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LIETU VIŲ  TAUTINĖS M IN TIES LAIKRAŠTIS

R ugpjūčio 23-oji - Juodojo Kaspino D iena *
1939 m. tą dieną buvo pasirašytas M olotovo - Ribbentropo paktas ir po savaites prasidėjo Antrasis pasaulinis karas.

RUSIJA PAMIRŠO POTSDAMO SUSITARIMUS
Rusijos Federacijos Valsty

bės Dūmos Tarptautinių rei
kalų komiteto pirmininkas bei 
Prezidento ypatingasis įgalio
tinis Karaliaučiaus srities klau
simams Dmitrijus Rogozinas, 
Vilniuje susitikęs su Lietuvos 
pareigūnais, teigė pritariąs Lie
tuvos siekiui tapti Šengeno 
erdvės nare. Tačiau D. Rogo- 
zino įsitikinimu, Rusijos pilie
čių tranzitas per būsimos Euro
pos Sąjungos narės Lietuvos 
teritoriją iš ir į Karaliaučiaus 
sritį turi išlikti bevizis, o kelio
nėms iš Karaliaučiaus į Lie
tuvą ir Lenkiją turėtų būti su
darytos palankesnės sąlygos, 
praneša ELTA.

Savo vizito į Karaliaučių 
išvakarėse užsukęs į Lietuvą, 
Rusijos Prezidento įgaliotinis 
Karaliaučiaus srities klausi
mams susitiko su m inistru 
pirmininku Algirdu Brazaus
ku, užsienio reikalų ministru 
Antanu Valioniu bei Lietuvos 
Prezidento įgaliotiniu spręsti 
susisiekim o klausim us tarp 
Lietuvos ir Karaliaučiaus sri
ties, Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininku Gedimi
nu Kirkilu.

D.Rogozinas, bendrauda
mas su žurnalistais, pirmiausia 
pasidžiaugė tuo, kad Lietuvos 
valstybė ir lietuviai supranta, 
kokia unikali yra susiklosčiusi 
padėtis.

V. ADAMKUS DALYVAVO 
POPIEŽIAUS AUKOJAMOSE ŠVENTOSE MIŠIOSE

Baigęs atostogas Lietuvos 
pajūryje, Prezidentas Valdas 
Adamkus Krokuvos arkivys
kupo kvietimu savaitgalį vyko 
į Lenkiją, kur tuo metu viešėjo 
popiežius Jonas Paulius II.

D alyvau ti sekm adienį 
Šventojo Tėvo aukojam ose 
Mišiose taip pat pakviestas ir 
Slovakijos prezidentas Rudolf 
Schuster. Po šv. Mišių, kurios 
surengtos Krokuvos Blonios 
vietovėje, esančioje šalia Kro
kuvos, Lietuvos ir Slovakijos 
prezidentus pokalbiui ir iškil
mingiems pietums pakvietė 
Lenkijos prez. A leksander 
Kwasnewski. Trišalio susiti
kimo metu kalbėta apie NATO 
ir ES plėtrą, regioninį bendra
darbiavimą.

“Tai istorijoje precedentų 
neturinti situacija. Kadangi ji 
yra unikali, tai turi atsispindėti 
ir atitinkam uose dokum en
tuose, kuriais vadovaudamiesi 
žmonės gyventų normaliai ir 
galėtų tarpusavyje bendrauti - 
tiek su savo šeimomis, tiek su 
kaimynais” , - tvirtino Rusijos 
Dūmos atstovas.

Rusijos Dūmos atstovas 
prim inė, kad 1985 m etais 
Europos valstybėms pasirašant 
Šengeno susitarimą dėl bevi
zio režimo buvo vienokia situ
acija, o dabar reikia atsižvelgti 
į pasikeitusias aplinkybes. 
Prasidėjusias Rusijos ir Euro
pos Komisijos konsultacijas 
šiuo klausimu D.Rogozinas 
pavadino aklo ir kurčnebylio 
dialogu. Lietuvos pareigūnams 
jis užsiminė, kad derybas rei
kėtų pakelti į aukštesnį lygme
nį ir kalbėtis su Šengeno sutar
ties signatarėmis.

A.Valionis pakartojo, jog 
Lietuva pasiruošusi būti kuo 
lankstesnė, ieškoti optimaliau
sių sprendimų vykstantiems 
Rusijos piliečiams į ir iš Kara
liaučiaus srities, kiek tai leis 
Šengeno sutarties normos. 
“Šioje geopolitinėje vietoje be 
Šengeno mes neįsivaizduo
jame savo buvimo Europoje. Ir 
todėl man malonu pabrėžti, 
kad D. Rogozinas pritarė mūsų 
siekimui įstoti į Šengeną” , -

Katalikų Bažnyčios vado
vas, kurio pasaulietinis vardas 
ir pavardė yra Karol Wojtyla, 
gimtojoje Lenkijoje lankėsi 
rugpjūčio 16-19 dienomis. Tai 
antroji šiai vasarai planuota jo 
kelionė. Liepos pabaigoje po
p iežius lankėsi K anadoje, 
Meksikoje ir Gvatemaloje.

Lietuvos vadovai, kaip pra
neša ELTA, ne kartą lankėsi 
Lenkijoje ten viešint lenkų kil
mės popiežiui Jonui Pauliui II.

1997 m. birželio pradžioje 
tuometinis Lietuvos preziden
tas Algirdas Brazauskas vyko 
į Lenkijos Gniezno miestą, kur 
dalyvavo popiežiaus Jono Pau
liaus II aukojamose šv. Mišio
se, o vėliau kartu su dar penkių 
Europos valstybių - Lenkijos,

tvirtino Lietuvos užsienio rei
kalų ministras. Pasak jo, Rusi
jos piliečių tranzito per Lietuvą 
klausim as dar tik  pradėtas 
spręsti, procesas tebėra kon
sultacijų lygmens. Kai bus 
parengtas konkretus sprendi
mo projektas, Lietuva labai 
įdėmiai jį nagrinės, teigė A.Va- 
lionis.

Lietuvos pozicija D. Rogo- 
zinui patiko. “Man atrodo, 
Lietuva suinteresuota palan
kiai išspręsti šią problemą ir 
suartinti Karaliaučiaus sritį su 
Europos Sąjunga” . Rusijos 
Prezidento ypatingasis įgalioti
nis Karaliaučiaus srities klausi
mams žurnalistams pareiškė, 
kad vizų režim o įvedim as 
vykstantiems iš ir į Karaliau
čiaus sritį dėl didelio keliaujan
čiųjų skaičiaus būtų neįmano
mas įgyvendinti techniškai. 
Tuo tarpu A.Valionis patikino, 
jog Lietuvos konsulatai pajėgs 
išduoti reikiamą vizų skaičių.

Tačiau ir greitai išduodamų 
vizų variantas Rusijos neten
kina - esą tokiu būdu Rusijos 
piliečių teisės keliauti į atskirtą 
savo šalies teritoriją vis tiek 
bus apribotos, nes priklausys 
nuo konsulų valios.

Įgyvendindam a Europos 
Sąjungos reikalavimus, vizų 
režimą keliaujantiems Rusijos 
piliečiams Lietuva ketina pra
dėti taikyti jau kitais metais.

Vokietijos, Čekijos, Ukrainos 
ir Slovėnijos - vadovais susiti
ko su Šventuoju Tėvu. Gniez- 
ne buvo aukojamos šventos 
M išios Šventojo Adalberto 
Vaitiekaus 1000-ųjų mirties 
metinių proga.

1999 m. taip pat birželio 
pradžioje viešėdamas gimtinė
je, popiežius Elko mieste svei
kino Lietuvos vadovą Valdą 
Adamkų, Lietuvos vyskupus ir 
visus maldininkus, atvykusius 
į popiežiaus aukojamas šv. 
Mišias. Jonas Paulius II sakė 
gerai prisimenąs savo ganyto
jišką kelionę į Lietuvą, ypač 
m aldas Aušros Vartuose ir 
Kryžių kalne. Po Mišių prezi
dentas V.Adamkus kelias min
utes bendravo su Jonu Pauliu-

Amerikos Lietuvių Tarybos atstovai š.m. gegužės 16 dieną po 
pasitarimo NATO reikalais su kongresmanu John M.Shimkumi 
Washingtone. Iš kairės Anatolijus Milunas, Illinois lietuvių 
respublikonų lygos pirmininkas, kongresmanas John M.Shimkus, 
Alto vicepirmininkai Stasys Dubauskas ir Pranas Jurkus.

KARALIAUČIAUS MUZIEJUJE - LIETUVOS 
TAPYTOJŲ PARODA

Pasaulio vandenynų muziejaus parodų salėje Karaliaučiuje 
atidaryta šešių žinomų Lietuvos dailininkų darbų paroda 
“Praeitis amžininko akimis”. Visi darbai buvo sukurti tapytojų 
plenero, kuris liepos 8-15 dienomis vyko Rusijos Federacijos 
Karaliaučiaus krašte, metu. Pleneras vyko Lietuvos Respublikos 
generalinio konsulato Karaliaučiuje iniciatyva ir buvo remiamas 
Lietuvos kultūros ministerijos, informavo Eltą Lietuvos užsienio 
reikalų ministerija.

Dailininkai Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė, Laima Tamo- 
ševičienė, Bronius Uogintas, Liudas Pocius, Romanas Borisovas 
ir Albinas Purys parodoje pristatė po 4-5 darbus. Iš jų  vienas 
buvo dovanojamas Pasaulio vandenynų muziejui ir taps šio 
m uziejaus pradedam os kaupti Lietuvos dailininkų darbų 
kolekcijos pagrindu.

mi II ir pakvietė jį, jeigu galės, 
dar kartą apsilankyti Lietuvoje.

Kvietimą bent trumpam už
sukti į Lietuvą, kai jis lankysis 
Lenkijoje, Jonui Pauliui II pre
zidentas perdavė ir 1998 metų 
gegužės mėnesį, kai susitiko su 
juo Vatikane. Popiežius tvirti
no norįs dar kartą pamatyti 
Aušros Vartus Vilniuje ir Kry
žių kalną prie Šiaulių.

Jonas Paulius II Lietuvoje 
keturias dienas lankėsi 1993- 
iųjų metų rugsėjo pradžioje.

82 metų Jonas Paulius II, 
kuris per 24 savo pontifikato 
metus jau 96 kartus lankėsi 
užsienyje, iki metų pabaigos 
daugiau neplanuoja kelionių 
už Italijos ribų. Kitų metų 
sausį jis ketina apsilankyti 
Filipinuose.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ SKANDALINGA ISTORIJA

ARTĖJA PRIE ATOMAZGOS
Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas neabejoja, kad 

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) pirmininkas 
Vytautas Budnikas, kaip pareigūnas, yra praradęs pasitikėjimą. 
Parlamento vadovo įsitikinimu, visoje VVKT veikloje ryškėja 
ir nusikaltimų požymių, todėl ją  Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) turėtų ištirti iš esmės. Su surinkta m edžiaga apie 
Vyriausiąjį vaistų kontrolierių V. Budniką, jo  skandalingas 
atostogas, išaiškėjusius viešųjų ir privačių interesų konfliktus 
tarnyboje Seimo pirmininką supažindino sveikatos apsaugos 
ministras Konstantinas Romualdas Dobrovolskis bei specialios 
kom isijos vadovas, m in iste rijo s sek re to rius E dvardas 
Bartkevičius, praneša ELTA.

“Aš m anau, kad ponas V. Budnikas iš tiesų prarado 
pasitikėjim ą užimti tokį postą” , sakė po susitikimo su A. 
Paulauskas. Jis taip pat pridūrė, jog būdamas sveikatos apsaugos 
ministru šiame poste nelaikytų “tokio žmogaus”.

“Nusikaltimo, korupcijos požymių tarnybos veikloje yra ir 
daugiau” , sakė A. Paulauskas. Anot jo, “apsiriboti viešųjų ir 
privačių interesų konflikto tyrimu Valstybinėje vaistų kontrolės 
tarnyboje per maža”. Seimo Pirmininkas ragino STT nenuslysti 
tiriant tarnybos veiklą paviršiumi, o iš esmės išanalizuoti šios 
institucijos veiklą. “Jei darbo knygelėje būtų galima įrašyti, kad 
Prezidento siūlymu pareigūnas atleistas iš darbo, tuomet iš 
tikrųjų būtų galima taip pasielgti be jokių tyrimų ir komisijų”, 
sakė A. Paulauskas.
■ ŪKININKAMS - 4,3 MLN. LITŲ

Lietuvos ūkininkai už melžiamas karves gavo 4 mln. 348 
tūkst. litų tiesioginių išmokų, arba trečdalį reikalingos išmokėti 
sumos. Artimiausiu metu bus išmokėti likę 9 mln. 955 tūkst. 
litų. Tiesioginės išmokos jau išmokėtos 22 rajonų savivaldybių 
karvių laikytojams bei didesnei daliai Kalvarijos savivaldybės 
pieno gamintojų. Žemės ūkio ministro atstovė spaudai Eltai 
paaiškino, kad tokia išmoka mokama asmenims, įregistra
vusiems ūkininko ūkį, už melžiamą kontroliuojamą karvę - 200 
Lt, už nekontroliuojamą - 60 Lt.

Žemės ūkio ministras Jeronimas Kraujelis paprašė, kad 
Nacionalinė mokėjimo agentūra kasdien asmeniškai pateiktų 
informaciją apie tiesioginių išmokų mokėjimą pieno gamin
tojams už melžiamas karves. Ministras susirūpinęs, kad pieno 
gamintojų, kurių šiuo metu finansinė padėtis dėl krintančių pieno 
supirkimo kainų smarkiai pablogėjusi, niekaip nepasiekia 
numatytos tiesioginės išmokos.

Pagal nustatytą tvarką rajonų savivaldybių žemės ūkio skyriai 
Nacionalinei mokėjimo agentūrai iki šių metų liepos 15 d. 
privalėjo pateikti duomenis apie tiesioginių išmokų poreikį 2002 
m. Pasirodo, kad iki šio termino aštuonių savivaldybių žemės 
ūkio skyriai nepateikė reikalingų duomenų, o 21 savivaldybė 
pateikė pažymas tik dėl melžiamų kontroliuojamų karvių, o dėl 
nekontroliuojamų - ne. Taip pat pasitaikė ir neteisingai užpildytų 
pažymų.

IŠAIŠKINTAS PROKURORO ŽUDIKAS
Prokuratūros ir kriminalinės policijos pareigūnai išaiškino 

Panevėžio prokuroro Gintauto Sereikos nužudymą. Įtariamieji 
šio nusikaltimo organizatoriai ir vykdytojai suimti. Surastas 
ginklas, iš kurio, manoma, 1999 metų sausio 25 dieną buvo 
nušautas G.Sereika. “Respublikos” duomenimis, įtariama, kad 
mirtinus šūvius į prokurorą parleido 24 metų panevėžietis Arūnas 
Varnas, anksčiau buvęs miesto policijos akiratyje. “Respublikos” 
duomenimis, suimti du panevėžiečiai - nusikaltimo užsakovas 
ir vykdytojas. Apie nužudymo užsakovą duomenys kruopščiai 
slepiami. Neatmetama, kad artimiausiu metu gali būti sulaikyta 
daugiau su šiuo nusikaltimu susijusių asmenų.
■ PRIEŠ RINKIMUS

Prieš apsilankant V.Adamkui Klaipėdoje, skautų stovykloje 
pajūryje ir Kretingoje, šalies televizijų ir informacijos agentūrų 
Klaipėdos zonos korespondentams skambino Prezidentūros 
atstovai ir siūlė atvykti bent į vieną prezidento susitikimą. Apie 
galimą dalyvavimą šių metų gruodį įvyksiančiuose prezidento 
rinkimuose užvakar lankydamasis Kretingos turguje užsiminė 
ir pats V. Adamkus: “Toks šiltas žmonių sutikimas daro įtaką 
mano apsisprendimui”.
■ LITAI BAIGIAMI IŠIMTI IŠ APYVARTOS

Mažiausio nominalo - 1, 2 ir 5 litų banknotai yra nuolat išima
mi iš apyvartos, tačiau ir toliau galios neribotą laiką kaip mokėji
mo ir atsiskaitymo priemonė, kol juos visiškai pakeis atitinkamo 
nominalo monetos. Liepos 24 d. duomenimis, iš anksčiau išleistų 
į apyvartą šio nominalo banknotų kiekio apyvartoje liko: 1 Lt - 
3.7 proc., 2 Lt - 2.3 proc., 5 Lt - 1.2 proc.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

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

Algirdas Pužauskas

RAGINA NEPASIDUOTI

Popiežius Jonas Paulius II 
liepos mėnesio gale praleido 
11 dienų varginančioje kelio
nėje. Jis dalyvavo Kanadoje 
surengtose Pasaulio Jaunimo 
dienose. Jaunieji katalikai 
suvažiavo į Toronto iš 169 
kraštų, iš šešių kontinentų. 
Popiežiaus kelionės planuose 
iš anksto buvo num atytos 
būtinai reikalingos poilsio  
dienos, nes plačiai pasklidę 
pasaulio televizijos vaizdai 
a išk ia i parodė pop iež iaus 
skausmus ir silpnumą. Atvykęs 
į Kanadą popiežius susitiko 
vyriausybę, jaunų piligrimų 
atstovus, tarė kelis žodžius 
anglų ir prancūzų kalbomis, 
sakydamas, kad jauni žmonės

yra pasaulio ateitis, todėl gaila, 
kada daug gyvybių šiame pa
saulyje prasideda be džiaugs
mo ir be vilties. Jis kvietė 
jaunus žmones pasiaukoti ir 
dirbti taikos bei žm ogiško 
solidarumo labui.

Kaip žinoma, popiežiaus 
sveikata (jis jau 82 metų am
žiaus) labai pablogėjo nuo 
Parkinsono ligos, klubo kaulo 
operacijos, skausmingo artrito, 
dar atsiliepia 1981 metų aten
tato šūvis, kalbėti trukdo veido 
raumenų sukietėjimas. Birže
lio 29 popiežius turėjo atvirą 
pasikalbėjimą su Vittorio Mes- 
sori, Italijos “Corriere della 
Sera” laikraščio bendradarbiu. 
Popiežius jam  pasakė, kad jis 
neplanuoja pasitraukti iš parei
gų dėl turimų skausmų. Žurna
listas primena, kad paskutinis 
popiežius, kuris pasitraukė iš 
pareigų vesti Bažnyčią, buvo 
1294 metais pasitraukęs popie
žius Celestine V. Vėlesniais 
laikais popiežius Paulius VI, 
vadovavęs katalikų Bažnyčiai 
1963-1978 metais, paliko savo 
asmeniniam sekretoriui laišką- 
testamentą, kuriame nurodė 
kokiose sąlygose jis  pasi-

trauktų iš pareigų, kad galėtų 
bū ti išrink tas jo  įpėd in is. 
Paulius VI niekad tiek nesu
silpnėjo ir išliko popiežiumi iki 
savo mirties. Niekas dar neži
no ar panašų laišką yra parašęs 
dabartinis popiežius, tačiau jo 
artimieji Vatikane kalba, kad 
nors jo  judesiai ir nuolatinis 
drebulys rodo fizinį popiežiaus 
susilpnėjimą, jo  protas puikiai 
veikia ir jis daro svarbesnius 
Vatikano nutarimus.

Popiežius iš Kanados skri
do į Gvatemalą, kur paskelbė 
šventuoju 17-to šim tm ečio 
šventąjį. Iš ten popiežiaus 
delegacija skrido į Meksiką, 
kur vienas katalikų kankinys 
paskelbtas šventuoju ir du 
palaimintaisiais. Rugpjūčio 2 
d. popiežiaus lėktuvas grįžo į 
Romą.

Komentatoriai stebisi, kokį 
tamprų ryšį turi popiežius ir 
pasaulio katalikų jaunimas. 
Pastebėta, kad jauni katalikai 
ne tik gerbia savo tikėjimo 
galvą, bet ir labai graudinasi 
pamatę drebantį ir silpną se
nelį. Tūkstantinėje minioje 
matėsi daugybė nuoširdžiai 
verkiančių vaikelių.

Kai praėjusį kartą popiežius Jonas Paulius II lankėsi gimtinėje, prie jo prasiveržė Lenkijos vyriausiasis 
rabinas Pinchas Menachem Jaskowicz Varšuvoje, pavadinęs popiežių “Mr. Pope”, reikalaudamas 
pašalinti kryžių, pastatytą buvusioje nacių koncentracijos stovykloje Auschwitze. ap

• JAV Kongresas patvir
tino lėšas vyriausybės kovai 
prieš terorizm ą, skirdam as 
28.9 bilijonus dolerių.

• Jungtinės Tautos paskel
bė, kad pasaulyje yra 140 
valstybių, kuriose dėl valdžios 
kovoja kelios politinės parti
jos. Jų tarpe tik 82 valstybės 
laikomos tikromis demokrati
jom is. Šią statistiką sudarė 
japonas Sakiko Fukuda-Parr. 
Jo pareiškime sakoma, kad pa
saulyje daug kas nusivylė de
mokratine sistema, nes ji atsili-

Keliais sakiniais

kusioms šalims nedavė pakan
kamai darbų, neparūpino mo
kyklų ar sveikatos priežiūros.

• Naujai įsteigtoje Afrikos 
sąjungoje po atsilikusias šalis 
važinėjo Libijos diktatorius 
Gadhafi. Malawi sporto sta
dione jis paskelbė, kad duos 
dideles sumas pinigų vargin
goms Swaziland ir Malawi ša
lims. Tūkstančiai žmonių jam 
plojo. Jo valdoma nafta turtin
ga Libija neturėjo demokrati
nių balsavimų nuo 1969 m. Li
bija atskirta nuo daugelio var-

gingų šalių Sacharos dykumos 
ir jaučiasi izoliuota. Gadhafi 
siūlė įsteigti Tripoly Afrikos 
sostinę, įsteigti Libijos sostinė
je Afrikos parlamentą ir ka
riuomenės štabą. Komentato
riai rašo, kad dem okratiški 
Afrikos politikai neturi nieko 
prieš Gadhafį, sėdintį Afrikos 
traukinyje, tačiau nelinkę jam 
pavesti mašinisto pareigų.

• Afganistane teroristams 
nušovus naujai paskirtą vice
prezidentą Abdul Qadir, vy
riausybės prezidentas Hamid 

(Nukelta į 3 p.)
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DEŠIMT MILIJONŲ - 
LIETUVYBEI STIPRINTI

Daugelio svarbių dalykų mes neįvertiname ir su jais 
apsiprantame. Mums atrodo, jog visa tai pasidarė savaime, 
kad tai pasiekta be didelių pastangų. Jei kas buvo sukurta 
naujo, mes užmirštame kūrimosi pradžią ir kad nauda, kurią 
šiandien turim e, pareikalavo daug pastangų ir niekas 
nepasidarė savaime. Mūsuose daug gerų sumanymų lieka tik 
projektuose, kol kas nors nesiryžta jų vykdyti. Nemaža gerų 
projektų pasiliko svarstymų stadijoje. Ir steigiant Lietuvių 
Fondą būta įvairių projektų ir siūlymų. Pirmasis Lietuvių 
fondo steigimo klausimu rašė karininkas ir mokytojas Petras 
Ličkus, siūlydamas naujiesiems ateiviams sudėti milijoną 
dolerių būsimai nepriklausomai Lietuvai. Pasisakydavo dar 
vienas kitas, tačiau tai likdavo metų metais diskusijų formoje, 
kol dr. Antanas Razma nepradėjo konkrečiai tokio fondo 
steigimo veiklos savo straipsniu “Drauge” - “Milijono dolerių 
fondas lietuviškiems reikalams ir to fondo parlamentas”.

Po šio straipsnio 1961 m. kovo 19 d. susirinko pedagogės 
Alicijos Rūgytės bute 22 lietuviškoje veikloje žinomi veikėjai. 
Tai ir buvo steigiamasis Fondo susirinkimas. Jį sukvietė dr. 
A. Razma, pasiryžęs tokiam svarbiam tikslui, kokio išeivija 
iki to meto nebuvo girdėjusi. Būtina paminėti, kad steigiant 
milijoninį fondą lietuviai gydytojai buvo vieni pirmųjų, kurie 
suaukojo fondo pradžiai 417,243 dolerius. Iš pirmųjų 50 narių 
25 buvo daktarai. Pradžioje vyko ilgos diskusijos dėl fondo 
organizacinės formos, nes buvo norima, kad fondas būtų 
Lietuvių Bendruomenės fondu, pavadintu Geležiniu fondu. 
Pagaliau po ilgesnių susirašinėjimų bei diskusijų Lietuvių 
Bendruomenė atsisakė turėti Geležinį fondą ir sutiko su 
Lietuvių fondo iniciatorių siūlymais. Šiandien drąsiai galima 
teigti, kad padaryti sprendimai buvo logiški ir gerai apgalvoti, 
kurie ir šiandien tinka mūsų veiklai.

Lietuvių fondas yra savarankiška, nepriklausoma visų 
lietuvių finansinė institucija, kuri pati neužsiima tautiniais bei 
kultūriniais mūsų darbais, bet remia jų įvairią veiklą. Geležinis 
fondas kitų kultūrinę bei tautinę veiklą būtų rėmęs tiek, kiek 
būtų likę lėšų nuo nuo Bendruomenės reikalų finansavimo. 
Daugeliui remiant Lietuvių fondą, buvo pasiektas pirmasis 
milijonas, o visuomenei pritarus - antrasis milijonas ir kiti 
milijonai, jog šiandien jau turime 15 milijonų kapitalą, kurį 
tvarko patys aukotojai per savo rinktą vadovybę.

Prieš 40 metų įgyvendinta idėja šiuo metu leidžia Lietuvių 
fondui jau treti metai iš eilės skirti po m ilijoną dolerių 
lietuviškai veiklai padėti. Per tuos 40 Lietuvių fondo metus 
mūsų tautiniams lietuvybės darbams atlikti jau buvo paskirta 
daugiau negu dešimt milijonų dolerių!

Šiemet galime džiaugtis šiais skaičiais, nes lietuvių 
švietim os reikalam s skirta 384,229 dol., kultūriniam s 
reikalams 154,000 dol., visuomeniniams - 454,308 dol. Iš viso 
paskirta 992,537 dol. Likutis iki milijono bus skiriamas rudenį, 
gavus papildomus dokumentus.

Lietuvių fondo reikšmė milžiniška, nes jo  pelnas palaiko 
ne tik mūsų kultūrinius, švietimo ir mokslo uždavinius, bet ir 
Lietuvos, kad lietuvybė visada stiprėtų ir būtų gyva kiekvieno 
lietuvio mintyse.

5. Tūbėnas

BEVALGANT APETITAS DIDĖJA

Nors A. Brazauskas savo 
kalbose jau lyg ir nebežada į 
prezidentus lysti, tačiau jam  
daug sykių kailį keitusiam, ir, 
v ienoje kalboje  pasakytus 
žodžius, kitoje kalboje jau  
k ita ip  aiškinant. Tad ir jo  
pasisakymus negalime priimti 
už tikrą pinigą, nes vienaip 
kalba, o visai kitaip daro.

Dabar turiu pakartoti jo  
žodžius, kurie buvo jau pra
ėjusį sykį rašyti, nes daugelis 
juos gal bus jau  užmiršę ir 
nežinos apie ką rašau. (Kai 
kurie asmenys atkakliai perša 
mums Lietuvos Respublikos 
atkūrim o idėją. Esame įs i
tikinę, jog  neįm anom a nu
traukti penkių dešimtmečių 
Tarybų L ietuvos isto rinės 
raidos. Pagaliau nėra ir pakan
kamai pagrįstų argumentų, kad 
tai daryti būtina - “Kom u
nistas” 1989, Nr. 9). Dabar 
norėčiau gerb. A. Brazausko 
paklausti, kokioje planetoje jis 
gyveno? Jeigu jam  dar trūko 
argumentų, kad tokiais oku
pantais reikėtų atsikratyti.

Kai beveik visas kraštas 
ašarose skendo, žinoma, iš
skyrus žydus slaptus komu
nizmo agentus, kurie iš po
grindžio  išlindo  ir p a rs i
davėlius lietuvius, net šunys ir 
tie jautė, kad kažkas negero 
vyksta. Nes jie  beveik  be 
perstojimo staugė. Ar A. Bra
zauskas, būdam as tok iose 
pareigose nieko nežinojo apie 
Rainių miškelį, nei apie Tus
kulėnų dvarą, kuris pačiame
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Karzai paprašė, kad JAV kari
nė vadovybė paskirtų ameri
kiečius sargybinius prezidento 
apsaugai, nes ir jam  gresia po
litinių priešų pavojus. Ameri
kiečiai dabar saugo Karzai, ta
čiau kartu treniruoja ir prezi
dentui ištikimų karių kuopą jį 
saugoti. Qadir yra jau antras 
vyriausybės narys, žuvęs aten
tate. Kabul mieste jau vasario 
mėnesį žuvo aviacijos ir turiz
mo ministras Abdul Rahman.

• Izraelio karo aviacija 
Gazos pakrašty puolė Hamas 
teroristų grupuotės vadą pa
leisdama į jo pastatą galingą r
aketą. Sprogime žuvo 11 žmo
nių, jų tarpe du palestiniečių 
kūdikiai: dviejų mėnesių ir 18 
mėn. amžiaus, kiti šeši vaikai 
nuo 3 iki 11 metų amžiaus. Šį 
puolimą pasmerkė JAV prez. 
George Bush. Užsienio reikalų 
ministras Peres pranešė, kad 
Izraelis atitrauks jėgas iš Bet
liejaus ir iš Hebrono. Kartu

Vilniuje buvo. Ir atrodo, kad 
nieko apie trėmimus net ne
žinojo “LIETUVOS KOVŲ 
IR KANČIŲ ISTO R IJO S” 
le idė ja i. Labai gero b en 
dradarbio net nepastebėjo. 
Jeigu jis būtų, apie trėmimus 
ir trem tinius rašęs - tai ne 
buvusieji tremtiniai, bet nepa
kviestieji į tokią egzotišką 
kelionę važiuoti - verktų!

Ir dabar dar tebevyksta 
istorijos perrašinėjim as dar 
panašia linkm e, nors kokį 
dešimtmetį einama. Tai ne
sistebėčiau - jeigu Kovo 11-tos 
akto signatarai būtų į Sibirą 
vežami. Ir tai ne rusų, bet pačių 
lietuvių. Tik nežinau, kokia 
eilės tvarka vyks! Ar pirmiau 
NKVDistams ir KGBistams 
bus suteiktos valstybinės pen
sijos, ar pirmiau signatarus į 
Sibirą veš!! Kairiųjų k iek
vienas ėjim as yra daromas 
apgalvotai. O dešinieji energiją 
tarpusavio rietenoms išnau
doja.

Mes dar atsimename, kai A. 
Brazausko valdymo laikais, į 
vieną popieriaus fabriką at
važiavo sunkvežim is, kurį 
lydėjo du tamsūs, o gal ir juodi 
automobiliai (gal “juodosios 
varnos” - taip buvo vadinami 
KGB automobiliai). Juose sė
dėjo gražiai apsirengę vyrai. 
Jie tol sėdėjo, kol sunkvežimis 
buvo pilnai iškrautas. Už poros 
dienų spaudoje pasirodė ra
šiniai, kad buvo atvežta 32,000 
atrinktų sunaikinim ui bylų. 
Spauda pakėlė triukšm ą ir

Keliais sakiniais

palestiniečiam s bus išduoti 
4,000 leidimų pereiti sieną ir 
dirbti Izraelyje.

• O land ijoje  prem jeru  
buvo prisaikdintas dešinės- 
centro partijų atstovas, prem
jeras Jan Peter Balkenende. 
Gegužės mėn. rinkimus pra
laimėjo premjeras Wim Krik 
po 8 metų valdymo. Naujasis 
prem jeras žadėjo suvaržyti 
imigraciją ir nusikalstamumą.

• Jungtinių Tautų žmo
gaus teisių komisijai vadovauti 
pakviestas brazilas diplomatas 
Sergio Vieira de Mello, buvęs 
R ytin io  T im oro adm in is
tratorius, buvęs Kosovo pro
vincijos JT administratorius.

• Houston, Erdvės centre 
dirbę keturi jauni amerikiečiai 
buvo suimti. Jie pavogė iš 
centro įstaigos seifą, kuriame 
buvo laikomi iš mėnulio as
tronautų atgabenti akmenys. 
Kiekviena Apollo kelionė į 
mėnulį baigdavosi akmenėlių

Juozas Žygas

reikalauvo, kad archyvų di
rektorius atsistatydintų. Gal 
bū t iš aukščiau  jam  buvo 
patarta, kad ugnis per daug 
neišsiplėstų - verčiau pasi
traukti. Ir galima prileisti, kad 
prezidentas A. Brazauskas 
pažadėjo jo neužmiršti. Nes po 
poros dienų jam atsistatydinus, 
jis nebuvo gatvėje paliktas, bet 
tuojau, buvo pakviestas būti 
prezidento patarėju. Toks jo  
pakvietimas, aiškiai parodo, 
kas buvo tų bylų naikinimo 
organizatorius. Tas bylas ati
davus į popieriaus fabriką - gal 
daugelis pradėjo ramiau mie
goti. Nes visa tai, kas buvo 
spaudoje rašyta, yra mano 
seife. Ž inodam as, kad k o 
munistų ilgos rankos - tai tokių 
raštų namuose nelaikau, bet 
banko seife. Be to, visų yra 
kopijos, kurios yra laikomos 
visai k ito je  vieto je. Yra 3 
asm enys, kurie savo tarpe 
turbūt nėra pažįstami ir, kurie 
žino, kur tos kopijos yra lai
komos. Ir jų  parašo užtenka į 
tuos seifus įeiti, kadangi A. 
Brazauskas vis tik gali būti 
prezidentiniu kandidatu, tai 
norėjau jo pasisakymus pilnai 
užbaigti.

pavyzdžių atvežimu. Floridoje 
keturi jauni darbuotojai bandė 
parduoti akmenis FBI agentui, 
kuriam buvo pavesta įtaria
muosius sekti.

• JAV Kongresas nebaigė 
pravesti planą, kuris suteiktų 
amerikiečiams seneliams para
mą įsigy ti jiem s gydytojų  
prirašomus vaistus. Respub
likonai palaikė planą, kuris 
išleistų tarp 2005 ir 2012 metų 
370 bilijonų dol. Demokratai 
palaikė planą, kuris būtų kai
navęs 594 bilijonus. Nustatyta, 
kad ilgiau gyveną seneliai 
dažnai nebegali žm oniškai 
gyventi, nes visą pensiją išlei
džia vaistams.

• Afganistane amerikietis 
generolas Dan McNeill susi
tiko su Herat regiono afganų 
vadeiva Ismail Khan, kuris 
nenori klausyti Afganistano 
išrinktos vyriausybės ir vadina

(Nukelta į 4 p.)
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POLITINIŲ KALINIŲ RAGINIMAS A. PAULAUSKUI

Gegužinėje, šimtamečių ąžuolų pavėsyje Čikagoje, susitiko pabendrauti Tautinės sąjungos “ąžuolyno” 
nariai, dar ne šimtamečiai. Vyt. Jasinevičiaus nuotr.

Politkalinių organizacijų 
vadovai rag ina  nefo rsuo ti 
valstybinių pensijų mokėjimo 
okupacinių režimų represinių 
struk tū rų  darbuo to jam s ir 
buvusiems komunistų partijos 
vadovams.

Jie ragina Seimo p irm i
ninką Artūrą Paulauską iš
taisyti teisinę koliziją ir už
kirsti tam kelią , pasirašant 
2000 m. b irželio  13 dieną 
priimtas Valstybinių pensijų 
įstatym o pataisas, praneša 
ELTA.

Pasak Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių bendrijos 
pirmininko, Seimo nario An
tano Stasiškio, Konstituciniam 
Teismui nusprendus, jog šis 
dokumentas buvo pasirašytas 
ir paskelbtas netinkamu būdu, 
kai kurie jame numatyti ap
ribojim ai totalitarinių oku
pacin ių  režim ų vadovau-

jantiem s pareigūnams ir re
presin ių  struktūrų darbuo
tojams, kaip regis, dabar ne
teko galios. Pirmadienį spau
dos konferencijoje, kom en
tuodamas pasirengimą mokėti 
jiems nukentėjusiųjų asmenų 
pensijas, jis  sakė, kad “tai 
nepapuoš Lietuvos vardo”.

“Kadangi klaida šioje įsta
tymo dalyje buvo tik ta, kad 
pasirašė ne Seimo pirminin
kas, tai ją  ištaisytų pasira
šydamas Seimo pirmininkas”, 
sakė A. Stasiškis.

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos, Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
bendrijos vadovai Povilas 
Jakučionis ir Antanas Stasiškis 
bei Lietuvos Sąjūdžio tarybos 
pirmininkas Rytas Kupčinskas 
savo pareiškime apgailestauja, 
kad Seimo pirm ininkas A. 
Paulauskas “vengia atlikti šią 
pareigą ir atveria galimybę ne
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save “emiru”. Sis emiras tvar
ko savo tadzikų remiamą ka
riuomenę, kuri nepaiso paš- 
tūnų genties vadovų. Sakoma, 
kad emiras turi 30,000 karių. 
Herat gubernatorius tik tuo 
nepriimtinas Kabulo valdžiai, 
kad jis  palaiko labai drau
giškus ryšius su kaimyniniu 
Iranu, kuris palaiko dar vei
kiančius Taliban karius.

• Anglijoje nauju Canter
bury arkivyskupu parinktas 52 
metų anglikonų dvasiškis. Jo 
parinkim ą nauja anglikonų 
Bažnyčios galva kritikavo  
įtak ing i am erik iečių  la ik 
raščiai, nes jis dažnai randa 
progą k ritik u o ti JAV vy 
riausybę ir jos užsienio poli
tiką. Nepatinka jam  Amerikos

- Keliais sakiniais -

biznio korporacijos. Karas 
prieš pasaulio teroristus jam  
atrodo “suteptas moralės pras
me”. Jis prisidės savo kritika 
prie daugelio kitų Europos 
kritikų.

• Siaurinėje Airijoje labai 
aktyvus U lsterio  gynybos 
sąjungos veikėjas nušovė 
Belfaste iš tavernos grįžtantį 
19 metų kataliką. Sis nusi
kaltimas dar daugiau įtempė 
santykius tarp protestantų ir 
katalikų, kurie pradėjo de
m onstrac ijas  ir p ro testus. 
B ritanijos prem jeras B lair 
viešai kreipėsi į visas Siaurinės 
Airijos pusiau karines gru
puotes, ragindam as padėti 
ginklus ir leisti veikti sudarytai 
bendrai abiejų  grupių  vy-

tik stribams, bet ir buvusiems 
gestapininkams, kartu ir enka
vedistam s gauti L ietuvoje  
valstybines nukentėjusių jų  
asmenų pensijas”. Jie taip pat 
klausia, ar šioje elgsenoje nėra 
dar ir interesų konflikto?

Seimo narys P. Jakučionis 
spėlio jo , gal tai susiję  su 
būsimais rinkimais, gal yra 
sąsajos su buvusiais kom u
nista is ar tiesiog  yra toks 
premjero Algirdo Brazausko 
prašymas?

P. Jakučionis sakė taip pat 
matąs ir kitą išeitį. Jo nuo
mone, šį Konstitucinio Teismo 
sustabdytą įstatymą būtų ga
lima iš naujo priimti Seimo 
rudens sesijoje.

Iki to laiko parlamentaras 
ragino nekeisti valstybinių 
pensijų mokėjimo tvarkos ir 
nefo rsuo ti jų  skyrim o b u 
vusiems stribams.

riausybei. Per 34 metus kovų 
žuvo 550 Airijos kovotojų, visi 
šiaurinėje B elfasto  m iesto 
dalyje. Iš viso žuvusių buvo 
3,650.

• Siaurinė Korėja atsiuntė 
Pietinei Korėjai atsiprašantį 
laišką, kuriame apgailestau
jam a dėl karo  laivų  su s i
šaudymo birželio 29 d. Siaurės 
Korėja siūlo tęsti prasidėjusias 
abiejų šalių derybas.

• Popiežius savo kalboje 
P asaulio  Jaunim o dienose 
ragino klausytojus nepasiduoti 
nuodėmei, neapykantai ir mir
čiai. Jis pabrėžė, jog pernai 
rugsėjo 11-tąją dieną įvykęs 
Amerikos puolimas buvo nea
pykantos ir nuodėmės pada
rinys.

M O N EY
TR A N S FER

The fastest way to send money worldwide0.

Western Union Launches Back-to-School Promotion

— Customers Sending Money to Eastern Europe Entered to Win 
Cash Prizes —

DENVER - August 1,2002 - With fall quickly approaching, 
many parents are in the process of preparing their children for 
the new school year. Western Union realizes that many of its 
customers are parents who may be on a limited budget and con
cerned about purchasing back-to-school supplies for their chil
dren. To ease these financial pressures for some lucky custom
ers, Western Union is conducting a Back-to-School promotion 
between August 1 and September 30, offering the chance to 
win cash prizes to purchase supplies for the coming school year.*

As part of the promotion, every Western Union customer 
who sends money to Africa from participating agent locations 
in select cities across the United States will receive a scratch- 
and-win card. If all three symbols on the card match, the card 
holder will win one of six grand prizes of $1,000, or $500 in 
cash, or $50 gift certificates to Foot Locker and Toys R’ Us. In 
total, Western Union will award approximately $55,000 in 
prizes, allowing winners to purchase the supplies that their chil
dren need. There is also a no purchase means of entry.*

“Western Union understands that providing children with 
proper education and the school supplies they need can be ex
pensive,” said Alexander Gomellya, marketing manager for 
Western Union’s Eastern European region. “The Western Union 
Back-to-School promotion is our way of hopefully lightening 
the financial burden for the lucky winners of the promotion.”

Western Union's Commitment to Eastern Europe
For more than nine years, Western Union has provided safe, 

reliable money transfers to Eastern Europe. Through cultural 
events, community relations and helping loved ones stay con
nected, Western Union is committed to supporting the Eastern 
European community. The company has created a strong rap
port with its diverse customer base through the sponsorship of 
cultural and community events and initiatives. Past sponsor
ships include the Russian and Polish Film Festivals in New 
York, summer festivals including the Verkhovyna Ukrainian 
Youth Festival in upstate New York, Serbian Picnics in Niagara 
Falls and New Jersey, Romanian Soccer Tournament in New 
York and many other important community events.

About Western Union Financial Services, Inc. and First Data
Western Union Financial Services, Inc., a subsidiary of 

First Data Corp. (NYSE: FDC), is an international leader in 
consumer money transfer services. Consumers can quickly, 
safely and reliably pay bills and transfer money around the globe 
using the company’s proprietary money transfer network. West
ern Union and its subsidiary, Orlandi Valuta, together make up 
one of the world’s largest money transfer networks with a total 
of approximately 130,000 Agent locations in more than 190 
countries and territories. Famous for its pioneering telegraph 
service, the original Western Union dates back to 1851 and in
troduced electronic money transfer service in 1871. For more 
in fo rm ation , p lease v is it the com pany ’s Web site  at 
www.westernunion.com.

First Data Corp., with global headquarters in Denver, helps 
power the global economy. Serving approximately 2.8 million 
merchant locations, 1,400 card issuers and millions of consum
ers, First Data makes it easy, fast and secure for people and 
businesses to buy goods and services, using virtually any form 
of payment: credit, debit, smart card, stored-value card or check 
at the point-of-sale, over the Internet or by money transfer. For 
more information, please visit the company’s Web site at 
www.firstdata.com.

*NO PURCHASE NECESSARY TO ENTER OR WIN. Open to 
individuals residing in the 50 states of the United States and Wash
ington, D.C. who are 18 years of age or older as of August 1, 2002. 
Void where prohibited. Promotion ends Sept. 30, 2002. See Official 
Rules, by which entrants are bound, at participating Western Union 
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Lietuvių Fondo spaudos konferencijos dalyviai 7/18/02, sėdi iš k.: Alė Razmienė, Birutė Jasaitienė, 
Aldona Smulkštienė, Karilė Vaitkutė; stovi iš k.: Arvydas Reneckis, Edvardas Sulaitis, Sigita Balzekie- 
nė, Valdybos pirm. Povilas Kilius, Pelno Skirstymo komisijos pirm. Kęstutis Jecius, Bronius Juodelis, 
Ramona Stephens-Zemaitienė, Aleksas Vitkus, Vytautas Radžius ir Tarybos pirm. dr. Antanas Razma.

Vyt. Jasinevičiaus nuotr.

JAV LB SOLIDARUMO ĮNAŠŲ... TRUPINIAI

LIETUVOS SPAUDOS APŽVALGA

Kaip įprasta, šią vasarą išei
vijos spaudoje pasirodė Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
(PLB) apyskaita. Lyginant 
PLB su kitais mūsų organizaci
niais telkiniais, būtina pastebė
ti, kad PLB piniginės atskaito
mybės skelbimo reikaluose yra 
nepaprastai pareiginga ir at
vira. Gautų pajamų bei išlaidų 
suvestines PLB skelbia spau
doje, kai daugelis kitų organi
zacijų tvarkosi kitu būdu: su
vestines vienaip ar kitaip ati
dengia tik savo nariams ar va
dovybės rateliams, o visuome
nę, jei iš vis duomenimis pa
maitina, tai išbarstytais skelbi- 
mėliais, iš kurių bendras vaiz
das neįmanomas. PLB prakti
kuojamas atvirumo ir pareigin
gumo bruožas yra svarbus ir 
girtinas, nes, pvz., esminių 
duomenų stoką skaudžiai paty
rėme šių metų skandalinguose 
Amerikos įvykiuose: bilijoni
nių įmonių vadovybėse, net 
JAV katalikų vyskupijų tvarky
me atskaitomybės, atsakomy
bės, atvirumo ar net tiesumo la
bai stigo. Amerikos spauda pa
brėžė tą (-angl. accountability, 
responsibility, transperency ir 
kt.) stoką, privedusią prie bai
sių pasekmių. Apie tai skaitant, 
negalima nepagalvoti ir apie 
lietuvių išeivijos Amerikoje 
mažyčių, bet mums visiems 
svarbių skruzdėlynų reiški
nius, tų reiškinių galimas išva
das ar pamokas. PLB apyskaita 
čia kaip tik atskleidė galimybę 
pažvelgti į JAV LB solidarumo 
įnašų padėtį.

Š.m. gegužės - birželio bė
gyje spaudoje skelbta PLB-ės 
2001 m. apyskaita parodė labai 
m enką JAV LB solidarumo 
įnašų per JAV LB Krašto val
dybą (KV) įmokėjusių apylin
kių skaicių bei bendrą sumą. 
Pasirodo, įnašus KV-ai įmokė
jo tik 9 JAV LB apylinkės. Sa
vo ruožtu, KV PLB-ei viso įne
šė tik $6,825.80! Žinant, kad 
15% surinkto solidarumo įnašo 
KV persiunčia PLB-ei, lengva 
išskaiciuoti, kad JAV bendruo- 
menininkai iš viso 2001 m. 
savo vietovėse surinko tik 
$4,550. Tai juokingai (gal ne- 
atsakomingai, o jau tikrai “ne- 
bendruomeniškai”) maža su-

Antanas Dundzila

ma, žinant, kad solidarumo 
įnašą šeimos ir pavieniai moka 
po $10 metams, po $5 - nedir
bantieji ir pensininkai. JAV LB 
KV internete skelbia, kad vei
kia 60 apylinkių... Keista, kad 
susimokėjusių apylinkių sąraše 
nebuvo tokių LB “tvirtovių”, 
kaip Los Angeles, Detroito, 
Bostono, Filadelfijos, Vašing
tono, daugelio Čikagos apylin
kių ir daugybės kitų. Apie LB 
reikalus galvojančiam žmogui 
vis tik kyla klausimas: ar soli
darumo įnašai apylinkėse ne
renkami, ar nesiunčiami KV- 
ai, o gal KV LB įstatuose nu
statytos dalies nepersiunčia 
PLB-ei?

Paskelbti duomenys skatina 
skaičiuoti ir daryti išvadas. Tik 
pagalvokime, kiek asmenų iš 
vis susimokėjo? Jei tiems su
rinktiems $4,550 visi būtų mo
kėję po $10, tai išeitų 445 as
menys; jei būtų mokėję po $5 
- jų  būtų “net” ...910. Nesi- 
smulkinant, skelkime tuos du 
skaičius per pusę; išeis 600
700 įnašą susimokėjusių asme
nų vidurkis. Kad tai mikrosko
pinis skaičius, liudija LB Tary
bos rinkim uose balsavusių  
tūkstančiai arba kad ir kasmet 
skelbiamas mūsų spaudos pre
numeratorių skaičius - maž
daug 2 tūkstančiai savaitraš- 
čiams ir 5 tūkst. dienraščiui. Ar 
toks anemiškas solidarum o 
įnašo reiškinys JAV LN KV-os 
pinigų tvarkytojams rūpi, ar tai 
besikartojanti padėtis, ar ban
doma jį gydyti (o gal gydytis)?

Jeigu susimokėtų ne 600
700 asmenų, bet bent 4-5 tūks
tančiai, viso mūsų visuomeni
nėms pastangoms (-ir LB apy
linkėms, apygardoms, KV-ai ir 
PLB-ei) susidarytų $35,000 
suma. Iš jų KV-ai liktų šiek tiek 
tik virš $10,000, $5,000 gautų 
PLB. Apygardoms ir apylin
kėms liktų net $20,000! Ž i
nant, kad 2001 m. įvairiems 
visuomeniniams išeivijos rei
kalam s JAV LB įvairiem s 
uždaviniams iš Lietuvių Fon
do beveik automatiškai gavo 
kelis šimtus tūkstančių dol., 
kad Vasario 16 proga praveda
mos rinkliavos KV-os reika

lams (-apie kurias spaudoje, 
deja, neprisimenu pranešimų), 
tai LB viduje neįgyvendinta 
$35 tūks. suma kai kam gali 
atrodyti menkutė, neverta dė
mesio. Tačiau savo esmėje tai 
didoka, visuomeninių išteklių 
suma, į ją  nekreipti dėmesio 
yra neatsakominga. Solidaru
mo įnašai - tai LB statutinės, 
tačiau (neaišku kodėl, turbūt) 
neišrinktos organizacinės pa
jamos, normalioj sąskaityboj 
angliškai žymimos (ir knygose 
turėtų būti nurašomos) “Un
collectable” kategorijoje ir 
konkrečiu aiškinimu vadovy
bėje pateisintos.

Pamokslaujant apie visuo
meninę atskaitomybę, atsa
komybę bei atvirumą dunkso 
dar vienas bruožas. Tai mūsų 
savigarba, šiuo atveju išreikšta 
Lietuvių Chartoje įrašytu tei
giniu: “Tautinio susipratimo ir 
lie tuv ių  vienybės ženklan 
kiekvienas lietuvis moka nuo
latinį tautinio solidarumo įna
šą” (-iš 2001 m. išleistos, bet 
sunkiai gaunamos knygelės 
JAV LB “Įstatų ir taisyklių”). 
Jei “eilinis” lietuvis šią parei- 
gėlę dienų bėgyje ir primiršta, 
tai LB vadovus ji vis tik saisto 
- ją  reikia mirtingiesiems pri
m inti ir iš gyvųjų išrinkti. 
Amen!

Ateities svarstymui pasidė
jęs tebeturiu birželio pabaigoje 
mane pasiekusią spaudą su 
paskelb tom is PLB Fondo 
2001 m. aukomis. Tai visas 
puslapis sumų ir pavardžių. Si 
apyskaita įgalina žvelgti, pvz., 
į aukojamų sumų kategorijas, 
o taip pat į mūsų veiklą re
miančius veikėjus, į veikėjus 
bet ne rėmėjus, į rėmėjus bet 
ne veikėjus ir t.t. Iš jos gal bus 
m edžiaga kitam  straipsniui 
apie visuomeninius pinigus 
ar...trupinius.

Šį svarstymą baigiant, PLB 
vadovybė yra sveikintina, visą 
eilę metų išeivijos spaudoje 
skelbianti savo pinigines apy
skaitas. Tai atsakomingai, at
virai vykdomo visuomeninio 
darbo pavyzdys. Apie mūsų di
džiojoje spaudoje viešai skel
biamus pranešimus galėtų pa
galvoti ir kitos, platesnės apim
ties organizacijos bei fondai.

Kas turi galimybių, laiko ir 
lėšų sekti Lietuvoje leidžiamus 
dienraščius, yra įdomu su skai
tytojais išeivijoje pasidalinti 
apie jų  gyvenimų Lietuvoje 
nuotykius ir motyvus ir kartu 
susipažinti, kas vyksta dabarti
nėje Lietuvoje.

Čia patieksiu dienraščio 
“Lietuvos ryto” apžvalginin
ko, š.m. liepos 20 d. straipsnį, 
pavadinimu: “Lietuvos ryto” 
savaitė: “Tarp nesėkmių, ku
rias nuolatos patiria mūsų vals
tybė, ne paskutinėje vietoje bū
tų faktas, kad jos įvaizdį vis 
dažniau gadina nusikaltėliai. 
Lietuvos piliečiai vagiliauja, 
žudo Skandinavijos šalyse, 
Ispanijoje, grobia automobi
lius ir pardavinėja moteris Vo
kietijoje, bando mesti iššūkį 
Italijos mafijai, gabendami į 
šią šalį kurdus, dirba narkotikų 
kurjeriais, Prancūzijoje paste
bėti kaip samdomi žudikai. Su 
banditais iš Lietuvos skaito
masi net istorinėje gangsterių 
sostinėje Čikagoje. Turbūt ne 
visai atsitiktinai ir Holivudo 
žvaigždė M. Gibsonas viena 
fraze sukūrė lietuvių atgrasų 
įvaizdį. Nusikaltėlių Vilnius 
tapo am erik iečių  rašy to jo  
J.Franzeno romano veiksmo 
vieta.

Neseniai lietuviai vėl pa
garsėjo, tiksliau - apsijuokė 
Suomijoje. “Lietuvos rytas” 
pranešė, kad banditai iš Kauno 
patyrė fiasko Laplandijos tun
droje. Apiplėšę nuošalaus tun
dros kaimelio banką, jie pasi
klydo, sudaužė automobilius ir 
buvo pagauti gėdingai besi
slapstantys tarp karvių. Sis 
įvykis vietos gyventojams dar 
ilgam liks svarbiausia žinia 
apie kažkur už sumanios Esti
jos esančių kvailų vyrų valsty
bę - Lietuvą. Per kelias kartas 
legendomis pavirs pasakoji
mai apie budrų ūkininką, su
muštas, bet orumo nepraradu
sias senutes, apie 15 šaunių 
Laplandijos policininkų, ketu
ris šunis bei sraigtasparnio pi
lotą. Tai buvo jų  valanda. Taip 
pasižymėti jie laukė gal ne vie
ną dešimtmetį. Bet be bukagal
vių Kauno banditų išgarsėti 
taip ir nebūtų sugebėję.

Sugadinti Lietuvos vardą 
galima greitai ir veltui. Visai 
kas kita tarptautinei bendrijai 
jį pateikti patraukliai - reikia 
ir proto, ir bendrų pastangų, ir, 
be abejo, pinigų.

Šalies įvaizdžio kūrimas 
turi būti viena svarbiausių už
sienio politikos sudedamųjų 
dalių. Tačiau, kaip buvo pažy
mėta “Laiko ženkluose” , per 
nepriklausomybės metus be
veik nieko nepadaryta, kad pa
saulį pasiektų daugiau teigia
mos informacijos apie Lietuvą. 
Politikams, valdininkams dar 
sunku suprasti, kodėl Estija, 
kurios gyvenimas iš esmės 
nesiskiria nuo Lietuvos, tapo 
Europos verslo numylėtine.

Reikalas paprastas: kaip ir 
kiekvieną prekę, taip ir valsty
bę, jos žingsnius turi lydėti pa
traukli reklama.

Lietuva iki šiol bando apsi
eiti be reklamos kūrėjų paslau
gų. Ir patiria daugybę nuosto
lių. Komentare buvo pažymė
ta: jei patys nesugebame savęs 
pateikti užsieniui, tai gal reikė
tų pasamdyti Vakarų ryšių su 
v isuom ene agentūrą, kaip 
anksčiau pasielgė Estijos vy
riausybė.

Tiesa, mūsų šalį garsina 
keli muzikai, pora režisierių ir 
teatrų, krepšinio komandos, 
tarptautiniai kultūros rengi
niai. Bet ir čia - daug prara
dimų. Tyliai pasimirė puikiai 
startavęs tarptautinis LIFE te
atrų festivalis, tas pat atsitiko 
Trakų festivaliui. Jau kelinti 
metai mūsų specialistai negali 
suvokti Eurovizijos dainų kon
kurso pobūdžio, jo  reikalavi
mų, ir Lietuva vėl neteko teisės 
kitąmet jame dalyvauti.

Lietuvoje netrukus prasidė
siantis Europos jaunimo krep
šinio čempionatas jau dabar 
kelia nerimą. Jokios reklamos, 
jok ios savireklam os. Tarsi 
čempionatas vyktų Šiaurės aši
galyje, ir ne po savaitės, o po 
metų. Alytuje, kur vyks vieno 
pogrupio varžybos, net nėra 
viešbučio komandoms apgy
vendinti. Neaišku ir tai, ar are
nos parengtos aukšto lygio 
krepšiniui.

Vienas geriausių šalies pri
statymo būdų - svetingas už
sieniečių priėmimas.

Turizmo, netgi kaime, in
dustrija po truputį įgyja pagrei
tį, atsiranda daugiau viešbučių, 
tačiau ir tuos gležnus daigus 
sutrypia tie patys banditai. Ne
mažai užsieniečių, atvykę su 
gerais ketinimais, po to pasi
baisėję išskrenda namo lėktu
vais, nes jų  automobiliai buvo 
pagrobti. Per dvi liepos savai
tes vien Trakuose taip nutiko 
trims užsieniečiams, du iš jų  - 
sum ušti. A pnuodytą švedą 
banditai išmetė Šiaulių rajono 
pamiškėje. Mūsų teisėsaugos 
atstovai paprastai teisinasi lėšų 
stoka. Tegu tai būna net triskart 
tiesa, bet tokio teisinimosi li
mitai jau seniai išeikvoti.

Kol nebus baigti spekulia
tyvūs, politizuoti vapaliojimai, 
kas kaltesnis dėl tokios padė
ties, kol netaps kūnu radikalios 
permainos, naivu tikėtis, kad 
užsienietis sakys: “Važiuojam 
į Lietuvą, ten gyvena svetinga 
ir kultūringa tauta. Tiesa, kaž
kada garsėjusi banditais”.

Baigiant šį straipsnį, yra 
verta pažymėti, kad šio turinio 
straipsniai yra realūs, neišgal
voti ir patvirtinti faktais.

Užtenkamai priklausėme tų 
“geraširdžių” užsienio lietu
vių, kurie aplankė Lietuvą ir 
grįžę į Ameriką vien tik “liaup
sina” dabartinį Lietuvos gyve
nimą. Vytautas Šeštokas
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LIETUVIŲ DIENŲ PIKNIKAS

2002 m. rugpjūčio 2 d. Elmore,Ohio įvyko kasmetinės golfo varžybos tarp Clevelando ir Detroito 
lietuvių klubų. Šiais metais laimėjo Detroito lietuvių klubas.

KREPŠINIS PRIARTINO CIKAGIECIUS PRIE LIETUVOS

Gerai atsimename senuo
sius, dar prieškarinius laikus, 
kai nemaža Čikagos lietuvių 
krepšininkų važiuodavo rung
tyniauti į Lietuvą, o kai kurie 
ten likdavo ilgėliau gyventi. 
Dalis iš jų  net žaidė Lietuvos 
rinktinėje, kuri 1937 ir 1939 
metais padėjo Lietuvai tapti 
Europos čempionais.

Tas ryšys buvo pertrauktas 
karo meto audros, o vėliau - 
prasidėjusios sovietinės oku
pacijos. Nors ir tame klaikiame 
laikotarpyje buvo kelios išim
tys: 1967-siais į pavergtą Lie
tuvą buvo išvykusi JAV lietu
vių krepšinio komanda, o gero
kai vėliau - tinklininkės ir vėl 
krepšininkai iš Kanados.

Tačiau bendravimas sporte 
labai išsiplėtė Lietuvai vėl at
gavus nepriklausomybę. Tėvy
nėn jau 1991m. buvo nuvykę 
daug sportininkų; jų  tarpe ir 
krepšininkų būrys iš JAV daly
vauti IV-se Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse.

Salia tų oficialesnio pobū
džio vizitų, kiek vėliau buvo 
pradėti privatesni ryšiai tarp 
Amerikos ir Lietuvos klubų ar 
mokyklų. Čia noriu paminėti 
vieną iš jų  - tai nuo 1999-jų 
prasidėjęs Čikagos ASK “Litu- 
anicos” ir Šarūno Marčiulionio 
krepšinio mokyklos bendra
vimas, kuris ne tik dar tebe
vyksta, bet vis plečiasi.

Metus žvilgsnį į netolimą 
praeitį, reikia pasakyti, jog 
čikagiečiai pas save 1999 m. 
buvo pakvietę vieną Š. Marčiu
lionio krepšinio mokyklos jau
nųjų krepšinio komandą. Jie 
čia smagiai paviešėjo, parung
tyniavo, pamatė Ameriką.

Kitais metais atsakomajam 
vizitui išsirengė ASK “Litua- 
nicos” jaunieji krepšinio entu
ziastai. Ir jų vizitas buvo pilnas 
gražių momentų ir abipusio 
bendravimo. Pernai vilniečiai 
jau buvo pakviesti į Čikagą da
lyvauti Š. Amerikos lietuvių 
jaunimo krepšinio varžybose. 
Svečiai iš Vilniaus čia gražiai 
atsižymėjo, nelabai rasdami ly
gių savo bendraamžių tarpe.

Edvardas Šulaitis

Tik kai kurios amerikiečių ko
mandos lietuviukam s buvo 
sunkiau įkandam u riešutu. 
Krepšininkai iš tėvynės čia 
turėjo progą ne tik susipažinti 
su bendraamžiais krepšinin
kais, bet ir galėjo pasisavinti 
šio krašto žaidimo plonybių.

Šiemet ši draugystė tvirtai 
išbujojo, kai atsakomajam vi
zitui Lietuvon buvo pradėta 
ruošti vieną ekipą tai ir skir
tingo amžiaus jaunimas pareiš
kė norą į kelionę įsijungti. Zi- 
noma, čia reikėjo ir jų  tėvų pri
tarimo, na ir, žinoma, pinigų 
(juos sudėjo tėvai).

Per gana trumpą laiką susi
darė net trys jaunųjų krepšinin
kų komandos. Pridėjus trene
rius, tėvus ar kitus palydovus, 
buvo suorganizuota daugiau 
negu 80 asmenų turinti grupė. 
Ji birželio mėnesio pirmoje pu
sėje pajudėjo į Lietuvą ir po 
dviejų savaičių grįžo atgal į 
Čikagą.

Šios išvykos pagrindiniu 
organizatoriumi buvo jaunas me
dicinos gydytojas, pats buvęs 
ASK “Lituanicos” krepšinin
kas, o dabar - treneris Dona
tas Siliūnas. Šio vyro entuzi
azmas ir rūpestis lydėdavo ir 
taip vadinamus “marčiulioniu- 
kus” jų  viešnagių metu Čika
goje. Jis yra pašventęs šimtus, 
o gal net tūkstančius valandų 
jaunųjų lietuviukų labui, jiems 
diegiant krepšinio pagrindus, 
padedant kituose reikaluose.

Būtent šis vyras mums pa
pasakojo apie ASK “Lituani- 
cos” jaunųjų krepšininkų ko
mandų pasirodymus savo tėvų 
ar senelių žemėje. Trys čika- 
giečių jaunuolių komandos iš 
viso sužaidė 22 rungtynes. Re
zultatai gana neblogi: 10 per
galių (dvi ekipos pelnė po 3 lai
mėjimus, o amžiumi viduriniai 
- keturis).

Kaip nušvietė D. Siliūnas, 
čikagiečiai pradžioje rungty
niavo Vilniuje su Š. Marčiulio
nio krepšinio mokyklos ekipo
mis. Iš Vilniaus mūsiškiai va

žiavo ir į Kauną išmėginti jė 
gas su Sabonio krepšinio mo
kyklos jaunaisiais. Pabuvę 7 
dienas Vilniuje, čikagiečiai pa
traukė į Baltijos jūros pusę ir 
ten likusį laiką praleido Palan
goje. Pajūrio krašte buvo rung
tyniauta ne vien tik Palangoje, 
bet ir Klaipėdoje bei Kretin
goje. Visur svečius iš Čikagos 
lydėjo nemažas dėmesys ir su
sitikimai ne vien tik su bendra
amžiais. Jiems buvo aprodytos 
ir žymesnės Lietuvos vietos, 
susipažinta su garbingais as
menimis, pamatyta graži Lie
tuvos gamta.

Reikia pasakyti, jog daugu
mas čikagiečių jaunuolių Lie
tuvą pamatė pirmą kartą. Ir dar 
įdomiau, kad ir jų  tėvai vaikų 
dėka taip pat pirmą kartą pabu
vojo Lietuvoje. Šiame fakte 
kaip tik glūdi sporto reikšmė - 
yra nugalimos visos kliūtys ir 
išsiruošiama į tolimas kelio
nes, kurių kitu atveju nebūtų 
nė noro nė galimybių atlikti.

Jau minėto dr. D. Siliūno 
teigimu, daugumas šių metų 
išvykos į Lietuvą dalyvių klau
sia, ar sekančiais metais vėl 
galės ten važiuoti? Jiems Lie
tuva padarė didžiulį įspūdį, ku
rio jie, be abejo, ilgai neuž
mirš. Ypatingai jaunuosius 
krepšininkus ir jų  tėvus nuste
bino viešnagė Prezidentūroje, 
kur juos priėmė pats Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
(beje, vienas iš ASK “Lituani- 
cos” kūrėjų). Jis svečius ne 
vien tik pasveikino, bet ir davė 
autografus. Taip pat jaunuo
sius krepšininkus labai pra
džiugino faktas, kai į vienas jų 
rungtynes Vilniuje prezidentas 
irgi nepatingėjo ateiti.

Reikia pasakyti, jog kitais 
metais ASK “Lituanica” lauks 
“marčiulioniukų” vizito Čika
goje. Tačiau kiek vėliau, be 
abejo, į Lietuvą pajudės gal dar 
didesnis būrys vietinių krep
šinio entuziastų. O gal kai ku
rie iš jų taip ilgai nelauks, o pri
kalbės savo tėvus atskirai vyk
ti į tą gražiąją Lietuvą, kurią 
jie, kartą pamatę, įsimylėjo.

Karštą sekmadienio popietę į surengtą pikniką sugužėjo 
daugiau nei šimtas Amerikoje gimusių ir atvažiavusių tautiečių. 
Nepaisant aukštos temperatūros ir liepos mėnesiui būdingo 
drėgningumo, svečiai džiūgavo galimybe pabūti visi kartu, 
paplepėti, paragauti bulvinių blynų su grietine, Dainos namuose 
pagamintų šaltibarščių ir dešrelių su kopūstais. Vyrai ir moterys 
gaivinosi namų gamybos alumi, vaikai žaidė gausiame sūpynių 
parke, purškėsi baseine. Po visą parką skambėjo Dainiaus 
Didžbalio ir Modesto Bužinsko leidžiama muzika, kuri visus 
kvietė šokti. Stalai taip pat “lūžo” ir nuo įvairiausių saldumynų.

Geri blynų kepėjai R. Gedeikos nuotr.

Šventės metu taip pat buvo surengta loterija. Nusipirkus 
bilietėlį galėjai išbandyti savąją laimę. O prizai buvo tokie: DVD 
- kuris burtu keliu atiteko poniai Marytei Vilemienei, vakarienė 
ir bilietai į kiną - laimėtoja Daina Krivickaitė, Walkie-Talkie 
(radio “telefonai”) - Marytė Sušinskienė.

Kol moterys loterijos laimėjimais gėrėjosi, vyrukai su
organizavo tinklinio turnyrą. Pasiskirstę į dvi komandas (jauniau
siam nariui tik aštuoneri) ir net 4 žaidimus savo malonumui 
žaidė. Laimėtojų nebuvo, tačiau po šalto alaus visiems tai buvo 
geras sportas. Be tinklinio dar buvo sugalvota ir kitokių atrakcijų. 
Kas pievoje amerikietiško futbolo kamuolį mėtė, kas batus į 
kampą nuspyrę basomis pagal A.Mamontovo dainą “O, meile” 
sukos, o dar kiti į balionus vandens pripylę vienas kitą “maudė”.

Man pačiai, tik ką grįžusiai iš Lietuvos, ir įsijungusiai į 
kasdienybę, darbų kupiną rutiną, ši šventė tarsi vėl sugrąžino į 
Palangą, prie Baltijos jūros, kur linksmybės ir šokiai visą parą 
vyksta, kur žmonės šypsosi, kur saulė karštai šviečia ir niekam 
nuotaikos negadina. Stebėjau besilinksminančius lietuvius, ir 
maniau, jog daugiau tokių švenčių mums reikia, nes nors ir toli 
esame nuo Lietuvos, tačiau kraujyje turime to lietuviško polėkio 
džiaugtis visiems drauge - dideliame būryje.

Ačiū šventės organizatoriams visų vardu - puikiai surengta 
šventė! Ir noriu dar pasakyti, jog girdėjau, kad rugsėjo pradžioje 
Lietuvių namuose Filadelfijoje bus organizuojami šokiai. Tad 
vėl proga šokti trypti kaip pašėlusiems.

Joana Gaiželytė-Lacy

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $40, 

PUSEI METU - $25, 
PIRMA KLASE - $63, 

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 
METAMS - $115.00
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LIETUVA IR PASAULIS
IŠ RUSIJOS GAUTA DOKUMENTŲ
APIE LIETUVOS DIDŽIUOSIUS KUNIGAIKŠČIUS
Vilnius, rugpjūčio 14 d. (ELTA). Lietuvos archyvų fondus 

papildys nauji vertingų archyvinių dokumentų mikrofilmų 
rinkiniai.

Vykdant 1999 metais pasirašytą Lietuvos archyvų departa
m ento ir Rusijos archyvų federalinės archyvų tarnybos 
bendradarbiavimo sutartį, gauti dokumentų mikrofilmai iš 
Rusijos valstybinio senųjų aktų archyvo.

Tarp gautų dokumentų, kaip informuoja ELTA, - svarbių 
Lietuvos istorijos rašytinių šaltinių mikrofilmai: Naugardo ir 
Kijevo sutrumpintų metraščių Supraslio nuorašo (XVI a.), 
Jevreinovo metraščio (XVII a.), Kauno miesto magistrato (1636
1646 m.), Raseinių (Žemaičių) žemės teismo (1673 m.), 
Raseinių (Žemaičių) pilies teismo (1673-1689 m.), Breslaujos 
žemės teismo (1649-1652 m.) aktų knygų kopijos. Dokumentų 
originalai saugomi Rusijos valstybiniame archyve Maskvoje.

Lietuvos archyvų departamento vadovybė pabrėžia ypatingą 
minėtų metraščių svarbą. Nors tai yra gana vėlyvi ankstesnių 
Rusios, Lietuvos įvairių metraščių sąvadų nuorašai, juose 
faktiškai atspindėti seniausi ir svarbiausi Lietuvos vidaus ir 
užsienio politikos istorijos momentai. Supraslio nuoraše 
pateikiam a žinių apie įvairių  Rusios (Rusijos) žem ių ir 
kunigaikštysčių (Kijevo, Naugardo, Maskvos ir kt.), Lietuvos 
bei kaimyninių kraštų vidaus gyvenimą, tarpusavio santykius(X- 
XVI a.). Jame kalbama apie Kijevo Didžiojo kunigaikščio 
Vladimiro I žygį prieš jotvingius (983 m.), apie Rusios Didžiojo 
kunigaikščio Mstislavo Vladimirovičiaus žygį į Lietuvą (1131 
m.), apie totorių invaziją į Rusios žemes (XIII-XIV a.). 
Metraštininkai informuoja apie Lietuvos valdovų (Gedimino, 
Algirdo, Jogailos, Vytauto, Kazimiero, Aleksandro, Žygimanto 
Senojo, Žygimanto Augusto) valdymą, vidaus kovas Rusijoje 
ir L ietuvoje, Lietuvos santykius su N augardu, M askva, 
Smolensku, totoriais ir kt.

Jevreinovo metraštis nurodo svarbius Lietuvos istorijos 
faktus, įskaitant legendinę jos dalį nuo Palemono. Metraštyje 
pateikti duomenys apie Lietuvos didžiųjų kunigaikščių valdymą, 
jų  vidaus ir užsienio politiką iki XVI a. vidurio.

Minėtose teismų knygose užfiksuotos įvairių asmenų žemės 
valdų, namų pirkimo-pardavimo, dovanojimo, užstatymo sutar
tys, pateikiami turėto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto inven
toriai, testamentai, protestacijos ir kt. Besidomintys krašto eko
nomikos, demografijos, šeimų istorija čia ras surinktus padūmės 
(1673, 1674 m.) ir pagalvės (1676, 1677, 1679, 1686, 1689 m.) 
mokesčių iš Žemaitijos kunigaikštystės gyventojų rejestrus.

Gauti dokumentų mikrofilmai bus saugomi Lietuvos valsty
bės istorijos archyve. Jie papildys turimą mikrofilmų kolekcijų 
kompleksą. Šie itin svarbūs rašytiniai istorijos šaltiniai, juos 
atitinkamai sutvarkius, bus prieinami visiems tyrinėtojams, kurie 
domisi senąja Lietuvos istorija.

RUSIJOS ATSTOVAS VILNIUJE
Lietuva ir Karaliaučiaus sritis tampa aštrėjančio Rusijos ir 

Europos Sąjungos (ES) diplomatinio karo lauku. Specialusis 
Rusijos prezidento įgaliotinis Karaliaučiaus problemai spręsti 
Rusijos Dūmos deputatas Dm itrijus Rogozinas trumpam 
apsilankė Lietuvoje. Interviu “Respublikai” jis gana atsainiai 
įvertino Lietuvos siūlymus dėl supaprastinto vizų režimo 
Karaliaučiaus gyventojams ir visą kritikos ugnį nukreipė į ES.

“Manome, jog tranzito problema atsirado ne tik dėl biurokra
tinio bukumo Briuselyje, bet ir dėl to, kad tai - sąmoninga politi
ka. Ja siekiama ne jėgos metodais atplėšti Karaliaučiaus sritį nuo 
Rusijos priverčiant Rusijos piliečius išsikelti iš jų  gyvenamos 
teritorijos. O tai jau yra grėsmė nacionaliniam suverenitetui bei 
saugumui” ,- tvirtino Dmitrijus Rogozinas. Jo teigimu, vizos 
įžeistų Rusijos gyventojus.

Rusijos Prezidento atstovas grasina Lietuvai gerokai 
pabloginti tarpvalstybinius santykius, jeigu Karaliaučiaus srities 
gyventojų judėjimo klausimas nebus išspręstas taip, kaip norėtų 
oficialioji Maskva. D.Rogozinas, apsilankęs Vilniuje, tvirtina, 
kad Lietuva gali tapti “beširdės Europos Komisijos įkaite”, jeigu, 
M askvos supratim u, “teigiam ai neišspręs rusų tranzito į 
Karaliaučių klausimo”.

Lietuvos politikai ramiai reaguoja į Rusijos Prezidento 
atstovo pareiškimus ir tvirtina, kad bus ieškoma lanksčios 
pozicijos tranzito į Karaliaučių klausimu, kuri patenkintų visas 
suinteresuotąsias puses. “Konsultacijos dėl to, kaip reikėtų 
išspręsti šią problemą, dar tik prasideda, esame kelio pradžioje 
todėl nėra absoliučiai jokių priimtų sprendimų”, - sakė Lietuvos 
užsienio reikalų ministras AntanasValionis.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

DEMOKRATIJOS IŠJUOKIMAS

Tautinės sąjungos gegužinėje Čikagoje. Iš kairės Antanas Juodvalkis, Jonas Variakojis, Matilda 
Marcinkienė, Petras Bučas ir Eugenijus Bartkus. J.Variakojo nuotr.

Labai kritiškai, kaip de
struktyvų, antikonstitucinį sie
kį įteisinti minios valdžią Tė
vynės sąjungos (L ietuvos 
konservatorių) pirmininkas, 
Seimo narys Vytautas Lands
bergis vertina piliečių grupės 
in icijuojam ą referendum ą, 
ypač jo  nuostatas, susietas su 
įstatymų leidyba.

Kaip ELTA yra pranešusi, 
Vyriausiojoje rinkimų komisi
joje įregistruota piliečių inicia
tyva rengti referendumą dėl 
privalomo parašų skaičiaus 
sumažinimo nuo 50-ties iki 
20-ties tūkstančių, įgyvendi
nant piliečių įstatymų leidybos 
iniciatyvą. Referendumo ini
ciatorių siūlymu, 20-ties tūks
tančių piliečių paremtą įstaty
mą Seimas galėtų atmesti tik 
dviem trečdaliais balsų. Pilie
čių iniciatyvinė grupė taip pat 
siūlo sumažinti nuo 300-tų iki 
100-to tūkstančių referendu
mui reikalingų piliečių parašų 
skaičių, pateikia savo smul
kaus verslo plėtros ir pensijų 
didinimo formules.

V. Landsbergio teigimu, 
“tai itin keistas referendu
mas”, į kurio reikalavimus įra
šyta “patrauklių blizgučių, 
ypač pensininkams ir smul
kiems verslininkams, tikintis 
jų parašų, bet esmė yra gauti

Gdanskas, 2002 rugpjūčio 
mėn. 16 d. (BNS). Baltijos 
laivyno pratybas stebi NATO 
šalių laivai. Tradicinės kasme
tinės Baltijos laivyno pratybos 
prasidėjo rugpjūčio 12 dieną. 
Vykdyti num atytų kovinių 
mokomųjų uždavinių išplaukė 
per 10 laivyno laivų.

Pranešam a, kad juos iš 
Gdansko įlankos stebi Vokieti
jos, Danijos, Lenkijos ir Šve
dijos žvalgybos laivai ir mina
vimo laivas, kuriuose sumon
tuota fotografavimui ir radijo 
žvalgybai reikalinga įranga.

naują įstatymų leidybos bū
dą” . Jis perspėja, kad pagal 
iniciatoriaus siūlymą naujo
viškas bet kurio, net visai po
pulistiško arba žalingo valsty
bei, įstatymo priėmimas pri
klausytų bem až tik nuo 20 
tūkstančių pasirašiusių pilie
čių. “Pavyzdžiui, populiaraus 
koncerto klausytojų arba agur
kų baliaus valgytojų; kodėl 
jiems neparėmus idėjos, kad 
kiekvienas Lietuvos gyvento
jas yra nusipelnęs gauti sekma
dieniais nemokamą porciją le
dų? Seimui tektų tokius “įstaty
mus” arba tvirtinti be svarsty
mo ir bet kuriuo balsų skaičiu
mi, arba atmetinėti didžiule 
pastanga, net 2/3 visų Seimo 
narių balsų. Nepajėgiant at
mesti, kaip regis, siūlymas jau 
v irstų  įsta tym u” , pabrėžia  
V.Landsbergis.

A not jo , aišku, kad tai 
antikonstitucinė norma, išjuo
kianti demokratiją, nes niekas 
kitas negali leisti įstatymų, tik 
Seimas, ir jis yra laisvas spręsti 
dėl bet kurio teikimo.

Įgyvendinus naująjį meto
dą, pasak  V. L andsbergio , 
“Seimas turėtų tiesiog gintis, 
jis būtų lengvai provokuoja
mas, skaldomas ir kompromi
tuojamas, o parlamentinę de
m okratiją de facto pakeistų

ochlokratija - minios valdžia”. 
Jis taip pat perspėja, kad minia 
kaip priemone iš tikrųjų nau
dotųsi keli turtingi arba neribo
tai lėšomis remiami manipu
liatoriai. “Pasinaudoti, kaip re
gis, nesunku. Jau dabar siūlo
mai “idėjai” pavyko gauti su
klaidintų dorų piliečių parašų”, 
pažymi V. Landsbergis.

Kita vertus, politikui ne
aišku, prie kurių tektų priskirti 
Vyriausiosios rinkimų komi
sijos pirmininką Zenoną Vai- 
gauską, kuris įregistravo anti
konstitucinį siūlymą parašų 
rinkimui ir referendumui be 
atitinkam ų pa ta isų  pačios 
Lietuvos Respublikos Konsti
tucijos 67 ir 68 straipsniuose.

“Prie naivuolių nepriskir- 
tume ir tituluoto teisininko 
Alfonso Vaišvilos, kuriam , 
kartu su jo  įtakojamu Seimo 
P irm in inku  A. Paulausku , 
tikriausiai tenka pagrindinė 
atsakomybė už tokį piliečių 
apgavystės projektą”, spėja V. 
Landsbergis.

Tėvynės sąjungos pirm i
ninkas ragina atsakingas insti
tucijas ir partijas  “a išk iai 
politiškai ir pilietiškai pasi
sakyti dėl destruktyvios su
maišties, kuri taip ketinama 
kelti labai svarbiu, galima tarti, 
lemiamu Lietuvai laikotarpiu”.

BALTIJOS LAIVYNO PRATYBAS STEBI NATO LAIVAI

Pratybų rajono  link jau  
daugiau kaip 10 kartų buvo 
išskridę Švedijos ir NATO 
bazinės patrulinės aviacijos 
žvalgybinių lėktuvų.

Pratybose, kurioms vado
vauja laivyno vadas admirolas 
Vladimiras Valujevas, daly
vauja apie 40 kovinių ir pagal
binių Baltijos laivyno laivų.

Mokomųjų uždavinių tiks
las - praktiškai gludinti laivyno 
gyvosios jėgos ir technikos są
veiką su pakrantės infrastruk
tūra, pranešė Rusijos karinių 
jūrų pajėgų vyriausiojo vado

padėjėjas I rango kapitonas 
Igoris Dygala. Pasak jo, plani
nės pratybos, kasmet vykstan
čios visuose laivynuose, įgali
na palaikyti tokį karių ir kovi
nių laivų bei ginkluotės kari
nės parengties lygį, kuris visiš
kai atitinka Rusijos nacionali
nio saugum o reikalavim us 
jūrose ir vandenynuose. Pabrė
žiama, kad Karinio jūrų laivy
no vyriausioji vadovybė ypač 
daug dėmesio skiria Baltijos 
laivyno, kuris “yra šalies sau
gumo garantas šiaurės vaka
ruose”, kovinei parengčiai.
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KULTŪROS PUSLAPIS

Stasės Jagminienės vadovaujama “Tėviškės” kapela grojo tautinės lietuvių sąjungos Čikagos skyriaus 
gegužinėje liepos 14 d., o nuo dainų skambėjo visas Ateitininkų ąžuolynas.

Vyt. Jasineviciaus nuotr.

STEIGIAMA AMERIKIETIŠKA MOKYKLA

Vilniuje steigiama lietuvių 
bei užsienio valstybių piliečių 
atžalas ugdysianti Tarptautinė 
Amerikos mokykla. Joje bus 
galima įgyti pradinį, pagrindi
nį ir vidurinį išsilavinim ą, 
praneša ELTA. Šios naujos 
mokslo įstaigos steigėjas - 
“A m erican  In te rnationa l 
School” fondas Vilniuje. Lie
tuvos piliečiai mokykloje ga
lės lygiomis teisėmis mokytis 
ir dirbti su užsienio šalių atsto
vais. Įmokos už mokslą dydis 
lietuviams ir užsieniečiams 
nesiskirs. Tačiau kai kurie 
moksleiviai nuo mokesčio gali 
būti iš dalies arba visai atleisti. 
Lietuvos ir JAV Vyriausybių 
šių metų birželio 14 dieną 
pasirašytame susitarime nu
matyta, jog tam, kad būtų ska
tinamas moksleivių iš Lietu
vos priėmimas, mokykla galės 
gauti Lietuvos valstybės pa
ramą.

Šiuo projektu bus skatina
mi kultūriniai ir mokslo mainai 
tarp lietuvių ir amerikiečių bei 
kitų tautų, kurių atstovai mo
kysis Tarptautinėje Amerikos 
mokykloje. Beje, susitarimas 
dėl Tarptautinės Amerikos mo
kyklos statuso su JAV Vyriau
sybe buvo derinamas net dve
jus metus, pristatydamas Vy
riausybei šį klausimą pažymė
jo užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis. Pasak jo, 
procesas užtruko, nes JAV pu
sė pageidavo mokyklai nema
žai privilegijų. Pasiekus komp
romisą, įteisintos tik kai kurios 
lengvatos. Pavyzdžiui, mokyk
loje dirbsiantys užsienio šalių 
piliečiai bei jų  šeimų nariai, 
nuolat negyvenantys Lietuvo
je, galės būti atleisti nuo im
porto muito mokesčio už įve
žamas į Lietuvą prekes, kurios 
laikomos asmeniniais jų  daik
tais.

MINDAUGO KARŪNĄ 
PAGERBS IR SPORTININKAI

Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejaus minėjimo programą papildys 
sporto žaidynės. Tai nutarta Vyriausybės posėdyje.

Jubiliejui skirtos Lietuvos sporto žaidynės, kaip informuoja ELTA, vyks 2003 metais keliais 
etapais: sporto klubuose, kolektyvuose, rajonuose, miestuose, zonose, apskrityse. Žaidynėse 
dalyvaus moksleiviai, studentai, dirbantieji, taip pat ir neįgalūs žmonės.

Savaitę prieš Pasaulio lietuvių dainų šventę (2003 06 28-29) numatyta Vilniuje surengti 
Lietuvos sporto žaidynių finalines varžybas ir sporto šventę. Žaidynėse turėtų dalyvauti ir užsienio 
šalių lietuviai. Tuo bus siekiama jaunimui, sporto visuomenei priminti Lietuvos istorijos 
lemtingiausius įvykius. Karaliaus Mindaugo karūnavimas 1253 metais padėjo pamatus istoriniam 
Lietuvos įsitvirtinimui ir išlikimui.

Lietuvos Vyriausybė, primena ELTA, 2001 metų lapkričio mėnesį patvirtino Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo 750 metų jubiliejaus programą. Joje numatyta suprojektuoti ir pastatyti karaliaus 
M indaugo paminklą, užbaigti Kongresų rūmus, sutvarkyti sostinės senamiestį ir centrą, 
rekonstruoti Gedimino prospektą ir Savivaldybės aikštę, pastatyti tiltą per Nerį ties T.Vrublevskio 
gatve. Lietuvos valdovo Mindaugo karūnavimo jubiliejui planuojama ir didelė kultūrinė programa: 
bus atidaromos įvairios parodos, vyks konferencijos, rengiamos monografijos, dokumentų 
rinkiniai, kitos knygos.

Vyriausybės patvirtintoje programoje teigiama, kad šios sukakties minėjimas turi tapti Lietuvos 
visuomenės ir valstybės reikalu. Programa skirta Lietuvai, tačiau ji neturi likti uždara - jos 
sudedamosios dalys turi būti įgyvendinamos tarptautiniu mastu.

Lietuvių folkloro teatras vasaromis vaidindavo Liaudies buities 
muziejuje Rumšiškėse. Nuotraukoje - spektaklio “Lietuvių gaidos” 
akimirka. J. Polio nuotr. “Lietuvos teatrai”

ELSKAUS KŪRINIAI 
LIETUVOJE

K aune rengiam a paroda 
“Vitrum Balticum II” pristatys 
nemažai įdomių meninio stiklo 
kūrėjų iš viso pasaulio. Tarp 
garsenybių - JAV gyvenantis 
Albinas Bielskis-Elskus. Tai 
pirmoji lietuvių pažintis su tau
tiečio  kūrybos orig inalais. 
Dailininkas į parodą atsiuntė 
du ant stiklo tapytus paveiks
lus: “Arildą” (dukters portretą) 
ir “Užmirštą rožę” . Po parodos 
autorius pageidavo, kad šie 
kūriniai būtų padovanoti Lie
tuvai - M.K.Čiurlionio dailės 
muziejui. “Labai vertiname šią 
da ilin inko  dovaną, - sakė
M.K.Čiurlionio dailės muzie
jaus vadovas menotyrininkas 
Osvaldas Daugelis, - abu šie 
Albino Bielskio-Elskaus kūri
niai papildys Pasaulio lietuvių 
dailės ekspoziciją , kurio je 
meninio stiklo eksponatų nėra 
daug”.

• Gintautas Kėvišas pasikeitimus teatre derino su premjeru. 
Pasak Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro direktoriaus 
Kėvišo, jis su ministru pirmininku kalbėjosi apie teatro rekons
trukciją, kadrų politiką, repertuaro pakeitimus. “Algirdas Bra
zauskas nieko teatrui nežadėjo, nes ponas Kėvišas nieko nepra
šė”,- taip premjero atstovė spaudai N. Pumprickaitė apibūdino 
jų  susitikimą. G. Kėvišas nežada nutraukti tarptautinių meno 
projektų vadybininko veiklos ir patikino, jog naudosis visomis 
pažintimis ir kvies garsenybes koncertuoti Lietuvoje: “Dirbsiu 
visur, kur man leis įstatymai” .

KETURIASDEŠIMTASIS
“Dirvos” novelės konkursas

Skiriamos DVI PREMIJOS:
Pirmoji - 500 dolerių,
Antroji - 300 dolerių

Iš A.A. SIMO KAŠELIONIO 
palikimo, kurį tvarko “Korp! Neo-Lithuania”

Vyr. valdyba

Tema: Autoriams suteikiama neribota teisė 
patiems pasirinkti novelės temą 

ir meninės išraiškos formas.
Paskutinė rankraščių įteikimo data - 2002 metų 

lapkričio 1 d. (pagal pašto antspaudą).

Rankraščius siųsti šiuo adresu:
Dirva, Novelės konkursas,

P.O. Box 19191 
Cleveland, Ohio 44119-0191

Konkurse kviečiame dalyvauti visus lietuvių 
rašytojus, gyvenančius Lietuvoje, JAV ar bet 
kurioje kitoje valstybėje.

Paruošimas: Konkursui siunčiami rankraščiai 
būtinai privalo būti perrašyti rašomąja mašinėle 
arba kompiuteriu ir pasirašyti slapyvardžiu. Tą 
patį slapyvardį užrašykite ant pridedamo 
užklijuoto vokelio, kuriame įdėta autoriaus 
tikroji pavardė, adresas ir telefono numeris. Tik 
laimėjusių vokeliai bus atidaryti. Nepremijuoti 
rankraščiai grąžinami tik autoriams prašant jų 
nurodytu adresu.

Vertinimo komisija paprasta balsų dauguma 
sprendžia ką premijuoti.
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AMŽINYBĖN IŠKELIAVO IZABELĖ OKSIENĖ

Izabele Urbutytė-Oksienė 
1910 m. vasario 12 d. - 2002 m. liepos 26 d.

Dar sekmadienį, liepos 14- 
tą, kaip ir visada gerame ūpe 
ir pilnomis rankomis dovanų 
laimės ir vaišių stalams, Iza
belė Oksienė dalyvavo gegu
žinėje po stogu Los Angeles 
Tautiniuose namuose, o antra
dienį atsigulė ligoninėn, iš kur 
jau pas mus nebegrįžo. Viena 
seniausių amžiumi ir jauniau
sia širdimi amžinai užmigo 
liepos 26-tos dienos vakare. 
Žinia greitai apskrido ir ap
gaubė Los Angeles lietuvius 
gedulo skraiste. Nors velionė 
jau buvo peržengusi 92-rus 
gyvenimo metus ir jos sveika
ta pamažu silpnėjo, bet visi ją 
pažinusieji stebėdavosi jos 
mokėjimu džiaugtis gyveni
mu, gerbė ir vertino ją  dėl jos 
meilės artimui, dosnumo šal
pai, ištikimybės tiems, kuriuos 
laikė savo draugais. Visada 
linksma ir draugiška, rasdavo 
paraginimo, padrąsinimo ar 
pagyrimo žodį. Bet savo neda- 
teklius ir nesveikatas pasilik
davo sau, nepasakojo ir nesi
skundė kitiems ir nepriekaiš
tavo likimui. Atvirkščiai - vi
sada dėkodavo savo Kūrėjui 
už jai gyvenime suteiktas do
vanas. Visada tolerantiška ir 
taikaus būdo, tapdavo karinga 
tik tada, jei kas piktai kritikuo
davo Ameriką arba užstodavo 
komunizmą, žodingai ir logiš
kai išdėstydama nesusipratė
liui savo teisingą nuomonę. Be 
kompromisų mylėjo Lietuvą ir 
gausius joje gyvenančius gi
mines, nuolatos jais rūpinosi 
ir šelpė. Ne vien gimines šelpė 
- jos vardas visuomet pasiro
dydavo aukotojų sąrašuose, 
nors nemėgo apie tai kalbėti 
ir girtis.

Gimusi prie Nemuno kran
tų, gausioje stam baus ūk i
ninko šeimoje, Izabelė gimna
ziją lankė Jurbarke. Jaunutė 
būdama atvažiavo Čikagon 
pas gimines ir čia pasiliko. 
Ištekėjo už Leono Okso ir po 
kurio laiko jiedu persikėlė 
gyventi į Los Angeles. Čia 
gražiai įsikūrę susidarė didelį

būrį gerų draugų, įsto jo  ir 
įsijungė į darbą daugelyje 
vietinių lietuviškų organiza
cijų. Leonui mirus 1989-tais 
metais, likusi viena Izabelė 
nepasitraukė iš gyvenimo, bet 
iki veik paskutinės dienos akty
viai dalyvavo lietuviškam e 
mūsų viensėdijos gyvenime. Ir 
dar turėjo daug planų ateičiai.

P ilnu tėlė  šv. K azim iero 
bažnyčia, vadovaujant kuni
gams - prel. Jonui Kučingiui, 
prel. A lgirdui O lšauskui ir 
kunigui, svečiui iš Lietuvos, 
Linui Dukšai, rožinį sukalbėjo 
liepos paskutinę dieną, o rug
pjūčio pirmą, po iškilmingų lai
dotuvinių mišių, per visą di
džiulį Los Angeles miestą ir ry
tinius priemiesčius, ilga auto
mobilių vilkstinė lydėjo velio
nę į Šv. Kryžiaus katalikų ka
pines, kur ji amžinam poilsiui 
atsigulė greta savo mylimo Le
ono. Ir visi draugai žinojo, kad 
Leonas jau nekantriai stovi prie 
Dangaus vartų ir jos, atsku
bančios, laukia.

Visas laidotuvių apeigas 
atliko kun. Linas Dukša. Gie
dojo parapijos choras, solistai 
Stasė Pautienienė, Antanas 
Polikaitis ir Rimtautas Dabšys.

Tetą ligoje lankyti ir už po
ros savaičių palaidoti iš Čika
gos atskrido velionės brolio sū
nus Algimantas Urbutis ir jo 
žmona Dalė. Laidotuvėse daly
vavo ir giminaitė Joana Sliterytė.

Po apeigų kapinėse visi 
dalyviai pakviesti atsisveikini
mo priešpiečiams į šv. Kazi
miero parapijos salę, kur po 
maldų ir Antaninos Uldukienės 
su meile savo artimai bičiulei 
paruoštų paskutinių vaišių, 
prie mikrofono ėjo atstovai 
organizacijų, kurioms Izabelė 
priklausė, arba kurias ypa
tingai nuoširdžiai rėmė.

Su savo nare atsisveikino, 
ją  ir jos gerus darbus prisimin
dami: Marytė Sepikaitė - Vyčių 
sk. pirmininkė, Liucija Mažei
kienė - Birutiečių vardu, Jonas 
Petronis - Tautinių namų pir
mininkas, Regina Gasparo- 
nienė - Lietuvos Dukterų L.A., 
sk. pirmininkė ir Pensininkų 
klubo vardu, Rūta Sakienė - 
Tautinės S-gos L.A. sk. pir
mininkė.

Antanas Mažeika, Ramo- 
vėnų L.A. sk. pirm ininkas, 
atsisveikino su Izabele ir pri
sim inė a.a. Leoną, buvusį 
veik lų  ram ovėną. Sv. K a
zimiero parapijos choro va
dovas Viktoras Ralys dėkojo 
velionei už jos paramą chorui. 
R ežisierius Petras M aželis 
jautriai prisiminė jos pagarbą 
teatrui ir Dramos Sambūrio 
pastatym ų nuoširdų įverti
nimą. Giminių vardu visiems 
dalyvavusiems jautriai padė
kojo Dalė U rbutienė. N ie
kuomet nuo lietuviško gyveni
mo neatitolusiai, Izabelei Ok- 
sienei neatsibodo ir neprailgo 
gyvenim as. K iekvieną rytą 
dėkojo Dievui ir džiaugėsi 
nauja diena, kiekvieną vakarą 
planavo sekančios dienos užsi
ėmimus. Neprailgo ir tiems 
artimiausiems ir ištikimiems 
jos draugams, kurie, Izabelės 
jėgom s silp stan t, įvairia is  
būdais talkino ir lengvino jos 
saulėlydžio metus. Tokį nuo
širdumą ir atsidavimą neišrei
kalausi - jį reikia per daugelį 
metų užsitarnaut. Todėl išsi
skirstėme iš salės nešini ne 
vien širdies skausmą ir gailestį, 
bet šviesų taip nepailstamai 
geranoriško  jo s  gyvenim o 
atminimą.

Rūta Šakiene

Netekus sesers

A. f  A.
ONOS AUKŠTUOLYTĖS- 

DAINIENĖS

brolį MEČĮ AUKŠTUOLĮ ir šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame.

JAV LB Clevelando Apylinkes Valdyba

• Tautos simpatijos į prezidentus pretenduojantiems ar to
kiais tapti galintiems politikams išlieka pastovios. Pirmųjų 
rikiuotė nesikeičia jau metus: dabartinis Prezidentas Valdas 
Adamkus, kadenciją baigęs valstybės vadovas Algirdas Brazaus
kas ir nuo jų  gerokai atsiliekantis parlamentaras Kazys Bobelis.

Pasak Eltos pranešimo, savo kandidatus jau yra išsirinkę 
beveik 90 proc. apklausos dalyvių. 23,3 proc. iš jų  balsuotų už 
dabartinį Prezidentą Valdą Adamkų, 18,5 proc. - už kadenciją 
baigusį valstybės vadovą Algirdą Brazauską, 9,2 proc. - už 
parlamentarą Kazį Bobelį. Mažiausiai šalininkų balsų (tik po 
0,2 proc.) gautų Europos judėjim o Lietuvoje pirmininkas 
Rimantas Dagys ir akrobatinio skraidymo meistras Jurgis 
Kairys. Tai liudija liepos 19-22 dienomis “Veido” užsakymu 
atliktas tyrimas, kurio metu viešosios nuomonės ir rinktos tyrimų 
studija “Spinter” aiškinosi, už ką gyventojai balsuotų per 
artėjančius Prezidento rinkimus.

Iš tyrimo rezultatų daroma išvada, kad šalia trijų vadų visi 
likusieji šešiolika galimų pretendentų rinkimų metu veikiausiai 
atliks tik statistų vaidmenį arba stengsis padėti savajai partijai 
per savivaldybių rinkimus. Nepadeda jiems nei “ėjimas į tautą”, 
nei triukšmingi roko ir popžvaigždžių koncertai - rinkėjai 
nelaiko jų  nugalėtojais.

O rinkimų dieną, kaip rašoma apklausos rezultatų komentare, 
balsuojama ne už tą, kuris “apskritai” patinka, o už tą, kuris 
turi realių šansų nugalėti. Tad kai kurių politikų baimės, esą 
tauta gali į antrąjį rinkimų turą praleisti populistą, veikiausiai 
laužtos iš piršto, rašo “Veidas” . Mat ir kiti du žymūs populistai 
- Rolandas Paksas (5,2 proc. potencialių balsų) ir Kęstutis 
Glaveckas (2,4 proc.) - net nepriartėja prie tos ribos, nuo kurios 
juos galima vertinti kaip rimtus pretendentus. Buvęs Vilniaus 
meras net nepirmauja savo buvusioje “tėvonijoje” - sostinėje. 
Čia jį lenkia ne tik Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, bet 
ir klaipėdietis parlamentaras Eugenijus Gentvilas.

Tyrimas taip pat nepatvirtina spėjimų, jog lemiamą vaidmenį 
rinkimuose turės tai, ar patinka kandidatas moterims, ar ne. Tik 
V.Adamkus šiek tiek daugiau nei procentu patinka moteriškosios 
lyties rinkėjoms. Kitų kandidatų atžvilgiu tiek moterys, tiek 
vyrai nusiteikę daugmaž vienodai, išskyrus K .Bobelį ir 
E.Gentvilą, kurie labiau patinka stipriajai lyčiai.

• ITAR-TASS plečia veiklą. Viena didžiausių Rusijos 
informacijos agentūrų - ITAR-TASS, atidariusi biurą Rygoje, 
pradėjo plėsti savo veiklą Baltijos šalyse, siekdama kiek 
įmanoma plačiau ir objektyviau informuoti apie ekonominius, 
politinius ir socialinius procesus Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. 
Agentūra planuoja sukurti vieningą biurą Baltijos šalyse, kurio 
centras būtų Rygoje. Latvijos premjeras A.Bėrzinis sakė, jog 
įvykdžius agentūros planus Rusijos gyventojai galės gauti 
informaciją betarpiškai iš Latvijos. Pasak premjero, kai kurių 
problemų Latvijos ir Rusijos santykiuose kyla būtent dėl 
informacijos stygiaus.

Iškeliavus į Amžinuosius namus

A. f  A.
ONAI AUKŠTUOLYTEI- 

DAINIENEI,

reiškiame gilią užuojautą jos broliams 
MEČIUI ir VYTUI, sesutei JADVYGAI, 

jau mirusių seserų MARIJOS ir ANASTAZIJOS 
šeimoms, artimoms giminėms. Tegul Aukščiausias 

suteikia jos sielai palaimą.

Kartu meldžiamės ir liūdime

Vincas ir Nora Čečiai 
Genovaite Korsakiene 

Kestas Karsokas 
Rita ir Palmer Zavodny 

Magdute ir Aleksas Liutkai
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RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGSĖJO 8 d., io parapijos gegužinė

parapijos sodyboje.
RUGSĖJO 22 d.,5 v. v. Dievo Motinos parapijos svetainėje 

įvyks Clevelando ateitininkų susirinkimas ir vaišės.
RUGSĖJO 29 d., Lietuvių dienos metu Teatras “Žalt

vyksle” : Žemaitės komedija “Trys mylimos” vyks Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje. Rengia JAV LB Clevelando 
Apylinkės valdyba.

SPALIO 19-20 dienomis dailininko Rimo Laniausko ir 
stiklo menininko Jono Degučio meno darbų paroda Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje. Šeštadienį 6:00 v.v. iki 9:00 
(atidarymas 7:00 v.v.) ir sekmadienį 11:00 v.r. iki 2:30 v.p.p. 
Rengia Korp! Giedra.

LAPKRIČIO 9 d., šeštadienį, ‘ ‘Exultate” choro 20-mečio 
jubiliejinis koncertas ir banketas.

LAPKRIČIO 17 d., nuo 11:30 iki 3:30 v.p.p. - Šv. Jurgio 
parapijos rudens šventė.

LAPKRIČIO 23 d., šeštadienį, “Lietuvos Dailės Muziejaus 
Ansamblis Kanklės” koncertas. Rengia JAV LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

2003 m.
VASARIO 16 d. Nepriklausomybės Šventės Minėjimas 

Dievo Motinos parapijos auditorijoje.
KOVO 15 d. Karaliaus Mindaugo minėjimas. Rengia JAV 

LB Clevelando apylinkės.
BALANDŽIO 27 d. Lietuvių Meno Ansamblio “Dainava” 

koncertas Dievo Motinos parapijos auditorijoje. Rengia JAV 
LB Clevelando Apylinkės Valdyba.

Mirus

A. f  A.
PONIAI MARYTEI 

PETRULIENEI 
ir

PONUI VYTAUTUI 
POLTERAIČIUI

Detroite, reiškiame gilią užuojautą 
jų  šeimoms ir giminėms.

Clevelando Lietuvių Golfo Klubas

A. f  A.

MARIJAI STANKUVIENEI

mirus, dr-ui VIKTORUI STANKUI 
reiškiame gilią užuojautą.

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugija

Musų mylimai draugei

A. f  A.
ALBINAI PETUKAUSKIENEI

mirus,
giliai užjaučiame vyrą VLADĄ, 

dukterį DAIVĄ su šeima, 
sūnų GINTARĄ su šeima

ir drauge liūdime.

Vytautas ir Birutė Ignai

Musų mylimai bendražygei vyr. skautininkei

A. f  A.
ALBINAI PETUKAUSKIENEI

mirus,
jos vyrą, Jūrų skautininką VLADĄ, 

sūnų GINTARĄ, dukrą DAIVĄ, 
seseris ALGIMĄ ir CESĘ su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Clevelando Skautininkių draugovė

A. f  A.
ONAI ŽINDŽIUVIENEI

mirus, visiems jos giminaičiams ir artimiesiems 
reiškiame širdingiausią užuojautą 

ir drauge išgyvename 
gilaus liūdesio valandas.

Daytona Beach Lietuvių 
Klubas
Florida

DIRVAI
AUKOJO

V.Volertas, Maspeth, N Y ...... 60
P.Buchas, Oak Lawn, I L .......  37
M.Motiejūnas, Euclid, O H ....  30
T.Palionis, Madison, WI .........25
S.Bliudžius, Southfield, MI ... 25 
R.Apanavičius, Euclid, OH .... 20
J.Gudėnas, Euclid, O H .......... 20
J.Leonikas, St. Pete. B., FL .... 20
H. Macijauskas,

Mayfield,OH........................20
A.Abraitis, Mt.Pleasant, MI ... 10 
V.Brizgys, Chesterland, OH .. 10
J. Lekys, Chicago, I L .............  10
K. Mitinas, Port Orange, FL ... 10
A.Paliulis, Waterbury, CT .......10
A.Stungys,

Kirtland Hills, O H ................10
P.Bartkus, Richmond H., NY .. 10
R.Botyrius, Richland, M I ......  10
R.Sležas, Dorchester, MA ....... 10
L. Špokas, Crystal Lake, IL .... 10
O.Žolynas, Boulder, CO .......  10
A.Kukučionis, Tinley Park, IL 10 
R.Vodopalas, Highland, OH .. 10 
J.Žemgulės, Cleveland, OH ... 10 
E.Bulotienė, Detroit, MI ......... 10
I. Delvigs, Fairview P. O H .... 10
L.Dubray, Portage, MI ............ 10

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

KOLDŪNAI
MĖSOS, VARŠKĖS, 

GRYBŲ, RŪKS. 
KOPŪSTŲ, BULVIŲ

Skambinkite:
Jodi Apanavičius 

Tel.: (440) 354-4029 
arba (216) 481-4614

Susitarus pristatom į namus

Musų mylimai

A. f  A.
IRUTEI MONCAMP

mirus, reiškiame gilią užuojautą seseriai ELENAI 
MALSKIENEI, RIMUKUI MALSKIUI su šeima, 
vyrui LOU LOU, sūnums GEORGE ir RAMON 
su šeimom ir liūdime kartu

Nora ir Vincas Čečiai 
Genutė Karsokienė 

Džinaras Kižys
Salomėja Knistautienė 

Rimutė ir Donatas Nasvyčiai 
Onutė Zygienė
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SPORTAS

Antrajame Rytinio pakraščio turnyre žaidė vyrų A grupės komandos 
- Bostonas prieš Philadelphijos “Arą” - meta kamuolį Robertas 
Hodgsonas (Aras), jį bando ginti Marius Janulis (Boston).

R. Gedeikos nuotr.

EGROPA TRAVEL 692-1700
h?U U i. '2'J Lj L3 LKJ2fciMi 'JU y  U i  i i  i i  Įj - d U U i i

LOWEST AIR FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL 
TO EAST EUROPE

paupers * vl$a$- prepaid tickets

SERVINS our community 
FOR OVER 35 YEARS

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

LENGVOSIOS ATLETIKOS PIRMENYBES
2002 metų Š. Am erikos 

lietuvių lengvosios atletikos 
pirm enybės įvyks 2002 m. 
rugsėjo  14 d., šeštad ien į, 
Cuyahoga Community Col
lege, Western Campus, 11000 
W est P leasant Valley Rd., 
Parma, Ohio. Vykdo - Cleve- 
lando LSK “Ž aibas” . Šios 
varžybos vyks 50 metų jubi
liejaus ženkle nuo I-jų Š.A.L. 
lengvosios atletikos pirmeny
bių, įvykusių 1952 m etais 
Clevelande.

Varžybos vyks šiose kla
sėse: vyrų (20-34 metų imti
nai), moterų (17-34 m.), jaunių 
A (17-19 m.), jaunių ir mergai
čių B (15-16 m.), berniukų ir

AMERIKOS GYVENTOJAMS - LIETUVOS VAIZDAI
Su Lietuvos vaizdais gali 

su sipaž in ti am erik iečia i - 
Čikagos apylinkių gyventojai. 
Net keliose Čikagos apylinkių 
b ib lio tekose, kaip praneša 
ELTA, surengtos žinomo Ame
rikos lietuvių fotomenininko 
Algimanto Kezio darbų pa
rodos.

A .Kezys dažnai lankosi

NOTICE
Think First, Borrow Smart.

Contact the Ohio Division of 
Financial Institutions’ Office 
of Consumer Affairs BE
FORE you refinance your 
home or obtain a mortgage. 
BEWARE of requests for any 
large advance payment of fees 
or insurance. Call the Office 
of Consumer Affairs toll free 
at 1-866-278-0003 to learn if 
the mortgage broker of lender 
is properly licensed. (This no
tice is a public service of the 
DIRVA The Lithuanian Na
tional Newspaper).

066 E. 200 ft St. 
Clev4land, Ūh. 44110 

Stefanac

S AVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

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

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

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

mergaičių C (13-14 m.), D (11
12 m.), E (9-10 m.) ir F (8 m. 
ir jaunesnių); vyrų ir moterų 
“Submasters” (35-39 m.) ir 
visų klasių “Masters” - (40
44m.), (45-49 m.) ir t.t. kas 5 
metai.

Prieauglio klasifikacija - 
pagal dalyvio amžių 2002 m. 
gruodžio 31 d. “Submasters” 
ir “Masters” - pagal dalyvio 
amžių varžybų dieną.

Varžybų pradžia suaugu
siems ir jaunimui A ir B - 12:00 
val., registracija nuo 11:00 v.r.

Varžybų pradžia klasėms 
C, D, E ir F - 2:00 v.p.p., 
registracija - nuo 1:00 v.p.p.

Tvarkaraštis gali būti pa-

Lietuvoje. Minėtose parodose 
eksponuojamos kompiuterine 
technika atliktos nespalvotos ir 
spalvotos nuotraukos iš foto
menininko kelionių po gimtąjį 
kraštą. Vienoje iš parodų pa
teiktas fotografijų ciklas apie 
lietuviškas kapines.

V ilkav išk io  apskrity je , 
Vištytyje, gimęs A. Kezys, nuo 
1950 metų gyvena Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Įstojo į 
jėzuitų vienuolyną, filosofijos 
magistro laipsniu baigė Lojo-

N b w  nncf ususd U rn a . B n ritH , S lft lU ,
M uflln, lube oil ond Kilter 

* Buy arty 4 tiflM and receive a P.S. Tira had

C o m p le t e k  m n l E n d S o r v ic i i

AB  1

Mnn.-FrU a am to t  pm
K n t : R flm 1o 4  pm

Paul

tikslintas po išankstinės regis
tracijos.

Išankstinė registracija -
iki 2002 m. rugsėjo 3 d. imti
nai, adresu: Algirdas Bielskus, 
3000 Hadden Rd., Euclid, OH 
44117-2122, USA. Tel 216
486-0889. Faksas 216-481
6064. E-mail: Vyts@VPAcct.com

Galutinis varžybų formatas 
bus nustatytas po išankstinės 
registracijos. Registracija bus 
priim am a ir varžybų dieną 
vietoje. Klubai ir pavieniai 
lengvaatlečiai kviečiami šiose 
varžybose gausiai dalyvauti.

ŠALFASS-gos 
CENTRO VALDYBA

los universitetą Čikagoje. 1961 
m etais įšventin tas kunigu. 
Dėstė aukštesniojoje lituanis
tinėje mokykloje, rūpinosi jau
nimo spauda, įsteigė Lietuvių 
fotoarchyvą, atidarė savo gale
riją, kurioje rengia įvairių  
menininkų parodas. Devintojo 
dešimtmečio viduryje paliko 
kunigystę ir atsidėjo fo to 
grafijos menui. Intensyviai 
dalyvauja parodinėje veikloje, 
leidžia fotografijų albumus, 
globoja jaunus menininkus.

mailto:TAUPA@AOL.COM
mailto:Vyts@VPAcct.com



