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Valstybė neturės net 25 proc. 
„Mažeikių naftos" akcijų 

Vilnius, rugsėjo 30 d. 
(BNS) — Seimo opozicijai iš
ėjus iš posėdžių salės, ketvir
tadienį Seimas balsų daugu
ma pritarė, kad valstybė val
dytų mažiau nei 25 proc. 
susivienijimo „Mažeikių naf
ta" akcijų. Anksčiau įstatymas 
numatė, kad valstybei pri
klausys daugiau kaip 25 proc. 
akcijų. 

Bendrovių „Būtingės nafta", 
„Mažeikių nafta" ir „Nafto
tiekis" pertvarkymo įstatymo 
pataisoms pritarta tik konser
vatorių ir kai kurių krikš
čionių demokratų balsais. 

Balsuojant nedalyvavo LD
DP, Socialdemokratų ir Cen
tro frakcijos, pareiškusios, kad 
pataisų priėmimas reiškia Lie
tuvos siekių išdavimą. 

„Pataisų priėmimą mes lai
kome gėda Lietuvai. Mes keti
name kreiptis į Konstitucinį 
teismą, o po artimiausių Sei
mo rinkimų sieksime pakeisti 
šiuos įstatymus taip, kad jie 
atitiktų Lietuvos interesus", 
diskusijoje prieš balsavimą 
pareiškė socialdemokratų va
das Vytenis Andriukaitis. 
Centristas K. Glaveckas taip 
pat mano, kad įstatymas 
prieštarauja Lietuvos ekono
miniams tikslams. „Didžiau
sios Lietuvos rinkes atiduoda
mos su dideliais įsipareigo
jimais. Mes eilinį kartą pasa
kome pasauliu? kad nemo
kame valdyti didelių kon
cernų. Mes paprasčiausiai tas 
rinkas sužlugdėme ir dabar 
atiduodame dar labiau su
žlugdyti", sakė K Glaveckas. 

Įstatymo projektas numato 
„Mažeikių naftos" akcijų par
duoti ne tik strateginiam in
vestuotojui „Williams Interna
tional", bet ir Europos re
konstrukcijos ir plėtros ban
kui (EEPB), Tarptautinei fi

nansų korporacijai ( IFQ bei 
RUSIJOS naftos tiekėjams. 

Įstatymas, be to. suteiks tei
se vyriausybei nustatyti tvar
ką, kaip strateginiam inves
tuotojui bus kompensuotas 
galimas „Mažeikių naftos" 
vertes sumažėjimas, bet ne 
daugiau kaip 75 mln. dolerių. 

Tačiau daugiausia diskusijų 
šukele opozicijos ir Seimo 
Ekonomikos komiteto reika
lavimas palikti valstybei 25 
proc. „Mažeikių naftos" akcijų, 
kol susivienijimas grąžins val
stybei jos suteiktas arba ga
rantuotas maždaug 1 mlrd. 
litų vertes paskolas. 

„Turi būti tam tikra val
stybės kontrolė — ji turi 
žinoti, kaip tos lėšos bus pa
naudojamos. 25 proc. akcijų 
vertė bus visiškai kita, nei 
24.99 proc.", kalbėjo Ekonomi
kos komiteto pirmininkas 
krikščionis demokratas Alber
tas Šimėnas. Jis teigė nesu
prantąs, kodėl ERPB ir IFC 
nori turėti naftos susivieniji
mo akcijų ir kontroliuoti savo 
pinigų panaudojimą, o vyriau
sybė — ne. 

A. Šimėnui prieštaravęs 
konservatorius Andrius Kubi
lius teigė manąs, kad vyriau
sybė dar ilgai išlaikys 25 proc. 
„Mažeikių naftos" akcijų, ta
čiau įstatymo nuostatos neturi 
trukdyti jai derėtis su būsi
mais investuotojais. 

Seimo dauguma taip pat pri
tarė, kad „Mažeikių naftos" 
pertvarkai bei Būtingės termi
nalo statybai baigti valstybė 
pasiskolintų arba garantuotų 
ne daugiau kaip 650 mln. do
lerių paskolų. 

Šešių įstatymų, susijusių su 
investicijomis į „Mažeikių naf
tą", pataisos bus priimamos 
vėliau. 

„Mažeikių naftą" grasinama 
paversti metalo laužo krūva 

Vilnius , rugsėjo 30 d. 
(BNS) — Rusijos naftos ben
drovė „LUKoil" per savo teisių 
gynėją perspėjo pasitrauksian
ti iš Lietuvos rinkos. 

Ketvirtadienį Seimo narė so
cialliberale Vida Stasiūnaitė į 
spaudos konferenciją Seime 
pasikvietė Rusijos naftos ir 
dujų pramonininkų sąjungos 
generalinį atstovą Lietuvoje 
Michail Maškov. 

Jis teigė, kad privatizuojant 
naftos sektorių, Lietuvoje su
siklostė „krizinė padėtis". 
„Privatizavimo procese kai ku
rie yra 'lygesni' už kitus. 'Wil-
liams' gavo nuolaidų, kurios 
net nulėmė tai, jog tenka keis
ti įstatymus", sakė M. Maš
kov. 

Pasak jo, naftos, dujų ir 
energetikos verslas yra vienin
telės Lietuvoje pelningo ūkio 
šakos, o „Mažeikių nafta" yra 
nuostolinga įmonė, „tačiau ne 
dėl ekonominių, o politinių 
priežasčių". 

Pasak M. Maškov, „LUKoil" 
ir „Williams International" 
yra „skirtingų svorio katego
rijų" bendrovės. Anot jo, 
„LUKoil" pagal agentūros „Pet
roleum Argus" vertinimus pa
saulyje užima 2-3 vietą, o 
„Williams" — tik 630-ją. 

Tačiau „Williams" save pri
stato kaip pasaulyje pirmau
jančią energetikos ir komuni
kacijų bendrovę. Tiesa, naftos 
verslas jai nėra pagrindinis, 
tačiau Jungtinėse Valstijose 

Nuotr. : (Iš kaires> JAV senatorius Kicharil Durbin ir Lit; ..<>.> parlamentaras. Seimo p a r l amen t ine s ryšių .,i 
JAV grupes pirmininkas Emanuelis Zingeris pas i rašė JAV -• :..<!<» ir Lietuvos Seimu bendradarb iav imo sutarti 

Lietuvos Seimas ir JAV Senatas 
sutarė bendradarbiaut i 

Viln ius , rugsėjo 30 d. 
(BNS) — Lietuvos Seimas ir 
JAV Senatas pasirašė atitik
mens neturintį parlamentinio 
bendradarbiavimo susitarimą, 
pranešė Seimo narys Emanue
lis Zingeris. 

Sutart is , kuri paskatins 
Seimo narių ir senatorių ry
šius, buvo pasirašyta šį mė
nesį grupei Lietuvos parla
mentarų viešint Vašingtone. 

Dokumentą pasirašė Senato 
Baltijos sambūrio (Baltic Cau-
cus of Senate) pirmininkas, 
senatorius Richard Durbin bei 
Seimo parlamentinės ryšių su 
JAV grupės pirmininkas E. 

Zingeris. 
Pasak E. Zingerio, istorinis 

susitarimas parengtas ir pasi
rašytas per rekordiškai t rum
pą laiką — dvi paras. 

Seimas ir Senatas įsiparei
goja plėtoti abic-jų valstybių 
parlamentų bendradarbiavi
mą, keistis nuomonėmis ša
lims svarbiais klausimais, 
kasmet rengti dvišalius parla
mentinių organizacijų vizitus. 
Seimas ir Senatiaį ta ip pat su
tarė rengti konferencijas ir se
minarus abiem šal ims rūpi
mais reikalais bei plėtoti JAV 
Kongreso Atstovų rūmų dar
buotojų ryšius su Seimo tar-

Alma Adamkienė: Vietoj 
Islandijos — Amerika 

„Williams" transportuoja dau
giausiai — apie penktadalį — 
visų valstybės gamtinių dujų. 

Anot M. Maškov, šių dviejų 
bendrovių negalima lyginti ir 
pagal turimą turtą bei apy
vartą. „LUKoil" turi 1.5 mlrd. 
tonų išžvalgytos naftos at
sargų, bendrovės metų apy
varta — 2 mlrd. JAV dolerių. 
Pasak M. Maškov, „Williams" 
naudojasi svetimais pinigais, 
„VVilliams" sąlygos yra „vergiš
kos, kurios neduoda naudos 
Lietuvos ekonomikai". 

„'LUKoil' pastatė degalinių 
tinklą, 'Williams\ nieko iš
skyrus pažadus, neatnešė", 
sakė M. Maškov. 

Pasak jo, JLUKoir netenki
na Seimo svarstoma galimybė 
naftos tiekimo valdytojams su
teikti 10 proc. „Mažeikių naf
tos" susivienijimo akcijų. „Kal
bame apie lygiateisį bendra
darbiavimą. Sutinkame būti 
bendrininkais su ^ i l l i a m s ' , 
jeigu turėsime po 33 procen
tus. Daugiau neapsimoka, ma
žiau — taip pat", sakė M. 
Maškov. Jis pridūrė, kad to
kiai „pasaulinio lygio bendro
vei" kaip „LUKoil", siūlyti 
mažiau kaip 15 procentų yra 
„žeminantis pasiūlymas". 

Pasak Rusijos atstovo, je igu 
ateis 'VVilliams', Rusijos ben
drovėms likti nėra prasmes" 
„Jeigu 'LUKoil' išeina. Mažei
kių kombinatas — ne dau
giau, kaip metalo laužo krū
va", sake M. Maškov 

Vi ln ius , rugsėjo 30 d. 
(BNS) — Lietuvos prezidento 
žmona Alma Adamkienė nu
sprendė nevykti į tarptaut inę 
moterų konferenciją Islandi
joje, vietoj jos pasirinkusi 
Čikagoje tuo pat metu vyk-

„Gazprom" pasiūlė 
ilgalaikę dujų 
tiekimo sutartą 

Viln ius , rugsėjo 30 d. 
(BNS) — Rusijos dujų susivie
nijimas „Gazprom" pasiūlė 
Lietuvai pasirašyti 6 metų du
jų tiekimo sutartį, kuri galiotų 
iki 2005 metų. 

Bendrovės „Lietuvos dujos" 
vadovai teigia, kad turi būti 
priimtas politinis sprendimas 
— tokiai sutarčiau turi pritarti 
įmonės valdyba, Ūkio ministe
rija, o galbūt ir vyriausybė. 

„Reikia įvertinti, ar mes ga
lime pasirašyti ilgalaikius di
rektyvinius dokumentus, kol 
nėra aiški 'Lietuvos dujų' pri
vatizavimo padėtis, neaišku, 
kokie ateis investuotojai. Be 
to, 'Gazprom' nėra mūsų akci
ninkas, nėra tarpvalstybinių 
susitarimų, kurie numatytų 
palankiausias sąlygas pre
kiauti", teigė „Lietuvos dujų" 
generalinis direktorius Kęstu
tis Šumacheris. Jis sakė tikįs, 
kad politinis sprendimas bus 
priimtas per dvi savaites. Tik 
po to bus pratęsti pokalbiai su 
„Gazprom". 

Pasak K. Šumacherio, kol 
kas nėra ilgalaikes sutarties 
projekto, todėl ją komentuoti 
anksti Tačiau jos techniniai 
bruožai liktų tokie pat. kaip ir 
lig šiol. o del kiekiu ir kainos 
reikės derėtis 

siantį jos labdaros fondo me
tinį susirinkimą. 

Spalio 8-10 dienomis Reikja
vike vyksiančioje konferenci
joje „Moterys ir demokratija 
naujojo tūkstantmečio prieš
aušryje" dalyvaus JAV prezi
dento žmona Hillary Clinton, 
Valstybės sekretorė Made-
leine Albright, Latvijos prezi
dentė Vairą Vykė Freiberga. 
kitos iškilios moterys ir vyrai 
iš Rusijos, Baltijos ir Šiaurės 
valstybių. 

Konferencijos dalyviams bus 
perduotas A. Adamkienės svei
kinimas ir kvietimas 2001 
metais panašia konferenciją 
surengti Lietuvoje. 

Tai — jau an t ras pastarojo 
meto tarptaut inis moterų ren
ginys, kurį, nors ir kviečiama, 
A. Adamkienė nevyksta. Rug
sėjo pabaigoje dėl labdaros 
reikalų Lietuvoje A. Adam
kienė nenuvyko į Lenkijos 
prezidento žmonos surengtą 
Jungtinių Tautų Vaikų teisių 
konvencijos 10-ųjų metinių 
minėjimą. Tame renginyje da
lyvavo Belgijos Jordanijos. Is
panijos ir Švedijos karalienės, 
Egipto, Slovėnijos, Ukrainos, 
Belgijos, Nigerijos. Moldavi
jos, Armėnijos. Kirgizijos, Ma
lio. Portu gal:.'f'S prezidentų 
žmonos bei Meksikos prezi
dento duktė. 

Islandijos sostinėje Reikja
vike vyksiančios konferencijos 
tikslas — stiprinti moterų įta
ką ir vaidmenį, kurnant de
mokratiją, tobulinant savo 
valstybių į s ta tvmus, formuo
jan t politikos strategiją. 

Lietuvai konferencijoje, kuri 
rengiama JAV ir Europos Są
jungos s u m a m m u , atstovaus 
24 moterys. 

nautojais. 
Kaip sakė E. Zingeris, pa

naši sutar t is rengiama pasira
šyti ir su Kongreso Atstovų 
rūmų Baltijos sambūriu, kurio 
pirmininkas yra lietuvių kil
mės Kongreso narys John 
Shimkus. 

Latvijos Seimas 
pritarė Jūros sienos 
su Lietuva sutarčiai 

R y g a , rugsėjo 30 d. (BNS) 
— Latvijos parlamentas ket
virtadienį per pirmąjį svarsty
mą pri tarė įstatymo projektui 
del Latvijos ir Lietuvos jūros 
sienos sutar t ies patvirtinimo. 

Seimas atmetė „Tėvynės ir 
laisvės" ir Judėjimo už Latvi
jos taut inę nepriklausomybę 
susivienijimo frakcijos siūly
mą atidėti šio klausimo svars
tymą, kol bus sudaryta dar 
viena Latvijos ir Lietuvos su
tartis— dėl naudingųjų iška
senų telkinių, esančių abipus 
sienos. 

Kaip jau pranešta, Latvijoje 
rugsėjo pradžioje kilo didele 
diskusija dėl Jū ros sienos su 
Lietuva sutar t ies naudingu
mo. Latvijos URM mano, kad 
liepą pasirašyta sutartis yra 
kompromisas, kurį pavyko pa
siekti per derybas su Lietuva, 
ir kad šis dokumentas atitin
ka tarptaut ines normas bei 
nekenkia ekonominiams sie
kiams. 

Savo ruožtu geologai mano, 
jog Latvija, patvirtinusi šią 
sutartį , praras šimtus milijo
nų dolerių, nes Lietuvai ati
teks didžioji naftos, kurios 
galbūt yra abipus sienos Balti
jos jūros povandeninėje dalyje, 
telkinių dalis. Prieš šią sutartį 
protestuoja ir žvejai, kurie 
mano, kad dėl jos jie neteks 
gerų žvejybos vietų. 

Rusai piktinasi Lietuvos Seimo 
vadovo pareiškimais 

Maskva, rugsėjo 30 d. 
(BNS) — Lietuvos Seimo pir
mininko Vytauto Landsbergio 
pareiškimas apie Čečėnijos 
reikalus „sukėlė pasipiktini
mą" Maskvoje, spaudos konfe
rencijoje Maskvoje ketvirta
dienį pareiškė oficialus Rusi
jos Užsienio reikalų ministeri
jos (URM) atstovas Vladimir 
Rachmanin. 

Pasak Rusijos diplomato, 
spaudos konferencijoje Vilniu
je V. Landsbergis, kalbėdamas 
apie įvykius aplink Čečėniją, 
„nusišnekėjo iki to, kad iš es
mės apkaltino Rusijos vadovy
bę namų Rusijos miestuose 
sprogdinimais". 

V. Rachmanin pažymėjo, 
kad V. Landsbergis „gerai ži
nomas savo simpatijomis ir 
čečėnų separatistų rėmimu". 
Tačiau „pastaruoju pareiški
mu, kurį sunku vertinti ki
taip, kaip cinišką, Lietuvos 
Seimo pirmininkas peržengė 
visas leistinas ribas, atvirai 
advokataudamas teroristams, 
žudikams ir banditams", ma
no Rusijos URM atstovas. 

Pasak jo, V. Landsbergio 
nuostata prieštarauja „visam 
civilizuotam pasauliui, kuris 

ryžtingai pasmerkė Rusijoje 
padarytus nusikaltimus ir vie
nijasi kovai su bendru blogiu 
— tarptautiniu terorizmu", 
pabrėžė V. Rachmanin. 

Kaip skelbta, pirmadienį V. 
Landsbergis pareiškė, kad Ru
sija savo aviacijos antskry
džiais Čečėnijoje atvirai eina į 
naują karą. J e i g u žmones iš 
bombarduojamų miestų ver
čiami išeiti į kaimus, i kainus 
žiemai artėjant, negaliu pa
tikėti, kad tie žmonės yra te
roristai ir kad juos reikia bom
barduoti", pirmadienį spaudos 
konferencijoje sake V. Lands
bergis. 

Jo teigimu. Jeigu Rusijos 
vadovai planavo tokius veiks
mus ir būsimą įsiveržimą, tai 
namų sprogdinimas buvo tie
siog reikalingas, kad viešoji 
nuomonė ne tik Rusijoje, bet 
ir Vakaruose būtų parengta 
tokiems veiksmams". Be to, 
sake V. Landsbergis, pastarojo 
meto Rusijos politika Čečė
nijos atžvilgiu „gaii būti glo
balinės strategijos dalis Rusi
jai tapti Vakarų sąjungininke 
prieš islamą, gauti paramos 
ir, pirmiausia, pasitvarkyti 
savo maištingose kolonijose". 

Baltarusija už skolas Lietuvai 
nebetiekia mazuto 

* L i e t u v a t a r i a s i su Rusi
j a dė l j o s te r i to r i jo je esan
č iu sovietmečio politinių kali
nių ir tremtinių kapų ir kapa
viečių apskaitos ir priežiūros. 
Tokios sutar t ies projektą ren
gia Kultūros ministerija, keti
nanti siūlyti dokumentą aps
varstyti tarpvyriausybinei 
Lietuvos ir Rusijos dvišalio 
bendradarbiavimo komisijai, 
kurioje Lietuvos sumanymu 
yra pradėtas rengti ir vyriau
sybių susi tarimas dėl bendra
darbiavimo archyvų srityje. 
Susitarimą sudarius. Lietuva 
galėtų atgauti iš Rusijos poli
tinių kalinių ir tremtinių as
mens bylas. 1940-1952 m. so
vietų režimas iš Lietuvos į Si
birą deportavo apie 300,000 
žmonių. BNS' 

Vilnius, rugsėjo 30 d. 
(BNS.i — Baltarusijai nu
traukus mazuto eksportą į 
Lietuvą, Lietuvos ir Baltarusi
jos derybininkams vėl nepavy
ko pasirašyti skolų už elektrą 
grąžinimo tvarkaraščio. 

Mazuto eksportą praėjusios 
savaitės pabaigoje uždraudė 
valstybinis naftos susivieniji
mas „Belneftechim". 

Rugsėjį „Lietuvos energija" 
už elektrą iš Baltarusijos gavo 
1,300 tonų mazuto, rugpjūti 
— 9,000 tonų. 

„Grafikas turėtų būti pasi
rašytas spalio 5 dieną", ketvir
tadieni sakė bendrovės „Lietu
vos energija" generalinis di
rektorius Bronius Cicėnas. 
Tvarkaraščio pasirašymas ati
dedamas nuo rugsėjo pra
džios. 

Trečiadieni Lietuvos derybi
ninkai, vadovaujami premjero 
patarėjo Gedimino Rainio. 
Gardine toliau derėjosi su su
sivienijimu „Belenergo" del 
kelių šimtų milijonų litų sko
los Lietuvai grąžinimo. 

Baltarusija, neturinti pa
kankamų valiutos atsargu, už 
elektros energiją su Lietuva 
atsiskaito prekėmis. Mazutas 
iki šiol sudarė didžiausią to
kių mainų dalį. 

„Lietuvos energijos" komer
cijos direktorius Dangiras Mi
kalajūnas sake. jog Baltarusi
ja neturėjo teisės uždrausti 
mazuto, iš „LUKoil" naftos 

* Se imo Žmogaus teis ių 
komi te to p i rmin inkas Ema
nuelis Zingeris siūlo imtis 
priemonių, kad būtų panaikin
tas reikalavimas, stojant į 
aukštąsias ar aukštesniąsias 
mokyklas, pateikti sveikatos 
pažymėjimą. Savo kreipimesi į 
švietimo ir mokslo ministrą 
Kornelijų Platelį jis pažymi, 
kad toks reikalavimas priešta
rauja Lietuvos Konstitucijai ir 
riboja teisę į mokslą Pasak E. 
Zingerio. Lietuvos sveikatos 
įstaigos, išduodamos pažymas, 
be reikalo apkraunamos papil
domu darbu, studentai irgi su
gaišta nemažai laiko, kol gau
na šį dokumentą. .Eiu 

pagaminto Novopolocko naftos 
perdirbimo gamykloje, ekspor
to, nes nafta buvo skirta spe
cialiai su Lietuva atsiskaityti. 

Pasak B. Cicėno, tvarka
raščio pasirašymas atidėtas ir 
todėl, kad kai kurios Baltaru
sijos gamyklos nesutinka at
likti užskaitų ir savo prekėmis 
atsiskaityti už lietuvišką elek
trą. 

Lietuva netieks elektros 
energijos Baltarusijai, kol ši 
neatsiskaitys su .Lietuvos 
energija*'. Baltarusijos skolos 
siekia apie 350 mln. litų. 

* Aukšč iaus ias i s t e i s m a s 
ke tv i r t ad i en į p a n a i k i n o 
nuosprendį už finansines suk
tybes nuteistam verslininkui 
Arvydui Stašaičiui ir jo 4 ben
drininkams. Visi nuteistieji 
šioje byloje bus teisiami iš 
naujo. Aukščiausiasis teismas 
perdavė bylą Kauno miesto 
apylinkes teismui. Kaltinamo
joje išvadoje teigiama, kad A. 
Stašaitis kartu su kitais tei
siamaisiais iš žmonių surinko 
ir negražino per 15 mln. Lt. 
Aukščiausiojo teismo teisėjų 
kolegija nusprendė, kad bylą 
nagrinėjęs ir nuosprendį pas
kelbęs Kauno miesto apylin
kės teismas padarė esminius 
Baudžiamojo proceso kodekso 
pažeidimus, pažeidė teisia
mųjų teisę į gynybą ir Bau
džiamojo proceso kodekso 
straipsni, numatantį įtaria
mųjų išdavimą Lietuvai. 1994 
m. A. Stašaitį Lietuva prašė 
Rusijos išduoti kaip įtariamąjį 
pagal straipsnį, numatantį at
sakomybę už valiutinių ope
racijų pažeidimus, tačiau Lie
tuvoje jis buvo nuteistas už 
sukčiavimą stambiu mastu, 
svetimo turto iššvaistymą ir 
kitus nusikaltimus, nors Lie
tuva Rusijai žadėjo teisti už 
vieną straipsni. BNS. 

KALENDORIUS 
Spa l io 1 d: §v. Terese Kūdi

kėliu Jėzaus. Benigna. Emanuelis. 
Jonile. Mantas. Mint*, Regimantas. 
Remigijus 

Spa l io 2 d.: Angelai sargai Eid-
viias. Gervvdas. Getaute. Girdutis, 
I.iza. M'Klestas. Pavaiide 
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Redaktorė Irena Regienė 

OLIMPINĖS NAUJIENOS 
Narkotikų vartotojai bus 
ir piniginiai baudžiami 

Pirmą kartą visoje olimpinė
je istorijoje Sydnėjaus olimpia
doje sugauti narkotikų varto
tojai ir jais sukčiaujantieji 
sportininkai, galės būti bau
džiami net iki milijono dolerių 
bauda, kai geriantieji per 
daug kavos ir nuo jos susirgę, 
iki 100,000 dol. bauda. Griež
čiausiai bus baudžiami naudo
ję steroidus ir hormonus. Su
gautieji automatiškai praras 
visus savo laimėtus medalius 
ir galės būti diskvalifikuojami 
nuo 6 mėnesių iki gyvos gal
vos. Sportininkai negalės kal
tinti savo trenerių, kad jie 
jiems davė tuos narkotikus ar 
vaistus. Kiekvienas atletas at
sakys asmeniškai už save. 

Gyvenimas Sydnėjuje — 
24 va landas paroje 

Priėmus naujus įstatymus 
atvykę j olimpiadą svečiai ga
lės džiaugtis čia visas 24 va
landas paroje. Restoranai, 
parduotuvės ir visa kita bus 
atidaryta visą laiką. Centrinis 
Sydnėjaus miestas bus pasi
rengęs kuo gražiau priimti at
vykusius svečius, kurių per 21 
olimpiados dieną Sydnėjuje 
numatoma daugiau 8 milijo
nų.. Miesto gatvėse negalima 
bus statyti automobilių, nes 
visą laiką čia vyks didelis ju
dėjimas. Pagrindiniuose gra
žiuose miesto rajonuose visą 
laiką vyks įvairūs koncertai, 
gatvių teatrai, didžiulių video 
ekranų rodomos sportos var
žybos ir kita. 

Popul iar iausi olimpiniai 
rengin ia i 

Atlikus bendrąją apklausą ir 
jau pardavus pirmuosius olim
pinius bilietus bei gavus jų 
užsakymus, buvo nustatyta 
kur žmonės daugiausiai norė
tų eiti. Tai: 1. Atletika, 2. Ati
darymas, 3. Plaukimas, 4. 
Futbolas (soccer), 5. Krepši
nis, 6. Hockey, 7. Gimnastika, 
8. Uždarymas. 9. Beisbolas ir 
10. Tenisas. Kitos sporto ša
kos sudaro kitą dešimtuką. 

„Super Dome" ir j au 
a t ida ry ta s 

Didysis olimpinis sporto ku
polas — JSuper Dome" buvo 
oficialiai atidarytas rugsėjo 4 
dieną. Tai buvo 200 milijonų 
kainavęs projektas, kurį statė 
daugiau negu 1,000 darbinin
kų. Tai yra dalis istorinio 
sportinio pastato olimpiadoje, 
kuris skaitomas antruoju po 
garsiųjų Sydnėjaus Operos rū
mų. Šis pastatas yra šalia 
olimpinio stadiono ir jame tel
pa 21,000 žiūrovų. Šiame pas
tate vyks gimnastika, trampo-
linas ir krepšinis, nuo pusiau 
baigmes. 

Pakeič iamas laikas 

2000-siais metais dienos lai
ko taupymas prasidės dviems 
mėnesiais anksčiau, kad spor
tininkai, varžydamiesi atvi
rame ore, turėtų daugiau lai
ko. Laikas bus keičiamas jau 
rugpjūčio 27 dieną, 2000 me
tais, virtoj 'kaip įprasta! keiti
mo spalio mėnesį. Atidarymo 
diena, rugsėjo 15, saulė nusi
leis 6:50 vai. vakare, vietoj da

bar esančios 6 vai. vakaro. 
Saulė patekės rytą 7 vai., kas 
bus labai paranku irkluoto
jams, kuriems yra reikalingos 
specialios sąlygos. 

Ieškomi savanoria i 
vairuotojai 

Sydnėjaus olimpiadai yra 
reikalinga 9,000 savanorių au
tomobilių ir kitų transporto 
priemonių vairuotojų. Tai bus 
pati didžiausia Australijos 
transporto operacija. 2,000 au
tomobilių ir mažų autobusiu
kų visą laiką bus kelyje, ve
žiojant visus oficialius ir 
kviestinius svečius. Visi spor
tininkai bus vežiojami autobu
sais, tačiau, skubos atvejais, 
jiems bus duota ir automobi
liai. Šie vairuotojai bus šalia 
50,000 savanorių, kurie padės 
įvairiuose darbuose olimpia
dos metu. 1956 metų olimpia
dos metu Melbourne tebuvo 
tik 150 automobilių ir juos 
vairavo tik 300 moterų vairuo
tojų. Šį kartą vairuotojai bus 
ir vyrai, ir moterys, išlaikę 
specialius priešolimpinius eg
zaminus ir turintys saugaus 
važiavimo pažymą. 

Tr igubas mokest is 
darbuoto jams 

Ne visiems, bet daugeliui 
profesionalių žmonių, dirb
siančių olimpiados metu, bus 
tikras aukso derlius. Ligoni
nių darbuotojams bus moka
mas trigubas atlyginimas; jau 
dabar ieškomi specialūs ligo
ninių darbuotojai, dirbsiantys 
olimpiados metu, siūlant 
jiems net iki 100,000 dolerių 
atlyginimo. Autobusų vairuo
tojai jau išsikovojo, kad prie jų 
pagrindinio atlyginimo už 38 
valandų savaitę bus pride
dama dar po 260 dolerių ir jie 
už tą laiką uždirbs daugiau 
negu 900 dolerių. Tai yra nes
kaitant viršvalandžių, kurių 
tuo metu bus daug. Žymiai di
desnius atlyginimus tuo metu 
gaus policija, ugniagesiai ir 
kiti specialistai, nors prieš 
olimpiados rengimą buvo susi
tarta su darbo unijomis, kad 
olimpiados metu nebus reika
laujama didesnių atlyginimų. 
Viešbučių ir barų tarnautojai 
taip pat gaus trigubus atlygi
nimus olimpiados metu. Ypa
tingas pareikalavimas jau da
bar yra vaikų ir kūdikių pri
žiūrėtojų, kurių olimpiados 
metu reikės net 300 proc. dau
giau nei jų reikia dabar. 
Elektrinių ir paprastų trauki
nių darbuotojai reikalauja 
prie savo kasdieninio uždarbio 
pridėti dar po 100 dolerių kas
dien. Jau neskaitant viešbučių 
ir kitų namų nuomos, kuri 
olimpiados metu pasieks tie
siog fantastinį skaičių, daug 
kas ir iš šios olimpiados pasi
pelnys. 

• 

Specialūs egzaminai 
bokso teisėjams 

Norintieji būti oficialiais 
bokso teisėjais Sydnėjaus 
olimpiadoje, turės išlaikyti 
specialius egzaminus patikri
nant jų akis, refleksus ir jų fi
zinį pajėgumą. Rungtynių me
tu trys iš penkių esamų tei
sėjų, kurie spaus savo teisė
javimo mygtuką, laike kelių 
sekundžių duodant taškus 
boksininkui, turi būti labai 

greiti ir akylus. Olimpiniai 
bokso vadovai neleis, kad 
Sydnėjuje pasikartotų Seoule 
įvykę nesklandumai 1988 me
tais, kai nesąžiningas teisėjas 
savo sprendimu atėmė aukso 
medalį amerikiečiui R. Jonės, 
kuris labai aiškiai buvo nu
galėjęs korėjietį. Saugumo su
metimais, vietoj buvusių trijų 
ratų po tris minutes, dabar 
bus keturi po dvi minutes. 
Bus rungiamasi 8-se svorių 
klasėse, privaloma galvos ap
sauga ir naudojamos 10 uncijų 
pirštinės, vietoj profesionalų 
naudojamų 8. 

Kas žinotina olimpiados 
žiūrovams 

— Atvažiuot į olimpinį sta
dioną prieš tai neturint spe
cialaus leidimo, bus neįma
noma. Stadionas turi tik 7,000 
vietų automobiliams, kai olim
pinė geležinkelio stotis visai 
tų vietų neturi, taip kad rei
kės važiuoti bendromis trans
porto priemonėmis, kurios bus 
tikrai geros. 

— Savo maistą į stadioną 
galima bus atsinešti, tačiau 
krepšiai ar dėžės turi tilpti po 
sėdima vieta. Stadione bus net 
192 maisto ir gėrimų kioskai-
parduotuvės ir juose tarnaus 
1,500 darbuotojų, taip, kad di
delių eilių nebus. Taip pat sta
dione bus 53 gėrimų barai, 
parduodantys įvairius gėri
mus. Numatoma, kad pilniau
siu lankytojų metu per va
landą galės būti parduoti 
85,000 buteliai alaus, taip, 
kad troškulį bus galima nu
malšinti labai greitai. 

— Atvykimas į stadioną 
bendromis transporto prie
monėmis bus geras. Kiekvieną 
valandą į olimpine stadiono 
traukinių stotį atvažiuos 24 
specialūs traukiniai ir bus pa
daryta 9 specialūs autobu
sams keliai, kuriais važinės 
tik olimpiniai autobusai. 

— Rūkoriams pačiame sta
dione rūkyti nebus galima, ta
čiau šonuose bus įrengta spe
cialios rūkantiems vietos ir jos 
bus labai aiškiai pažymėtos. 
Jokių gėrimų — alkoholinių į 
stadioną įsinešti nebus gali
ma. Juos galima bus pirkti vi
duje. Taip pat ir kitų nealko
holinių gėrimų nebus galima 
įsinešti, jei jie bus metalinėse 
dėžutėse ar stikliniuose bute
liuose. 

— Jei tuo laiku stadione lis, 
tai pačiame stadione skėčiai 
užstos kitiems vaizdą ir nebus 
leidžiama jais naudotis. Rei
kės turėti plastikinius ap
siaustus ir kepures. Tačiau, 
manoma, kad tuo metu nenu
matomas lietus, o taip pat 60 
proc. visų sėdimų vietų yra po 
stogu. 

— Įėjus į stadioną nebus ga
lima iš jo išeiti ir vėl į jį 
sugrįžti su tos dienos bilietu. 

— Stadionas turi 92 įėjimo 
vartus ir kiekvienas iš jų per 
valandą gali įleisti 1,400 as
menis, todėl reikės stebėti 
vartų numerį ir pro juos rasti 
savo vietą. 

— Žiūrovų apsaugai stadio
nas turi 130 saugumo TV 
kamerų ir visą laika 100 spe
cialių tarnautojų stebės sta
diono gyvenimą dieną ir va
kare. Taip pat stadione bus 
mažiausiai 90 budinčių polici
ninkų. 

— Stadione yra 1,500 tua
letų, taip, kad problemų šiame 
reikale tikrai nebus. 

— Šių metų lapkričio mė
nesį bus baigtas statyti olim
pinis teniso centras, kur bus 
16 aikštelių, turinčių 10,000 
sėdimų vietų iš jų 70 proc. po 
stogu. Kiekviena valstybė ga
lės turėti tik 3 žaidėjus, kurie 
yra atstovavę savo kraštams 
svarbiose pasaulinėse teniso 
varžybose ir yra pasaulinėje 
teniso atrankoje. Bus 64 žai
dėjai vyrų ir moterų vienetų 
varžybose. Tikimasi, kad šiose 
olimpinėse teniso varžybose 

Š. A. LIETUVIŲ RANKŲ LENKIMO 
SPORTO PIRMENYBĖS 

Š. Amenkos Lietuvių ran
kų lenkimo sporto pirmenybės 
įvyks š.m. lapkričio 20 d., šeš
tadienį, Jaunimo centre, 5600 
South Claremont Ave., Čika
goje, IL. Varžybas rengia Či
kagos LSK .Aidas" ir LSK 
„Krantas". 

1998 m. Visuotiniame ŠAL-
FASS-gos suvažiavime buvo 
nutarta rankų lenkimo sportą 
įtraukti į ŠALFASS-gos varžy-
binę programą. Šios sporto ša
kos ŠALFASS-gos vadovu yra 
patvirtintas cikagietis Saulius 
Rakauskas. 

Varžybų pradžia — 11 vai. 
ryto. Atvykimas/registracija 
nuo 9:30. 

Varžybos vykdomos dešine 
ir kaire ranka, vyrams ir mo
terims, 4-se svorio ir 5-se am
žiaus kategorijose. Galutinė 
programa šioms varžyboms 
bus nustatyta pasibaigus re

gistracijai, atsižvelgiant į da
lyvių skaičių. 

Amžiaus klasifikacija — pa
gal dalyvio amžių varžybų die
ną. 

Dalyvių išankstinė registra
cija — iki lapkričio 6 d. imti
nai, pas varžybų vadovą, šiuo 
adresu: 

Saulius Rakauskas, 4750 
South Rockwell Ave., Chi-
cago, IL 60632. Tel. 773-247-
2452 arba 773-778-7500 (va
karais). Faksas: 773-434-
9363. 

Visi lietuvių kilmės varžovai 
kviečiami dalyvauti. Dalyvių 
skaičius neapribotas. Smul
kias informacijas gauna spor
to klubai. Nepriklausomi var
žovai prašomi kreiptis į S. Ra
kauską. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

ETNINIS TINKLINIO TURNYRAS 
CLEVELANDE 

7-sis Clevelando LSK JŽai-
bo" kviestinis etninis mišrių 
komandų tinklinio turnyras 
š.m. lapkričio 6 d., šeštadienį, 
vyks Richmond Heights High 
School, 447 Richmond, Rich
mond Heights, Ohio. Visai arti 
nuo Richmond Rd., ir High-
land Rd. sankryžos. 

Turnyro pradžia — 9 vai. 
ryto. ' 

Komandą sudaro 6 žaidėjai, 
iš kurių aikštėje visą laiką tu
ri būti nemažiau kaip 2 mo
terys (arba nemažiau kaip 2 
vyrai). ' 

Šio turnyro rėmuose bus 
įvykdytose 1999 m. lietuvių 
mišrių komandų pirmenybės, 
kurių išaiškinimo būdas pri

klausys nuo etninio turnyro 
eigos. 

Lietuvių ir kitų baltiečių 
tinklinio komandos kviečia
mos šiame turnyre dalyvauti. 

Galutinė komandų regist
racija pasibaigia spalio 20 d. 
imtinai, adresu: Petras 
Stungys, 8243 Donald 
Drive, Mentor, OH 44060. 
Tel. 440-974-9736 namu; 
216-692-5918 darbo; faksas: 
216-481-6064; E-mail namu: 
stungys@en.com E-mail dar
bo: stungys@argo-tech.com. 

Papildomi kontaktai: Pau
lius Kijauskas, tel. 216-261-
3605; Algirdas Bielskus, tel. 
216-486-0889. 

LSK „Žaibas" 

GROSS-COUNTRY VARŽYBOS 
CLEVELANDE 

9-sios kviestinės Clevelando 
LSK „Žafbo" Cross-Country 
(lauko/miško) bėgimo varžy
bos š.m. lapkričio 13 d., šeš
tadienį, vyks Medina High 
School trąšoje, 777 East Union 
Street, Medina, Ohio. Apie 40 
mylių į pietų vakarus nuo 
Cleveland, Ohio. 

Programa: berniukams ir 
mergaitėms „Bantam" (1989 
m. gim. ir jaunesniems) ir 
„Midget" 1987-1988 m. gim.) 
— 3,000 m; „Youth" (1985-
1986 m. gim.) — 4,000 m; 
Jntermediate" (1983-1984 m. 
gim.), „Young Men & Women" 
(1981-1982 m. gim.), vyrams 
ir moterims bei visų klasių 
senjorams/ėms — 5,000 m. 
Senjorų klasės: 30-39 m., 40-
49 m., 50-59 m. ir 60 m. bei 
vyr. 

Varžybų pradžia vyrams, 
moterims ir senjorams/ėms — 
9 vai. ryto. Registracija nuo 8 

iki 8:45 v.r. Prieauglio kla
sėms — pradžia 10 v.r., prade
dant nuo „Young Men's & 
Women's ir palaipsniui einant 
žemyn. Registruotis ne vėliau 
kaip 15 min. prieš kiekvieną 
rungtį. 

Registruotis ir daugiau in
formacijų gauti pas Algirdą 
Bielskų, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, OH 44117-2122. Tel. 
216-186-0889. Faksas: 216-
481-6064. Registruotis galima 
ir vietoje, prieš varžybų pra
džią. 

Varžybos vyks Lake Erie 
USATF 1999 m. pirmenybių 
rėmuose, atrenkant baltiečius 
bei lietuvius iš bendrų Lake 
Erie USATF pirmenybių pa
sekmių. 

Visi lietuviai ir kiti baltie-
čiai, ilgesnių nuotolių bėgikai 
kviečiami dalyvauti. 

LSK „Žaibas" 

„LITUANICOS" FUTBOLININKAI 
PRALAIMĖJO „SPARTAI" 

Čekų futbolininkai visur yra 
grėsmingi. Kaip žinome, nese
niai Vilniuje vykusiose tarp
valstybinėse rungtynėse Lie
tuvos rinktinė čekams pralai
mėjo 4-0. Me ką geriau pavyko 
ir Čikagos „Lituanicai", kuri 
praėjusį sekmadienį, rugsėjo 
26 d., Lemonte suklupo prieš 
čekų Apartą" 7-3 (pirmas kė
linys 2-0 varžovų naudai). 

čekų tada čekoslovakų) 
„Spartą" atsimename, kai 
prieš 50 metų atvykę į Čikagą, 
matėme šįo klubo komandą 
geriausiųjų Čikagos vienuoli
ktų tarpe. Tada šis klubas 
buvo vienintelis Čikagoje tu
rėjęs nuosavą futbolo aikštę. 

dalyvaus patys geriausi pa
saulio tenisininkai. 

Antanas Laukaitis, 
Sydnėjaus Olimpinis 

Attache. 

Gaila, kad dabar tokios aikš
tės jau nebeturi nė vienas Či
kagos futbolo klubas. 

Tačiau vėliau „Spartos" fut
bolininkai jau stiprumu nepa
sižymėjo. Šio klubo komanda 
daugiausia rungtyniaudavo 
antroje pagal pajėgumą ko
mandų grupėje ir „Lituanica" 
dažniausiai ją įveikdavo. 

Bet dabar, kaip atrodo, vėl 
prasidės geresnės dienos 
„Spartos" klubui. Nuo šio sezo
no pradžios „Spartai" pasisekė 
suburti stiprią vienuolikę, ku
rios daugumą sudaro jauni 
žaidėjai iš Čekijos. Ankstesnį 
sekmadienį ji įveikė iš aukš
čiausios lygos iškritusius 
„Lions" futbolininkus net 8-2. 
Tad 7-3 mūsiškių pralaimė
jimas dar nėra toks baisus. 

Praėjusį sekmadienį aikštė
je prie Pasaulio, lietuvių cent
ro, pučiant stipriam vėjui, mū-
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PLAUKIMO 
PIRMENYBĖS 

1999 m. Š. Amerikos Baltie
čių Plaukimo pirmenybės vyks 
š.m. spalio 30 d., šeštadienį, 
Etobicoke Olympium, 550 
Rathburn, Etobicoke, Ont. 
Rengia — Baltiečių sporto fe
deracijos Plaukimo komitetas. 

Varžybų pradžia — 4 vai. 
p.p. 

Pirmenybės vykdomos šiose 
klasėse: Vyrų ir moterų (15-24 
metų imtinai); Senjorų vyrų ir 
moterų (25 m. ir vyresnių); 
Berniukų ir mergaičių — 13-
14 m., 11-12 m., 9-10 m., 7-8 
m. 6 metų ir jaunesnių. 

Lietuvių pirmenybės išveda
mos iš baltiečių. 

Programa apima visus sti
lius. Šuolių j vandenį nebus. 
Amžiaus klasifikacija — pagal 
dalyvio amžių varžybų dieną. 

Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių, latvių ir estų kilmės 
plaukikai. 

Dalyvių registracija iki š.m. 
lapkričio 1 d., pirmadienio 
imtinai, šiuo adresu: 

Modris K. Lorbergs, 73 
North Heights Rd., Etobi
coke-, Ont. M9B 5H9, Cana-
da. Tel. 416-626-7262 namų. 
Faksas: 416-395-3346 darbo. 

Lietuviams informaciją tei
kia ir ŠALFASS plaukimo 

sų vyrai buvo bejėgiai prieš 
jaunus ir greitus čekus. Ypač 
kai „Lituanica" vėl pasirodė 
nepilnos sudėties. Po pirmo 
kėlinio matėsi, kad pralaimė
jimas neišvengiamas .— tik 
buvo neaišku — kokia pasek
me teks pasiduoti geresniems 
svečiams, „Lituanicai" įvar
čius pelnė: Gytis Kavaliaus
kas, D. Smulkys ir V. Žu-
romskas. 

Tai buvo tik pirmasis „Li-
tuanicos" pralaimėjimas šia
me rate iš keturių rungtynių: 
iki šiol mūsiškiai turėjo dvi 
lygiąsias ir vieną pergalę, sa
vo sąskaitoje įsirašę 5 taškus 
pirmenybių lentelėje. 

Sekmadienį, spalio 3 d. „Li-
tuanicos" vyrai turės dar vie
nas rungtynes namuose — Le
monte. Mūsiškiai, pradedant 2 
valandą „egzaminuos" keistu 
— „Zrinski" vardo pasivadinu
sia kroatų vienuolikę. 

JLituanicos" veteranai pra
ėjusi šeštadienį rungtyniavo 

EUGENEC. DECKER, DOS. P.C. 
4647 VV. 103 St.. Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyt su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 706-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Hickory Hilfas, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTU GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (706) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., &C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbama lietuviškai 
6918 W. Archer Ave Sts 5 ir 6 

Chicago. IL 60538 
Tei. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARASZUOBA,M.D. 
INDRĖ RUDATTIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower1,Suite3C 
Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

komiteto nariai: Algirdas 
Bielskus, tel. 216-486-0889, 
Arvydas Barzdukas, tel. 703-
560-1410 (JAV rytuose); Algis 
Norkus, tel. 630-466-4661 (Či
kagos apylinkėse) ir Mrs. Jo-
tautas, 905-457-7674 (Kana
doje). 

Išsamią informaciją gauna 
sporto klubai ir kai kurie 
mums žinomi plaukikai. 

Varžybos vyks puikiame 25 
m. baseine. Lietuviai plauki
kai skatinami šiose varžybose 
dalyvauti. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

irgi namuose — Lemonte. 
Tačiau ir jie pralaimėjo, nusi
leisdami vokiečių wSchwaben" 
vienuolikei 1-0. 

Spalio 2 d. 4 vai. p.p. mūsų 
veteranai kovos prieš italų 
„Maroons" pagyvenusius fut
bolininkus Redmond Park 
aikštėje. Gal šį kartą jiems pa
vyks išplėšti bent vieną tašką? 

Nepaisant kaip klubo ko
mandos rungtyniaus šį savait
galį ar vėliau, jau laikas pra
dėti ruoštis metiniam „Litua-
nicos" futbolininkų pokyliui, 
kuriame bus paminėtos klubo 
49-sios gyvavimo metinės. O 
tas pokylis artėja kasdien — 
jis vyks lapkričio 20 d. Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte. 

E.Š. 

mailto:stungys@en.com
mailto:stungys@argo-tech.com


PAMĄSTYMAI APIE 
LIETUVOS JAUNIMĄ 

SANDRA VIDAUSKAITĖ, GERALDAS KUDREVIČIUS 
Kauno technologijos universiteto Administravimo 

fakulteto Jaunųjų žurnalistų klubo nariai 

Prisimenu 1990-ųjų pavasa- gali būti nesunkiai pažeidžia-
rį, aplink tvyrojusį neapsako- ma. Tačiau pripažinkite — šis 
mą džiaugsmą, šypsenas ir jaunimas iš esmės lems Lietu-
ryžtą, prisimenu savo tėvų 
nuoširdžius ir kupinus tikėji
mo žodžius: „Vaikeli, bent tau 
pasisekė, kad savo gražiausias 
jaunystės dienas galėsi pra
leisti jau nepriklausomoje Lie
tuvoje..." 

Ir štai netruko ateiti 1999-
ieji — tokia keista, laukimu 
dvelkianti data. Metai iki ne
priklausomybės atkūrimo de
šimtmečio, dešimtmetis iki 
Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmečio, galų gale — 
visą pasaulį užvaldžiusios XXI 
amžiaus nuotaikos. Stovėji
mas ant amžių sandūros 
slenksčio nejučiomis priverčia 
susimąstyti: „O kas gi nuveik
ta? Ko pasiekta? Kuria krypti
mi žengsime toliau? Kuria 
kryptimi toliau žengsiu Aš?" 

Dažnai pasigirsta nuomonė, 
kad Lietuvą į ateitį turėtų 
vesti jauni, daug žadantys 

vos valstybės ateitį, nuo da
bartinės studentijos vidinių 
nuostatų ir vertybių didžia da
limi priklausys tautos likimas. 
Vyresniosios kartos žmonės 
kartais su nerimu pastebi — 
vargu ar Lietuva atrastų sa
vyje jėgų, jeigu dar kartą rei
kėtų kovoti dėl nepriklauso
mybės. Tikėkimės, kad šio tei
ginio pagrįstumu įsitikinti ne
prireiks. 

Skirtingi žmonės vienodose 
situacijose elgiasi skirtingai 
— tačiau nesunkiai galima 
įžvelgti panašias tendencijas 
ir žmonių poelgius bei veiks
mus sąlyginai suskirstyti į ke
lias grupes: nuoširdžius ir 
kiek mažiau nuoširdžius, są
žiningus ir gudraujančius, pa
viršutiniškus ir sąmoningus, 
ir pan. Nuo ko gi tai priklau
so, kas lemia, kokį problemos 
sprendimo būdą pasirinks vie-

žmonės, kurie buvo auklėjami nas ar kitas žmogus? Viena-
ir mokslus baigę nepriklauso- reikšmiškai į šį klausimą at-
•moje Lietuvoje — atseit, jie 
neturės nomenklatūrinio mąs
tymo, senų sovietinių stereo
tipų, sugebės blaiviai mąstyti 
ir efektyviai bendradarbiauti. 
Norai gražūs, nepaneigsi. Ta
čiau ar tikrai verta taip idea
lizuoti ateinančią kartą ir ti
kėtis, kad ji parodys tautai 

sakyti nesiryžtume, tačiau 
kaip vieną svarbiausių veiks
nių, lemiančių žmogaus apsi
sprendimą, išskirtume atskiro 
individo vertybių sistemą. Jei 
paklaustumėme, kas gi yra tos 
vertybės, turbūt atsakytumė
te: „Gėris, tiesa, meilė..." To
kios kategorijos, kaip meilė, 

kėlią į laimingą, sotų ir gražų tiesa, gėris, grožis, pagarba 
gyvenimą? seniai yra tapę bendražmo-

M. K. Čiurlionis yra pasą- giškosiomis vertybėmis, tai 
kęs: „Reikia turėti šviesą su pripažįstama kaip ypatingai 

• 

savimi, iš savęs, kad sviestum 
tamsybėse visiems ant kelio 
stovintiems, kad ją išvydę pa-

. tys rastų šviesos savyje ir eitų 
savo keliu". Ar po kelerių me
tų valdininku, gydytoju, mo
kytoju, teisėju ar eiliniu inži
nieriumi tapsiančio jauno 
žmogaus vertybių sistema, ku
ria jis vadovr įsis savo darbe, 
bus tikrai obulesnė už jo 
amžininkų? Kaip tėvai auklės 
savo vaikus, kokias gyvenimo 
tiesas diegs savo atžaloms? Ar 
jauni, bet jau pakankamai sa
varankiški ir subrendę žmo
nės aplink save skleis tą švie
są, apie kurią kadaise kalbėjo 
ir kuria tikėjo M. K. Čiur
lionis? Atsakymas paprastas, 
o kartu ir sudėtingas: norint 
šviesą skleisti, reikia jos tu
rėti savyje — tačiau kiek tos 
šviesos reikia, kad aplinkui 
pasidarytų šviesu? 

Dabartinė studentija, nors ir 
su sovietinės dvasios pamatu, 
formuojasi, įgydama jau de
mokratiškų Vakarų kultūrų 
bruožus. Atsidūrusi ant ne
pastovaus pagrindo, ši karta 

svarbu ir reikšminga visuo
menės, žmonijos gyvenime, tai 
kartais net siejama su žmo
nijos egzistavimo ir tobulėjimo 
varomąja jėga. Tačiau pripa
žinkime — kas gražu, teisinga 
ir verta pagarbos vienam, ki
tam gali atrodyti pasibaisė
tina ir neteisinga. Taip yra to
dėl, kad atskiro žmogaus san
tykio su visuotinai priimtomis 
vertybėmis formavimąsi įtako
ja jo socialinė aplinka — šei
ma, draugai, mokykla, tradici
jos, visuomenės institucijos, 
žiniasklaida, veikiantys įsta
tymai ir kt. 

Šeimos narius jungia ne tik 
biologiniai ryšiai, bet ir dvasi
niai saitai. Nuo to, ar jie glau
dūs, ar fragmentiški, paženk
linti susvetimėjimu, priklauso 
ir šeimoje vyraujanti atmosfe
ra bei puoselėjamos vertybės. 
Juk pirmiausia šeimoje ugdo
mas vaiko sugebėjimas žvelgti 
į save, į pasaulį, išmokstama 
gerbti, mylėti, suvokti, puose
lėjama vidinė kultūra ir tau
tiška savimonė. „Šeima yra vi
suomenės ir valstybės pagrin-

kultūriniu, dvasiniu požiūriu das", — skelbia LR Konstituci

ja. Jei neišsaugoma šeimos ge
rove, sugriaunami ir tautos 
harmonijos principai, krizė 
šeimoje paveikia ir tautą. 
Kaip gi atrodo dabartinė lietu
vių šeima, t.y. kaip atrodo ta 
aplinka, kurioje vaikas žengia 
savo pirmuosius žingsnius ir 
gauna pirmąsias gyvenimo pa
mokas? Šeima Lietuvoje išgy
vena sunkius laikus. Ekono
minės permainos šalyje pir
miausia palietė dirbančiuosius 
— šeimų maitintojus — ir ne
retas su baime ir nerimu lau
kė tos dienos, kada, pažvelgęs 
į alkanas vaikų akis ir burnas, 
tik dar labiau susigūš ir, kaip 
dažnai atsitinka, paguodą ras 
stipresnio gėrimo butelyje... 
Žmonės, anksčiau nė neįsi
vaizdavę kas yra nedarbas, 
permainų vėjams papūtus, pa
tyrė tai savo_ kailiu — gamyk
los bankrutavo, buvo privati
zuojamos, turtas išgrobsto-
mas, atlyginimų niekas ne
mokėjo, visą gyvenimą kaup
tos santaupos nuvertėjo tiek, 
kad tapo nė grašio nevertos, 
mokesčiai ir kainos augo, o be
sotė valdininkų armija iš 
aukštų tribūnų kažkodėl skel
bė apie gerėjančią ekonominę 
šalies padėtį. Taigi daugelio 
šeimų pagrindiniu tikslu tapo 
išgyvenimas — toli, labai toli 
nuo kultūros, dvasinio tobu
lėjimo, saviraiškos bei kūry
bos. O ir tokioje aplinkoje at
sidūręs vaikas bei jaunuolis — 
kaip jis galėjo tikėti teisingu
mu, jei jo sąžiningai dirbę tė
vai liko kvailio vietoje? Kaip 
jis galėjo tikėti gėriu ir artimo 
meile, jei į gatves išėję bedar
biai ir gyvenimu nusivylę 
žmonės dėl smulkmenų buvo 
pasiryžę pačiam baisiausiam 
nusikaltimui? Galima ilgai 
postringauti apie tai, kad ne 
materialiniai turtai svarbiau
sia, kad ne pinigai laimę neša, 
tačiau Lietuvos šeimą pradėjo 
griauti būtent tai. Daugelis 
žmonių nesugebejo.iaiku prisi
taikyti prie pasikeitusių eko
nominių ir darbo sąlygų, o tai 
tik dar labiau paaštrino socia
linę nelygybę. Praraja tarp 
turtingiausių ir skurdžiausių 
gyventojų sluoksnių išryškėjo 
bematant — o baisiausia tai, 
kad „naujaisiais turtuoliais", 
pinigus užsidirbusiais tikrai 
ne pačiais švariausiais ir gra
žiausiais metodais, pradėjo ža
vėtis daugybe likusiųjų ant že
mesnio laiptelio. Ne tik žavė
tis — nesąžininga veikla, me
las, apgaulės, žmogiškumo ig
noravimas vardan tikslo — 
materialinės gerovės — tapo 
pateisinamu ir net skatintinu 
reiškiniu. 

Štai tokioms sąlygoms esant 
subrendo dabartinė studenti
ja. Vieni į aukštąsias mokyk
las stojo, vedami troškimo pa
žinti, kitiems tiesiog reikėjo 
diplomo ar neišmanė, ką dau
giau veikti; buvo ir tokių, ku
rie mokslą aukštojoje mokyk
loje pasirinko kaip pakaitalą 

vienerių metų privalomajai 
tarnybai krašto apsaugos dali
niuose. 

„Uždraustas vaisius saldes
nis" — tvirtina liaudies iš
mintis. Ir iš tiesų — žmogus 
veržiasi prie to, kas uždraus
ta, jį masina oficialiai valdžios 
draudžiamos skaityti knygos, 
draudžiami renginiai bei dai
nos. Ypač akivaizdžiai tuo bu
vo galima įsitikinti Sąjūdžio 
laikais. Dabartinių jaunų 
žmonių tėvai užaugo tary
binėje santvarkoje, kur viskas 
buvo už juos nuspręsta „iš 
aukščiau", kur nereikėjo jo
kios asmeninės iniciatyvos ar 
pastangų, kur net didžiausias 
tinginys žinojo, kad juo vis 
tiek bus pasirūpinta. Taigi, 
manome, kad auklėdami savo 
vaikus — dabartinius studen
tus — tėvai tiesiog nepajėgė jų 
išmokyti to, ko niekada nebu
vo mokomi patys — kad žmo
gus yra pats atsakingas už 
savo gyvenimą ir asmeninę 
gerovę, kad ne valdžia, o pats 
žmogus turi rodyti iniciatyvą, 
kelti sau tikslus ir juos įgy
vendinti. Keistoje padėtyje at
siduria jaunuolis — jis nemato 
sektinų pavyzdžių kaip gyven
ti, ir jei niekas jam nepadeda 
— sunku tai išsiaiškinti pa
čiam. Jis ieško autoritetų, ieš
ko sektinų pavyzdžių — ir ne
retai suklysta, arba suvokda
mas, kad elgiasi kaip nori kiti 
arba kaip „reikia", jaunas 

žmogus pradeda maištauti — 
suprantama, jis norėtų elgtis 
taip, kaip nori pats — tačiau, 
deja, jis nežino, ko pats nori, 
jis nemoka; kelti sau tikslų.. 
Užburtas natas? 

Ir kažkodėl buvo nuspręsta, 
kad iš šio užburto rato mus 
gali išvesti tik Vakarų pasau
lis— su savo dažnai į margas
palvį reklaminį popieriuką 
įvyniota pseųdokultūra ir ver
tybėmis. Ir kas gi atsitiko? 
Jaunimas patikėjo reklama! 
Jaunimas-patikėjo, kad gali
ma gerai gyventi, nedirbant, 
kad svarbiausia — graži iš
vaizda, madingi drabužiai, 
išoriniai blizgučiai, kad rūky-' 
mas, narkotikai ir per kraštus 
besiliejantys nešvankūs juoke
liai — tai būtinas šiuolaikinio 
jaunimo atributas, kad, tik-
važinėdamas, prabangia maši
na, kasdien," ūždamas baruose 
ir viešai demonstruodamas sa
vo cinišką požiūrį į žmones bei 
jų jausmus,'gali gyvenime šio 
to pasiekti. Karjerizmas blo
gąja šio žodžio prasme ir pini
gai — štai kas iškilo į pirmąją 
vietą vertybių skalėje. Ir kol 
patys jauni žmonės negalėjo 
išvažiuoti į išgirtuosius Vaka
rus ir pasižvalgyti, tol jie ti
kėjo jiems brukamu reklami
niu šlamštu, holivudiškaiš se
rialais ir lengvabūdiško gyve
nimo galimybe. Žinoma, šau
nu, vertinga ir net skatintina 
pasidairyti po svečias šalis, 
pamatyti, kaip kitos valstybės 
tvarko savo ekonominį bei 

kultūrinį gyvenimą, galų gale 
— kaip jie leidžia laisvalaikį, 
kokias knygas skaito, kokius 
reikalavimus kelia sau ir savo 
aplinkai. Tik labai jau pavo
jinga susižavėjus kosmopoli-
tiškumo idėjomis užmiršti sa
vo tautinį identitetą... 

Priešindamiesi kiek susta
barėjusioms visuomenės ver
tybėms, jauni žmonės dažnai 
pasirenka ne kūrimo, o griovi
mo taktiką — taip juk žymiai 
paprasčiau. Bet ar nesugriau
sime per daug? 

Pastaruoju metu žmones. 
ypač akademiniuose sluoks
niuose, tiesiogiai turintys ga
limybę stebėti jaunimo verty
binių orientacijų kaitą, vis 
dažniau skambina pavojaus 
varpais; nors ir daugėja no
rinčiųjų studijuoti aukštosiose į 

Danutė Bindokiene 

Reikia ir primin ti, ir 
prisiminti 

Amerikiečiai mėgsta metus 
padalinti į daugybę prisimin
tinų ,.švenčių" (būtinai susie
tų su dovanų pirkimu atitin
kamai progai), iš anksto pas
katinant visuomenę „nepa
miršti paskirtą dieną pasvei
kinti ir pagerbti atitinkamus 
asmenis" — ar tai būtų sekre
tores, ar močiutės su seneliais, 
ar uošvės, ar nesuskaitoma 
daugybe kitų. 

Negali sakyti, kad ir Lietu
voje švenčių trūksta. Tiesa, po 
nepriklausomybės atkūrimo 
jos pasikeitė, nes sovietiškųjų 

mokyklose, valstvbe neskuba j I i e t ą u * ė m ė lietuviškosios. 
lačiau šventė dažniausiai išnaudoti pasitaikiusios pro

gos ir, užuot skatinus paro
dytą iniciatyvą, neteikia pir
menybės mokslo bei kultūros 
pietai, netgi priešingai — biu
džeto lėšos švietimui bei kul
tūrai yra mažinamos. 

Yra dar viena grupė jaunų 
žmonių, tiesa, negausi. Ben-
dražmogiškos vertybės jiems 
nėra vien teorinė abstrakcija, 
didelį dėmesį jie skiria nuola
tiniam tobulėjimui ir savišvie
tai, o kasdieniniame gyvenime 
dažnai vadovaujasi lietuvių 
liaudies patarle „Lenk medį, 
kol jaunas". Ir lenkia — moko
si ne dėl pažymio ar diplomo, 
o siekia gauti kuo daugiau 
žinių, laisvalaikį leidžia ne be 
tikslo slampinedami gatvėmis 
ar tūnodami tamsiose prirū- j 
kytose kavinėse, o įvairiuose i 
klubuose bei organizacijose 
bendraudami su panašių po
mėgių žmonėmis ir semdamie
si vieni iš kitų patirties rū
pimais klausimais. Šie jau
nuoliai ir šoka, ir dainuoja, ir 
lavina savo kūrybinius gebėji
mus, jie yra pakankamai sa
varankiški, moka logiškai ir 
argumentuotai pagrįsti savo 
nuomonę, yra susipažinę su 
svarbiausiomis socialinėmis, 
ekonominėmis bei kultūrinė
mis problemomis, jie turi gy
venimo tikslą ir jo siekia. 
Galbūt todėl, kad jie tokie už
siėmę, dauguma žmonių jų ne
mato ar tiesiog nepastebi. Po 
kelerių ar keliolikos metų šie 
jaunuoliai pasirodys visuome
nei — visapusiškai išsilavinę, 
kvalifikuoti specialistai, geri 
vadovai, kultūringi piliečiai. 
Norėkime, kad Lietuvos atei
tis būtųjų rankose. 

•Kaunas/Vilnius. Balan
džio 17-ąją Kaune, šv. Jurgio 
konvente, ir 18-ąją Vilniuje, 
seserų asumpcionisčių vienuo
lyne, vyko ugdymo dienos 
„Tikėjimo ir šviesos" bendruo
menių draugams (savano
riams). Renginiuose dalyvavo 
beveik šimtas bendruomenės 
narių. 

prasideda ir užsibaigia vienos 
dienos trukmėje. Kas kita ku
riam ypatingam tikslui skirti 
ilgesnį laiką, sakykim, savaitę 
ar net visą mėnesį. Amerikoje 
tas mada: Afrikos amerikie
čiai visą mėnesį prisimena sa-

Lemonte — lituanistinių mo
kyklų atgimimo tendencijas \ 
jas jau užsiregistravus rekor
diniam mokinių skaičiui. Či
kagoje, Jaunimo centre vei
kiančioje šeštadieninėje artė
jama prie 200, o Maironio (Le-
monte;, pagal vėliausius duo
menis užsiregistravę apie 350 
vaik^ it- skaičiai liudija, kad 
tiek čia gimusių ir augusių lie
tuviškų kartų vaikai, tiek ne
seniai atvykusių iš Lietuvos 
emigrantų atžalynas turės 
progos semtis pažinimo iš sa
vo tautinės kultūros šaltinių 
ir augti susipratusiais lietu
viais, nors ir toli nuo savo 
kilmės krašto. Vadinasi, lietu
vybės išlikimo viltis dar labai 
šviesi... 

Tačiau spalio mėnuo, be jo
kių abejonių, turi tik vieną 
tikslą, pagal seną šūkį: „spa-
'io mėnuo - BALFo mėnuo!" 

vo tolimąsias kilmes šaknis, Nepaisant, kiek 
mokosi jas pažinti ir jomis 
didžiuotis; ispanų kilmės ame
rikiečiai (šiuo atveju — meksi
kiečiai) taip pat visą mėnesį 
įvairiais būdais stengiasi at
kreipti dėmesį į savo praeitį, 
papročius, tautinę kultūrą. 

Yra tokių mėnesių ir dau
giau, tad nenuostabu, kad lie
tuviai, po Antrojo pasaulinio 
karo įsikūrę šiame krašte, 
mielai pasisavino „mėnesinių 
paminėjimų" tradiciją ir pra
dėjo metus dalinti į progas pa
remti labdarą, lietuviškas mo
kyklas, savąją spaudą ir pan. 
Tik pastaraisiais metais kaž
kodėl ši tradicija beveik iš
nyko — galbūt ir dėl to, kad 
mūsų pagrindinis dėmesys 
buvo sutelktas anapus Atlan
to, „ten, kur Nemunas ban
guoja". 

O tradiciją sustiprinti reikė
tų, ypač čia paminėtus — 
spaudos, lietuviškos mokyk
los, labdaros — mėnesius. Tie
sa, spaudos mėnuo tarytum 
tęsiamas, nes JAV LB Kultū
ros taryba, su dosnia Lietuvių 
fondo parama, nuo rugsėjo 
pradeda spaudos vajų, kuomet 
papiginamos mūsų periodikos 
prenumeratos ir skatinami 
nauji skaitytojai tuo papigini-
mu pasinaudoti (ir „Draugą" 
galima užsiprenumeruoti tik 
už 65 dol. metams, nors pa
prastai jis kainuoja 100 dol.). 
Kadangi lietuviška spauda 
turi tiek daug problemų dėl 
skaitytojų mažėjimo, „spau
dos mėnuo" dabar tęsiamas iki 
metų pabaigos, kad visi su
spėtų suteikiamomis lengvato
mis pasinaudoti. 

Rugsėjis vis tik dar skiria
mas atkreipti daugiau dėme
sio į lietuviškąjį švietimą. La
bai džiugu pastebėti — bent 
Čikagoje ir jos kaimyniniame 

naujų — ir 
veiklių — lietuviškų organiza
cijų per pastarąjį pusšimtį 
metų užsieniuose įkurta, kiek 
jų atsirado jau po 1990 m. 
Kovo Vienuoliktosios. BALFas 
vis tik nepraranda nei savo 
reikšmes, nei savo reikalingu
mo. 

Tai seniausia ir ilgiausiai 
veiksminga užsienio lietuvių 
labdaros organizacija, šian
dien atliekanti ne mažiau arti
mo meilės darbų, kaip ir anuo
met, kai ji buvo įkurta padėti 
lietuviams pabėgėliams, at
sidūrusiems Vokietijoje. Kaip 
ir tuomet, kai reikėjo dėti 
daug pastangų, kad tie pabė
gėliai, negalintys grįžti į oku
puotą tėvynę, atrastų naują 
gyvenimą saugiame užjūryje. 
Kaip ir tuomet, kaį, BALFo 
vadovybės bei darbuotojų su
manumo dėka bei ryžtu, buvo 
pralaužta geležinė uždanga, o 
labdaros siuntiniai pasiekė 
net amžinojo įšalo žemę Kaip 
ir dabar, kai Lietuvoje tebe-
skursta kaimas, kai reikia pa
galbos našlaičiams, seneliams, 
benamiams bei kitiems vargs
tantiems, kurių vis dar ne
pajėgia deramai aprūpinti ne
priklausomos valstybes val
džia. 

BALFas reikalingas lietu
viams, o lietuviai reikalingi 
BALFui. T.y.: jis reikalingas 
vargstantiems, o jam reikia 
aukų, kad galėtų pamaitinti, 
apdengti, surasti pastogę be
daliams. Prasideda spalio mė
nuo — ištieskime BALFui 
ranką, bet ne tuščią, o su dos
nia auka. Tegul jis ir mūsų 
vardu tęsia artimo meiles 
darbą. Tegul Dievas laimina 
visus jo pasišventusius dar
buotojus ir centro valdybos 
pirmininkę Marią Rudienę' 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
Tęsinys ZIGMAS ZINKEVIČIUS 
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Visuose laiškuose ir raštuose pateikta nemažai įsi
dėmėtinų minčių, kurių tik vieną kitą pacituosiu: 

„Ilgą laiką Lietuvoje švietimo sistemos „reforma" 
buvo iškilmingos kalbos, aukštų frazių mišinys, prieš
taringi svaičiojimai apie „Europos", „pasaulio" ir „tau
tinė" mokyklą... Labiausiai pasižymėję tokios „refor
mos" autoriai ir atlikėjai šiandien kaltina švietimo ir 
mokslo ministrą Z. Zinkevičių už tai, kad per trumpą 
laiką jis įnešė rimtą ir pagrįstą indėlį švietimo ir 
mokslo srityje, padarė konkrečių darbų, tuo pelnyda
mas pagarbą ir susidomėjimą, šie darbai gali iš esmės 
pakeisti švietimo ir mokslo sistemą Lietuvoje. Matyt, 
dėl to ir kilo toks triukšmas Švietimo ir mokslo tary
boje ir iškelti nebūti kaltinimai ministrui Z. Zinke
vičiui" (Lietuvos katalikių moterų sąjungos pirminin
kė G. Paliokienė, LKMS dvasios vadas kun. J. Antana
vičius, Vilnius). 

„Plačiai pasaulyje žinomam mokslininkui, lietuvių 
kalbos tyrinėtojui akademikui Z. Zinkevičiui patikėta 
vadovauti Švietimo ir mokslo ministerijai. Pedago
ginėje ir visoje visuomenėje atsirado viltis, kad paga
liau reikiama linkme pajudės švietimo reforma, kad 
bus skiriamas tinkamas dėmesys valstybinei lietuvių 
kalbai, jos puoselėjimui, dorovės ugdymui mokyklose. 

kad mažiau bus dairomasi į tolimas šalis ir kopijuoda
mi jų švietimo modeliai, o kuriamas savas, prisime
nant tarpukario Lietuvos švietimo sistemą ir jos pasie
kimus... Deja, naujajam Švietimo ir mokslo ministrui 
nesuspėjus net kojų sušilti ministerijoje, atsirado vei
kėjų, kuriems tokia siūloma švietimo politikos kryptis 
iškart nepatiko, nes einant ja, būtų stiprinama Lietu
vos valstybė, kryptingai ugdomas jaunimas, stiprėtų 
jo pilietiškumas, o ne ankstesnių ministrų tyliai pro
paguotas ir toleruojamas kosmopolitizmas. Spaudoje 
pasipylė „kritiniai" straipsniai, surengtos spaudos 
konferencijos... Ištvermės ir stiprybės Jums, gerb. Mi
nistre, einant numatytu keliu" (V. Šapalas, Vilnius). 

„Linkime Ministrui taip reformuoti mokyklą, kad 
moksleiviai joje gautų ne tik visapusišką šiuolaikinį 
išsilavinimą, bet mokyklos suole išsiugdytų šventą Tė
vynės meilės ir pagarbos tėvų ir protėvių papročiams 
bei tradicijoms jausmą ir tokį patriotizmą, kokį turėjo 
Tėvynės gynėjai partizanai, nedvejodami aukoję gy
vybes už Lietuvos garbę ir laisvę" (kun. Algimantas 
Keina, Liudvikas Simutis ir kt., Kaunas). 

„Lietuvos mokyklų dirvonai laukia tikro artojo. To
dėl linkime gerbiamam ministrui nekreipti dėmesio į 
varnų ir erelių kranksėjimą, o arti savo vagą. Tuomet 
išvarytoji vaga bus tiosi ir gili. Kietos rankos ir tvirtos 
širdies'" Vytautas Šilas, Danute Bakanienė, Vilnius). 

„N>gahma leisti švietimo sistemoje siautėti vien tik 
šliogeriams. karosams, juozaičiams, tapinams. buvu
siems ateistams komunistams" 'F. Mažintas. Druski

ninkai). 
„Jūs esate Tautos pašauktas atgaivinti palaužtą 

Tautos dvasią remiantis krikščioniškos doktrinos ir 
tautinio sąmoningumo principais.. Patariu nenusigąs
ti kurmių, kurie jau iš pirmųjų dienų mėgina raustis 
po jūsų statomų rūmų pamatais... Jūs perėmėte sovie
tinės rutinos pripelėjusį bunkerį, kurį reikia labai 
kruopščiai išvalyti" (mokytojas Aleksandras Bara-
kauskas, Palanga). 

„Žinokite, Jus paremti yra kam: tai ištikimi tėvy
nainiai, lietuviai mokytojai, ypač lituanistai... Šiuo 
metu Kauno kultūros rūmuose suruošta jūsų knygų 
paroda. Tai pasyvus protestas prieš Jums daromus 
nemalonumus" (mokyt. Bronius Šukys, Kaunas). 

„Mūsų rajone Švietimo skyriuje, mokyklose daugu
moje dirba ir joms vadovauja senieji bolševikai. Ne
suklysiu sakydamas, kad analogiška padėtis yra visoje 
Lietuvoje. Pas mus pasitaiko net tokių, kurie tyčiojasi 
iš Nepriklausomybės, šmeižia Jus asmeniškai... Ger
biamas Ministre, daryk viską, ką gali, kad mūsų mo
kykla taptų tautinė, o mes, Lietuvos mokytojai patrio
tai, Tau šventai padėsime" < mokyt., buvęs politinis ka
linys, Adolfas Pranskūnas. Molėtai). 

„Jūs pasirinkote teisingą kryptį ir mes visi turime 
padėti Jums tuo keliu eiti" (Pasaulio lietuvių bendruo
menės pirmininkas Bronius Nainys, Čikaga). 

Dėkoju visiems man tada laiškus rašiusiems, mane 
moraliai palaikiusiems ir gynusiems. Atsiprašau, kad 
tik vienam kitam tepajėgiau asmeniškai atsakyti ir 

padėkoti, nes buvau tikrai labai užimtas neatidėlio
tinų darbų. 

Spaudoje pasirodė nemažai mane ginančių straips
nių tiek Lietuvoje (JLietuvos aidas", „Kauno diena". 
„Kauno žinios", „Valstiečių laikraštis", „Apžvalga". 
„XXI amžius", „Dienovidis", „Voruta", „Tautininkų žo
dis", „Gimtoji žemė". „Gimtoji kalba"..., net „Dialogas" 
ir „Veidas" — šio pastarojo žurnalo redakcija tiek 
suįžūlėjo, kad prie vieno iš geriausių lietuvių kalbos 
mokovų lituanisto habil. dr. Vytauto Vitkausko 
straipsnio pašaipiai įrašė Jkalba netaisyta"), tiek ir 
užsienyje f „Draugas". „Dirva", „Tėviškės žiburiai"...), 
buvo ir organizacijų bei institucijų pareiškimų, taip 
pat kreipimųsi į Prezidentą. Seimo pirmininką ir 
Premjerą, pvz., Lietuvos mokytojų sąjungos centro val
dybos, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos. 
Lietuvos laisves kovotojų sąjungos. Sausio 13-osios 
brolijos. Lietuvos katalikių moterų sąjungos, lietuvių 
jaunimo bendrijos „Lituanica", Lietuvos knygnešio 
draugijos Kauno skyriaus, jaunimo organizacijos „Jau
noji karta", Lietuvių tautininkų sąjungos Vilniaus ra
jono skyriaus. Lietuvių tautininkų sąjungos Kauno 
valdybos, vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystes 
sąjūdžio Kauno skyriaus valdybos, LKDP Kauno skv-
riaus valdybos, LKDP Kauno rajono skyriaus valdy
bos, LKDP Prisikėlimo kuopeles. Nepriklausomybes 
partijos tarybos, JAV LB švietimo tarybos 

(Bus daugiau i 
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JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ 
TARYBA 

Pranešimas JAV LB XV tarybos trečiai sesijai 
1999 m. spalio 8-10 d. 

Socialinių reikalų tarybą su- dyti įvairias formas, padedam 
daro: pirmininkė — Birutė Ja
saitienė, nariai — direktoriai 
— Aldona Šmulkštienė, dr. 
Petras Kisielius, Salomėja 
Daulienė. Elena Kėželienė, 
Antanas Paužuolis, Laima 
Vaičiūnienė, Juo7, '.s 'iygas, 
Rita Šakenienė ir Vladas Čy-
vas. Teisinis patarėja? — adv. 
Saulius Kuprys; CPA — Juo
zas Paškus. 

Socialinių Reikalų tarybos 
darbus daliname į dvi dalis: a. 
pagalba lietuviui žmogui Ame
rikoje ir b. organizavimas tie
sioginės pagalbos Lietuvos 
žmogui, vaikui Lietuvoje. 

Paga lba lietuviams 
Amerikoje 

Įvairi visokeriopa pagalba 
teikiama visokio amžiaus ir 
įvairių imigracijų lietuviams. 
Pagalba yra įvairi — patari
mais, nurodymais legaliais, 
socialiniais, medicininiais ir 
kitais reikalais, kurie iškyla 
kasdieniniame žmogaus gyve
nime. I šį darbą įjungiami lie
tuviai ir amerikiečiai įvairių 
sričių profesionalai. Norint 
padėti lietuviams, žinių ir pa
galbos tenka ieškoti įvairiose 
Amerikos miestų, valstijų ir 
federalinės valdžios įstaigose. 

Birutė Jasaitienė ir Elena 
Kėželienė dirba keliuose Či
kagos miesto komitetuose. Bi
rute Jasaitienė yra narė pata
riamojo komiteto Holy Cross 
ligoninės ir Maria High 
School. Taip pat Cook County 
State's Attorney Senior Advi-
sory Council narė. Socialinių 
reikalų taryba yra narė Illi
nois Coalition for Immigrant 
and Refugee Rights. Artimai 
bendradarbiaujama su Infor
macijos centru Lietuvoje. 

Vyresniųjų lietuvių centras 
arba „Seklyčia" Čikagoje, yra 
Socialinių reikalų tarybos na
mai — darbų centras. Tarybos 
ir jos padalinių darbas būtų 
neįmanomas, arba sunkiai at
liekamas, jei nebūtų šio cent
ro. Čia yra mūsų oficialus ad
resas, telefonas, kurį žino ir 
kuriuo naudojasi ne tik Čika
gos, bet ir visos Amerikos, ir 
dažnai kitų kraštų, lietuviai, 
kai jiems reikia patarimų ar 
pagalbos. 

Šiandieną „Seklyčia" yra 
vienas pagrindinių lietuviškų 
centrų Čikagoje. Be šio centro 
būtų sunku įsivaizduoti lietu
višką gyvenimą. 

Vyresniųjų centras — 
„Seklyčia" 

Socialinių patarnavimų raš
tinė. Raštinės vedėja Birutė 
Podienė. Raštinė oficialiai ati
daryta penkias dienas savai
tėje. Čia randa atsakymus į 
įvairius klausimus, neaišku
mus Čikagos ir jos apylinkių 
lietuviai. Čia padedam užpil-

sutvarkyti draudimų, ligos, 
žalių korelių, pilietybės, imig
racijos, pensijų ir kitus doku
mentus, padedam išsiaiškinti 
su valdžios ir privačiomis 
įstaigomis. Kitų vietovių lietu
viai mus pasiekia telefonais, 
laiškais ir visiems pagal gali
mybes suteikiama pagalba, in
formacija. Pagal reikalą, pagal 
laiką, sekant įvairius pasikei
timus imigrantų gyvenime ir 
Amerikos valdžios įstaigose, 
gaunama informacija iš imig
racijos ir kitų valdžios įstaigų 
skelbiama ir platinama mūsų 
žmonių tarpe. Sekami įvairūs 
įstatymų pasikeitimai, reika
lingi žinoti mūsų žmonėms ir 
reikalui esant, sudaromos są
lygos prie jų prisitaikyti. Raš
tinės vedėjai, reikalui esant, 
padeda talkininkai — savano
riai. 

Popietės, išvykos. Popietes 
ir išvykas organizuoja ir tvar
ko Elena Sirutienė. Kiekvieną 
trečiadienį, 2 vai. p.p., centre 
rengiamos popietės, kurių pro
gramose — įvairios paskaitos, 
pranešimai, meninės progra
mos, dainų popietės. Po pro
gramos — pietūs. Organizuo
jamos išvykos į teatrus, mu
ziejus, zoologijos sodą ar kitas 
įdomias vietoves. Popiečių ir 
išvykų tikslas sudaryti mūsų 
vyresniesiems progą išeiti iš 
namų, susitikti, susipažinti, 
praleisti laiką su draugais — 
pažįstamais, tuo pačiu pratur
tinti savo žinias. 

Restoranas „Seklyčia" — at
daras visiems septynias die
nas savaitėje, nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro. Restoraną 
tvarko Rasa Quattrocki. Li
goniams ir nepajėgiems mais
tas savanorių išvežiojamas į 
namus. 

Socialinių reikalų taryba ad
ministruoja Marąuette Parko 
specialią apsaugą, kuri yra iš
laikoma gyventojų mokesčių 
pinigais. 

Centre vyksta aerobikos pa
mokos, matuojamas kraujo 
spaudimas. Turime didelę, 
turtingą biblioteką, kurios 
knygas žmonės skolinasi pa
siskaitymui. Centro sale nau
dojasi įvairios organizacijos 
susirinkimams, pobūviams, o 
privatūs asmenys — šeimos 
šventėms ' r pan. 

Žurnalas JPensininkas" — 
leidžiamas jau penkiolika 
metų. Žurnalo redaktorius — 
Karolis Milkovaitis. Redakto
rius gyvena Kalifornijoje, o ad
ministruoja E'ena Sirutienė 
Čikagoje. Žurnalas spausdina
mas „Draugo" spaustuvėje, 
šiuo metu žurnalas išeina aš
tuonis kartus metuose. Žur
nalas skaitomas Amerikoje. 
Kanadoje, Australijoje, Pietų 
Amerikoje, Vokietijoje ir labai 
mėgstamas Lietuvoje. Metinė 
žurnalo prenumerata — JAV-

S K E L B I M A I 

ALTo kongreso ruošos komitetas. Sėdi iš kairės: Antar..:a Repšiene, Grožvydas Lazauskas. Matilda Marcin
kienė, Filina Von Braune, Evelyn Otelienė, Zuzana Juškevičienė; stovi: Kaze Požarniukiene, Petras Jokubka, 
Jūratė Jasiūr.ienė, dr. Jonas Račkauskas, Irena Dirdien? •" Jeronimas Gaižutis. Naotr. Zigmo Degučio 

se — 15 dol.. užsienyje — 25 
dol. Žurnalas išsilaiko iš pre
numeratų, aukų ir Lietuvių 
fondo tūkstančio dolerių para
mos. Reiškiame didelę padėką 
už kasmetinę paramą Lietu
vių fondui. Taip pat reiškiame 
didelę padėką ir pagarbą re
daktoriui Karoliui Milkovai-
čiui, kuris nepavargdamas jau 
penkiolika metų redaguoja šį 
įdomų žurnalą, didesnę dalį jo 
pats prirašydamas. 1998 m. 
balandžio 24 d. buvo sureng
tas minėjimas — pokylis at
švęsti — „Pensininko" 15 me
tų gyvavimo sukaktį. 

„Seklyčios" antrame aukšte, 
viename kambaryje yra įreng
ta „Margutis II" radijo trans
liacijos studija. „Margutis II" 
radijo programa yra transliuo
jama penkis kartus savaitėje 
po 45 minutes vakarais. 

Vyresniųjų centre yra: resto
ranas „Seklyčia", įvairių ren
ginių salė, socialinių patarna
vimų raštinė, biblioteka, „Pen
sininko" administracijos rašti
nė. Antrame aukšte: „Margu
tis II" radijo studija, Sociali
nių reikalų tarybos raštinė, 
„Lietuvos Vaikų vilties" ir 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetų raštinės, o kituose 
kambariuose "gyvena iš Lietu
vos gydytis atvežti „Lietuvos 
Vaikų vilties" komiteto vaikai 
su mamomis, globėjais ar tė
vais. 

Socialinės tarybos atkarpa 
„Draugo" dienraštyje. Jau sep
tyneri metai, kas šeštadienį 
„Draugo" dienraštyje yra 
spausdinamas socialinis sky
rius, kurį redaguoja Birutė Ja
saitienė ir Aldona Šmulkš
tienė. Jame yra perduodamos 
įvairios žinios reikalingos ži
noti mūsų žmonėms. Esame 
dėkingi „Draugo" redaktorei 
Danutei Bindokienei už pa
galbą ir vietą mūsų atkarpai. 

„Darbininko" savaitraštis, 
gavęs mūsų leidimą, daug rei
kalingų mūsų informacinių 
straipsnių, spausdintų „Drau
go" dienraštyje, persispausdi
na, kad ta informacija pasiek
tų kaip galima daugiau lietu
vių. 

Lemonto socialinis skyrius. 
1998 m. sausio 22 d. JAV LB 
Lemonto apylinkė įsteigė so
cialinį skyrių padėti apylin
kėje gyvenantiems lietuviams. 
Skyrius patalpas gavo Pasau
lio lietuvių centre. Skyriaus 
veikla ir jo plėtra rūpinasi 

apylinkės pirmininkas Gedi
minas Kazėnas. Socialinių pa
tarnavimų raštinėje dirba Lili
ja Kizlaitienė. Skyrius artimai 
bendradarbiauja su pagrindi
ne raštine Čikagoje. 

CĮevelando „Sodyba". Nuo 
1995 m. einantis nesutarimas 
— byla, atrodo pasibaigė. 
Teismas turėjęs būti 1999 m. 
liepos 12 d., abiem pusėms su
sitarus, neįvyko Šiuo metu 
abiejų pusių advokatai tvarko 
dokumentus pagal padarytą 
susitarimą prieš teisėją. 

Pagalba Lietuvos žmogui. 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę ir pamačius, kiek ten 
yra šiandien vargo ir skurdo, 
Socialinių reikalų taryba orga
nizuoja pagalbą vargstančiam 
Lietuvos žmogui padėti. 

„Lietuvos Vaikų vilties" ko
mitetas, įsteigtas 1991 m. sau
sio mėn., padėti Lietuvos vai
kams su įvairiomis ortopedi
nėmis negaliomis, nudegi
mais, naudojantis Shriner's li
goninių nemokamai teikiamu 
gydymu. 

„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, įsteįigtas 1993 m. 
birželio mėn. padėti labiausiai 
nuskriaustam Lietuvos žmo-
gui-vaikui-našla;čiui. 

„Lietuvos Partizanų globos 
fondas", įsteigtas 1995 m. rug
sėjo mėn. — tikslas — šelpti 
dar gyvus likisius Lietuvos 
partizanus, padėti jų vaikams 
eiti mokslan. 9. 

Visi šie komitetai turi savo 
patikėtinius-įgaliotinius Lie
tuvoje, per kuriuos yra teikia
ma pagalba Lietuvos žmogui. 
Visa siunčiama globa eina tie
siogiai skirtam tikslui — para
mos reikalingam žmogui. Visi 

komitetai savo darbus atlieka 
savanorių talka. 

Veikla ir reikalingos lėšos. 
Visi Socialinių reikalų tarybos 
vykdomi darbai yra atliekami 
daugiausia savanorių talka, 
nes turime tik kelis apmoka
mus tarnautojus. Bijome ir 
pradėti vardinti savanorių pa
vardes, nes jų yra labai daug. 
Jiems visiems esame be galo 
dėkingi už pagalbą, už aukoja
mus sugebėjimus, už daugybę 
valandų, padedant kitiems. 

JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos darbai yra finansuo
jami Amerikos lietuvių auko
mis ir Lietuvių fondo parama. 
Esame labai dėkingi visiems 
aukotojams, o ypač Lietuvių 
fondui, kuris mūsų darbus 
kasmet dosniai remia. 

Centro išlaikymui iš Čika
gos miesto jau septynerius 
nietus gauname po 20,000 dol. 
mefinę paramą, kuri gali kiek
vienu metu būti nutraukta. 
' Visi Socialinių reikalų tary
bos padaliniai ir komitetai tu
ri savo atskiras sąskaitas, ku
rias patys kontroliuoja ir au
kas renka kiekvienas atskirai. 

Šiais metais, t.y. 1999 m. 
lapkričio 5-7 d., vykdant JAV 
LB XV Tarybos nutarimą Va
šingtone, rengiama „Dovana 
Lietuvai" konferencija. Ją ren
gia JAV LB Socialinių reikalų 
taryba, Lietuvos ambasada 
Vašingtone ir JAV LB Va
šingtono apylinkė. Rengimo 
komitetą sudaro: pirmininkė 
— Jūratė Budrienė, nariai: Al
gis Augaitis, Birutė Jasaitie
nė, Rita Kazragienė, Ramunė 
Kligytė, Saulius Kuprys, Jur
gis Lendraitis, dr. Vytautas 
Narutis, dr. Linas Sidrys. 

Birutė Jasa i t ienė 

ALTO KONGRESO RENGIMO 
KOMITETAS DIRBA 

. . ,nt -lita* -..įsaro* dienas ir jq motu vykusias Šventes Cia paty* ištikimiausi „Draugo" vasaros 
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Rugsėjo 6 d . Labor Day, visi 
ilsisi, džiaugiasi gamtos grožy
bėmis, tik ALTo kongreso ren
gimo komiteto nariai, susirin
kę nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. 
po pietų, su trumpa pietų per
trauka, ruošia vokus su laiš
kais ir laimėjimų knygelėmis 
išsiuntimui mūsų lietuviškajai 
patriotinei visuomenei. 

Kongresas ne už kalnų. Bė
ga dienos, bėga savaitės, o ką 
jau pasakysi apie mėnesius. 
Pažiūrėk ir jau vieno mėnesio 
nėra. Siunčiamuose laiškuose 
buvo kviečiami visi dalyvauti 
kongrese, įvykstančiąme spa
lio 23-24 d., Čikagoje, Jauni
mo centre. Su laišku buvo 
siunčiami laimėjimų bilietė
liai. Šių laimėjimų vadovas 
Jeronimas Gaižutis džiaugia
si, kad bilietėlių šaknelės grįž
ta kartu su aukomis. Reikia 
pasidžiaugti, kad mūsų visuo
menė įvertina ALTo atliktus 
bei atliekamas darbus. O pini
gai yra taip reikalingi. 

Visi prašomi paskubėti at
siųsti laimėjimų bilietėlių šak
neles, nes bus traukiami per 
kongreso vakarienę. 

Spalio 22 d . penktadienį, 7 
vai. vakaro, įvyks atstovų ir 
svečių priėmimas. Priėmimą 
rengia Čikagos ALTo skyrius; 
vyks ALTo centro patalpose. 

Spalio 23 d . šeštadieni, 9 -
10 vai. ryto. kongreso ir ALTo 
")9-ojo suvažiavimo registraci
ja. . 

. 

10 vai. ryto kongreso atida
rymas, Amerikos ir Lietuvos 
himnai, invokacija ir mirusių
jų ALTo narių pagerbimas, 
darbo prezidiumo ir komisijų 
sudarymas, sveikinimai žo
džiu ir raštu. ALTo pirminin
ko pranešimas. Penkmečio 
veiklos apžvalga. 

Pranešimai: a. „Sutartinai 
dirbkime Lietuvai" L.R. gar
bės gen. konsulas Vaclovas 
Kleiza; b. Lietuvos ambasados 
Vašingtone pranešimas — 
L.R. konsulas Giedrius Apuo
kas; c. Amerikos pabaltiečių 
(JBANC) veikla — ALTo at
stovas Vašingtone Algirdas 
Rimas. 

1 - 2 vai. p.p. — pietų per
trauka. 

2 - 5 vai. p.p. — popietinė se
sija. 

Simpoziumas: „Sutartinai 
dirbkime Lietuvai". Modera
torius: dr. Jonas Valaitis; kal
bėtojai: Dalia Kuodytė (Lietu
vos Gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro ge
neralinė direktorė); Grožvydas 
Lazauskas, Pilypas Narutis, 
Povilas Žumbakis. 

Kongreso dalyvių pasisaky
mai. 

6 vai. vak. — pasisvečiavi
mas. 

7 vai. vakare — kongreso iš
kilminga vakarienė Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. 

Paruošė Ant. Repšienė 

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBUO. NAMU. SVBKATO6. 
IR GYVYBES DRALOMAS. 

AgentasFrar*ZapottIrOtl. Mgr.Auksė 
S. Kana kafca totuvisfcai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 Waat96tnStraat 

Tai. (708) 424-8654 
(773)681-8864 

Muzika vestuvėms Ir 
pokyliams! 

TeL 708-267.1645; 
708-974-3919. 

Virginijus Švabas. 
• am 

HELPWANTED 
Malė or female car wash &. 

detailing Mon. thry Sat. 
$5.35/br. to start + tips. 

TeL 708-499-4004. 
sau. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

*o«c (773)5*6-5959 
hon* (701) 425-71*0 
pagir (708)8*491 

RIMAS L.STANKUS 
• Gracas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuotakia 

++ . . . KMaSOK REALTORS 
KJBrtkM/fy. 7922 S.Putasta Rd. 

- ^ — t » ^ l . 4365 S Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite perduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute, Mayer Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Išnuomoju butą: 6 kamb., 
3 mieg. su baldais Brighton 

Pk. apylinkėje. 
TeL 773-376-7883. 

Full time housekeeper needed. 
Livc-in Gold Coast location. 
Mušt speak English, mušt have 
good refercnees. TeL 312-255-
1197 or 312-255-1919. _ , 

KOMPIUTERIJA 
Parduodami kompiuteriai. 

Kompiuterinių sistemų surinkimas 
pagal kliento užsakymus. 

Intemetiniai arba industriniai 
serveriai. Taisomos kompiuterių 
sistemos. Programinė pagalba. 

Intemdo pajungimas Intemetiniai 
puslapiai. Kreiptis: TeL 773-737-

67* 2; Fax. 815-461-8159; 
E-mail Loto2000@Yahooxom. 

Reikalingas vairuotojas, 
turintis CDL teises (užtenka B 

klasės), vairuoti „straight 
truck" po Čikagą. 

T a 708-906-3041. 

JANTTORS 
Positions now available at 
O'Hare airport. Full time 
positions ist, 2 n d and 3r<* 

available. Will train. Apply in 
person, Scrob, Inc. 5251 N. 

Mihraokee Ave., Chicago, IL 
60630 or caO 773-286-5115. 

am 

TARP MŪSŲ KALBANT 
„BEANY BABIES" MANIJA 

Ty Warner vadovaujamos 
įmonės veikia Oakbrook, Illi
nois, Čikagos priemiestyje. Be 
kita ko, čionai gaminami pa
saulyje išgarsėję JBeany Ba-
bies" žaislai. Šioje skiltyje jau 
buvo apie tai rašyta. Šiuo kar
tu būtų lyg ir pareiga daugiau 
parašyti, nes netrukus gali 
būti sustabdyta „B-B." gamy
ba. 

Ty Warner, 59 metų am
žiaus, yra originali, savotiškai 
paslaptinga asmenybė. Jis 
vengia didesnės reklamos ir 
net nesiskelbia populiariame 
„Yellow Pages" leidinyje. Tei
giama, jog jis yra sunkiai pri
prašomas informaciniams pa
sikalbėjimams. JForbes" žur
nalo duomenimis, Ty Warner 
turtas siekia 5 milijardus do
lerių. Ir tai reiškia, jog jis yra 
vienas JAV turtingiausių 
žmonių. 

„B-B" yra nedideli, pliušine 
medžiaga aptraukti, žvėreliai, 
paukšteliai ir kiti dirbtini gy
vūnėliai. Jų pardavimo kaina 
5-7 doleriai. Kaina bematant 
pakyla, kuomet gamyklos nu
tarimu, vienas ar kitas dirbi
nys įrašomas į „retire" sąrašą. 
Kitaip sakant, nutariama su
laikyti jų tolimesnę gamybą. 
Ilgainiui kai kurie JB.B." tapo 
retenybe. Jie nebepardavinė-
jami eilinėse parduotuvėse ir 
gaunami tik specialiai rengia
mose parodose, varžytinėse ir 
pan. Šiaip „BB" daugiausia 
pardavinėjami mažesnės 
apimties parduotuvėse. Pirkė
jų netrūksta, kai kurie pir
kėjai tikėjosi (ir tebetiki!) savo 
rinkinius pelningai parduoti, 
o gautus pinigus panaudoti 
savo prieauglio mokslinimui. 
Nežinia, ar išsipildys jų puo
selėta viltis. 

Yra žmonių, kurie yra įsigi
ję šimtus ar net tūkstančius 
tokių pliušinių padarėlių. 
Štai viena jauna lietuvių šei
ma, auginanti dvi dukreles. 

savo rinkinyje turi apie porą 
šimtu JB.B." ir juos vadina 
„pupų vaikeliais". Prieš Kalė
dų šventes (praėjusiais me
tais) jie pasiuntė į Lietuvą 
„sulietuvintų" „B-B." Giminai
čiams pasiųsti „B-B." buvo pa
dabinti trispalvėmis ir lietu
viško audinio juostelėmis. Pa
siųsta dovana susilaukė dė
mesio ir padėkos. 

Anksčiau „B-B." buvo pasie
kę nepaprasto populiarumo. 
Pavyzdžiui, JAV buvo ir tebė
ra leidžiami specialūs žurna 
lai, knygos, katalogai ir pan 
Didieji laikraščiai atskiruose 
skyriuose aprašinėja vėliau
sias „B-B." naujienas. Buvc 
gaminamos ir parduodamos jų 
laikymui specialios dėžutės, 
lentynėlės ir kt. 

Prieš gerą porą metų prasi
dėjo „B-B." gamyba ir užsienic 
valstybėse. Ypatingai susido
mėjo kiniečiai ir korėjiečiai. 
Tačiau iš užsienio importuoja
mi gaminiai neturi autentiško 
Ty Warner ženklelio. Taigi, 
vyraujančiu įsitikinimu, yra 
menkesnės vertės. 

Š.m. rugpjūčio 31 d. pasiro
dė trumpas pranešimas. T> 
Warner pranešė, jog nuo šių 
metų gruodžio 31 d., 11:5£ 
vai. vak., sustabdoma JB.B.' 
gamyba. Kai kur šis praneši 
ma8 sukėlė paniką, kai kurie 
kolekcionieriai stačiai pasime
tė. Vieni žmonės skelbia iš 
pardavimus, o kiti laukia, ti 
kėdamiesi kainų pakilimo, ka 
kas mano, kad Ty Warner gal 
atšaukti duotą pranešimą ii 
atnaujinti JB.B." gamybą. B< 
abejo, taip gali atsitikti. Nors 
kitą vertus, gal jau atėjo lai 
kas šiems pliušinukams pasi 
traukti ir savo vietą užleisti 
kitoms naujenybėms. 

Tiesa, pastaruoju metu labai 
paplito japonų gamybos 
„Pokemou" žaidimas. Tai nau
jausia paauglių manija. 

Petras Petrutis 
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RENGINIAI ČIKAGOJE 
1999 METAI 

SPALIO MĖN. 
1 d., penktadienį — Forte

pijoninės muzikos vakaras: 
„Kai susitinka poezija ir mu
zika"-. Skambina Rokas Zubo
vas. Pradžia 7:30 v.v. Lietuvių 
dailės muziejuje, PLC, Le
monte. 

2 d., Šeštadienį — Lietu
vos Dukterų dr-jos metinis 
pokylis Jaunimo centro didž. 
salėje. 

— „Lituanicos* skautų tun
to 50 metų veiklos sukaktuvi
nis pokylis Willowbrook poky
lių salėje Willow Springs, IL. 

3 d., sekmadienį — Lietu
vos himno autoriaus Vinco 
Kudirkos 100 metų sukakties 
minėjimas 3 v.p.p. Jaunimo 
centre. Rengia LB Kultūros 
taryba. 

— Šakiečių klubo Derliaus 
šventė Šaulių namuose. 

8 d., penktadienį — Dail. 
D. Karužaitės personalinė ir 
vaikų piešinių paroda „Čiur-
lionio galerijdje, Jaunimo cen
tre. 

9 d., šeštadienį — Lietuvos 
Vyčių 75 m. jubiliejinė šventė 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje, Marąuette Parke. 

10 d., sekmadienį — Či
kagos' ir apylinkių Nekalto 
Prasidėjimo M. Marijos vie
nuolijos seselių rėmėjų metinė 
šventė-vakarienė. 3 val.p.p. 
šv. Mišios Tėvų jėzuitų kop
lyčioje; 4 v.p.p. vakarienė ir 
meninė programa Jaunimo 
centro didž. salėje. 

— Pabendravimo pietūs 12 
vai. PLC salėje, Lemonte, ren
gia Pal. J. Matulaičio misija. 

— Šaulių namų administra
cijos gegužinė Šaulių namuo
se. 

— Almai Adamkienei pager
bimą Drury Lane, Oak Brook, 
IL, rengia Čikagos Lietuvių 
moterų klubas. 

— Šv. Kazimiero lietuvių 

kapinių kapų sklypų savi
ninkų draugijos metinis narių 
susirinkimas 2 vai. p.p. Gage 
parko Fieldhouse auditorijoje, 
Čikagoje, 55 St. ir VVestern 
Ave. sankryžoje. 

15 d., penktadienį — 
„Pavasaris rudenį" — Lietu
vių rašytojų draugijos Jauni
mo centro Čiurlionio galerijoje 
rengiamas jaunesniųjų gyvojo 
žodžio vakaras. 

17 d., sekmadienį — 
„Margutis II" renginys Jauni
mo centre. 

— Rašytojo Vac. Kavaliūno 
naujės knygos sutiktuvės PLC 
Lemonte, 12:30 val.p.p. Ren
gia LB Švietimo taryba ir 
PLC. 

— ALRK Moterų sąjungos 
85 metų veiklos sukakties mi
nėjimo iškilmingi pietūs May-
field pokylių salėje. 

21 d^ ketvirtadienį — Či
kagos Venezuelos lietuvių dr-
jos pusmetinis narių susirinki
mas 1 v.p.p. Šaulių namuose. 

22 d., penktadienį, — 
Budrio fondo fotografijos pa
roda Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre. 

22, 23 ir 24 d., savaitgalį 
— Ateities savaitgalis Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 
Šeštadienio vakare vyks Atei
tininkų šalpos fondo vakarie
nė. 

23 d., šeštadienį — „Puota 
jūros dugne" — jūros skautų 
ir skaučių tradicinis vakaras 
PLC, Lemonte. 

— Ateitininkų Šalpos fondo 
vakarienė Ateitininkų namuo
se, Lemonte. 5:30 v.v. paben
dravimas; 6:30 v.v. vakarienė. 

23 ir 24 d. — Amerikos Lie
tuvių 13-tasis Kongresas Jau
nimo centre. 

23 ir 24 d. — Lietuvos 
Šaulių s-gos 80 metų įkūrimo 
ir 45 m. atkūrimo tremtyje su
kakčių minėjimas Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės namuo
se. Šeštadienį — iškilmingas 

pokylis Šaulių namuose; sek
madienį — šv. Mišios Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje. 

24 d., sekmadienį — Ame
rikos Lietuvių Televizijos pie
tūs 12 vai. PLC, Lemonte. Nu
matomi svečiai iš Lietuvos — 
„Panoramos" leidėjai. 

30 d., šeštadienį — Ameri
kos Lietuvių televizijos poky
lis Jaunimo centre. Pradžia 5 
v.v. Numatomi svečiai iš Lie
tuvos — „Panoramos" leidėjai. 

31 d., sekmadienį — Tra
dicinės Vėlinių iškilmės Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
prie Steigėjų paminklo vykdo-
domos Kapų sklypų savininkų 
draugijos ir Bendruomenės 
pasauliečių komiteto, garbės 
sargyboje budint šauliams ir 
ramovėnams, gausiai dalyvau
jant lietuvių visuomenei, vyks 
12 vai. p.p. Religinę dalį at
liekant kunigui ir pasaulie
čiams bus prisimenami ir pa
gerbiami visi mūsų tautos 
mirusieji. 

— „Raganų pietūs" ir prog
rama, 12 vai. PLC, Lemonte. 
Rengia „Vaiko vartai į moks
lą" būrelis. 

LAPKRIČIO MĖN. 
4 d., ketvirtadienį — Za

rasų klubo metinis narių susi
rinkimas Šaulių namuose. 

5 d., penktadienį — Jauni
mo centro didž. salėje 7:30 v.v. 
koncertuoja Vilniaus Styginių 
kvartetas, skambina pianistai 
Sonata ir Rokas Zubovai. 

— Z. Kazėno plakatų paro
da Čiurlionio galerijoje Jauni
mo centre. 

6 d., šeštadienį — Lietuvių 
fondo metinis vajaus užbaigi
mo pokylis Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. 

7 d., sekmadienį — Tilžės 
Akto paskelbimo sukakties 
minėjimas 2 v.p.p. Šaulių na
muose. Rengia Mažosios Lie
tuvos Rezistencinis sąjūdis, 
dalyvaujant Mažosios Lietu
vos lietuvių draugijai, šau
liams, ramovėnams ir visuo-

Vargui nėra nei iiemo«. nei vasaros, nei kitų metu laiku, todėl pagalbos reikalingiems rūbų, batų, žaislų, mok
slo, higienos bei invalidams reikmenų siuntas tebeorganizuoja ..Saulutes", Lietuvos vaikų globos būrelio nare 
Raminta Mtirrhertiene (tel 630-243-9488) Rugsėjo 9 d Pasaulio lietuvių centre lemonte dovanas padėjo pa
kuoti Brone Sadauskiene, Aldona Ankiene labi sėdi priekyje*. Irena Barzdukiene. Raminti Sinkiene, Raminta 
Marchertiene. Zita Dapkienė, Ona Abromaitienė ir dr Algirdas Marchertas Nuotr Indrės Tijūnėlienes 

menei. 
— Arvydo ir Nelės Paltinų 

koncertas 3 v.p.p. Jaunimo 
centre. Ruošia Amerikos Lie
tuvių radijas. 

— Panevėžiečių klubo meti
nis narių susirinkimas Jauni
mo centre. 

— Kamerinės muzikos po
pietė. Griežia Vilniaus Stygi
nių kvartetas, skambina pia
nistai Sonata Zubovienė ir 
Rokas Zubovas. 1 val.p.p. Lie
tuvių Dailės muziejuje, PLC 
Lemonte. 

13 d., šeš tadienį — „Lie
tuvių balso" laikraščio metinė 
vakarienė 5 v.v. „Mabenka" 
restorane. 

— Draugo fondo narių meti
nis suvažiavimas 10 vai. r. 
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje. 

14 d., sekmadienį — Ang
lijos Lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių na
muose. 

— LB Kultūros Tarybos pre
mijų įteikimo šventė Jaunimo 
centre. 

— Madų paroda, PLC, Le
monte. 

19 d., penktad ien į — A. 
Kezio spalvotos fotografijos 
paroda Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre. 

20 d., šeštadienį — LFK 
„Lituanicos" futbolo klubo me
tinis pokylis PLC, Lemonte. 

— Lietuvių operos metinis 
pokylis Jaunimo centre. 

21 d., sekmadienį — Ne
priklausomos Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 81-rių metų 
sukakties minėjimas Šaulių 
namuose, Čikagoje. Rengia 
Lietuvių karių veteranų s-ga 
„Ramovė". 

— Prezidento Antano Sme
tonos 125 m. gimimo ir 55 
mirties sukakčių minėjimas 
12:30 vai. p.p. Lietuvių fondo 
salėje, PLC, Lemonte. 

28 d., sekmadienį — 
„Draugo" didysis koncertas 
Mother McAuley aukštesnio
sios mokyklos auditorijoje. 

GRUODŽIO MĖN. 
3 d., penkiadienį — Šam

pano vakaras. Rengia „Lietu
vos Vaikų viltis". 

— Z. Drurrgelienės persona
linė paroda Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo ̂ centre. 

4 ir 5 d., savaitgalį — 
Prieškalėdinė^ mugė PLC, Le
monte. 

5 d., sekmadienį — Tau
ragės Lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių 
namuose. 

— Don Varnas JAV karių 
veteranų posto ir pagalbinio 
moterų vieneto pokylis 1 vai. 
p.p. Camelot restorane, 8624 
West 95 St., Hickory Hills. 

— Jaunimo centro metinė 
vakarienė. 3 vai. šv. Mišios. 4 
vai. — programa ir iškilminga 
vakarienė. 

— Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus metinis pokylis, 
skirtas pagerbti muziejaus 
išrinktąjį „Metų asmenį". 

— „Sidabro varpelis" — 
„Saulutės", Lietuvos vaikų 
globos būrelio 12:30 vai. p.p. 
Lietuvių dailės muziejuje, 
PLC, Lemonte, rengiamas ka
lėdinis koncertas. 

11 d., šeštadienį — Labda
ros vakaras 6:30 v.v. „Sekly
čioje". Rengia JAV LB Sociali
nių reikalų taryba. 

12 d., sekmadienį — V.D. 
Šaulių rinktinės Kūčios Šau
lių namuose. 

— Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemonte, vyks misi
jos choro tradicinis kalėdinis 
koncertas. 

17 d., penktadienį — Ka
lėdinių kompozicijų paroda 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. 

19 d., sekmadienį — PLC 
Kūčios Lemonte. 

31 d., penktadienį — 
Naujųjų metų sutikimas Šau
lių rinktinės namuose. 

— Naujųjų metų sutikimas 
PLC, Lemonte. 

— Lietuvių operos Naujųjų 
metų sutikimas Jaunimo cen
tre, Čikagoje. 

2000 METAI 
SAUSIO MĖN. 

16 d., sekmadienį — Pa
bendravimas su Brone Nai
niene, 12 vai. Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Ruošia 
komitetas. 

23 d., sekmadienį — Klai
pėdos dienos iškilminga me
tinė jūros skautų ir skaučių 
sueiga PLC, Lemonte. 

VASARIO MĖN. 
13 d., sekmadienį — Va

lentino dienos proga dainų ir 
arijų apie meilę popietė. Dai
nuoja sopranas Angel Petro, 
fortepijonu skambina Rokas 
Zubovas. 1 vai. p.p. Lietuvių 
Dailės muziejuje, PLC, Le
monte. 

KOVO MĖN. 
5 d., sekmadienį — 

Skautų ir skaučių tradicinė 
Kaziuko mugė Jaunimo cen
tre. 

26 d., sekmadienį — Kon
certas Jaunimo centre. Rengia 
LB Kultūros taryba. 

BALANDŽIO MĖN. 
2 d., sekmadienį — „Laiš

kai lietuviams" 50 metų Jubi
liejinė šventė Jaunimo centre. 

— Th.Dubois „Septyni Kris
taus žodžiai" — jungtinis cho
ro, solistų ir orkestro koncer
tas vyks Lemonte, Pasaulio 
lietuvių centro Lietuvių fondo 
salėje. 

9 d., sekmadienį — Teat
ro spektaklis Jaunimo centre. 
Globoja LB Kultūros taryba. 

— Fortepijoninės muzikos 
popietė. Skambina Sonata Zu
bovienė. 1 vai. p.p. Lietuvių 
Dailės muziejuje, PLC, Le
monte. 

GEGUŽĖS MĖN. 
7 d., sekmadienį — G. 

Verdi operos „La Traviata" 
pastatymą Morton mokyklos 
auditorijoje rengia Čikagos 
Lietuvių opera. Pradžia 3 v. 
p.p. 

14 d., sekmadienį — Po-
operinis koncertas Jaunimo 
centre. Pradžia 3 vai. p.p. 

21 d., sekmadienį — „Poe
zijos diena" Jaunimo centre. 
Rengia LB Kultūros taryba. 

— Koncertas fortepijonui 
keturiomis rankomis. Skambi
na Sonata ir Rokas Zubovai. 1 
vai. p.p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC, Lemonte. 

LAPKRIČIO MĖN. 
23 — 26 d. — Teatro festi

valis Jaunimo centre. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 
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LANKOMI IR SENELIŲ 
GLOBOS NAMAI 

Užsitęsę Pivašiūnų parapi
jos senelių globos namų įren
gimo darbai kitais metais tu
rėtų būti užbaigti. Finansinę 
paramą pagal socialines plėt
ros programą pažadėjo socia
linės apsaugos ir darbo mi
nistre Irena Degutienė. 

Ministrė, kaip informavo Pi
vašiūnų klebonas Vincas Bau
blys, buvo atvykusi į Šven
čiausiosios Mergeles Marijos 
Ėmimo į Dangų — Žolinės at
laidus, dalyvavo pagrindinėse 
Mišiose, taip pat aplanke se
nuosius ir greta jų baigiamus 
įrengti naujus parapijos sene
lių globos namus. 

Kuklioje trobelėje prie baž
nyčios — senuosiuose globos 
namuose — tera vos aštuonios 
vietos vienišiems parapijos se
neliams, o norinčių čia rasti 
šiltą pastogę — gerokai dau
giau. Tad ir buvo nuspręsta 
šiam tikslui pritaikyti parapi
jai padovanotą buvusį mokyk
los bendrabučio pastatą. Mal
tos ordino pagalbos tarnybos 
ir parapijiečių aukų lėšomis 
jau baigti išorės darbai, už
dengtas stogas. Labdaros 
principu Alytaus elektros 
tinklai nutiesė į pastatą elekt
ros Uniją. Tačiau vidaus dar
bams — grindims, durims, 
laiptams, apšildymo sistemai 
savo lėšų parapija jau nebetu
ri. 

Pamačius savo akimis tikrai 
labai gražiai iš lauko atrodan
tį pastatą su mansardomis, 
taip pat apžiūrėjus senuosius 
globos namelius, ministrei Ire
nai Degutienei nekilo abejo
nių, kad parama tikrai reika
linga. Užbaigus darbus, nau
juosiuose Pivašiūnų parapijos 
senelių globos namuose galės 
prisiglausti apie trisdešimt 
žmonių. Čia bus įrengta val
gykla, valgomasis ir visa, kas 
reikalinga patogiam žmonių 
gyvenimui. 

Didieji Žolinės atlaidai Piva
šiūnuose truko aštuonias die
nas. Kiekvieną meldžiamasi 
vis kita intencija. Sekmadienį, 
pagrindinę atlaidų dieną, bu
vo meldžiamasi už šeimą. Kar
tu su tūkstančiais maldininkų 

Ieško giminių 
•Ieškau tetos Elenos Pra-

naitytės-Ūturienės-Puskar-
skienės vaikų. Mano teta, 
prasidėjus Antrajam pasauli
niam karui, pasitraukė į Vo
kietiją, o po to į Čikagą, kur 
gyveno iki mirties. Iš pirmos 
santuokos teta Elena turėjo 
sūnų Algį Ūturą, gimusį 1941 
m. Kybartuose. Jis turėtų gy
venti Čikagoje. Iš antros san
tuokos Čikagoje tetai gimė 
dukterys Regina, Marija, Bi
rutė. .Eleonora, Vita. Mano 
mamai ir tetai mirus, susira
šinėjimas nutrūko. Labai no
rėčiau susirasti savo gimines. 
Rašykite: Roma Pranaitytė-
Lovkelienė, Didlaukio 74-19, 
2075 Vilnius. Lietuva. 

iš artimų ir toimų parapijų, 
dideliu būriu kunigų, diakonų, 
klierikų už šeimas meldėsi ir 
Kaišiadorių vyskupas Juoza
pas Matulaitis bei Vilkaviškio 
vyskupas Juozas Žemaitis. At
laidų iškilmėse dalyvavo Aly
taus apskrities viršininkas Ig
nas Aleškevičius, Alytaus ra
jono meras Algirdas Vrub-
liauskas. 

Rugpjūčio 16 dieną, prie 
aukso karūna vainikuoto ste
buklingojo Pivašiūnų Dievo 
Motinos Marijos paveikslo bu
vo meldžiamasi už mokytojus 
ir katechetus. Antradienį, rug
pjūčio 17-ąją — maldų už Ca
ritas darbuotojus diena. (Elta) 

ŪKININKAI NETURI 
KUR DĖTI GALVIJU 

Lietuvos ūkiuose užauginta 
15,000 galvijų daugiau nei rei
kia. Mėsos kombinatai iš žem
dirbių priima tik apie 9.000 
išaugintų galvijų, kuomet ūki
ninkai perdirbėjam^ siūlo 
pirkti net 24,000 vien tik gerai 
įmitusių galvijų. 

Pasak Mėsos perdirbėjų są
jungos prezidento. „Klaipėdos 
maisto" vadovo Gintaro Va
lančiaus, dabar Lietuvoje, 
kaip niekada anksčiau, mažai 
parduodama mėsos produktų. 
Įmonės bankrutuoja, nepajeg-
damos konkuruoti su turgumi, 
kuriame mėsa beveik trečda
liu pigesnė, nes prekiautojai 
nemoka jokių mokesčių, išsky
rus tik už patentą. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
per pirmąjį pusmetį 13 di
džiausių Lietuvos mėsos per
dirbimo įmonių pagamino be
veik 9 tūkst. dešrų ir rūkytų 
gaminių — tai 4.000 tonų ma
žiau negu pernai. 

Jmonės neturi iėšų atsiskai
tyti su žemdirbiais. Šaldytu
vai prikrauti Žemės ūkio ir 
maisto produktu rinkos agen
tūros nupirktos jautienos. Šios 
agentūros vadovai tikina grei
tai atsiskaitysią su perdirbė
jais, nes jau paėmė 20 mln. 
litų paskolų. 

Ūkininkai ir mėsos perdir
bėjai dabar tiki į susitarimus 
su Maskva, kuri pasirengusi 
pirkti daugiau lietuviškų pro
duktų. R.J. 

VILNIUS 
v 

Žiemos kainos pirmyn ir atgal 
Spalio 1 d. - kovo 31 d., 

išskyrus kalėdinį laikotarpy 

New York $406 
Chicago $450 
Seattle $560 
plius mokesčiai. 

Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
WEB. SITE: VYTIS TOURS.COM 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
S Į Mutual Federal Savings and Loan l.^ 

EIUMl Associatlon of Chicago * = S 5 > 

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Carimir G. Oksas, President 
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus 

mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://TOURS.COM
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Pianisto Roko Zubovo kon
certas, vyksiąs šį penktadieni, 
spalio 1 d.. 7:30 vai. v. PLC. 
nudžiugins ne tik muzikos. 
bet ir poezijos mėgėjus. Pro
gramoje, pavadintoje „Kai su
sitinka poezija ir muzika"' 
skambės kompozitorių Sho-
pin, Bach, List, Beethoven 
kūriniai, įkvėpti A. Micke
vičiaus. VY. Shakespeare, Pe
trarkos eilių. Pianistas taip 
pat pasidalins savo mintimis 
apie poezijos ir muzikos ryšį. 
Po koncerto neskubėkite namo 
- pabendraukite, pasikalbėki
te prie stiklo vyno. 

Laimingųjų „Draugo" bi
lietų t raukimas įvyko sukak
tuvinėje puotoje rugsėjo 26 d. 
Martiniąue salėje. Laimėtojais 
tapo: 100 dol. — Jonas Zabu-
kas iš Darien. IL; 150 dol. — 
Anna Serafinas iš Elizabeth. 
NJ; 200 dol. — Teresė Žakas, 
Riehmond Hiil, NY; 250 dol. 
— D. Adikevičienė. Darien. 
IL; 300 dol. Ričardas ir Ai-
monda Kontrimai. Mission 
Viejo, CA: 500 dol. Vytautas 
Prialgauskas iš Palos Hills. 
IL. Sveikiname laimėtojus! 

Nekaltai Pradėtosios M. Marijos 
seserų Putnamel rėmėjų pirmi
ninke Juze Ivašauskiene visus 
nuoširdžiai kviečia dalyvauti me
tinėje rėmėjų šventėje spalio 10 d., 
sekmadienį, pradedant 3 vai. p.p. 
Mišiomis t. Jėzuitų koplyčioje, o po 
jų — tęsiant programą (4 vai. p.p.) 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Visas pelnas skiriamas seselių dar
bams paremti. 

Lietuvos Vyčių 112 kuopa 
nuoširdžiai kviečia į savo 75 
metų jubiliejaus puotą, kuri 
vyks spalio 9 d., šeštadienį. 
Užsisakyti vietą galite, skam
bindami Estelle Rogers tel. 
708-425-6003 arba Mary Ban-
KV bet 708-499-4231. 

Gal kam t ik „Taut i ška 
giesmė", o m u m s — Lietu
vos Himnas! Parodykime to 
himno autoriui deramą pa
garbą, dalyvaukime jo 100 m. 
mirties sukakties paminėjimo 
iškilmėse sekmadienį, spalio 3 
d., 3 vai. p.p., Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Savo dalyva
vimu — konkrečiu veiksmu, 
ne vien žodžiais — pademons
truosime, "ką mums reiškia 
Lietuvos himno eilutės, kad 
tebegirdime Kudirkos „Varpo" 
šauksmą: „Kelkite, kelkite!", 
kad tikime Lietuvos dvasiniu 
prisikėlimu. 

„Draugo" p r e n u m e r a t a 
visiems metams - tik 65 dol.'. 
Pigiau „Draugą" užsisakyti 
galėsite tik ribotą laiką, taigi 
skubėkite užsiprenumeruoti 
šį vienintelį išeivijos dienraštį. 
Papiginimas galioja tik nau
jiems skaitytojams ir tik 
tiems, kurie gyvena JAV. 

Šakiečių klubo Čikagoje 
Derliaus šventė prasidės spa
lio 3 d„ sekmadienį, 12 vai. 
Šaulių namuose. Ir nariai, ir 
svečiai kviečiami su zanavy
kais pasilinksminti. Šeiminin
kės vaišins svečius namie ga
mintais cepelinais, gros Šau
lių orkestras. Jei galite, atsi
neškite dovanų laimėjimams. 

„Kas veikia ir ko d a r rei
kia?" — ši tema bus nagri
nėjama konferencijoje „Dova
na Lietuvai", kuri vyks š.m. 
lapkričio mėn. 5-7 d. Key 
Bridge Marriott viešbutyje, 
Arlingtone. Virginijos valsti
joje. Simpoziume, kuriam va
dovaus Jurgis Lendraitis, da
lyvaus Lietuvos Respublikos 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Irena Degutienė, 
_Kaimo vaikų" fondo pirmi
ninkė Regina Švobienė ir Lie
tuvos Respublikos Sveikatos 
ministerijos pareigūnas Pau
lius Bindokas. Konferenciją 
ruošia JAV LB Socialinių rei
kalų taryba, Lietuvos ambasa
da ir JAV LB Vašingtono 
miesto apylinkė. Visą informa
ciją galima gauti atsiunčiant 
savo vardą, pavardę, adresą ir 
telefoną telefaksu 773-436-
6909 arba elektroniniu paštu: 
ajbudrys@ameritech.net; arba 
skambinant telefonu 773-284-
6786. Atsiliepus atsakovui ži
nias prašome įkalbėti aiškiai. 

..Draugo" administratorius Valentinas Krumplis įteikia du bilietus SAS 
bendrovės lėktuvų linija skrydžiui į Vilnių Aldonai Šimaitienei iš Bur-
bank. IL. Jai šie bilietai tekainavo 1 dolerį! SAS buvo padovanojusi du bi
lietus ..Draugui", o laimingojo bilieto traukimas įvyko ..Draugo" sukaktu
viniame pokylyje Martiniąue salėje rugsėjo 26 d. Laimėtoja tapo Aldona 
Sunaitiene Sveikiname ją ir dėkojame SAS bendrovei už tokią vertingą 
dovaną. 

• Akcijų, bonų bei ki tų 
ver tybių p i r k i m e i r pa r 
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą. Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel 1-888-879-7730. (sk.) 

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas — 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r . 
p e r WCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903, adresas: 4459 
S Francisco. Chicago, IL 60632. 
;sk. I 

Kongreso atstovas John M. Shimkus rūpinasi ne vien lie: ..vių politiniais 
reikalais, jis taip pat nuoširdžiai domisi lietuvių kultūra .r menu. 

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 
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J o h n M. Shimkus, JAV 
Kongreso narys, ir jo žmona 
Karen, su Atstovų rūmų dele
gacija lankėsi Lietuvoje ir iš 
savo protėvių gimtinės grįžo 
su geriausiais įspūdžiais. 
Džiaugiasi Lietuvoje patirtu 
vaišingumu ir visur labai ma
loniu priėmimu, kokio nejuto 
lankydamiesi kitose Europos 
valstybėse. Delegacijai vado
vavo JAV Atstovų rūmų pir
mininkas — Speaker of the 
House Dennis Hestert, kuris 
Vilniuje padarė stiprius para
mos pareiškimus ryšium su 
Lietuvos siekiais tapti NATO 
nare. 

Būrelis „Vaiko var ta i i 
mokslą" ruošia nuotaikingą 
„Raganų dienos" popiete, ku
rioje - geri pietūs, jaunųjų ta
lentų programėlė ir žaidimai 
vaikams. „Raganų popietė" 
vyks sekmadienį, spalio 31 d., 
po 11 vai. Mišių Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte. Tuo pa
čiu skaniai pavalgysite, išvysi
te įdomią programėlę ir pa-
remsite apleistus Lietuvos 
vaikučius. 

Popiežiaus Leono Xiil 
fondas iš Petro Jokubkos 
fondan įneštų 250,000 dol. pel
no - po 1000 dol. paskyrė Lie
tuvos krikščioniškos demokra
tijos veiklai remti - „Tėvynės 
sargui" ir Lietuvos televizijos 
11 kanalui. 

Dr. Vincos Kudirkos žo
džiais: „Tegul saulė Lietuvoj 
tamsumus prašalina" krei
piamės į Čikagos ir apylinkių 
lietuvius ir kviečiame visus 
lietuvius, įvairių pasaulėžiū
rų, Lietuvos meilės ir vienybės 
labui paminėti Vinco Kudir
kos 100-ąsias mirties metines. 
Minėjimas įvyks spalio 3 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Jauni
mo centre. 'Veiks speciali paro
da — „Kudirkos gyvenimas ir 
darbai". 

„Nerijos" j ū r ų skaučių 
tun to visų vienetų sueigos 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte, vyksta kiekvieną šeš
tadienį po pamokų lituanis
tinėje mokykloje. Visos lietu
vaitės kviečiamos įsijungti į 
smagų ir įdomų lietuvišką 
jūrinį skautavimą. Informaci
jai kreipkitės į tuntininkę j.s. 
Viligailę Lendraitienę, tel. 
708-388-2041. 

Besilankydami Lemonte, 
užsukite į Lietuvių dailės mu
ziejų. Šį rudenį čia eksponuo
jamas Amerikos lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos 
(ALIAS) Čikagos skyriaus pa
ruoštas spalvotų nuotraukų 
ciklas „Lietuvos kariuomenė". 
Kad nuotraukos būtų prieina
mos visuomenei, pasirūpino 
valdybos narys Rimantas Gu
rauskas. 

JAV Lietuvių Bendruo
menės XV tarybos trečioji se
sija įvyks spalio 8-10 d. Shera-
ton Four Points viešbutyje 
(prie Gen. Mitchell Interna
tional Airport, Milwaukee, 
WI). Visą informaciją apie šią 
tarybos sesiją galima gauti 
kreipiantis į V. P. Janušonis, 
P.O. Box 351/352, Dousman, 
WI 53118. Tel. darbo metu: 
414-965-2064, telefaksu bet 
kuriuo metu: 414-965-4247. 

PROF. HENRIKAS 
SADŽIUS ČIKAGOJE 

Vilnietis moksi;ninkas-pro-
fesorius, dr. Henrikas Sa-
džius, Lietuvos Sporto encik
lopedijos vyr. redaktorius, vėl 
atvyko Čikagon. Čia jis susi
tiks su šios enciklopedijos 
talkininkais, ruošiančiais me
džiagą apie JAV gyvenančius 
ar gyvenusius lietuvius sporti
ninkus, sporto veikėjus ar klu
bus. 

Svečias pažymėjo, kad kita 
medžiaga šiai enciklopedijai 
jau paruošta ir netrukus pir
masis savo pobūdžiu veikalas 
Lietuvoje bus pradėtas spaus
dinti. Norima, kad Lietuvos 
Sporto enciklopedija skaityto
jus pasiektų dar prieš 2000-
ųjų metų olimpiadą Sydnėjuje. 

Šį svarbų Veikalą leidžia 
Lietuvos kūno kultūros ir 
sporto departamentas, kurio 
generalinio direktoriaus pava
duotojas Algirdas Raslanas 
neseniai viešėjo Toronto mies
te, Kanadoje. Ten šis pasižy
mėjęs Lietuvos isporto srities 
darbuotojas dalyvavo ir Šiau
rės Amerikos Lietuvių .fizinio 
auklėjimo ir sporto sąjungos 
vadovybės posėdyje. 

Plačiau apie vilniečio, besi
svečiuojančio Čikagoje, prof. 
dr. Henriko Sadžiaus įspū
džius čia, pranešime vėliau. 

E.Š. 
Skanūs mieliniai blynai 

ir šviežia obuolinė košė! 
Jais pasivaišinti kviečia Jau
nimo centro Moterų klubas. 
Vaišės prasidės spalio 3 d., 
sekmadienį, 8 vai. r. Jaunimo 
centro kavinėje. Savo apsilan
kymu paremsite Jaunimo 
centrą. Laukiame! 

Mt. Sinai ligoninė atlieka 
nemokamą paslaugą - mamo-
gramą („mammcgram") - mo
terys gali pasitikrinti, ar ne
serga krūties vėžiu. Progra
ma „Woman to Woman" įs
teigta, kad visos moterys, su
laukusios 40 metų, galėtų pa
sitikrinti, o taip pat ir tos, ku
rios neturi sveikatos draudi
mo arba tos, kurioms draudi
mas nepadengia mamogramos 
išlaidų. Norėdamos daugiau 
informacijos, skambinkite tel. 
1-888-AT-SINAI (1-888-287-
4624). 

Seselių kazimieriečių rė
mėjai švenčia 80 m. veiklos 
sukakti. Spalio 24 d. sekma
dienį, 1:00 vai. p.p. Oak Lawn 
Hilton viešbutyje 9333 So. Ci
cero Ave., Oak Lawn, vyks ju
biliejinis pokylis. Seselių kazi
mieriečių rėmėjai, jų šeimos 
bei pažįstami ir visi, susi
domėję arba norintys genau 
susipažinti su seselių misija 
kviečiami dalyvauti. Bus pie
tūs, laimėjimai. Galėsite nusi
pirkti rėmėju kepimo knygą 
„Jubilee Gems". Vietas užsi
sakykite paštu. iŠ anksto už
simokėdami (20 dol. asme
niui): Sisters of St. Casimir 
Atuciliary, 80th Anniversary 
Luncheon, Sisters of St. Casi
mir Mother House, 2601 W. 
Marąuette Road, Chicago, IL 
60629-1894. Jeigu turite klau
simų, skambinkite Bernice 
Misevics, tel. (708) 423-5769 

L MARČIULIONYTĖS 
SPAUDOS KONFERENCIJOJE 

Savo viešnagės metu Čika- nė, turėjo apie daug ką pa
goję naujoji Lietuvos kultūros pasakoti lietuvių žiniasklaidos 
viceministre Ina Marčiuliony- atstovams. Kadangi ji dabarti-
tė, rugsėjo 21 d. dalyvavo nių pareigų ėmėsi dar palygi-
spaudos konferencijoje, kurią nus neseniai kartu su Kultū-
surengė darbščioji JAV Lietu- ros ministru Arūnu Bėkšta, ne 
vių Bendruomenės Kultūros 
tarybos pirm. Marija Remienė. 

Viešnia iš tėvynės, Vilniaus 
universitete baigusi lietuvių 
kalbo6 ir literatūros studijas, 
prieš ateidama dirbti į Kultū
ros ministeriją, darbavosi žur
nalistikos srityje. Prieš 3 mė
nesius I. Marčiulionytė dar re
dagavo „Ieva & Haper's Ba-
zaar" pirmąjį numerį. 

Dabar I. Marčiulionytė yra 
viena iš dviejų Lietuvos Kul
tūros viceministrų. Jos dėme
sio centre, be kitų sričių, yra 
kultūros įstaigos, tarptauti
niai ryšiai, o taip pat ir Lietu
vos kultūros skleidimas už
sienyje. Todėl viešnia, kurią 
„Seklyčioje" pristatė M. Remie-

su visais klausimais buvo su
sipažinusi. 

I. Marčiulionytė informavo 
apie Čiurlionio minėjimą, ku
ris šio menininko 125 m. gimi
mo sukakties proga yra ren
giamas 2000 m. gruodžio mė
nesį Paryžiuje. Ten bus išsta
tyti Čiurlionio darbai - origi
nalai. 

Kultūros viceministre taip 
pat norėjo žinoti, ko reikia 
išeivijai. J i jau kalbėjusi su S. 
Balzeku dėl parodų surengi
mo. Sakė, kad kai kurios iš jų, 
pvz., grafikos ir fotografijos 
parodos yra paruoštos, jas yra 
lengviausia pervežti. „Mes 
išeivijos niekada nepamirš
tame", — akcentavo I. Mar

čiulionytė. 
„Draugo" vyr. redaktorė Da

nutė Bindokienė pareiškė, kad 
išeivijai labai trūksta dailioje 
žodžio atstovų iš tėvynės 
Bronius Juodelis teiravosi, 
kodėl Lietuvos dienraščiuose 
mažai vietos skiriama jauni
mui. Savo klausimus bei nuo
mones išsakė ir kiti spaudos 
konferencijos dalyviai. Kiek 
ilgėliau kalbėjo Bronius Nai
nys, kuris argumentuotai pa
teikė buvusią išeivijos lietu
vių poziciją kultūros bei kitų 
sričių klausimais. Jis klausė, 
ar Lietuvos kultūros ministe
rija turi užsibrėžtus tikslus, 
siekimus. Viešnia į šį klausi
mą atsakė, kad ministerija 
dar nėra priėmusi valstybinės 
kultūrines politikos. 

Greitai prabėgo pora valan
dų besišnekant ir teikiant pa
siūlymus Lietuvos kultūros 
viceministrei. Reikia manyti, 
kad ši „Seklyčioje" praleista 
popietė atneš teigiamų rezul
tatų. Ed. Šulaitis 

Po susitikimo su Lietuvos kultūros viceministre Ina Marčiulionyte I eilėje iš kairės: Marija Remienė, Ina 
Marčiulionyte, Danutė Bindokienė, Aldona Šmulkštienė. II eilėje: Arvydas Reneckis, dr. Petras Kisielius, Bro
nius Juodelisx Juozas Žygas ir Bronius Nainys. 

LIETUVIŠKŲ NAMU PABENDRAVIMO 
POPIETĖS 

Pasaulio lietuvių centro ren- jame, kad nėra gerai tik pla-
ginių komitetas savo ruošia
mais renginiais rūpinasi išlai
kyti ir puoselėti lietuviškas 
tradicijas, papročius, neuž
miršti lietuviškos muzikos, 
poezijos, teatro, lietuviškos 
knygos bei jų autorių. Komite
tas rengia Madų parodas, ka
lėdinę mugę, pasikviečia kal
bėtojus įvairioms, aktualioms 
temoms aptarti. Spalio 24 d. 
ruošiame pietus-vajų Lietuvių 
televizijai paremti. Nedera pa
miršti ir mūsų lietuviškų val
gių, jų gaminimo tradicijų ir 
lietuvių tautos vaišingumo. 
Vieną tokių paprastesnių val
gių labai pamėgome gaminti ir 
darome koldūnus-virtinukus. 
Centre ir Lemonto apylinkėse 
apsigyveno nemažas skaičius 
darbščių moterų, ir jos mielai 
ateina mums į pagalbą. Žie
mos metu mes virtinukus ga
miname kas antrą savaitę ir 
kiekvieną kartą padarome 
daugiau kaip devynis tūkstan
čius. Už visus renginių gautos 
lėšos eina centro išlaikymui. 

Mėgstame dirbti, bet galvo-

nuoti, rengti renginius, vykdy
ti kitus darbus, vienu žodžiu 
tik dirbti ir dirbti. Galvojame, 
kad labai smagu bent kartą 
per metus sueiti, pabendrauti, 
pasivaišinti, padainuoti, links
mai pasišnekučiuoti. 

Tokį pasisvečiavimą suren
gėme gražią antradienio po
pietę Bočių menėje. Vaišino
mės, linksmai kalbėjome, dai
navome, skambėjo juokas ir 
linksmi pasakojimai. Savo dai
nomis aplankėme gimtinę, 
prisiminėme jos melsvą pa
dangę, dainavome apie nebe-
grįžtančią jaunystę, o baigėme 
„Žemėj Lietuvos ąžuolai ža
liuos" ir „Lietuva brangi". 
Akordeonu pritarė Stasė Jag-
minienė. Buvo smagu, ir nors 
kelias valandėles pamiršome 
savo negalavimus, rūpesčius. 
Bandome padėti viena kitai 
tai geru žodžiu, tai kokiu nors 
mažu patarnavimu. Iš tokių 
dalykų gimsta pasitikėjimas. 
draugystė. 

Smagu, kad turime savus 
lietuviškus namus. Džiaugia

mės, kad atsirado drąsių ir 
dosnių žmonių, kurie nupirko 
šiuos namus, kuriuose mes ga
lime lietuviškai melstis, lietu
viškai mokytis, šokti tautinius 
šokius, lietuviškai dainuoti, 
vaišintis ir kitus pavaišinti. 
Esame laimingos, kad turime 
didelį skaičių darbščių pagal
bininkių. Bronė Nainienė 

Linksmus nuotykius per PLC pa
bendravimo pietus pasakojo Irena 
Gelažienė. Nuotr. B. Kronienės 

Pasaulio lietuviu centre ne tik dirbame, bet ir bendraujame Is k Raniiii'a Sinkiem-, lirone Nainiene Agate 
Tiškuvii-ne ir Brone Sadauskiene. Nii"'r Banintės Kroniene« 
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