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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

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus ir JAV 
senatorius George V. Voinovich Vilniuje.

PREZIDENTO ŽODIS 
MINISTRŲ KABINETUI

NAUJASIS CIVILINIS KODEKSAS

Prezidentūros Baltojoje 
salėje priėm ęs baigiančios 
veiklą vienuoliktosios ir pa
skirtosios dvyliktosios Vyriau
sybių narius Prezidentas Val
das Adamkus paragino naująjį 
M inistrų kabinetą tokiu pat 
intensyvumu kaip iki šiol tęsti 
darbus, reikalingus stojimui į 
Europos Sąjungą ir NATO.

V.Adamkus pažymėjo, kad 
buvęs M inistrų  kabinetas, 
kuriam  vadovavo Rolandas 
Paksas, nusipelnė didžiulės 
padėkos už pasiektus gerus 
rezultatus derybose dėl stojimo 
į Europos Sąjungą - tai leido 
L ie tuva i pasivy ti k itas 
anksčiau derybas pradėjusias 
kandidates į ES. Tuo pasi
džiaugė ir buvęs Premjeras 
R.Paksas. Prezidentas taip pat 
dėkojo vienuoliktajai Vyriau
sybei už pradėtas reformas ir 
išreiškė viltį, kad naujasis 
M inistrų kabinetas jas tęs. 
“Sudarėme, mano supratimu, 
pajėgią Vyriausybę, kuri turi 
aiškų užnugarį - tai be galo 
svarbu. Manau, kad ji pasieks 
rezultatų, apie kuriuos visi 
kalbame ir tikimės”, - žurna
listams komentavo V. Adam
kus. Jis pareiškė atmetantis 
teiginius, kad dvyliktoji Vy
riausybė - tai “kom unistų  
grįžimas į valdžią”.

P asisakym e R. Paksas 
priminė, kad šiemet pirmąjį 
ketvirtį šalies bendrasis vi
daus produktas išaugo 4.4 
proc., palyginti su analogišku 
praėjusių metų laikotarpiu, 
gerokai išaugo eksportas, 
sumažėjo Vyriausybės verty
binių popierių palūkanos ir 
didelė tų obligacijų paklausa,

Privatizavimo fonde yra per 1 
milijardą litų. Anot jo, tai gera 
pozicija, kurią turi išnaudoti 
būsimoji Vyriausybė.

Laikinasis Premjeras Eu
genijus Gentvilas irgi tvirtino, 
kad vienuoliktoji Vyriausybė 
“palieka Lietuvą kylančioje 
trajektorijoje”.

Paskirtasis Premjeras Al
girdas Brazauskas tikisi, kad jo 
vadovaujamam Ministrų ka
binetui pavyks įvykdyti šiuos 
priesakus. Jis sakė, kad dvy
lik to ji V yriausybė tęs 
ankstesnę užsienio politiką, 
to liau  L ietuvą ves euroin- 
tegracijos kryptimi. “Nesis
tengsime ignoruoti, atmesti, 
neigiamai žiūrėti į buvusios 
Vyriausybės gerus darbus - 
užimtumo, skurdo mažinimo, 
žemės ūkio, finansų srityse”, - 
sakė A.Brazauskas. Jo teigimu, 
būsim oji Vyriausybė p as i
ryžusi geranoriškai bendra
darb iau ti su P reziden tu  ir 
Parlam entu įgyvendindam a 
savo programą. Jis pažymėjo, 
kad jo  Vyriausybės programa 
- “tai daugiau gairės”, jos bus 
detalizuotos, kai Vyriausybės 
nariai geriau susipažins su 
jiems patikėtomis sritimis.

Padėkojęs už darbą Prezi
dentas septyniem s vienuo
liktosios Vyriausybės nariams, 
nepaskirtiems į naują Ministrų 
kabinetą, atm inim ui pado
vanojo kaklaraiščių segtukus ir 
sąsagas. Šias dovanėles gavo 
Rolandas Paksas, Eugenijus 
Gentvilas, Dailis Barakauskas, 
Gintautas Bartkus, Gintautas 
Kėvišas, Jonas Lionginas ir 
Henrikas Žukauskas.

ELTA

Nuo liepos 1 d. įsigaliojęs 
Lietuvos naujasis Civilinis 
kodeksas nesukels jokios revo
liucijos iki šiol susiklosčiu
siuose piliečių santykiuose, 
nepab log ins rac ionalia i ir 
sąžiningai besielgiančių as
m enų padėties. Tokias ga
rantijas dėl naujo Civilinio ko
dekso įsigaliojim o pateikė 
v ienas iš šios d idžiu lės 
apimties teisės akto rengėjų, 
Aukščiausiojo Teismo teisėjas 
profesorius Valentinas Mike
lėnas. Seime surengta spaudos 
kon ferenc ija  buvo sk irta  
C iv ilin io  kodekso  įs ig a 
liojimui, praneša ELTA.

Senatorius George V. Voinovich sako kalbą Rotušės aikštėje 
Vilniuje 2001 m. gegužės mėn.

Senatorius G eorge V. 
Voinovich gegužės m ėnesį 
dalyvavo NATO Parliamen
tary  A ssem bly L ietuvo je, 
Vilniuje.

Su V oinovich buvo se 
natoriai Gordon Smith (R- 
OR), Barbara M ikulski (D- 
MD) ir Richard Durbin (D-IL). 
D elegacija lankėsi Estijoj, 
Lietuvoj ir Latvijoj kur jie 
stebėjo  k iekv ienos šalies 
pasiruošimus NATO narystei. 
Voinovich asmeniškai susitiko 
su šių kraštų vadovais ir taip 
pat apžiū rėjo  jų  gynybos 
įrengimus. Vėliau jis pareiškė, 
kad buvo labai nustebintas jų 
karinių pajėgų padėtimi ir jų 
įsipareigojimu demokratijos ir 
atviros visuomenės principams 
kurie yra pagrindiniai NATO 
šalių tikslai. “Aš susitikau su 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vadais, išk lausiau  jų  
pageidav im us p rik lau sy ti

Kaip pabrėžė V. Mikelėnas, 
įsigaliojus Civiliniam kodek
sui galią turės visos sutartys, 
sudarytos iki šių metų liepos 1 
d., ar įgytos teisės.

Naujasis Civilinis kodeksas 
keičia dar 1964 metais priimtą 
kodeksą, kurio normos seniai 
nebeatitiko pakitusio gyve
nimo, žmonių socialinių, eko
nominių santykių. Teisingumo 
m in istras  pažym ėjo , kad 
praėjusių metų liepą priimtą 
Civilinį kodeksą labai palan
kiai, kaip vieną pažangiausių, 
įvertino tarptautiniai ekspertai, 
jis atitinka Europos Sąjungos 
teisės normas.

Paveldėjimo ir Prievolių teisė.

SUVAŽIAVIMAS VILNIUJE
NATO ir buvau nustebintas ką 
k iekv ienas k raštas daro 
besiruošiant narystei.”

Jiems besilankant Vilniuje, 
Voinovich kalbėjo aikštėje 
1500 žmonių miniai apie jo 
ilgam etį L ietuvos n ep ri
klausomybės rėmimą. Vėliau 
šį pergyvenimą jis pavadino 
“prisim inim u visam  m ano 
gyvenimui”. Lietuvoje jis taip 
pat susitiko  su L ietuvos 
Prezidentu Valdu Adamkum, ir 
apžiūrėjo Karmėlavos karinės 
gynybos įreng in ius bei 
Baltijos bataliono apmokymo 
bazę R uklo je. Susitik im e 
delegatai sutarė išplėsti NATO 
Alliance per 2002 m. viršūnių 
konferenciją Pragoje ir skatinti 
Pietryčių Europos šalių plėtrą 
siekiant pastovum o, dem o
kratijos ir ilgalaikio saugumo, 
kartu  pab rėž ian t NATO 
įsipareigojimą šiam regijonui 
šio proceso eigoje.

Civiliniame kodekse labai 
sustiprinta vaiko, vartotojų 
teisių apsauga. Teisingumo 
ministras taip pat supažindino 
su darbu, kuris buvo atliktas 
derinant kitus teisės aktus su 
Civilinio kodekso normomis. 
G. Bartkus spaudos konfe
rencijoje taip pat reiškė viltį, 
kad Civilinis kodeksas išlaikys 
stabilumą, nebus dažnai kai- 
taliojimi jo straipsniai.

Turi praeiti dveji ar treji 
metai, per kuriuos visuomenė 
pripras gyventi pagal naująjį 
kodeksą, todėl jo  keitim as 
atneštų tik dar daugiau su
maišties.

Seimo Teisės ir teisėtvar
kos komiteto pirmininko Rai
mondo Šukio nuomone, nau
jo jo  C ivilinio kodekso pa
stovumas priklausys nuo Sei
mo požiūrio. Pasak jo , jau 
dabar gaunam a p ilieč ių  
siūlymų keisti šį teisės aktą. 
“Tai, viena vertus, liud ija  
rinkėjų valią ir pageidavimus, 
kita vertus, tie siūlymai dažnai 
rodo, kad nebuvo įsigilinta į 
kodekso nuostatas” , sakė R. 
Šukys. Jis patikino, kad bus 
stengiamasi išlaikyti Civilinio 
kodekso pastovumą, atidžiai 
nag rinėjam i siū lym ai, o 
nepuolam a iškart ką nors 
keisti.

Naująjį Civilinį kodeksą 
sudaro šešios knygos. Tai - 
B endrosios nuostatos, 
Asmenų, Šeimos, Daiktinė,

G rįždam i iš NATO 
suvažiavimo, delegatai taip pat 
aplankė Lenkiją, neseniai, 
kovo mėn. 1999 m. priimtą į 
NATO. Ten jie  susitiko su 
Prezidentu ir Lenkijos M i
nistru Pirmininku ir svarstė 
NATO plėtros svarbą Europos 
ir JAV saugumui, surandant 
stiprų partnerį sprendžiant 
g lobalin ius iššūkius ir iš 
naudojant progas.

Baigiant, Voinovich pa
reiškė , kad j į  dž iug ina  
Prezidento Bush tvirta NATO 
plėtros pozicija jo  nesenos 
kelionės E uropoje m etu. 
Kalbėdamas Lenkijoje, Prezi
dentas pabrėžė naujų narių 
įsijungimo svarbą ir kaip tas 
gali išp lės ti saugum ą ir 
pastovumą visoje Europoje.

Sara Perkins
Senatoriaus raštinė 

Washington, D.C.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
■ JAV PREZIDENTO PASVEIKINIMAS

Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas gavo Jungtinių 
Amerikos Valstijų Prezidento George W. Bush sveikinimo 
laišką, p raneša ELTA, rem dam asi V yriausybės atstovų 
informacija. “Amerikos žmonių vardu sveikinu Jus užėmus 
Lietuvos Respublikos M inistro Pirmininko pareigas. Man 
malonu, kad mes turime bendrą NATO narystės tikslą visoms 
Europos demokratinėms valstybėms, kurios jo  siekia ir yra 
pasirengusios bei pajėgios prisiimti NATO pareigas”, - rašoma 
JAV Prezidento laiške. Jis sveikina premjero A. Brazausko 
ketinimus išlaikyti Lietuvos gynybos reformų tempą bei siekti 
pažangos pagal Aljanso narystės veiksmų planą. JAV Prezidentas 
tikisi, kad vadovaujant A. Brazauskui bus tęsiami svarbūs darbai 
gerų kaimynystės santykių, JAV investicijų ir privatizavimo 
srityse. G. Bush taip pat tikisi paramos Amerikos energetikos 
sektoriaus investicijoms, kurios, anot JAV Prezidento, atneštų 
naudos abiejų šalių nacionalinėms energetikos strategijoms.
■ LIETUVOS PREZIDENTO AMŽIUS

Labai kritiškai socialdemokratinės koalicijos frakcija įvertino 
liberalų konstitucinę iniciatyvą įvesti Prezidento amžiaus 
apribo jim ą. L ietuvos K onstituc ija  num ato tik  apatinę 
aukščiausiojo šalies pareigūno amžiaus ribą. Prezidentu negali 
būti renkamas jaunesnis kaip 40 metų pilietis. Tuo tarpu du 
Liberalų frakcijos nariai Egidijus Skarbalius ir Henrikas 
Žukauskas parengė pataisos projektą, kuriuo siūloma neleisti 
dalyvauti Prezidento rinkimuose vyresniems kaip 62 metų 
piliečiams. Pataisos projektas nesvarstytas Liberalų frakcijoje, 
neįregistruotas Seimo posėdžių sekretoriate, praneša ELTA.

Socialdemokratinės koalicijos frakcijos nuomone, liberalų 
frakcijos narių konstitucinė iniciatyva apriboti visuotinai 
renkam o valstybės vadovo am žių ik i 62 m etų yra 
nedemokratiška ir neliberali, kaip ir daugelis kitų apribojimų.

“Dar daugiau, tai - nepagarbos ir smulkmeniško kerštavimo 
Prezidentui V.Adamkui pavyzdys. Pagaliau tai tik patvirtina, 
jog nesugebėję valdyti kraštą ir neįvykdę savo rinkiminių 
įsipareigojimų, liberalai mėgina eliminuoti populiariausius 
politikus iš būsimos prezidentinės kampanijos, pabrėžti kitų 
galim ų kandidatų amžių kaip tariam ą trūkum ą” , rašom a 
Socialdemokratinės koalicijos frakcijos informacinio centro 
pareiškime. Anot pareiškimo, ši iniciatyva neabejotinai išreiškia 
liberalų “nepasitikėjimą savo jėgomis, būsimu Lietuvos žmonių 
pasirinkimu bei prasidėjusią vidaus krizę partijoje” .

Socialdemokratinės koalicijos frakcija ragina liberalų vadus 
kuo greičiau pamiršti prarastos valdžios nuoskaudas, užbaigti 
pigų politikavimą, pradėti konstruktyvų darbą Seime, teikti 
pasiūlym us, gerinančius Lietuvos žm onių padėtį. “Mes 
primename, jog politinės partijos yra sukurtos ne tik valdžiai, 
bet ir konstruktyviai opozicijai, kas ir yra tikrasis demokratijos 
garantas, kaip ir kuo platesnė politinė konkurencija, taip pat ir 
Respublikos Prezidento rinkimuose”, pažymima pareiškime.
■ K.BOBELIS - PALANKIAUSIAI VERTINAMAS

POLITIKAS
Tai rodo visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro 

“Vilmorus” liepos 5-9 d. atliktos apklausos duomenys. Pagal 
“Lietuvos ryte” skelbiamus apklausos duomenis, K.Bobelį 
palankiai vertina 63.5 proc. apklaustųjų. Antroje vietoje - 
Socialdemokratų partijos pirmininkas, šią savaitę pradėjęs eiti 
M in istro  P irm ininko pareigas A .B razauskas. L ietuvos 
Prezidentas V.Adamkus yra trečioje vietoje. Toliau pirmasis 
palankiai vertinamų politikų dešimtukas toks: Liberalų sąjungos 
vicepirm ininkas E.Gentvilas, Seimo nariai K.Prunskienė, 
C .Juršėnas, K .G laveckas, R .Paksas, Seimo Pirm ininkas 
A.Paulauskas ir Krašto apsaugos ministras L.Linkevičius.
■ PRITARIA SUTARČIAI SU “JUKOS”.

Lietuvos partijos “Socialdemokratija 2000” taryba palaiko 
AB “Mažeikių nafta” profesinės sąjungos ir Mažeikių rajono 
profsąjungų koordinacinės tarybos poziciją bei iniciatyvas ir 
siūlo kuo skubiau sušaukti neeilinę Seimo sesiją bei priimti 
įstatymų pataisas, būtinas sutarčiai su “Jukos” pasirašyti. Tai 
buvo pabrėžta Anykščių raj., Burbiškėse įvykusiame eiliniame 
Lietuvos partijos “Socialdemokratija 2000” tarybos posėdyje.

Partijos taryba įvertino šalies politinę padėtį ir naujosios 
Vyriausybės programą, aptarė tolesnę partijos veiklos strategiją 
ir taktiką, priėmė atitinkamus dokumentus,apsvarstė ir partijos 
dalyvavimą būsimuose Prezidento rinkimuose. Pasak tarybos, 
A.Brazausko socialdemokratinė koalicija, būdama opozicijoje, 
ilgą laiką gyrėsi turima alternatyvia Vyriausybės programa bei 
“šešėliniu” kabinetu, tačiau realiai “naujoji Vyriausybė tepateikė 
tik deklaratyvų pažadų rinkinį, o reklamuotas ministrų kabinetas 
taip ir neįžengė į Vyriausybės rūmus”.

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Algirdas Pužauskas

SERBIJOS VADAS 
KALĖJIME

Balkanai toliau liko nera
m umų ir skurdo žid inys. 
B irželio 28 d. Jugoslavijos 
demokratinė vyriausybė išda
vė buvusį Jugoslavijos prezi
dentą S labodan M ilosevič 
Jungtinių Tautų tarptautiniam 
teismui. Buvęs prezidentas 
kaltinam as genocidu, k itų  
tautinių grupių persekiojimu, 
net keturių karų pradininku. Jo 
vadovaujama Serbijos socia
listų partija, kaip paskelbė jos 
veikėjas Liubomir Ilkič krei
pėsi į savo šalies prokurorą, 
reikalaudam a, kad visi da
bartinės valdžios pareigūnai 
būtų baudžiami už Milosevič 
išdavim ą, jo  pagrobim ą ir 
išvežimą į Olandiją, nes tie 
žygiai laužo dabartinę Ju 
goslavijos konstituciją. Kal
čiausias esąs dabartinis prem
jeras, serbas Zoran Tarptau
tinio teismo kaltinimai buvo 
paskelbti dar tebevykstant 
Kosovo karo veiksmams. Mi- 
losevič žinojo, kad jo  laukia 
teismas, tačiau nesitikėjo, kad 
jis būtų pačių serbų suimtas ir 
perduotas tarptautiniam tribu
nolui. Teismo pirmąją dieną 
Milosevič surakintomis ran
komis buvo atvestas į teismo 
salę Hagoje ir pasodintas už 
ilgo  sta lo  su paruoštom is 
kėdėmis jo  advokatams gy
nėjams. Už stalo tačiau sėdėjo 
vienas Slabodan Milosevič. Jis 
išdidžiai atmetė “taip vadi
namo teismo” legalumą ir teisę 
kištis į nepriklausomų vals
tybių politin ius veiksm us. 
K itoje salės pusėje sėdėjo

vyriausia teismo prokurorė, 
juodais rūbais apsirengusi 
šveicarė teisininkė Carla Del 
Ponte. Netoli sėdėjo Anglijos 
teisininkas Richard May, kuris 
bandė paaiškinti kaltinamajam 
teismo procedūrą ir jo  teisę. 
Klausiamas ar jis nori išgirsti 
kaltinimus Milosevič atsakė, 
kad tai teism o problem a. 
Teisėjas nebeskaitė 32 lapų 
kaltin im ų, tik  paklausė ar 
Molosevič pripažįsta kaltu dėl 
200 .000  žm onių m irties. 
M ilosevič  atsakė, kad šio 
teismo tikslas surasti patei
sinimus NATO karo nusikal
timams vykdytiems Jugosla
vijoje. Kaip žinoma, NATO 
karo lėktuvai bom bardavo 
karo taikinius Jugoslavijoje 
tarp kovo 24 ir birželio 10 d., 
1999 metais. Teisėjas paaiš
kino, kad į kiekvieną kaltinimo 
straipsnį jis įrašys “nekaltas”, 
nes taip  j is  supran ta  k a l
tinam ojo  atsakym ą. Visas 
kaltinimo laikotarpis truko 12 
minučių. Reporteriai pabrėžia, 
kad tai yra p irm as buvęs 
valstybės vadovas, apkaltintas 
už veiksmus kai jis vadovavo 
vyriausybei. B ritų teisėjas 
May tris kart pertraukė Mi- 
losevič sakinius, įspėdamas: 
“Ponas M ilosevič, šis pasi
matymas nėra kalbų vieta”.

Kaltinamajam akte svarbią 
v ietą  užim a S erb ijos k a 
riuomenės pastangos išvaryti 
Kosovo albanus iš jų kaimų ir

miestų. Tokių pabėgėlių buvo 
740,000. Daug senelių ir vaikų 
žuvo. Mažai kas tiki Milosevič 
bandymams įtikinti pasaulį, 
kad B alkanų įvyk ia i yra 
A m erikos “im p eria lizm o ” 
pastangos. Prokurorė Carla De 
Ponte pasikalbėjime su pran
cūzų laikraštininkais atidengė, 
kad Milosevič su savo vado
vaujam u K osovo puolim u 
laužė tarp tau tinę  Ženevos 
Konvenciją. Šiuo metu teisme 
dar nėra įtraukti kaltinimai dėl 
genocido veiksmų, nėra nei 
karų su Kroatija ir Bosnija 
nusižengimų. Jie bus įjungti 
vėliau.

Prokurorė pabrėžė, kad 
tikras skandalas, kad serbai 
Radovan Karadzik ir Radko 
M ladic iki šiol dar nebuvo 
suimti, nors tarptautinis teis
mas jiems kaltinimus paskelbė 
prieš šešerius metus. Proku
rorė pareiškė viltį, kad dabar, 
po vyriausio Jugoslavijos vado 
suėmimo lengviau bus suimti 
ir kitus karo nusikaltėlius.

Milosevič laikomas Hagos 
Scheveningen kalėjime, kur 
gyvena ir k iti 38 karo nu
s ika ltė lia i. Kol kas buvęs 
prezidentas laikomas atskirai 
nuo kitų kalinių. Vienutėje 
kalinys tu ri išv ie tę , stalą, 
p rausyk lą . Y ra kam bariai 
susitikimams su advokatais ar 
šeimos nariais, kaliniai turi 
mankštos saliukes, gauna 60 
dolerių per mėnesį telefono 
ryšiams. Belgijoje Milosevič 
suėmimo dieną posėdžiavo 42 
valstybių delegatai, svarstė 
finansinę paramą Jugoslavijai. 
Ji a tsiun tė  į kon ferenc iją  
vicepremjerą Miroliub Labus, 
kuriam  buvo pažadėta 1.28 
bilijonai dolerių krašto atsta
tymui, ekonominei pažangai. 
Piktos dem onstracijos B el
grade šūkavo, kad Serbijos 
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Birželio 28 d. Slobodan Milosevič buvo uždarytas Jugtinių Tautų kalėjimo kamabryje, Scheneveningen 
vietovėje, netoli Hagos miesto. Jis bus teisiamas už karo nusikaltimus Balkanuose ir žmogaus teisių 
pažeidimus. Jo celė šiuose pataisos pastatuose turi vonią, tualetą, rūbinę, stalą ir kitus patogumus.
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APMĄSTYMAI VALSTYBĖS DIENOJE

Lietuvos miestai, miesteliai, netgi ir kaimo žmonės šventė 
Valstybės dieną be jokio ritualinio “partijos” pašlovinimo, 
prisimenant ir tautinę kultūrą su Klovos opera “Pilėnai” . 
Šiemet ji nebuvo išguita iš valstybinės šventės, kaip anuomet, 
sulyginant mus vienon greton su kitomis pasaulio tautomis. 
Mažėja dejavimai, kad “prie ruso buvo geriau” ir niekas kitas 
Lietuvos gyvenimo nesutvarkys geriau už pačius lietuvius. 
Tačiau ne vieną purto baisūs ir šiame amžiuje Čečėnijos 
vaizdai, kai nuo žemės paviršiaus nušluojami miestai, kai 
raketom is deginam i kaim ai, kankinam i gyventojai ir 
nenužudyti paverčiami pabėgėliais savame krašte - neturi 
kam pasiskųsti ir nėra pasaulyje kas juos apgintų. Dar liepos 
pradžioje šimtai Rusijos kareivių puolė du čečėnų kaimus ir 
ne tik areštavo visus 15-55 metų vyrus, bet juos brutaliai mušė, 
kankino ir plėšė jų  namus, kaltindam i dėl dviejų minų 
sprogimo , nuo kurių žuvo 4 rusai. Šiuos rusų teroro veiksmus 
pasmerkė ir The New York Times savo vedamuoju straipsniu 
liepos 13 d.

Ar tai neverčia lietuvius būti atsargiems ir pasirengusiems 
netikėtumams. Šiandien gyvieji ir žuvusieji partizanai mums 
dar primena genocidinę mūsų tautos istoriją, kurios nebeturėtų 
būti niekados. Verta budėti ir prisiminti sugrįžtantį į Lietuvos 
politiką, kuris įžengė į Vyriausybės rūmus ir į tą patį kabinetą, 
kuriame prieš 11 metų dirbo būdamas Komunistų partijos 
centro komiteto viršininku - pirmuoju sekretoriumi. Istoriko 
A. Liekio knygoje “LKP agonijos kritika” randame labai 
įdomų A. Brazausko 1989 m. vasario 4 d. pasirašytą raštą 
Michailui Gorbačiovui, kuriame siūlomas planas, kaip kovoti 
su Sąjūdžiu ir kaip daugiau laisvės gavusią Lietuvą legaliai 
prijungti prie atnaujintos Sovietų Sąjungos.

Ir vėl tenka prisiminti tai, kad valstybės politika rišama 
su asmeniniais interesais ir “slaptomis” kelionėmis į Maskvą. 
Būsimojo premjero kelionė į Rytus ir jo apsimelavimas tapo 
įdomi įžanga į premjero postą. Tarsi nebūtų šių metų pradžioje 
JAV Senato Užsienio reikalų komiteto pirmininko J. Helms 
laiško New Yorko biržos ir JAV vertybinių dokumentų 
saugumo komisijos vadovams dėl “Lukoil” “netinkamo ir 
apgavikiško elgesio”, tarsi nebūtų sveikinimo laiško dėl “Wil
liams” ir “Jukos” sutarties iš JAV Valstybės sekretoriaus C. 
Powell. Regis, nėra abejonių, kad Lietuvos su “Lukoil” į 
NATO nebus galima priimti. Tokiu būdu perimama valstybės 
politika ir jos tęstinumas.

Karalius Mindaugas laikomas žymiu valstybininku ir 
sumaniu Lietuvos valstybės kūrėju nuo pat XIII amžiaus. 
Lietuvos Valstybės šventė turi gilią prasmę ir reikšmę. Per 
50 metų okupacinio gyvenimo, valstybės ir valstybingumo 
sąvokos ne visų suvokiamos. Bjauru skaityti, jog buvę 
sovietiniai lietuviai generolai dar nesupranta, kas yra Lietuvos 
valstybė ir vis mano tai esant Rusijos pakraščiu.

Valstybės šventė bus tikrai didinga lietuvių tautos šventė 
ne tik paradais, bet jaunimo auklėjimu tautinėje dvasioje 
mokyklose, organizacijose ir kariuomenėje, kaip kad buvo ir 
pirmosios Nepriklausomybės metais, kai bus tautiniais ir 
krikščioniškosios moralės pagrindais paruoštas žmogus.

S.Tūbėnas

BIRŽELIO 23 SUKILIMAS - 
ŠVIESOS SPINDULYS

NAKTYJE
(3)

Man didelį įspūdį paliko - 
tai jaunas lietuvis kareiviukas 
gulin tis ant kelio . K uriam  
kulka tiesiog į vidurį kaktos 
pataikė. Man atrodė, kad jis 
buvo politruko nušautas. Nes 
jis matė savo žudiką ir ranka 
bandė užsidengti. Turbūt neat
sargiai kokį žodį pasakė - tai 
to ir užteko. Nors beveik ir 
aklas turėjo matyti, kad mes 
bėgome į rytus. Tačiau ko
kiame nors miške, trumpam 
p o ils iu i susto jus. R eikėjo  
politrukų propagandą išklau
syti. Jų žodžiais, vyksta kovos 
Klaipėdos priemiesčiuose ir 
Raudonoji armija vykdo sėk
mingus puolimus Instenburgo 
ir Karaliaučiaus kryptimi.

Apie 2 val. po pietų, su
sto jom e m iško a ik šte lė je , 
ku rio je  jau  radom e raitu s 
bataliono vadą ir jo  “Padėjėją”. 
Po kokių 20 min. atsirado ir 
mūsų 2 sunkvežimiai iš Va
rėnos. Vienas vežė štabo ir 
politrukų geležines spintas ir 
dalinio vėliavą. O antras atvežė 
džiovintos juodos duonos ir 
džiovintų žuvų. Žuvytės delno 
ilgumo tik žymiai siauresnės ir 
gana blogo kvapo. Tai toks 
“nenugalimosios” fronto da
vinys. Po tariam ų “p ietų” , 
vado “padėjėjas” man liepė 
lipti į sunkvežimį važiuojantį 
į Vilnių. Atsiminęs matytus ant 
kelio vaizdus, jokio noro ne
turėjau šalia šoferio sėdėti. To 
pasaky ti, žinom a, jam  ne
galė jau . Tad ant g reitų jų  
sugalvojai didvyrį vaidinti. 
Pasakiau: drauge pulkininke, 
nenoriu iš dalinio dezertyruoti, 
kad vėliau mane visi pjautų.
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vyriausybė “pardavė” savo 
vadą Slabodan Milosovič.

Šis suėm im as palietė  ir 
kaimyninę Kroatiją. Jos pre
zidentas Stipe Mesic pareiškė,

• Lenkijoje didelį triukšmą 
sukėlė prezidento Aleksander 
K w asniew ski per radiją  ir 
televiziją perduota kalba. Jis 
viešai atsiprašė 1,600 žydų 
sielų ir jų  šeimų už šiaurės rytų 
Lenkijoje esančio Jedvabne 
kaimo žudynes. Ten prieš 60 
m etų buvo nužudyti 1,600 
Lenkijos žydų. Dabar buvo 
to je  v ie to je  pasta ty tas 
paminklas. Prezidentas aiškiai 
pabrėžė savo kalboje, kad ne 
vokiečiai, bet lenkai dalyvavo 
žudynėse ir dėl to jis tautos ir

Noriu būti su daliniu - kartu su 
kovotojais. Nežinau ar mano 
m elą suprato , ar m ane už 
durnių palaikė. Tik man pa
sakė - horošo (gerai). Man tik 
to tereikėjo. O man ne dalinys 
ar kovo to ja i, bet pakelės 
griovys ir krūm ai terūpėjo. 
Prie mūsų vado pulk. V. Kun
droto prijojo jo “padėjėjas” ir 
į žemėlapį rodydamas pasakė: 
- Jeigu iki 7 val. per šią kryž
kelę nepraeisime - tai būsime 
vokiečių tankų atkirsti. Reiškia 
kažkokie ryšiai buvo. Nors 
tekdavo ir prie vieno stalo 
sėdėti, tačiau niekuomet ne
teko pastebėti, kad kišeninius 
radijo aparatus turėtų. Apie tai 
pasakiau  porai pažįstam ų, 
kurie man žinias apie galimą 
karą perduodavo.

A rtinantis sep tin tai va
landai vėl į mišką įlindome. Ir 
nutariau, kad toliau šiuo mišku 
į rytus nebeisiu. Vėl buvo 
poilsis padarytas. Susiradau 
eglaitę, kurios šakos tiesiog ant 
žem ės gulėjo . Po jom is 
palindau ir pradėjau smėlį 
rankom is kasti. Taip, kad 
žemiau žemės lygio būčiau. 
N eto li m anęs prigu lė  keli 
rusiukai naujokai. Juos nu
vaikiau sakydam as, ar ne
žinote, kad reikia išsidėstyti. 
Netrukus pasigirdo m otorų 
ūžim as ir lyg vikšrų ž leg 
sėjimas. Ir pasigirdo tankų 
pabūklų šūviai. G albūt tie 
sviediniai, kurie į tanką nepa
taikydavo - tai savo kelionę 
pabaigdavo miške virš mūsų 
galvų. Ir mano pasirinktos 
eglės keletas šakų nukrito. 
Kažkas pradėjo degti ir dūmai

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

kad reikėtų perduoti Tarptau
tin iam  trib u n o lu i ir kelis 
kroatus generolus, kurie karo 
veiksmuose vykdė neleistinus 
nusikaltim us. Po šio p a 
reiškimo iš valdžios pasitraukė 
keturi vyriausybės “social

Keliais sakiniais
savo vardu atsiprašo. Daug to 
kaimo gyventojų boikotavo 
ceremonijas ir reikalavo, kad 
prezidentas atsiprašytų dėl 
melagysčių, kurios meta šešėlį 
ant v isos lenkų tau tos. 
L enk ijos ka ta likų  prim as 
kardinolas Josef Glemp yra 
pasakęs, kad žydai tu rė tų  
a ts ip rašy ti lenkų, nes jie  
kolaboravo su Sovietų Sąjunga 
tarp  1939 ir 1941 m etų. 
Pam inklo atidengim o cere
m onijose nedalyvavo  ir 
vietinis parapijos klebonas

Juozas Žygas

sklido po mišką. Paskiau su 
tais dūm ais pasklido dvo
kiantis kvapas. Išgirdau vieno 
politruko balsą, kuomet per 3 
sykius mane šaukė. Aš jau 
senokai buvau nutaręs nuo jų 
atsiskirti. Bet bijodamas, kad 
mano nuvaikyti rusiukai ne
pasaky tų , kur aš esu. Tai 
nutariau iš po eglės išlysti. Iki 
keletos kitų eglių paropojau, 
o paskui greitu žingsniu pra
dėjau į pamiškę eiti. Iš miško 
išėjęs pamačiau jau geroką 
būrį mūsiškių. Netrukus atsi
rado vienas mūsiškis kapi
tonas. Ir pasiūlė nereikalingą 
svorį numetus, geležinkelio 
bėgiais į Minską prasimušti. 
Mes lyg dirigento vadovau
jami vienu balsu atsakėme: - 
Kokio velnio mes į tą Minską 
mušimės. Tuomet ir jis pri
sidėjo, kad gal būt neverta.

Nuo rusų atsiskyrę, bet ir 
vokiečių  b ijo jom e. Su 15 
šovinių daug nepakariausi. Be 
to, žinojome, kad Žemaitijoje 
ir Suvalkijoje buvo daug rusų 
divizijų. Ir ant kelių nesimatė, 
kad būtų didelės pajėgos per 
juos pasitraukę. Tad prilei- 
dome, kad užpakalyje mūsų. 
Dar yra didelės rusų pajėgos. 
Todėl nakvynei pasirinkome 
pusiau pelkę. Dar besirengiant 
nakvynei grįžo keli žvalgai. 
Kurie sakė, kad ant vieškelio 
yra 5 ar 6 m ūsų korpuso  
sunkvežimiai. Palikti tvarkoje 
ir net raktai yra, bet turbūt 
benzino pritrūko.

(Bus daugiau)

lib e ra la i” . U žbaig ti karo 
veiksm us nesiseka ir M a
kedonijoje, kur tarp dviejų 
milijonų slavų gyventojų yra 
visas trečdalis albanų m u
sulm onų. Sunku išveng ti 
etninių nesusipratimų.

Edvard Orlovski, pasakęs, kad 
prezidentas skleidžia melą. 
Žudynių minėjime dalyvavo 
daug turistų iš JAV ir Izraelio. 
Daug lenkų įsitik inę , kad 
žudynes vykdė vokiečiai. Taip 
galvoja ir dabartinis Izraelio 
am basadorius L enkijo je  
Shevach Weiss, kurį lenkų 
šeim a išsaugo jo  nuo Ho- 
locausto  nacių okupacijos 
metais. Jis mano, kad ilgainiui 
istorija patvirtins, kieno yra 
teisybė.

Nukelta į 4 p.
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LIETUVA IR PASAULIS
VOKIETIJOS BUNDESTAGO VICEPREZIDENTĖ  

PATARIA STIPRINTI GERUS SANTYKIUS SU RUSIJA
Vokietija remia Lietuvos siekį tapti Europos Sąjungos ir 

NATO nare, teigia Lietuvoje viešinti Vokietijos Federacinės 
Respublikos Bundestago viceprezidentė Anke Fuchs.

Spaudos konferencijoje Seime ji sakė, kad stengsis panaudoti 
visas galimybes, kad Lietuva taptų ES nare. Kalbėdama apie 
Lietuvos siekį tapti NATO nare, viešnia sakė, kad pirmiausia 
reikėtų stiprinti ir plėtoti gerus santykius su Rusija, praneša 
ELTA.

“Be jokios abejonės, NATO plėsis į Rytus. Manau, kad labai 
svarbu yra draugiški santykiai su Rusija” , sakė Vokietijos 
Bundestago viceprezidentė. Pasak jo, Rusija neturi šiame 
procese veto teisės, tačiau reikia veikti, jos nuomone, taip, kad 
tame regione, santykiuose ne tik su Rusija, bet ir su NVS 
valstybėmis būtų sukurta pasitikėjimo atmosfera. “Mes negalime 
eiti prieš Rusijos interesus, bet turime pamąstyti, kaip galima 
atsižvelgti į jos interesus”, sakė Anke Fuchs.

Ji pabrėžė, kad, pavyzdžiui, Karaliaučiaus srityje yra daug 
aplinkos apsaugos problemų, o Lietuva šioje srityje turi didelių 
pasiekimų. Viešnios nuomone, tai yra geras šansas išnaudoti 
visus pranašumus kuriant bendrus aplinkos apsaugos projektus 
Karaliaučiaus srityje. “Rusija suinteresuota, kad Lietuva padėtų 
ekologiniuose projektuose Kaliningrado sričiai” , sakė ji.

Seim o P irm in inko  pavaduo to jas A rtūras Skardžius 
pasidžiaugė, kad Vokietija dar kartą pabrėžė savo advokatės 
vaidmenį Baltijos valstybėms siekiant narystės ES. Lietuva, 
pasak jo, labai vertina Vokietijos įnašą į pasaulio ir Europos 
saugumą, demokratijos stiprinimą ir įvairiapusius santykius su 
Lietuva. “Lietuvai visada buvo ir lieka svarbus Vokietijos 
palaikymas”, pažymėjo A. Skardžius.

LIETUVOJE KINIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOS
PAREIGŪNAS
Šią savaitę Lietuvoje lankosi Kinijos komunistų partijos 

Centro komiteto tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotojas 
Cajus U. Tai Eltai patvirtinęs Užsienio reikalų ministerijos 
spaudos skyrius nurodė, jog Kinijos komunistų partijos (KPK) 
pareigūnas viešės liepos 23 - 25 dienomis.

Vizito metu Cajus U. Užsienio reikalų ministrijos kvietimu 
vyks į Azerbaidžianą, parlamentarų grupių kvietimu, lankysis 
Lietuvoje ir Latvijoje. KPK yra valdančioji ir vadovaujanti 
Kinijos politinė partija, jos vadovas Jiang Zem in užim a 
aukščiausią tos šalies postą - jis yra Kinijos pirmininkas, taip 
pat Kinijos Liaudies Respublikos karinės tarybos pirmininkas.

LIETUVA IR PRANCŪZIJA TAPS
SĄJUNGININKĖMIS
Lietuvos ir Prancūzijos kariuomenės yra artimos kultūriniu 

požiūriu. Dabar jos yra partnerės, tačiau netrukus turėtų tapti 
sąjungininkėmis, pirmadienį vykusioje spaudos konferencijoje 
sakė Prancūzijos kariuom enės vadas Jean-Pierre Kelche, 
Lietuvoje viešintis pirmą kartą.

Lietuvos kariuomenės vadas Jonas Kronkaitis teigė, jog 
L ie tuva  su P rancūz ija  b en d radarb iau ja  nuo pat 
nepriklausomybės atkūrimo, ji yra viena pirmųjų valstybių, 
teikusių mūsų šaliai įvairiapusę paramą.

Prancūzijos karinės pajėgos bene labiausiai patyrusios 
Europoje: per paskutinį dešimtmetį Prancūzijos kariuomenė 
dalyvavo maždaug trisdešimtyje taikos palaikymo operacijų 
krizių vietose. Paklaustas apie Prancūzijos poziciją Lietuvai 
siekiant narystės NATO, jis atsakė: “Prancūzija visada pasisakė 
už Europos žemyno vientisumą, tad jūs galite spėti, koks bus 
jos sprendimas”.

ELTA primena, kad generolo laipsnis jam  buvo suteiktas 
1998 metais, nuo tada jis yra Prancūzijos kariuomenės vadas.

Kaip maloniausias komplimentas Lietuvai nuskambėjo 
Prancūzijos generolo žodžiai, pasak kurių, per trejus metus jis 
aplankęs daugelį pasaulio valstybių, tačiau pirmą kartą galįs 
pasakyti, jog  yra apstulbintas, pam atęs kokią puikią bei 
kokybišką geopolitinę analizę yra parengusi ir pateikusi Lietuva.

UKRAINOS PREMJERAS PASVEIKINO
A. BRAZAUSKĄ
Ukrainos premjeras Anatolijus Kinachas pasveikino Lietuvos 

Ministrą Pirmininką Algirdą Brazauską jo paskyrimo į šį postą 
proga, praneša ELTA. A.Kinacho sveikinimo telegramoje, be 
k ita  ko, pažym im a, kad U kraina v isada siekė p lač iai 
bendradarbiauti su Lietuva, pirmiausia - ekonomikos srityje.

A .Kinachas pareiškė esąs įsitikinęs, kad savitarpiškai 
naudingas dviejų draugiškų šalių bendradarbiavim as jau 
artimiausioje ateityje pasidarys dar vaisingesnis.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

Vasario 16-osios gimnazija Huttenfeld, Vokietijoje birželio 23 d. atšventė ne tik Jonines, bet ir mokyklos 
50 metų jubiliejų. Nuotraukoje - dalis buvusių mokytojų ir mokinių.

Vytauto Braziūno nuotr.

PLB ŽINIOS
Norvegija

Pirmą kartą išeivijos isto
rijoje Norvegijoje 2001 m. 
kovo 11 d. įsikūrė Norvegijos 
lie tuv ių  bendrija . O rgan i
zacijos tikslas - išlaikyti ir 
puoselėti Norvegijoje gyve
nančių lietuvių ir jų  vaikų 
lietuvybę, supažindinti nor
vegus su lie tuv ių  isto rija , 
tradicijomis ir kultūra. NLB 
valdybą sudaro: Daiva Meda- 
lin ska itė -Johansen , D aiva 
Bagdonienė, Vaida Kavaliu- 
kaitė, D alius B ansevičius, 
Rytis Valentinavičius, Miglė 
G rionbek ir A rūnas Z abu
lion is. V aldyba suruošė 
suvažiavimą birželio 8 - 10 
dienomis Haldene. 30 žmonių
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• Jungtinėse Tautose vyko 
speciali sesija, kurioje na
grinėta AIDS epidemija, ypa
tingai te ro jan ti A frikos 
atsilikusias valstybes. Buvo 
nuspręsta skirti kovai su ta liga 
bilijonus dolerių. JT Saugumo 
Taryba pernai paskelbė, kad 
AIDS gresia pasaulio  sau
gumui ir taikai. Daugiausia 
žm onių m iršta: Botsvanoj, 
Svaziland, Zim babvėj, Le
sotho, Pietų Afrikoj, Nam i
bijoj. Kai kurios musulmonų 
šalių delegacijos gyrėsi, kad 
jos neturi šios epidem ijos 
problemų, tačiau ir jos žadėjo 
p risidėti lėšom is prie šios 
kovos. Vatikano delegatas irgi 
žadėjo kovoti, tačiau pabrėžė 
ir moralinį aspektą kovojant 
prieš pasileidimą. Vienas ak
tyviausių kovotojų yra buvęs 
Zambijos prezidentas Kenneth 
Kaunda, kurio sūnus mirė nuo 
AIDS 1986 metais.

• Čilės apeliacinis teismas 
paskelbė, kad buvęs Čilės 
diktatorius generolas Augusto 
Pinochet negali būti teisiamas, 
nes jis , su laukęs 85 m etų

ir ne ką mažiau vaikų praleido 
tris dienas kartu slidinėtojų 
trobelėje ant aukšto kalno. 
Buvo suorganizuota iškyla į 
F redriksten  tv irtovę, NLB 
nariai turėjo savo susirinkimą, 
kuriam e galu tinai aptartas 
statutas, pasitarta, kaip ateityje 
bendrauti su Norvegijos lie
tuvių jaun im o sąjunga (jų 
a ts tovai buvo atvykę) ir 
išdiskutuota daug kitų rūpimų 
k lausim ų. PLB valdybai 
atstovavo M. Šm itienė. Ji 
kalbėjo apie PLB tikslus ir 
uždavinius, pateikdam a pa
vyzdžių, kaip veikia kitos LB- 
nės, ypatingai Europoje. PLB 
valdybos vardu buvo pe r
duotos dovanos - finansinė

TARPTAUTINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

amžiaus jau visai nesiorien- 
tuoja, kas dedasi ir nebegalės 
dalyvauti teisme.

• Japonijos vyriausybė 
paskelbė, kad ji nebekeis savo 
mokyklų istorijos vadovėlių, 
ko reikalauja Korėja, kurią 
japonai valdė tarp 1910 ir 1945 
metų ir Kinija, kurios terito
rijos dalys buvo japonų ran
kose. Tos valstybės reikalavo, 
kad japonų jaunoji karta žinotų 
apie savo tėvų ir senelių blogus 
darbus, žiaurumą ir priespau
dą, tačiau Japonija daugiau 
savo knygų nebetaisys. Kinijos 
užsienio reikalų m inisterija 
išre iškė  savo “ap g a iles ta 
vimą”.

• Izraelio tankai ir trak
toriai įsibrovė į Gaza pakraščio 
p a les tin ieč ių  te rito riją  ir 
sugriovė, su žeme sulygino ten 
statomus gyventojų namus. 
JAV valstybės departamentas 
pasmerkė tokį Izraelio val
džios elgesį, kuris atitolino dar 
sykį karo paliaubų galimybę.

• Jam aikos vyriausybė 
pasiuntė į gatves kariuomenę 
m alšin ti neram um ų ir k ri
minalinių gaujų, kurios trukdo

parama jų  pradinei veiklai, 
lietuviškų knygų vaikučiams ir 
įvairių lietuviškų žurnalų bei 
laikraštėlių, leidžiamų JAV-ėse 
ir Europoje. Daugiau infor
macijų galima rasti internete 
http://nlbendrija.homestead.com

Didžioji Britanija 
Didžiosios Britanijos lie-

tuvų sąjunga savo metiniame 
suvažiavim e b irže lio  9-10 
dienom is išrinko  valdybą, 
kurios p irm in inkė vėl yra 
energinga Vida Gasperienė. 
PLB ryšininkei Europai Vida 
Gasperienė rašo: Minėjimų, 
koncertų beveik neturėjome 
metų bėgyje, nes visas laikas 
buvo užimtas problemomis,

Nukelta į 8 p.

turizmui ir normaliam salos 
gyvenimui.

• Japon ija  susitarė  su 
Iranu surasti ir išvystyti naują 
naftos šaltinį Azadegan teri
to rijo je , kur spėjam a yra 
m ilžin iški naftos šaltiniai. 
Šiam susitarimui priešinosi 
JAV, nes Iranas laikomas vienu 
iš JAV priešų ir terorizm o 
mėgėjų.

• Jungtinės Tautos pe
rrinko antram terminui gene
ralinį šios organizacijos sekre
torių Kofi Annan. Antroji 
kadencija prasidės gruodžio 31 d.

• Prezidentas George W. 
Bush parinko naują FBI direk
torių Robert S. Mueller III. Jį 
dar turės patvirtinti Senatas.

• Irakas neturi savo amba
sadoriaus JAV-se. Aukščiau
sias diplomatas Amerikoje yra 
ambasadorius Jungtinėse Tau
tose. Jo pavaduotojas New 
Yorke M oham m ed al- 
Humamidi užėjo į New Yorko 
policijos būstinę ir pranešė, 
kad jis nutarė pasitraukti iš 
pareigų ir pasilikti Amerikoje, 
prašydamas apsaugos ir asylo 
teisių.

http://nlbendrija.homestead.com
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ŽINIOS IS LIETUVIŠKŲJŲ TELKINIU

CHICAGO, IL

PASKIRTA LITERATŪROS PREMIJA
Lietuvių Rašytojų drau

gijos valdybos sudaryta pre
mijai skirti komisija: pirm i
ninkas Stasys Džiugas, sekre
torė Eglė Juodvalkė, narys 
Jurgis Jankus, savo telefo
niniam e posėdyje 2001 m. 
liepos mėn. 4 d. visais balsais

CLEVELAND, OH

CLEVELANDO LIETUVIU NAMAI
Lithuanian Village Ben

drovės Direkcijos Clevelando 
lietuviams ir Lithuanian Vil
lage akcin inkam s svarbus 
pranešimas. Sumažėjus per 
keletą paskutinių metų Lie
tuvių namų didžiosios salės 
išnuomavimas, direkcija buvo 
priversta ieškoti išeitį to li
mesniam namų išlaikymui.

Pranešame, kad nuo rug
pjūčio mėn. 1 d. Shamrock Ca
tering, Inc. perima didžiosios 
salės nuomavimą ir “Catering” 
- maisto paruošimą banketams, 
vestuvėm s ir įvairiem s po

Aktorius Drew Carey, Senatorius George V. Voinovich, jo žmona 
Janet Voinovich.

Dr. V. Stankaus nuotr.

SENATORIAUS GEORGE VOINOVICH 
ŠVENTĖ

Garsusis televizijos akto
rius Drew Carey “Drew Carey 
Show” ir “Whose line is it any
way?” kūrėjas ir jo  pagrindinis 
veikėjas 7-13-01 atskrido į 
savo gimtinę Cleveland da
lyvauti kaip pagrindinis kalbė
tojas senatoriaus George Voi
novich 65 metų gimtadienio 
šventėje istorinėje Cleveland 
Public Hall.

Kaip Carey taip ir Baltai 
susirinko pagerbti senatorių 
Voinovich nesenai grįžusį iš 
NATO konferencijos Vilniuje. 
Mielai priimdami bilieto 65 
dol. kainą lietuvių buvo du 
stalai suorganizuoti Garbės 
konsulės Ingridos Bublienės, 
dr. V. S tankaus, G ražinos 
Kudukienės. Latviai ir estai 
suorganizavo po stalą ir Baltų

IIIIPRBNUM KITE DIRVĄ

1999 metų grožinės literatūros 
prem iją 2000 dol. paskyrė 
rašytojai Nijolei Jankutei už 
jo s  “A tv iru k a i” , ke lion ių  
įspūdžia i. Išle ido  Vydūno 
Fondas. Premijos mecenatas - 
Lietuvių Fondas.

būviams. Shamrock Catering 
atstovas ir Lithuanian Village 
advokatas surašė su tartį. 
D irekcija sutiko išnuom oti 
didžiąją salę trim metams su 
pratęsimu trims metams. No
rintieji rengti pobūvius skam
bina naujiems šeimininkams 
Mr. Clyde Dockerty arba Mr. 
Paul Rabare tel. (216) 401
9040 arba (216) 531-8713. 
Lithuanian Village akcinin
kams, m etinio susirinkim o 
metu bus pristatytos sutartys.

Lietuvių Namų Direkcija

komiteto vicepirmininkas Al
gis Pautienis džiaugėsi, kad 
susio rgan izavo  ir bendras 
Baltų stalas.

Savo kalboje senatorius 
Voinovich ypatingai stipriai 
pabrėžė, kad dės visas pastan
gas, kad buvusios pavergtos 
Rytų Europos tautos būtų 
priimtos į NATO, kad būtų 
laisvės garantija nuo Rusijos.

Senatorius Voinovich su 
žmona Janet džiaugėsi, kad 
Baltai sudarė 5 stalus apie 750 
dalyvių tarpe, džiaugėsi sutikę 
senus pažįstamus kaip Vincą ir 
Liudą Apanius, Almį Stem- 
pužį, Edą ir Gedonę Stepo
navičius, ir kitus. O lietuviai 
bendrai, kad senatorius taip 
rėmė Baltų pastangas įeiti į 
NATO.

Dr. Viktoras Stankus

Pennsylvanijos lietuvių delegacija JAV sem. Rick Santorum įstaigoje. Iš kairės: Rimantas Stirblys, 
Algimantas Gečys, JAV LB Visuomeninų reikalų tarybos pirmininkas Algirdas J. Rimas, Lietuvos 
Vyčių atstovas Michael Yanavich, sen. Rick Santorum, Teresė Gečienė, Lietuvos Vyčių atstovas Jo
seph Martunas ir senatoriaus patarėjas užsienio politikos klausimais George Bernier.

APLANKYTI PENNSYLVANIJOS SENATORIAI

Birželio 28 d. NATO plė
tros ir Lietuvos pakvietimo į 
NATO sudėtį tikslais Lietuvių 
Bendruom enės ir L ietuvos 
Vyčių a tstovai lankėsi 
Pennsylvanijos valstijos JAV 
senatorių Rick Santorum ir 
Arlen Specter įstaigose Wash
ington, DC. Delegaciją sudarė 
Filadelfijos apylinkėse gy
venantys LB Krašto valdybos 
nariai: A lgim antas Gečys, 
Teresė Gečienė ir Rimantas 
Stirbys ir centrinėje Pennsyl- 
vanijoje (angliakasių rajone 
prie Pottsville) gyvenantys 
Lietuvos Vyčių 144 kuopos 
atstovai Joseph Martunas ir 
M ichael Y anavich. Buvo 
bandyta kviesti į delegaciją 
įsijungti atstovus iš Pittsburgo 
srities, bet dėl didelių nuotolių 
nepavyko. Prie delegacijos 
p ris id ė jo  JAV LB V isuo
m enin ių  re ika lų  tarybos 
pirmininkas Algirdas J. Rimas.

Abiejų senatorių įstaigoms 
buvo įteiktas JAV LB Krašto 
valdybos pirm ininko p as i
rašy tas raštas, kuriam e 
senatorius kviečiamas padėti 
įs to ti į NATO, rem ti JAV 
Kongreso įstatymą kas metai 
sk irian tį finansinę param ą 
Lietuvos kariniam  pasiruo
šimui siekiant NATO stan
dartų, įstoti į Senate Baltic 
Freedom Caucus ir prisirašyti 
prie Senato rezoliucijos Sen. 
Conc. Res. 34. Taip pat įteiktas 
adv. Reginos Narušienės pa
ruoštas “position  p ap er” 
NATO Lithuania 2002.

Sen. Santorum štabe pir
miausiai susitikta su jo užsie
nio reikalų patarėju George 
Bernier. Nuo pat pokalbio 
pradžios jo  linija buvo nepa
lanki mūsų tikslams. Jis sten
gėsi perduoti nuomonę, kad 
Lenkijos, Vengrijos ir Čekų 
respub likos pakv ie tim as į 
NATO nepate isino  sudėtų 
vilčių. Lenkija neįvykdžiusi 
savo įsipareigojimų ir plėtra, 
kariniu požiūriu, susilpninusi

NATO. G. Bernier aiškino, kad 
sen. Santorum rem iasi sen. 
John W arner (respublikono 
atstovaujančio Virginijos vals
tijai, balsavusio prieš NATO 
plėtrą) nusistatym u pasisa
kančiu  už k a rin ia i s tip rią  
NATO. Jų abiejų rimtai žiū
rima į NATO įsipareigojimą 
ginti užpultas NATO nares. 
Būdingas G. Bernier k lau 
simas dėl Lietuvos karinių 
pajėgų įnašo į NATO. Jam 
rūpėjo, kur NATO klausimu 
šiuo metu stovi sen. Specter 
balsavęs prieš NATO plėtrą 
1998 m etais. P riešiškas 
Bernier nusistatymas iššaukė 
gan kritiškus ir em ocingus 
de legac ijo s narių  p a s isa 
kymus. Baigiantis pokalbiui 
Bernier buvo paklaustas apie 
delegacijos organizatoriams 
duotą pažadą susitikti su pačiu 
senatoriumi. Pareiškęs, kad 
turįs pasitikrinti, už dešimties 
minučių į konferencijų kamba
rį grįžo su sen. Santorum.

Sen. Santorum, simpatiškas 
amerikietis politikas, praeitais 
metais perrinktas naujam šešių 
metų terminui. Vienas iš jau
nųjų respublikonų vadų Sen
ate, tvirtas katalikas, stipriai 
nusista tęs  p rieš abortus. 
Praeitą kartą balsavo už NATO 
plėtrą, neatsižvelgdamas į tai, 
kad “vyresnysis” sen. Specter 
balsavo prieš. Pokalbio su 
delegacija metu vengė įsipa
reigo ti, kad rem s B altijos 
valstybių kandidatūrą į NATO. 
Įdomus buvo jo  klausimas, ar 
lietuviam s būtų priim tinas 
vienos Baltijos valstybės p 
akvietimas įsijungti į NATO. 
Sen. Santorum pažadėjo pri
sirašyti prie Sen. Conc. Res. 
34, bet jo  tapimo Baltic Cau
cus nariu turįs pagalvoti. Tokio 
pobūdžio “sambūriai” atimą 
daug laiko. Atsisveikinta drau
giškai.

Sen. Specter štabo lietuvių 
atstovai su Karin Rogers, kuri 
delegaciją form uojant buvo

apibudinta kaip štabo “NATO 
person”. Pokalbis buvo šiltas, 
abejingumo NATO plėtrai ji 
nerodė, sakėsi, kad jei 1998 
metais būtų dirbusi sen. Spec
ter štabe, jam  būtų patarusi 
balsuoti už Lenkijos, Vengrijos 
ir Čekijos pakvietimą į NATO. 
Kiek įtakos ji turinti sen. Spec
ter sunku nuspėti. Kai kurių 
žurnalistų  vertinim u, 1998 
metais sen. Specter parėmęs 
liberalios amerikiečių firmos 
Ben & Jerry verslo interesus 
Rusijoje. Gera žinia, ši firma 
prieš m aždaug metus buvo 
parduota ir, tikimasi, naujieji 
savininkai į sen. Specter įtakos 
neturės. Tačiau apie F ila 
delfijos miesto, kur sen. Spec
ter turi daugiausiai jį remiančių 
balsuotojų, yra visa eilė su 
Rusija prekiaujančių firmų, tad 
gali atsirasti naujų į senatorių 
veikiančių jėgų. Blogiausiu 
atveju, jis vėl balsuos prieš, o 
geriausiu  - nuo balsavim o 
susilaikys. K. Rogers negalėjo 
nieko pažadėti, nors nepramatė 
kliūčių senatoriui prisirašyti 
prie Sen. Conc. Res. 34.

Bendra lietuvių delegacijos 
apsilankymo išvada, kad sen. 
Santorum pritarimą Lietuvos 
pakvietimui į NATO galima 
laimėti. Būtina į šią akciją 
įsijungti vakarinės Pennsyl
vanijos lietuviam s, kur jis  
sem iasi savo politinę jėgą. 
P ittsburge veikia Lietuvos 
Vyčiai, yra aktyvus lietuvių 
klubas, labai dosniai remiantis 
lietuvišką labdarą ir kultūrinę 
veiklą. Pittsburgo, Filadelfijos, 
ang liakasių  rajono  ir k itų  
Pennsylvanijos vietovių lietu
viams išvysčius vieningą ak
ciją laiškais, telefono skam
bučiais ir asmeniškais apsi
lankymais jo  sritinėse įstaigose 
yra pagrindo sulaukti sen. 
Santorum  tv irto  u ž s ia n 
gažavim o NATO plėtros ir 
Lietuvos pakvietimo į NATO 
sudėtį klausimui.
Teresė Gečienė (JAV LB inf.)
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KULTŪROS PU SLAPIS

KULTŪRA IR LIETUVYBE

Vienas pačių būdingiausių 
lietuvybės bruožų yra lietuvių 
kalba. G ali bū ti neblogas 
lie tuv is ir tas (tokių  savo 
praeity turėjom), kuris lietuvių 
kalbos nemoka. Tačiau tėvų ar 
sentėvių kalbos nemokėjimas 
tai jau yra žmogaus dvasinis 
luošumas.

G al bus p ravartu  čia 
priminti, kad lietuvių kalba 
stovi seniausių pasaulio kalbų 
pirmoj gretoj. Tačiau ne vien 
tame glūdi jos vertingumas ir 
didybė. Kaip mažos tautos 
kalba, tautos, kuri am žius 
turėjo praleisti bekovodama 
dėl laisvės, kuriai amžius buvo 
trukdoma susitelkti prie kul
tūrinių vertybių kūrybos, mūsų 
kalba k itų  kalbų tarpe yra 
fenomenas savo formų ir žo
dyno turtingumu.

Kai beveik prieš dvidešimt 
metų mes palikom Lietuvą - 
lietuvių kalbos žodyno re 
dakcijoj jau  buvo surinkta 
daugiau 70,000 žodžių. Kiek 
tų žodelių dar prisirinko ar 
prisirinks - tuo tarpu neturime 
tikslių žinių. Bet galim būti 
tikri, kad didysis liet. kalbos 
žodynas aprėps žym iai 
daugiau žodžių, negu mano 
paminėtas kiekis. Kas domisi 
ar susigundys pasidom ėti 
lingvistika ir atskirų kalbų 
žodingumu, tam nebus sunku 
patirti, jog lietuvių kalba savo 
žodyno turtingum u palieka 
užpakaly kai kurių didžiųjų 
kaimynų kalbas.

L ie tuv ių  kalbos žo d in 
gumui ir formų turtingumui

Clevalande buvęs lietuvių dainininkų vienetas Uždainuokim vieno savo koncerto metu Hamiltone, 
Kanadoje: Vitas Čyvas, Paulius Nasvytis, Rytas Urbaitis, Gytis Motiejūnas, Marius Tatarūnas, Jonas 
Muliolis, Edmundas Kijauskas, Darius Motiejūnas ir Paulius Ziedonis.

pailiustruoti jungiu porą pa
vyzdžių.

Prieš porą  m etų buvau 
sutikęs kalbininką dr. Petrą 
Joniką, kuris Lietuvoj keletą 
metų rinko sinonimus mūsų 
žodžiui “eiti”. Pasirodo, jis jau 
buvo surinkęs apie 270 
sinonimų, kuriais nusakomas

Stasys Santvaras

III

ar ap ibūdinam as žm ogaus 
veiksmas “eiti” Aš nesu toks 
geras filologas, kad galėčiau 
pasakyti, kiek kitos kalbos turi 
to veiksmažodžio sinonimų, 
bet faktas, kad lietuvis ėjimo 
veiksmą išreiškia beveik 300 
atskirų žodžių!

Kalbėjom apie liet. kalbą ir 
su neseniai sutiktu prof. dr. 
Ant. S aliu , šiek  tiek  p a 
sišnekėjom ir apie liet. kalbos 
žodžių  darybą. Ir jis  man 
pasakė, kad iš vieno mūsų 
kalbos žodžio “motina” ga
lima padaryti 60 mažybinių bei 
malonybinių darinių. Mane tas 
pritrenkė, nes aš pats iki šiol 
žinojau, kad iš žodžių motina, 
bernas ar žirgas ga-lim a 
nesunkia i pasida ry ti 12 
mažybinių formų, bet 60, tai 
jau truputis! Gerai žinom, kad 
mūsų kaimyninės kalbos, pri
klausančios tai pačiai indoeu
ropiečių kalbų grupei, m a
žybinių darinių gali pasidaryti 
du, tris ar keturis, tai ir viskas.

L ietuvių kalba turi m u
zikinį akcentą. Savo fonetika, 
ypačiai vengdama gerklinių 
garsų, ji yra gimininga italų 
kalbai. Taigi ne tik žodyno ir 
formų turtai, bet kalbos skam
bumas ir muzikalumas taip pat 
yra kalbinė vertybė, kuri, kaip 
daili gėlių puokštė, dabina 
lietuvybės sąvoką. Galvoju, 
kad jaunimui, kuris į gyvenimą 
eina su šūkiu  Pro Patria , 
lietuvių kalbos mokėjimas, 
puoselėjim as ir išlaikym as 
turėtų būti ne tik pareigos, 
garbės, bet ir ambicijos rei

kalas, gal net idealas - ta graži, 
skambi ir taisyklinga lietuvių 
kalba!

Lietuvybės sąvokon, mano 
supratim u, dar įsijungia ir 
kiekvieno atskiro lietuvio Aš. 
Mūsų asmeninis apsisprendi
mas čia yra ypačiai svarbus. 
Kiekvienas žmogus į pasaulį

ateina laisvas, kaip kultūros 
aptarime tarta, jis yra nespe
c ia lizuo ta  bū tybė, todėl 
privalanti savo jėgom  kirsti 
duris ir langus į gyvenim o 
šviesą. Tačiau žmogaus tau
tybė yra apsprendžiam a jo  
gimimu. Budrys gali pasi
vadinti Brodericku, o Giedrys 
Gardneriu, tačiau tas nepadės 
jiem s pabėg ti nuo savo

Prisimindami G. Verdi šimtąsias mirties metines, prisimename ir 1965 m. birželio 13 d. Lietuvių Operos 
suruoštą Verdi “Requiem” koncertą, kurio atlikimu buvo pagerbti per 25 okupacijos metus žuvę lietuviai 
už savo tautos laisvę. Koncertą atliko Čikagos lietuvių jungtinis choras, Čikagos Simfoninis orkestras, 
dirigentas Aleksandras Kučiūnas, solistai - Dana Stankaitytė, Aldona Stempužienė, Stasys Baras, Jonas 
Vaznelis. Tame koncerte buvo atlikta ir B. Markaičio kantata “Vilniaus varpai” - solistai: Prudencija 
Bičkienė, Alvina Giedraitienė ir Algirdas Brazis. Vlado Juknevičiaus nuotr.

tautybės, nuo savo motinos ir 
tėvo. Man, kaip Vaižgantui, 
b ro lis  yra net paršivas ir 
purvinas lietuvis, bet išgama, 
mano giliausiu įsitikinimu, yra 
pati gėdingiausia ir niekšin
giausia žmogiškoji būtybė. Jis 
išduoda savo tautą, o išdaviko

nekenčia ir tie, kurių tarpe jis 
bando įsigyventi. Paprastai 
daugumas išgamų, nežiūrint 
kokias pastangas jie parodytų 
besikaldami į viršų, paskęsta 
pilkų žmonių pilkoj masėj, 
paskui save palikdami neskanų 
tvaiką.

To nemalonaus paveikslo

akivaizdoj, man rodosi, savasis 
Ego m um s tu rė tų  ypačiai 
rūpėti. G im ę la isv i, bet 
Viešpaties ar likimo apspręsti 
lie tuv ia i, m es nedelsdam i 
privalom savo asmeninę laisvę 
jungti su laisvąja lietuvybe. 
Tuo veiksmu mes parodysim 
savo asm enybę, kuri ne 
gyvenim o balos paviršiuje 
p lūduriuo ja , be t tu ri savo 
idealus ir regi tiesų būties 
kelią. Lietuvybė, šiuo atveju 
mūsų asmeninis Aš, kaip man 
atrodo, yra itin reikšmingas 
tiems, kurie savo siekimų ir 
tikslų gaire pasistatė šūkį Pro

Patria! Dėl lietuvybės ir visų 
jos gražiųjų dvasios apraiškų 
mes privalom  gyventi p il
nutinį, veiklos ir kūrybinio 
darbo kupiną gyvenimą.

Lietuvybė anaiptol nėra 
pasyvumą išreiškianti sąvoka. 
Ji yra amžina jaunystė, ji yra 
gyvenimo ugnis, ji  yra mu
myse slypinti dinamika, ji yra 
tas variklis, kuris, kildamas iš 
mūsų vidaus, verčia mus per
kopti aukščiausius gyvenimo 
kalnus, sug riau ti pakelėj 
pasitaikančias kliūtis, įveikti 
visus sunkumus ir pasiekti 
žm ogiškojo buvim o v iršu 
kalnę, kur, kaip toj pasakoj, 
miega užburta karalaitė - mūsų 
idealų ir siekių pergalė!

Nors truputį susipažinę su 
kultūros ir lietuvybės apy
braižom, esu tikras, mes regim, 
kad siekim ų ir darbų yra 
gausybė. Kiekvienas darbas ar 
siekimas, tarnaujantis savo 
tautai, yra kilnus ir garbingas. 
Tuose darbuose, jeigu tik mes 
į juos visa širdim  ir visom  
dvasinėm galiom pasinersim, 
rasim didį derlių paguodos, o 
taip pat ir tikro gyvenimiško 
džiaugsmo.

Man asmeniškai lietuvybė 
skardenasi tolimam Lietuvos
upelio čiurlenime,

vidurnaktinėj lakštingalos
giesmėj,

nuostabiam  vyturio  
čirenime ankstybą rytą,

v isada  ska idrio j, bet 
daugelį kartų  krauju  
patvinusioj Dubysoj,

slėpiningam girių ošime,
Baltijos pakrančių gintaro 

trupinėly,
tėv iškės sodo bičių  

dūzgime,
tyliam ir šviesiam vasaros 

vakare, kai tepasigirsta tik 
vartų sugirgždėjimas

ar uždaromų svirno durų 
muzika...

Galima sakyti, jog tai yra 
lyrika, o aš visa tai girdžiu 
lietuvio balse, visa tai regiu 
lietuvės mėlynam žvilgsny.

L ietuvybė atė jo  į mus iš 
neaprėpiamų praeities tolių. Ji 
atėjo drauge su mumis ir su 
m ūsų gyvenim o gam tine 
aplinka, kuri tiek daug įtakos 
tu rė jo  lie tuv io  būdui ir 
sąmonei.

Toj ap linko j, ir ilgus 
amžius vis toj pačioj, lietuvybė 
ne vieną sykį prisidengė nuo 
priešų savo giria, gal todėl toji 
giria ir buvo laikoma šventa.

Toj žemės kertėj, ir ilgus 
amžius vis toj pačioj, lietuvis 
rinko savo darbo vaisių, gal 
todėl ir ta žem elė buvo 
vadinama šventa.

Antai, juk ten, prie tų pačių 
upių, prie tų pačių ežerų, per tuos 
pačius klonius, kalnelius ir 
daubas eina lietuvių tautos keliai 
iš gilios praeities per rūsčią 
dabartį ir, turėkime vilties, į daug 
palaimingesnę ateitį.

Tenai nenustojo tekėti upės 
ir upeliai, nesiliovė naktimis 
giedojusi lakštingala, nors ir 
išretinti, nenustojo ošti miškai, 
o taip pat ten tebeskamba ta 
graudulinga nedalios daina, 
tok ia  gausybe dvasios 
atospindžių išreiškianti gyvą ir 
nepalaužiamą lietuvybę.

Prisiekiu Jums, dėl viso to 
- dėl tautinės kultūros, dėl
ryžto būti sau žmogum, dėl 
lietuvybės, kurioj slypi dar 
neišsemti dvasios lobiai, - yra 
garbė gyventi, kovoti, kentėti 
ir mirti!.. (Pabaiga)
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TRAKŲ PILIES KIEME - “KAUKIŲ BALIUS”

Trakų pilies kieme Vilniaus 
festivalis atskleidė reišmin- 
g iausią  savo šių m etų 
programos puslapį - su G.Verdi 
operos “K aukių b a liu s” 
premjera.

Sis pastatymas - bendras 
Vilniaus festivalio ir Operos ir 
baleto  tea tro  p ro jek tas. Jį 
įgyvendina tarptautinė grupė. 
Spektaklis skiriamas didžio 
kompozitoriaus Verdi mirties 
šimtosioms metinėms, kurias 
šįmet mini visas pasaulis.

S ta ty ti spek tak lį buvo 
pakviesta Londone šiuo metu 
gyvenanti lietuvė režisierė 
D alia  Ibe lhaup ta itė , savo 
kūrybinėje b iografijo je  be 
dram os veikalų  tu rin ti ir 
septynias operas įvairiuose 
Europos teatruose. “Kaukių 
balius” Trakų pilies kieme, 
pasak režisierės, tai jos grį
žimas į namus. Net penkiolika 
metų režisierė laukė galimybės 
statyti spektaklį Lietuvoje.

Operos dirigentas - Gin-

Vilniaus festivalį papuošė lietuviškos simfonijos premjera, kurią 
sukūrė kompozitorius Osvaldas Balakauskas (kairėje) ir dedikavo 
maestro Juozui Domarkui, Lietuvos valstybinio orkestro meno 
vadovui ir vyr. dirigentui.

J. Staselio nuotr.

TRECIĄ KARTĄ 
“KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOS 

MENE”
Vilniuje veikianti Lietuvos 

tūkstan tm ečio  program os 
paroda “Krikščionybė L ie
tuvos m ene” M indaugo 
karūnavimo - Valstybės dienos 
proga, kaip praneša ELTA, 
atnaujinta ir papildyta naujais 
vertingais eksponatais.

P lač ia ja i v isuom enei 
pristatoma per šimtą iki šiol 
neeksponuotų  sakralinės 
dailės kūrinių. Tai - Lietuvos 
vyskupijų bažnyčių paskolinti, 
taip pat iš kitų šaltinių gauti 
religinės tematikos tapybos, 
grafikos, skulptūros, tektilės, 
auksakalystės darbai. Naujam

taras Rinkevičius, kostiumų 
dailininkas - Juozas Statke- 
vičius, kurio drąsa ir beribė 
fantazija Dalią Ibelhauptaitę 
jau seniai viliojusi. Su “Kaukių 
baliaus” scenografu ir šviesų 
dailin inku  Peter M um ford 
(Didžioji Britanija) ji jau yra 
stačiusi septynis spektaklius. 
Su choreografu  Jonathan  
Lunn (Didžioji Britanija) taip 
pat yra kartu dirbusi.

Savaitę prieš premjerą žur
nalistų paklausta apie spekta
k lio  koncepciją , rež isie rė  
pasiūlė kiekvienam pasižiūrėti 
ir padaryti savo išvadas, pri
durdam a, kad m ėgstan ti 
kalbėti darbais, o ne žodžiais. 
“Kaukių balius” , sakė ji, - 
puiki opera. Vengdami istoriš
kum o, spek tak lio  kū rėja i 
veiksm ą perke lia  į dv ide
šimtojo amžiaus pradžią. Nors 
operoje daug tragedijos, sakė 
režisierė, bet yra ir didelis 
kaukių balius. Tad mes visi, 
sakė ji, vieningai siekėme, kad

gyvenimui juos prikėlė Prano 
Gudyno muziejinių vertybių 
restauravimo centras.

Ypač vertingais kūriniais 
p ap ildy ta  parodos auksa
ka lystės darbų ko lekcija . 
M enine ir isto rine  verte 
išs isk iria  R am ygalos b a ž 
nyčios monstrancija, sukurta 
1618 m etais, septyniolikto 
am žiaus pradžios taurės iš 
Pakuonio bažnyčios ir Trakų 
istorijos m uziejaus, V ilka
viškio katedros pacifikatas, 
aštuoniolikto amžiaus reli- 
kvijorių rinkinys iš Alsėdžių 
bažnyčios, Romoje sukurta ir

Trakų p ilies  k iem e būtų  
įspūdinga šventė.

Spektaklyje dalyvavo Ope
ros ir baleto teatro orkestras ir 
choras. Pagrindinius va id 
menis atliko žymūs solistai iš 
Austrijos, Ukrainos, Didžio
sios B ritan ijo s, R usijos, 
Lietuvos.

Rudenį “Kaukių balius” 
bus Operos ir baleto teatro 
scenoje.

Gintaras Rinkevičius Juozas Statkevičius

SV. KRISTUPO VASAROS FESTIVALIS
Gaetano Donizetti operos 

“Rita” koncertiniu atlikimu 
Vilniaus paveikslų galerijos 
kieme prasidėjo septintasis Šv. 
Kristupo vasaros festivalis. 
Operą atliko festivalio sim
foninis orkestras, solistai Julija 
Stupnianek, Audrius Rube- 
žius, Arūnas Malikėnas, d i
rigavo Jonas Aleksa. Pasta
tym o rež is ie riu s  N erijus 
Petrokas.

Švento Kristupo vasaros 
festivalis truks iki rugpjūčio 
pabaigos.

Mūsų tikslas, sakė festi
valio  m eno vadovas prof. 
D.Katkus, - praturtinti Vilniaus 
kultūrinį gyvenimą vasaros

pop iežiaus P ijaus XI d v i
dešimtojo amžiaus pradžioje 
Kaišiadorių katedrai dovanota 
m onstrancija . P rie v e rtin 
g iausių  is to rin ių  re likv ijų  
priskiriam as M arijam polės 
m arijonų paskolintas palai
m intojo  Jurgio  M atulaičio  
pastoralas.

Skulptūrų kolekcijoje lan
kytojai galės pamatyti septy
niolikto amžiaus “Nukryžiuo
tąjį” iš Skarulių bažnyčios, 
devyn io lik to jo  am žiaus 
veidrodėliais puoštą procesijų 
kryžių iš Alsėdžių bažnyčios, 
kitas vertybes.

Dalia Ibelhauptaitė

mėnesiais, kad miestas neatro
dytų apsnūdęs. T uristinės 
agentūros ir pavieniai v il
niečiai visada būna dėkingi, 
kai savo svečius gali pakviesti 
į gerą koncertą . N ors f i 
nansinės galimybės ir labai 
ribo tos, v isada  siek iam a 
aukščiausio lygio. Kita festi
valio rengėjų nuostata, pa
brėžė meno vadovas, - ati
daryti koncertų duris tiems, 
kurie  ne tu ri galim ybių  
brangiai mokėti už bilietus į 
gerus koncertus. Labai daug 
koncertų - visai nemokami, o 
į kitus, net ir labai aukšto 
lygio, bus galima nusipirkti 
bilietą ir už penkis litus.

Parodą pap ildė  ir 
sen iausios rankraštinės 
Švento jo  R ašto bei k itos 
religinės knygos lotynų bei 
senąja gudų kalba iš Lietuvos 
m okslų  akadem ijos b i
bliotekos. Šios ekspozicijos 
centre - unikali, meistriškomis 
m iniatiūrom is ir inicialais 
puošta vadinam oji Sapiegų 
E vangelija  (XVI am žiaus 
pabaiga). Jos donatorius buvo 
L ietuvos D idžiosios K u
n igaikšty tės k anc le ris  ir 
d idysis etm onas, V ilniaus 
vaivada, kunigaikštis Leonas 
Sapiega.

Festivalio koncertai vyks 
Vilniaus paveikslų galerijos 
kieme, Šv. Kazimiero ir Ber
nardinų bažnyčiose, Taiko
mosios dailės muziejuje, fil
harmonijoje. Skambės įvairių 
žanrų kamerinė ir vargonų, 
pučiamųjų orkestrų ir chorų, 
vokalinė ir džiazo muzika. 
Šioje vasaros muzikos šven
tėje dalyvaus iškilūs lietuvių 
atlikėjai ir svečiai iš užsienio - 
JAV, V okietijos, D anijos, 
Olandijos, Suomijos, Švedijos, 
Didžiosios Britanijos, Ven
grijos. Ne v ieną koncertą  
surengs Šv.Kristoforo kame
rinis orkestras.

Taikomosios dailės m u
ziejuje veikianti, trečią kartą 
a tnau jin ta  ir pap ildy ta  
Lietuvos tūkstantmečio pro
gramos paroda “Krikščionybė 
L ietuvos m ene” buvo p r i
statyta liepos 5 dieną. P ri
statyme dalyvaus į Lietuvą 
atvykęs V atikano slap to jo  
archyvo ir Vatikano popiežinės 
bibliotekos vadovas kardinolas 
Jorge Maria Mejia, kuris pa
rodoje “Krikščionybė Lietuvos 
mene” skaitė pranešimą apie 
Vatikano slaptojo archyvo ir 
Vatikano popiežinės biblio
tekos veiklą.

ELTA
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDAS
LITHUANIAN W ORLD COMMUNUV FOUNDATION
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
FONDĄ

NUO 2000 METŲ SAUSIO 1 DIENOS IKI 
2000 METŲ GRUODŽIO 31 DIENOS

AUKOS PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS ŠVIETIMO, MOKSLO, KULTŪROS, 
JAUNIMO, SPAUDOS, VISUOMENINIAMS IR KITIEMS LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO DARBAMS , SIBIRO 
LIETUVIŲ PARAMAI, PLB LITUANISTIKOS KATEDRAI (STASIO BARZDUKO STIPENDIJŲ FONDUI) IL
LINOIS UNIVERSITETE ČIKAGOJE, PROF. DR. BRONIAUS VAŠKELIO STIPENDIJŲ FONDUI, LIETUVOS 
KOVŲ IR KANČIŲ ISTORIJAI, VYTAUTO DIDŽIOJO, KAUNO TECHNOLOGIJOS, VILNIAUS TECHNIKOS 
IR VILNIAUS UNIVERSITETAMS, UNIVERSITETŲ STUDENTŲ PARAMAI, PROF. DR. RIMO VAIČAIČIO 
STIPENDIJŲ FONDUI, KTUAFPT STIPENDIJŲ FONDUI (PER DR. STASĮ BAČKAIT0), BRONIAUS BIELIUKO 
VARDO STIPENDIJŲ FONDUI LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO IR KAUNO MEDICINOS 
UNIVERSITETO STUDENTŲ PARAMAI, DR. KAZIO PEMKAUS BIBLIOTEKAI KLAIPĖDOS 
UNIVERSITETE, LIETUVOS NAŠLAIČIAMS IR SENELIAMS, LIETUVOS VAIKŲ GYDYMUI PER HEALING 
THE CHILDREN ORGANIZACIJĄ, LIETUVOS BAŽNYČIŲ PARAMAI, PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
JAUNIMUI, “DIVINE CROSS” FONDUI ŠELPTI LIETUVOS BENAMES MERGAITES, VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
VOKIETIJOJE, “PASAULIO LIETUVIO” ŽURNALUI, PLB X-AJAM SEIMUI, PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO X-JAM KONGRESUI, VALDOVŲ RŪMAMS LIETUVOJE IR KITIEMS TIKSLAMS, GAUTOS PER

$ 24,985.00 Algirdas Dudaitis, Carlingford 
NSW, Australia;

$ 8,437.50 Alfred V. Russas palikimas, Detroit 
MI;

$ 5,000.00 Lietuvių Fondas, Lemont IL;
$ 3,000.00 Leo ir Sue Klimaitis, Barrington

Hills IL;
$ 2,325.00 Vytautas ir Gražina Kamantai, 

Grand Rapids MI;
$ 2,100.00 Algis ir Teresė Kazlauskai, Orland 

Park IL; Lithuanian Citizens 
Society of W. Pennsylvania, 
Pittsburgh PA;

$ 2,065.00 Worcesterio Lietuvių Organizacijų 
Taryba c/o Algis Glodas,
Holden MA.

(Nukelta į 9 p.)

JAV LB visuomeninės veiklos studijų dienose. Iš kairės: Darius Sužiedėlis, 
Marius Petrušonis, Arvydas Barzdukas.

JAV LB visuomeninės veiklos studijų dalyviai. Pirmoje eilėje (iš kairės) Seimo narys dr. 
Algirdas Gricius ir Lietuvos ambasados patarėjas Renatas Norkus.

PLB ŽINIOS

(Atkelta iš 4 p.)

surištom is su Sodybos re 
montu. Pasinaudojame Lie
tuvos ambasados kultūrine 
veikla, kuri pastaruoju metu 
labai sustiprėjo, dėka amba- 
sadorienės Laim os P a lec 
k ienės. M ūsų ry šia i su 
ambasada taip pat pasidarė 
glaudesni. Prieš porą savaičių 
DBLS išsiuntė 178 laiškus 
Anglijos politikams, prašant jų 
paramos dėl Lietuvos siekių 
tapti NATO nare ir atsižvelgti 
į jos pastangas tapti Europos 
Sąjungos nare. Gegužės mė
nesyje turėjome susibūrimą 
Sodyboje. Pakvietėme Simą 
(Vytą Babravičių). Susirinko 
apie 400 žmonių, beveik visi 
naujieji lietuviai. Dabar at
sirado dar vienas laikraštis 
(šalia Europos lietuvio”): 
dvisavaitinis Londono Ži
n io s” . Jį redaguo ja  jau n a  
žurnalistė iš Lietuvos.”

Švedija
Švedijos lie tuvų  b e n 

druomenė pavasarį išsisrinko 
naują valdybą, kurią sudaro: 
pirm. Ramunė Molytė, sekr. 
Eugenija Griff, ižd. Virginija 
Langbakk ir valdybos narys 
Antanas Romas.

P irm in inkė  R. M olytė

atsiuntė laišką PLB ryšininkei 
Europai. Ji rašo: Dėkoju už 
atsiųstas knygas mūsų lie 
tuviškai m okyklėlei Stock- 
holm e. M okykloje yra 20 
vaikų ir 4 mokytojos, kurios 
dirba pasikeisdamos visuome
niniais pagrindais. Lietuvių 
bendruomenė džiaugiasi mo
kykla, skatina jo s  veik lą, 
stengiasi padėti jai knygomis 
ir lėšom is. V ienas iš a rti
m iausių  valdybos darbo 
užduočių yra surasti pastovų 
finansavim ą m okyklai per 
Švedijos fondus ir programas. 
Dabartinė valdyba stengiasi 
planuoti ir priimti kolegialius 
sprendimus, ruošia ilgalaikę 
ŠLB veiklos strategiją  bei 
planuoja projektus ryšiams su 
Lietuva ir Švedija plėsti. Ruo
šiamės dalyvauti rugpjūčio 
mėnesio LB susitikime Sei
nuose.”

Vengrija
Šauniai veikia Vengrijos 

LB. Jos pirmininkas Sigitas 
Povilaitis rašo: Mūsų ben
druomenė nėra didelė. Bran
duolį sudaro  B udapešto  
lietuviai, bet neseniai į mūsų 
veiklą įsijungė jaunosios kar
tos išeiviai iš Lietuvos, pir
mosios dvi grynai lietuviškos 
šeimos. Vasario 17 d. šven

tėme Lietuvos nepriklauso
mybės šventę kartu su am
basada. Šventė pavyko labai 
gerai, sulaukėm e apie 100 
svečių. Buvo atvykęs Kauno 
styginis kvartetas. Kovo 11 d. 
padarėme metinę ataskaitą ir 
paplanavome šių metų pro
gramą. Rūpestį kelia mūsų 
jaunoji karta, kurių dauguma 
sudaro jaunimas vyresnis nei 
15 metų ir daugumas nemoka 
lietuviškai. Gegužės 11 d. 
m ūsų buvęs p irm in inkas, 
žymus fotografas, keliautojas 
Paulius N orm antas atidarė 
savo naujausių  foto darbų 
parodą. Gegužės 12 d, su
rengėme iškylą į gamtą, prie 
gražiųjų Dunojaus vingių ir 
kalvų. Prie  m ūsų iškylos 
prisijungė lietuvių -vengrų 
kultūros draugijos pirm. Ma
rija Rubazevičienė iš Lietuvos. 
Seinuose žada dalyvauti mano 
pavaduo to ja  D iana Dum- 
šaitytė-Balint.”

Nuolatinius ryšius su PLB 
valdyba ta ip  pat pa la iko  
P rancūzijos LB valdybos 
pirm ininkė Inga Januitytė- 
Lanchas, Olandijos LB val
dybos pirm. Asta Balčiūnaitė- 
Helsper, Italijos LB ryšininkas 
Saulius Kačiulis, Belgijos LB 
valdybos p irm in inkas dr. 
D arius O liškev ič ius bei

Vokietijos LB valdybos nariai 
su pirmininku A. Šiugždiniu. 

Suvažiavimas Seinuose
PLB valdybos nariai dr. 

Bronius M akauskas ir G a
brielius Žemkalnis jau baigė 
paruošti p rogram a PLB ir 
PLJS p irm ininkų suvažia
vimui, kuris įvyks šią vasarą 
Seinuose rugpjūčio 12 - 15 dd. 
Įvairiom is tem om is kalbės 
PLB valdybos nariai ir Algis 
U zdila, dr. Rem igijus M o
tuzas, dr. Egidijus Aleksan
dravičius, V iktoras Kučas. 
PLB kraštų  p irm in inkai 
padarys savo pranešimus, bus 
ekskursijos po Suvalkų kraštą. 
Rugpjūčio 15 d. suvažiavimo 
da lyv ia i vyks į Punską - 
Žolinių atlaidams. Šv. Mišias 
atnašaus J.E. vysk. Paulius 
Baltakis, koncelebruos PLB 
vicepirm . kun. Edm undas 
Putrimas bei vietos kunigai.

Gimnazijai 50 metų
Vasario 16-osios gimnazija 

birželio 23 d. atšventė ne tik 
Jonines, bet ir mokyklos 50 
metų jubiliejaus proga suorga
nizavo buvusių mokinių bei 
mokytojų suvažiavimą. Atvy
ko 1000 svečių. Akademijoje 
šalia kitų kalbėtojų, prasmingą 
kalbą  pasakė buvęs PLB 
pirmininkas Bronius Nainys. 
PLB valdybą atstovavo kun.

Edmundas Putrim as, buvęs 
šios gimnazijos kapelionas. 
Parke iškilmingai atidengta

Geležinio vilko” skulptūra, 
kurios autorius yra Ju lius 
Radtke. M eninę program ą 
a tliko  g im nazista i. Buvo 
galim a ap lanky ti m okinių 
dailės parodą, fo tografijos 
parodą, pasiž iū rėti kun. J. 
Dėdino susuktus filmus iš senų 
laikų. Vakare didžiulėje pa
lapinėje koncertavo buvusieji 
mokiniai su savo grupėmis. 
D augiausia ovacijų  sukėlė

Skamp” grupės iš Lietuvos 
pasirodym as. Jie atstovavo 
Lietuvai gegužės mėnesyje 
Eurovizijos dainų konkurse 
Kopenhagoje. Abu vyriškiai, 
V iktoras D iavara ir Vilius 
Alesius yra Vasario 16-osios 
g im nazijos abso lven tai. 
Sutem us buvo užkurtas 
Joninių laužas. Svečių tarpe 
buvo Vytautas ir Birutė Biretos 
iš K anados (abu šios 
gimnazijos auklėtinai), Algis ir 
Marija Stankus-Saulaičiai, abu 
buvę bendrabučio  vedėjai, 
Rūta Masonytė-Bražiūnienė iš 
Čikagos, broliai Kalainiai iš 
Argentinos ir daug daug kitų 
buvusių mokinių.

PLB valdybos informacija
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Aukotojai: Antonus Abidaoud - $5.00; Kazys ir 
Teresė A dom avičiai - $100.00; ALRK M oterų 
sąjungos

5-a kuopa - $100.00; Petronė Antakauskienė - 
$10.00; Jonas Baškys - $20.00; Kazimieras ir Gražina 
Bažikai - $25.00; Juozas ir Aldona Brantai - $30.00; 
Virginia Bloom - $25.00; Maria Braškienė - $25.00; 
Zigmas ir Joana Dabrilai - $20.00; Algis Glodas -$ 
25.00; D ain ius G lodas - $100.00; A rūnas 
Grigalauskas - $20.00; Bill ir Carol Grigas - $25.00; 
Emilija Gudzevičiūtė - $10.00; Teresė Ivaškienė - 
$20.00; Aldona Jakniūnaitė - $20.00; Romas ir Teresė 
Jakubauskai - $40.00; Pranas ir Irena Juodaičiai - 
$50.00; Rita Karrytais - $150.00; Olga Kersis - 
$25.00; Ona Kildišienė - $10.00; Arvydas ir Robyn 
Klimas - $50.00, Knights of Lithuania # 26 - $25.00; 
Charles Kulikauskas - $50.00; Bill ir Anna Lesman
- $30.00; L.M.M. Ratelis - $30.00; Vincas Maleckas
- $10.00; M aironio Parkas - $200.00; Stasys 
Marcinkevičius - $50.00; Danutė Marcinkevičiūtė - 
$20.00; Edis ir Irena Markevičiai - $20.00; M en’s 
Club of St. Casimirs - $25.00; Anthony ir Danutė 
Miner - $25.00; Vincas Minkeliūnas - $20.00; Miss 
X - $20.00; Petras ir Raminta Moliai - ir100.00; 
Leonas ir Irena Nalivaikai - $20.00; Bronius ir Genė 
Narai - $25.00, Jonas ir Gražina Palubeckai - $20.00; 
Wanda Ramonas - $25.00; Alfred &Vivian Rogers - 
$20.00; Valius ir Uršulė Rozevičiai - $20.00; Joe 
Salkus - $10.00; Mr. ir Mrs. Juozas Steinys - $30.00; 
Petras Štaras - $20.00; Henrikas Ulrichas - $50.00; 
Jonas Viktazentis - $50.00; Steve ir Ann Walinsky 
Sr. - $25.00; Stephen ir Eleonora Walinski Jn. - 
$20.00; Worc. Lietuvių piliečių klubas - $200.00.
$ 1,250.00 Romualdas ir Nijolė Kašubai, St. 

Charles IL;
$ 1,200.00 Gediminas Balanda, Warrren MI; 

Edmundas ir Milda Lenkauskai, 
Cincinnati OH;

$ 1,000.00 Talka Lietuvių Kredito Unija, 
Hamilton ONT, Canada

$ 857.64 Jurgio Strazdo palikimas, 
Mississauga ONT, Canada

$ 600.00 Aldona ir Stasys Bačkaitis,
Great Falls VA; Dalius Vasys, 
Chicago IL;

$ 525.00 Zuzana Pupienė, Lemont IL;
$ 500.00 Association of Young Lithuanian 

Americans, Lemont IL; J. Kairiūnas, 
Calgary AB,Canada; Stasė 
Pautienienė, Laguna Niguel CA;

$ 400.00 Daina E. Kojelytė, Villa Park IL; 
Monika Lembertas, Santa Monica 
CA; Algis A. Regis, Chicago IL;

$ 350.00 Birutė ir Kęstutis Tautvydas, Lake 
Elmo MN;

$ 300.00 Ferdinandas ir Vanda Kaunas, 
Westchester IL; Vytautas V. 
Lapatinskas, Seattle WA;
Vitalis J. Lembertas, Santa Monica 
CA; Rimas Vaičaitis, Lido Beach 
NY; Petras Vilutis, Toronto ONT, 
Canada;

$ 252.00 Anonimai;
$ 250.00 John ir Rima R. Bačanskas, 

Hillsobo Beach FL; Leo Bagdonas, 
Sunny Valley OR;

$ 248.00 Anthony ir Aldona Valis, 
St.Petersburg FL;

$ 200.00 Kazė Biknevičius, Chicago IL; 
Nijolė Bražėnas, Sparkill NY; 
Stasys J.Dalius, Hamilton ONT 
Canada; JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba, Chicago IL; JAV 
LB Palm Beach apylinkė c/o 
Vytautas Kulpa, Palm Beach Shores 
FL; T.R.Kudirka, Hamilton, 
Bermuda;
Albinas ir Julia Lajukas, Tweed 
ONT, Canada; Petras R. ir Aldona 
Meilus, Orland Park IL;

Maria Pranskevičius, Chicago IL; 
Rimvydas Sidrys, Streator IL; Gražutė 
Sirutis, Santa Monica CA; Nemira 
Šumskienė, Chicago IL; Ada 
Sutkuviene, Beverly Shores IN;
Apolinaras Varnelis, Dowagiac MI; R. ir 
B.B. Viskanta, West Lafayette IN;
Algis ir Jolanda Zaparackas, Farmington 
Hills MI;

$ 195.00 Kęstutis ir Joan Dubauskas, 
Calgary AB, Canada;

$ 190.00 Veronika Paovienė, Grand Rapids, 
MI;

$ 175.00 Aldona Lesevičius, Chicago IL;
$ 150.00 Bronius ir Petrė Andriukaitis,

Chicago IL; Marija 
Bajorūnienė, Ridge NY; kun. Matas 
Cyvas, St. Petersburg FL; 
Justinas Dėdinas, Oakbrook Terrace 
IL; A.V.Dundzila, McLean VA; 
Jonas Vasys, Dedham MA; 
Eugenijus ir Irena Vilkas, Valencia 
CA;

$ 130.00 Ona Abromaitis, Lemont IL; Albina
K. Lipčienė, Tolland CT; Faustas ir 
Teresė Strolia, Oak Forest IL; 
Alexandras Vakselis, St. Pete Beach 
FL;

$ 125.00 Alina A. Domanskis, Palos Park IL;
Kęstutis A. Keblys, Baton Rouge 
LA; Gražina Kenter, Danbury CT; 
Kostas Norvila, Brooklyn NY; Jonas 
Pabedinskas, Great Falls VA; 
Frank ir Mary Radis, Hot Springs 
AR; Antanas Razma, Burr Ridge IL; 
Stanley Surantas, Rockford IL;

$ 110.00 Albinas ir Gražina Reškevičius,
Omaha NE;

$ 105.00 Zigmas A. Dičpinigaitis,
Woodhaven NY;

$ 100.00 Saulius ir Lina Anužis, Lansing MI;
Alberta G. Astras, BurlingameCA; 
Valerija Aukštikalnis, Boston MA; 
Teklė Bogušas, South Boston MA; 
Algis Brazdžionis,Waterbury CT; 
Adolis Dicksonas, Unionville ONT, 
Canada; Arūnas ir Irena Draugelis, 
Downers Grove,IL; Solomon J. 
Feravich, Howard City MI; Ona ir 
Jonas Gradinskai, Chicago IL; 
Jadvyga ir Petras Gruodžiai, 
Chicago IL; Vytautas ir Palmira 
Janušonis,Dousman WI; JAV LB 
Melrose Parko apylinkė c/o J. 
Rugelis, Maywood IL;
JAV LB Rytinė Connecticut 
apylinkė, c/o Vytautas Alksninis, 
Ashford CT; Adolfas ir Sofija 
Jelionis, Westmont IL; Irena 
Kairytė, Oak Lawn IL; Daiva V. 
Karužaitė, Chicago IL; Romas ir 
Nerija Kasparas, Arlington VA; 
Vida Kašubaitė, Pittsburgh PA; 
Vladas Kaupas, Clearwater FL; 
Petras Kisielius, Cicero IL; Mečys 
ir Helen Krasauskas, St. Petersburg 
FL;
Aleksas Lauraitis, Palos Heights IL; 
Alfonsas Lukas, Dearborn MI; 
Janina MarksChicago IL; 
Ramūnas Mikelionis, Newcastle 
CA; kun. Dennis W. Morrow, 
Grand Rapids MI; Jonas ir Ona 
Motiejūnas, Prescott AZ; Algirdas 
ir Amanda Muliolis, Euclid OH; 
Romuald John Nakas ir Christina D. 
Pareigis,Stvensville MI; Stanley 
Patrick, Port Richey FL;Antanas ir 
Veronika Petrulis, Seattle WA; 
Victoria Pikelis, Chicago IL; 
Edvardas Pranckevičius, Parma OH; 
Romanas Pukštys, Palos Hills IL;

Egidijus N. Radvenis, Los Angeles
CA; L. J. Ragas, Itasca IL;
Vidmantas ir Nijolė Raišys,
Mercer Island WA; Anthony L.
Rubšys, Bronx NY; Alina A. Šalna,
Richmond Hill ONT,
Canada; Aldona A. Shumway, Worcester
MA; Petras Sidaras, Toronto ONT, Canada;
Linas ir Rima Sidrys, Palos Hills IL; Bronė
Šimkus, Santa Monica CA;
Aldona K. Šmulkstienė, Chicago IL; Juozas
Sungaila, Etobicoke ONT, Canada;
Vito V. Val, Oak Brook IL; kun. Vytautas
Volertas, Maspeth NY; Gerda A. Weitzel
Park Ridge IL; Izabelė Žmuidzinienė,
Rochester NY; Stanley ir Francesca
Zymantas Downers Grove IL;

$ 95.00 Vytautas ir Dalia Černius, Glendale CA;
$ 90.00 Antanas Kvedaras, Savannah GA;

Teodoras ir Ritonė Rudaičiai, Lemont IL;
$ 85.00 Walter Klosis, Flushing NY;
$ 80.00 Jonas A. Bilėnas, Melville NY; Romualdas

Dumčius, Windsor ONT, Canada;
$ 75.00 Vyautas ir Irena Alksninis, Ashford CT;

Daiva ir Arvydas Barzdukai, Falls Church
VA;
Vaclovas ir Asta Kleiza, Lockport IL; Birutė
Kožicienė, Daytona Beach Shores FL;
Kazys ir Elena Majauskas, Chicago IL;
Aurelija ir Bronius Polikaičiai, Palos
Hills IL;
Aleksas Smilga, Chicago IL; Jonas
ir Birutė Svera, Bloomfield Hills MI;

$ 70.00 Harry Dace, Alvin TX; Kazys ir Danuta
Razma, Westchester IL; Juozas Vaineikis,
Oak Lawn IL;

$ 60.00 Aldona Markelienė, Oak Lawn IL; Anelė
Pečkaitis, Sunny Hills FL;

$ 55.00 Vincas ir Liuda Apanius, Chesterland OH;
Aleksas ir Larisa Jankūnai,
Bay Harbor Islands FL; Aldona
Stempužienė, Cleveland OH;

$50.00 Ona Adomaitienė, Sunny Hills FL; ALRK
Moterų sąjungos 42-a kuopa c/o S.Lastienė,
Grand Rapids MI; Dalia ir Jurgis
Anysas, ChicagoIL; Adolph
Baliūnas, Clarendon Hls IL; Vytautas ir
Nijolė Baniukaitis, Rockford MI; Jerry
Barto, Grand Rapids MI;
Adolphe V. Bernotas, Concord NH; Roman
Biliūnas, Richmond VA; Jolita Birutis,
Bloomingdale IL; Valeria Buinys, Blue Bell
PA; Jonas G. Byla, St. Pete Beach FL;
Aldona ir Vytautas Cepėnas, Darien IL;
Algirdas ir Ramutė Cesnavičius,
Richmond Hill NY, Vladas Cyvas,
Cleveland OH; Algirdas ir Regina Dapkus,
Osterville MA; Audra ir Vitas Daulys,
Evanston IL; Petras Dirda, Oak Lawn IL;
Rimas ir Pranutė Domanskis, Western
Springs IL; Teresė ir Algimantas Gečiai,
Huntingdon Valley PA; Birutė Gillis, Ann
Arbor MI; Donatas ir Marian Greb,
Piedmont CA; Danutė S. Harmon - Tupikas,
Falls Church VA;
Vida Jankauskienė, Woodhaven NY;
Aleksandras Jasčemskas, Rockford IL;
Ingrid Jodelė, Hermosa Beach CA; Richard
Klemantavičius, Pensacola Beach FL;
Stasys Kligys, Homosassa FL; Juozas ir
Giedrė Končiai, Lemont IL;
Romualdas Kriaučiūnas, LansingMI;
Karolina Kubilius, Willowbrook IL;
Bronius ir Regina Latoža, Westmont IL;
Henrikas Laucius, Paterson NJ; Meta
Linkus, Sunny Isles Beatch FL; Juozas ir
Daila Liubinskas, Oak Lawn IL; Izidorius
Mališka,St. Laurent QUE, Canada; Ada ir
Domas Masiulis, Lockport IL; Francis
Mažeika,St. Petersburg FL; Paul ir Patrcia
Mickus, Alexandria VA; Jurgis Mikaila,
Largo FL; (Nukelta į 10 p.)
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Joseph Mikulis, Westchester IL; Victor ir 
Leokadija Milukas, Plainview NY; 
Vilimas Naureckas, Old Bridge NJ; Algis 
Navikauskas, Brookfield CT; Eugenia 
Pakulis, Rehoboth Beach DE;
Tadas Palionis, Madison WI; Judy Pellett, 
East Hartford CT;
Antanas ir Dalilė Polikaičiai, Westlake 
Village CA, Sofia Pumputis, Lemont IL; 
Jonas ir Kazė Ratnikas, Sunny Hills FL; 
Irena Raulinaitienė, Glendale CA;
Vincas Regina, Rochester NY; Maria 
Ročkuvienė, Chicago IL; Vitas ir Jurina 
Rugienius, LivoniaMI; Mečys 
Rumbaitis, Daytona Beach Shores FL; 
Kęstutis Skrupskelis,
Wagener SC; Balys Slonskis, Oak Lawn IL; 
Antanas ir Elena Stancius, Belleville IL; 
Danutė ir Pranas Tupikas, Falls Church VA; 
Ramojus ir Aldona Vaitys, Highland Park IL; 
A. ir V. Valavičius, Chicago IL, Ramūnas 
ir Danguolė Vanagūnai, Winfield IL; 
Vladas Varneckas, Waterbury CT; Petras 
Vėbra, Chicago IL;
Marija K. Vygantas, Great Neck NY; 
Valerija Žadeikienė, Oak Lawn IL;

$ 45.00 Zigmas ir Virginia Grybinas, O’Fallon IL; 
Leo Venckus, Fennville MI;

$ 40.00 Gailė Janušonis, Rochester NY; Vytautas 
Jonaitis, Grand Rapids MI; Sofia 
Lastienė,Grand Rapids MI; Romas 
Leparskas, Warren MI; Teodora Zailskas, 
Cicero IL;

$ 35.00 Vytautas Apeikis, Los Angeles CA; Vanda 
Bagdonas, Daytona Beach FL; 
BroniusKrokys, Philadelphia PA; Irena ir 
Eugenijus Slavinskas, St. Petersburg FL;

$ 30.00 Algimantas Damijonaitis, Elmhurst IL; R. 
Kungys, Eugene OR; Ona Lanys,
Ormond Beach FL; Sigitas Liaukus, 
Shelton CT; Stanley Misevičius, 
Englewood NJ; Eugenia Sakalas, 
Philadelphia PA; Vincent Salčiunas, Port 
St.Lucia FL; Vladas ir Raminta Sinkus, 
Lemont IL;

$ 25.00 Linas ir Paulita Alinskas, Westford MA;
Vytautas ir Danutė Anonis, Rego Park NY; 
Aurelija Balašaitienė, Richmond Heights 
OH; Laima Baltrėnas, Glendale CA;
Ina Bertulytė Bray, Seattle WA; Algimantas 
Bublys, Bloomfield Hills MI;
Kazimieras ir Diana Campė, Edgewater

MD; Valerija Čepaitienė, Chicago IL;
Kęstutis Cesonis, Baltimore MD; 
Gediminas ir Sigita Damašius, Libertyville 
IL; Albinas ir Ona Garūnas, Willowbrook 
IL; VladasGilys, Sun City CA;
Romualdas Gineitis.Dayton OH, Ray 
Grigliūnas, Forest Park IL; Antanas 
Januška, Milton MA;

Pranas ir MarijaJoga, Pittston PA; Bronius
Juodelis, Willowbrook IL; Alfonsas Kairelis,
Schaumburg IL; J. Kaminskas, St.
Petersburg FL; Thomas J. Kapačinskas,
South Bend IN;
Jonas Kardokas, Baltimore MD; Albinas ir
Angelė Karnius, St. Petersburg FL;
Raimundas Kiršteinas, Rochester
NY; Petras Kliorys, Euclid OH; Juozas
Kojelis, Santa Monica CA; Eugenija
Kolupailaitė, Chicago IL; Teresė ir
Algimantas Landsbergis, Upper Marlboro
MD; Šarūnas Landys, Solana Beach CA;
Frank Lekutis, Muskegon MI; Vita
Matusaitis, Livingston NJ; Vaclovas
Mažeika, Park Ridge IL;
Melrose Park Amerikos Lietuvių Klubas 
c/o Walter Rakauskas, Melrose Park IL; 
Tadas ir Meilė Mickus, Springfield VA; 
Vytautas Musonis, Oak Lawn IL;
Pranas Naris, Darien IL;Gloria O’Brien, 
Westwood NJ; Joseph Petrikas, St. 
Petersburg FL;
Vladas ir Gražina Plečkaitis, Richmond Hts.
OH; Jonas Pleirys; Chicago IL;
Petras P. Rasutis, Chicago IL; Balys Raugas,
Delran NJ; Ona Rudaitienė, Pompano Beach
FL; Alfas Shukis, Gulfport FL; Rimvydas
Šilbajoris, Columbus OH; kun. Victor
Skilandžiūnas, Ottawa ONT, Canada;
Algimantas R. Šlapkauskas, Glen Ellyn IL;
Regina Snarskis, Daytona Beach Shores FL;
Jonas Spurgis, Chicago IL; Henry ir
Stephanie Stasas, Cleveland OH; Ludmila
Stulpin, Eastport ME;
Irena Sušinskienė, Cleveland OH;
Narimantas V. Udrys, Farmington Hills MI;
Jonas Vaičekonis, Severna Park MD; Daina
Variakojis, Chicago IL; Bronius Vaškelis
St. Pete Beach FL; Alfonsas Vėlavičius,
Sunny Hills FL; Gaida Zarkis, Downers
Grove IL;
Daniel V. Žemaitis, Grand Rapids MI;

$ 24.00 Aldona M. Drukteinis, S. Pasadena FL;
$ 20.00 Aloyzas ir Ramutė Aidis, Bethesda MD;

Kostė Ancerevičius, Chicago IL; A.T.
Antanaitis, Lemont IL; Birute T. ir
Bronius A. Banaitis, Abington MA; Mary
Cernius, Hinsdale IL; Algis Dūda, St.
Petersburg FL; Lucille Duggan, Grand
Rapids MI; Aldona Ješmantas, Riverside IL;
Genie I. Juodikis, Chicago Ridge IL;
Vytautas Kasniūnas, Beverly Shores IN; kun.
Rapolas Krasauskas, Putnam CT; Danutė
Krivickas, Clarks Summit PA; Tadas
A.Kulbis, Park Ridge IL; J. V. Lopatauskas,
Santa Monica CA; Vladas Maciejauskas,
Euclid OH; OnaMažionytė, Lemont IL;
Juozas Mikelionis, Antelope CA;
Balys Milaknis, Arlington VA; Karolis
Milkovaitis,Yorba Linda CA; Peter
Narutis, Westchester IL; Birutė Navickienė,

Lemont IL; Alfonsas Petrutis, W. 
Hyannisport MA; Vytenis Radzevičius, 
Norwalk CT; Kostas Stankus, Lemont IL; 
Tėvai Pranciškonai, Kennebunkport ME; 
Vitalis ir Modesta Umbrasas, Bear DE; 
Stasė Vaišvila, Oak Lawn IL; Sofia Vebras, 
Oak Lawn IL;

$ 15.00 Danutė Garbonkus, Chicago Ridge IL;
Joseph P. Kalvaitis, Chicago IL; Dana M. 
Maciejauskas, Orland Park IL; Jonas ir 
Birutė Prakapas, Bakersfield CA;
Stefa Ričkutė, Putnam CT;

$ 12.00 Vida Meilus, St. Petersburg Beach FL;
$ 10.00 Maria Abromaitis, Palos Heights IL;

Vytautas Abromaitis, N. Woodstock CT; 
Liuda V. Avižonis, Laguna Hills CA; Andrius 
Baltrušaitis, Chicago IL;
Edward Baranauskas, Schenectady NY; 
John J. Bedulskis, Ingleside IL;
Peter J. Bernotavičius, Lockport IL; 
Gediminas ir Vida Bučmys, Cleveland OH; 
Pranas Budininkas, St. Petersburg FL; 
Stasys ir Zuzana Dzikas, St. Petersburg FL; 
Gelažienė, St. Petersburg FL; Arnoldas 
Grušnys, Wichita KS; Haris Ivaškevičius, 
Omaha NE; Alfredas Krisiukėnas, Milton 
MA; E. Lapas, St. Petersburg FL;
Juozė Lapšienė, Dedham MA; M. Monkus, 
Chicago IL; Rūta Monoenko, Webster NY; 
Victor Nakas, Falls Church VA; Algis 
Norvilas, Oak Lawn IL; Stanley ir Anna 
Ruibis, Chicago IL; Antanina Šalčius, 
Manchester CT; Antanas ir Apolonija 
Tuskenis, Burbank IL; Bronius Underys, 
Chicago IL; Aurelijus Urba, Breckenridge 
CO; Sofija Vashkys, St. Pete Beach FL; Algis 
Vosylius,Westmont IL; Vincas 
Žebertavičius, Sunny Hills FL; Halina 
Žitkienė, St. Petersburg FL;

$ 5.00 Apolinaras P. Bagdonas,Chicago IL;
Jadvyga Biskis, Placitas NM; kun. Tasius 
Ereminas,Stresa/Verbania, Italija; Vytautas 
Grybauskas, Port Orange FL; Vytautas 
Matulionis,Cleveland Heights OH; Antanas 
Paužuolis, Chicago IL; S. ir V. Valinskas, 
Woodridge IL.

PLB Fondo vadovybė (d irek to ria i Vytautas 
Kamantas, dr. Petras Kisielius, Kazys Laukaitis, 
dr. Edmundas Lenkauskas, Juozas Lukas, dr. Antanas 
Razma, Jonas Treška Jr. ir teisės patarėjas advokatas 
Saulius Kuprys) labai dėkoja visiems aukotojams 
už aukas ir prašo Jūsų paramos PLB Fondo ateities 
darbams. Visos aukos gali būti nurašomos nuo JAV 
pajamų mokesčių, Federal ID No. 39-3097269. 
Prašom e čekius rašyti ir aukas siųsti:  
LITHUANIAN WORLD COMMUNITY FOUN
DATION, PO BOX 140796 GRAND RAPIDS, MI 
49514-0796 USA

Juozas Lukas
PLB Fondo iždininkas

A. f  A.
KOSTUI VAIČAIČIUI

Floridoje m irus, nuoširdžią  užuojautą reiškiam e  
sū n u i Dr. R IM U I ir  A U K S E I V A IČ A IČ IA M S, 
anūkėm s R IM A I K IN G  su šeim a ir K RISTAI, taip  
pat visiem s gim inėm s ir artim iesiem s.

Aldona, Klaus, Matas Pintsch 
Monika ir Brian Matthews 

Giedrė, Jonas, Nida, Rytas Stankūnai 
Tammy ir Darius Stankūnai

Tautinės Sąjungos nariui

A. f A.
KOSTUI VAIČAIČIUI

m irus, liūd intį sūnų profesorių R IM Ą , jo  žm oną  
A U K SĘ  ir jų  dvi dukras, bei dukrą V IR G IN IJĄ  ir 
k itu s g im in es ir  a r tim u o siu s , Čia ir  L ie tu v o je , 
nuoširdžiai užjauČiame ir kartu  liūdim e.

Tautinės Sąjungos St. Petersburgo 
Valdyba ir nariai
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RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGPJŪČIO 12 d. nuo 12-os iki 6-os v.v. Lietuvių klubo 

popietė Amerikos italų klubo pokylių vietoje.
RUGSĖJO 8 d. Dievo Motinos parapijoje įvyks Clevelando 

ateitininkų darbo metų pradžios susirinkimas.
RUGSĖJO 9 d., 11:30 val. Šv. Jurgio parapijos gegužinė 

parapijos sodyboje.
RUGSĖJO 23 d. Madų paroda “Rudens lapai”, rengia skautės 

Zidinietės.
SPALIO 12 d. penktadienį, 6:30 v.v. Dievo Motinos parapijos 

salėje Lietuvių dienos (JAV LB 50-čio sukaktis), “Ąžuoliukų” 
choro koncertas. Rengia LB Clevelando apylinkės valdyba.

SPALIO 14 d. 10:00 v.r. Dievo Motinos parapijos šventovėje 
Lietuvių dienų iškilmingos mišios (Dalyvauja organizacijų 
atstovai su vėliavomis) gieda “Exultate” choras, vad. muz. Rita 
Kliorienė. Rengia LB Clevelando apylinkės valdyba.

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

LAPKRIČIO 24 d., 6:30 v.v. Lietuvių Namų viršutinėje salėje 
- Abiturientų/studentų pagerbimo pokylis.

GRUODŽIO 15-16 d. Sv. Jurgio parapijos kalėdinių kepinių 
pardavimas.

GRUODŽIO 24 d. 9:30 v.v. Bendros Kūčios Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
ČIKAGOS SKYRIAUS GEGUŽINĖ ĮVYKS 

liepos 29 dieną Ateitininkų namų ąžuolyne
12690 Archer Ave., Lemont, II. Pradžia 12 val. dieną. 

Programoje skanūs pietūs, turtingas dovanų paskirstymas ir
S. Jagminienės tautinės muzikos kapela “Tėviškė”.
Būtų gera, jei ponios dar galėtų savo dovanėlėmis 

papildyti laimėjimų stalą.
Visuomenė kviečiama tą sekmadienio popietę gausiai 
dalyvauti ir ne tik karštą vasaros dieną praleisti ąžuolų 

pavėsyje, bet ir su draugais bičiuliais padėti išlaikyti tautinės 
minties laikraštį “Dirvą”.

D alinuosi skausm inga žin ia su  m ūsų prieteliais: 
2001 m etais, birželio 17 dieną, po ilgos ligos 
apleido m us ir šį pasaulį m ūsų vyras, tėvas, 

senelis, draugas, patarėjas, ir globėjas

VIKTORAS A. 
ROZENBLATAS - ROEN

Prašau m intyse atsisveikinti su Juo.

Ada Balutytė - Rozenblatienė ir Šeima 
Los Angeles, CA.

Tautinės Sąjungos nariui

A. f A.
ANTANUI JONAIČIUI

m ir u s , l iū d in č iu s  sū n u s  L E O N A R D Ą  ir  
R A Y M O N D Ą  bei dukrą R A M U N Ę  su šeim om is ir 
k ita is  a r tim a is ia is , n u o š ir d ž ia i u ž ja u č ia m e  ir  
dalinam ės netekties skausm u.

Tautinės Sąjungos St. Petersburgo 
Valdyba ir nariai

LENGVOS ATLETIKOS 
VARŽYBOS

Lietuvių lengvosios atletikos varžybos įvyks š.m. rugpjūčio 
4 d., šeštadienį, Independence High School, 6111 Archwood, 
Independence, Ohio (Pietinis Clevelando priemiestis). Lietuvių 
varžybos vyks Cleve. Track Classic tradicinių varžybų rėmuose. 
Rungtynes rengia “Over The Hill Track Club”.

Registracija: nuo 7:30 iki 9:00 v.r. Varžybų pradžia: 9:00 
v.r., tačiau kūjo ir svorio (Weight) metimai prasidės 8:00 v.r.

Varžybos bus vykdomos vyrams ir moterims, šiose klasėse: 
14-18 m., 19-24, 25-29, 30-34, 35-39 ir t.t. kas 5 metai iki...95- 
99 m. Jaunių ir mergaičių 14-18 m. grupė lietuvių varžyboms 
bus padalinta į B (14-16 m.) ir A (17-18 m.) klases. Jokių varžybų 
iki 14 metų grupėms nėra.

Varžybų programa praktiškai apima visas bėgimų, šuolių ir 
metimų rungtis.

Bėgimai vyks šia tvarka: 3000 m, 4x800 m estafetė, 300 m 
kliūtinis, 60 m, 800 m, 4x100 m est., 3000 m ėjimas, 100 m 
kliūtinis (tik moterims), 110 m kliūtimis (tik vyrams), 100 m, 
400 m, 1500 m, 200 m, 100x100x200x400 est.

Šuolių eilės tvarka: į aukštį, su kartimi, į tolį, trišuolis.
Metimų tvarka: kūjis, svarstis (Weight), rutulys, diskas, ietis.
Starto mokestis: 6.00 dol. už kiekvieną rungtį. Čekis 

rašomas: Over The Hill Track Club. Lietuviams didesnį mokestį 
nereikia mokėti.

Išankstinė registracija atliekama iki rugpjūčio 1 d. imtinai, 
šiuo adresu:

Algirdas Bielskus, 3000 Hadden Rd., Euclid, OH 44117
2122, USA.

Tel. 216-486-0889; Faksas: 216-481-6064; E-m ail: 
rkliorys@att.net

Suinteresuoti asmenys ar grupės prašomi dėl smulkesnių 
informacijų neatidėliojant kreiptis į Algirdą Bielskų.

Šios varžybos bus skaitomos kaip 2001 m. ŠALFASS-gos 
pirmenybės, kadangi ankščiau planuotos atskiros Baltiečių ir 
lietuvių pirmenybės nebus vykdomos dėl nepalankiai susidėjusių 
aplinkybių.

Varžybų sąlygos labai geros. Elektroninis laiko matavimas. 
Lietuviai atrenkami iš bendrų pasekmių. Dalyvauti kviečiami 
visi lietuvių kilmės lengvatlečiai.

ŠALFASS Lengv. Atletikos Komitetas
P.S. Dėl daugiau informacijos, sekite Website: www.othtc.org

DIRVAI
AUKOJO

Lithuanian Citizen Soc.
Pittsburg P A .........................250
J.Petronis, Los Angeles CA . 107
A. Mažeika, Marina Del CA ... 35
B. Paprockas, Glendale NY ... 35 
E.Armanas, Baltimore, MD ... 30
J. Gudėnas, Euclid, OH ......... 25
K. Leknius, Sun City, A Z ...... 25
V.Miškinis, Cleveland, OH .... 25 
Dr.PJokubka, St. Pete. B.FL . 25 
S.Abraitis, Mt. Pleasant, MI .. 15 
B.Bačanskas, Baltimore, MD 15 
A.Domarkas, Highland, IN ...  15
A. Janciukas, Coldwater, MI .. 15
B. Juodelis, Willowbrook, IL .. 15 
A.Kremeris, Orland Park, IL .. 15
A.Paliulis, Waterbury, CT .... 15
J. Mikonis, Richmond Hts, OH 15
K. Milkovaitis, Yorba L. CA ... 15
E.Norkus, Waterbury C T ......  15
A.Santvaras, Boston, M A .....  15
A. Špakauskienė,Fort M., FL. 15
B. Flynn, Madeira, OH .......... 10
A.Garlauskas, Cleveland, OH 10
K.Grigas, Salinas C A ............  10
V.Mazoliauskas, Lake W., FL 10
A.Stungys, Kirtland, OH ........ 10
V.Gavelis, So.Boston, MA ...... 5
C. Levenson, Dauphin Is., AL 5
V.Pausa, Wallingford, CT ........ 5
O.Zygas, Cleveland, OH ........  5

L ie tu v ių  K a r ių  V etera n ų  S ą ju n g o s  R a m o v ės  
buvusiam  pirm ininkui, visuom enės veikėjui

A. f A.
ANTANUI JONAIČIUI

m ir u s , j o  d u k r a i R A M U N E I, sū n u m s  
R A IM U N D U I ir L E O N A R D U I, taip pat visiem s  

artim iesiem s ir  d raugam s reišk iam e n u ošird žią  
užuojautą ir kartu  liūdim e.

L.K.V. Sąjungos “Ramovė” 
Clevelando sk. valdyba ir nariai

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

A m erikos L ietuvių  Tautinės Sąjungos  
C levelando skyriaus buvusiam  pirm ininkui

A. f A.
ANTANUI JONAIČIUI

S u n k ią  n e te k tie s  v a la n d ą  d ė l tė v e lio  m ir t ie s , 
n u o šird ž ia i u ž ja u č ia m e sū n u s R A IM O N D Ą  ir  
LE O N A R D Ą , bei dukrą R A M U N Ę.

Algirdas V. Matulionis 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 

Clevelando skyriaus vardu

PRANEŠIMAS
SPAUDAI

Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro valdyba praneša, kad iki 
š.m. birželio mėn. pabaigos 
yra grąžinti peticijos lapai su 
daugiau, negu 15 tūkstančių 
parašų skirti Prezidentui Bush 
raginant priimti Lietuvą, Latviją 
ir Estiją į NATO.

ALTo centro valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie rūpinasi šiuo reikalu ir 
ragina visus lietuvius pasirašyti 
ir grąžinti pilnus (kad nebūtų be 
parašų tuščių eilučių) peticijos 
lapus ALTo centro valdybai 
adresu: Lithuanian American 
Council, 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629.

mailto:rkliorys@att.net
http://www.othtc.org


12 DIRVA • 2001 m. liepos 24 d.

JAV LB KULTŪROS 
TARYBOS PRANEŠIMAS

2001 m Premijoms skirti sudarytos šios komisijos:
Dailės - pirm. Vanda Aleknienė - adresas 226 White Fawn 

Tr., Downers Grove, IL 60515 Nariai: Magdalena Stankūnienė, 
Vincas Lukas, Marytė Meškauskaitė, Algis Trinkūnas.

Žurnalisto - pirm. Juozas Zygas - adresas 9604 Karlov, Oak 
Lawn, IL 60453. Nariai: Antanas Juodvalkis, Aleksas Vitkus.

Radijo darbuotojo ar programos - Violeta Drupaitė - Cole- 
adresas 303 Primrose, Aurora, IL 60504 (nariai bus paskelbti 
vėliau)

Lituanistinės Mokyklos Mokytojo premijai komisiją 
sudaro JAV LB Švietimo taryba, pirm. Dalilė Polikaitienė,
1501 Valecroft Ave., Westlake Village, CA 91361. Kviečiame 
JAV lietuvių visuomenę siūlyti Kultūros tarybos premijai 
kandidatus iš lituanistinių mokyklų mokytojų, kurie ilgus metus 
dirbo arba tebedirba m okytojo/vedėjo darbą, pasižym ėjo 
lietuviško švietimo srityje ir vadovėlių bei knygų leidime.

Premijos kandidatus iš JAV-se gyvenančių tarpo siūlo lietuvių 
visuomenė. Pasirašytame su siuntėjo adresu laiške komisijai 
pristatoma kandidato vardas, pavardė, adresas, telefonas ir bent 
trumpai raštu apibūdinti siūlomo kandidato - asmens veiklą. 
Pasiūlymus siųsti iki rugsėjo 15 d.

Marija Remienė
JAV LB Kultūros Tarybos pirm.

PADĖKIME APSAUGOTI LIETUVOS ATEITĮ

Ragindami Prezidentą Bush, kad JAV remtų Baltijos valstybių pakvietimą j NATO 2002 m.
. Pasirašykite šią peticiją
. Pakvieskite dar 7 asmenis pasirašyti
. Peticiją iškirpkite ir su parašais grąžinkite adresu:
Lithuanian-American Community Inc., 11250 Roger Bacon Dvive, Suite 17C,
Reston, VA 20190.
Tel. pasiteirauti 703-397-0950, e-paštas: lacinc@erols.com

Americans for NATO enlargement
The President of the United States
The White House
Washington, D.C. 20500
1. Since it has been established that the enlargement of NATO is in the interest of the United 

States in Securing peace and stability; and
2. Since the United States has consistently supported the enlargement of NATO as a national 

policy and has supported the quest of the aspiring nations that have signed a joint resolution in 
Vilnius May 2000 to that effect;

3. Therefore, we now urge you, Mr. President, to activate the above stated policy of these 
United States and invite such aspiring nations to NATO membership and that the Baltic nations 
of Estonia, Latvia, and Lithuania be included in such invitation at the NATO summit in 2002.

Name

LOWEST A(R FARES
available worldwide

EXPERTS ON TRAVEL 
TO EAST EUROPE

paupdrrs - vt$a$- prepaid tictau

SERVING OUR COMMUNITY 
FOR OVER 33 YEARS

EUROPA TRAVEL 692-1700

"LEADERS IN LOW COST TRAVEL’

Address

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)

Rita Staškutė-Žvirblienė

B orn  To  T rave l
26949 Chagrin Blvd. #103 (Ohio Savings Building)
CLEVELAND, OH 44122
Tel.: (216) 831-5530 & (800) 366-9980
Fax: (216) 831-5028
K E L IO N Ė S  Į L IE T U V Ą  - 2 0 0 1
Visi skrydžiai - geriausiomis kainomis
Atstovaujama FINNAIR. SAS ir kitas oro linijas. 
Bendradarbiaujame su “Lietuvos avialinijomis”.

mailto:lacinc@erols.com
mailto:TAUPA@AOL.COM



