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Seimas sumažino šių metų 
valstybės biudžetą 

Vilnius, spalio 14 d. (BNS) 
— Po daugiau nei mėnesį tru
kusių svarstymų Seimas di
dele balsų persvara ketvirta
dienį patvirtino sumažintą šių 
metų valstybės biudžetą. 

Biudžeto pajamos ir išlaidos 
sumažintos 450 mln. litų (6.2 
proc.) — iki 6.761 mlrd. litų. 
Tokia didele suma valstybės 
biudžetas mažinamas pirmą 
kartą pastaraisiais metais. 

Už biudžeto pataisas balsa
vo 72, prieš — 18, susilaikė 17 
Seimo narių. 

Balsavime nedalyvavo ar
ba balsavo prieš opozicinių 
LDDP, Socialdemokratų, taip 
pat Centro bei kitų frakcijų 
nariai. 

Socialdemokratų vadas 
Aloyzas Sakalas tvirtino, jog 
valdančioji koalicija toliau 
klampina valstybę į skurdą, o 
LDDP frakcijos narė Sigita 
Burbienė sakė mananti , kad 
biudžeto pataisa yra niekinė, 
nes neatitinka tikrovės. Kaip 
argumentą opozicija minėjo tą 
faktą, kad į biudžetą jau nesu
rinkta daugiau kaip vienas 
milijardas litų planuotų pa
jamų. 

Opozicinių frakcijų nuomo
nei, jog biudžetas mažinamas 
per mažai, pritarė ir konserva
torius Juozas Listavičius. 

„Biudžeto mažinimas tik iš 
dalies išspręs problemas", 
sakė jis. 

Finansų ministras Jonas 
Lionginas taip pat pripažįsta, 
kad biudžeto sumažinimas 
450 mln. litų yra nepakanka
mas. Jis neatmeta galimybes, 
kad iki metų pabaigos gali pri
trūkti apie 300 mln. litų. J. 
Lionginas neslepia, kad 1999 
m. biudžetas buvo priimtas, 
atsižvelgus į nerealiai optimis
tines ekonomikos augimo pro
gnozes. 

Tvirtinant 1999 m. biu
džetų, buvo numanyta, kad 
bendrasis vidaus produktas 
(BVP) šiemet augs 5.5 proc. 
Tačiau pirmąjį pusmetį BVP 
sumažėjo 4.8 proc., o žinovų 
spėjamas metinis jo smukimas 
yra 2 proc. 

Seimo nariai nesutiko 
320,000 litų sumažinti Seimo 
paprastąsias išlaidas, šiuos 
pinigus skiriant Seimo kontro
lierių įstaigai. Tačiau buvo 
pritarta pasiūlymui 2 mln. 
litų sumažinti valstybės sko
los aptarnavimo išlaidas, dau
giau nei vieną milijoną litų 
skiriant švietimo įstaigų sta
tybai ir remontui ir daugiau 
nei 700,000 litų — vadovėlių 
leidvbai. 

yjjfąjš pujl/ynJsjJijs,^ 
* Dėl sudėt ingus ekono

m i n ė s padėt ies Lietuvoje 
Seimas nutarė sulėtinti Vi
daus reikalų ministerijos vi
daus tarnybos pirmojo ir an
trojo pulkų pertvarkymą į 
specializuotus policijos dali
nius. Šių pulkų kareiviai sau
go įkalinimo įstaigas. Seimo 
sprendimu, į vėlesnius metus 
nukeliamas dalies profesiona
liųjų etatų įvedimas VRM vi
daus tarnybos pulkuose, todė! 
per rudeninį šaukimą į priva
lomąją tarnybą papildomai 

Lietuvai rengianti* uždaryti Ignalinos atominę elektrinę, jau ::;bar pradėta ieškoti galimybių kaip apsirūpinti 
elektros energija. Tuo tikslu ministras pirminmka.s Rolandas Paksas spalio 14 dieną lankėsi Kruonio hidroaku-
muliacinėje elektrinėje, susipažino su jos darbu, ateities pen-oektyvomis, galimybėmis didinti pajėgumus. 

Nuotr.: (Iš kairės; Kruonio elektrines direktorius Vaclovas Spudulis ir premjeras Rolandas Paksas surengė 
trumpą spaudos konferenciją. lElta) 

Politinių partijų finansavime 
trūksta „skaidrumo" 

Derybas dėl ES narystės Lietuva 
tikisi baigti 2001-aisiais 

Vilnius, spalio 14 d. (BNS) visuomenės nuotaiku. Rugsėjį 
— Europos Komisija trečia- atliktas tyrimas parodė, kad 

Vilnius, spalio 14 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus ketvirtadienį pasirašė ir 
pateikė Seimui svarstyti Poli
tinių partijų ir organizacijų fi
nansavimo įstatymo pataisų 
projektą, kuriuo siekia nusta
tyti „aiškius bei racionalius" 
finansavimo principus. 

Pasak prezidentūros pa
ruošto aiškinamojo rašto, pa
taisomis taip pat norima nu
matyti partijų bei politinių 
organizacijų atsakomybę už fi
nansavimo tvarkos pažeidi
mus. 

Prezidento nuomone, taip 
būtų „sustiprinta politinių 
partijų nepriklausomybė nuo 
finansinių grupių bei padidin
tas visuomenės pasitikėjimas 
partijomis ir parlamentine de

mokratija". 
Pasak pranešimo, kadangi 

Politinių partijų ir organiza
cijų finansavimo įstatyme yra 
numatytas politinių partijų fi
nansavimas iš valstybės biu
džeto, pataisų projekte siūlo
ma uždrausti Lietuvos įmo
nėms finansuoti politines par
tijas ir organizacijas. Taip pat 
siūloma uždrausti politinėms 
partijoms ir organizacijoms 
priimti anonimines lėšas bei 
anonimines dovanas. 

Politinių partijų ir organiza
cijų finansavimo įstatymą Sei
mas priėmė šiemet sausio 12* 
dieną. Pri imant įstatymą, de
klaruota, kad jis „praskai
drins" partijų finansinę veiklą 
ir skatins jų politinį akty
vumą. 

Vilniaus prokuratūra Amerikai 
suteikė duomenų apie „Snorą" 

Vilnius, spalio 13 d. (BNS) 
— Vilniaus miesto apylinkės 
prokuratūros vyriausiasis pro
kuroras Virginijus Sabutis 
sakė, kad prokuratūra, prieš 
keletą mėnesių gavusi teisinės 
pagalbos prašymą iš JAV in
stitucijų, pateikė duomenų 
apie „Snoro" banką. V. Sabutis 
atsisakė paaiškinti, kokio po
būdžio informacija perduota. 

„Kol kas prokuratūra jokio 
tyrimo, susijusio su 'Snoro' 

* Generalinis prokuro
ras Kazys Pėdnyč ia nurodė 
sustiprinti kovą su muzikos. 
vaizdo ir kompiuterių progra
mų pasisavinimu. Prokuroras 
ketvirtadienį pasirašė įsaky
mą patikrinti, kaip išaiškina
mi nusikaltimai, susiję su au
torių ir gamintojų teisių pa
žeidimais, bei kodėl jie ne vi
sada pilnai ir visapusiškai ti
riami. Įsakyme nurodoma vy
riausiesiems prokurorams pa
tikrinti, kaip apygardų terito
rijose vykdomi įstatymų rei
kalavimai priimant, registruo
jant, nagrinėjant pareiškimus 
ir pranešimus apie tokio po
būdžio nusikaltimus. BNS. 

banku, neatlieka ir tokio 
prašymo nėra gavusi, tačiau 
aš neatmetu galimybės, jog 
gavus prašymą iš JAV institu
cijų, tyrimas bus atliekamas", 
sakė V. Sabutis. 

Lietuvos mokesčių policijos 
Pinigų plovimo prevencijos 
skyrius informaciją apie ga
limą Kanados bendrovės 
_YBM Magnex" pinigų plo
vimą per sąskaitas „Snore" iš 
JAV teisėsaugos institucijų 
gavo vasario mėnesį. 

„InterpolV Lietuvos nacio
nalinis biuras savo kanalais 
anksčiau taip pat yra gavęs 
tam tikros informacijos apie 
..Snorą". Tačiau biuro vyresny
sis komisaras Laimonas Vasi
liauskas sakė, kad dabar 
..InterpolV nedomina „Snoro" 
bankas ir jo veikla, o informa
cijos apie jį daugiau negauna
ma. 

Šią vasarą JAV ir Kanados 
spauda pranešė, kad išaiš
kintas beveik dešimtį metų 
sumaniai slėptas pinigų plovi
mo kanalas. Žurnalistų ži
niomis, šioje schemoje pinigai 
kelis kar tus per „Snoro" ban-

dienį iš esmės teigiamai įver
tino Lietuvos pažangą, o Euro
pos Sąjungos (ES) valstybių 
vadovai, susirinkę Helsinkyje 
gruodžio mėnesį, apsvarstys 
Komisijos išvadas ir priims 
sprendimą dėl derybų su še
šiomis kandidatėmis pradžios. 

„Europos Komisijos reko
mendacija yra solidus pagrin
das, teikiantis pagrįstų vil
čių", sako Europos Komiteto 
prie Lietuvos vyriausybės ge
neralinis direktorius Petras 
Auštrevičius. 

Lietuvos eurodiplomatai ti
kisi, kad prie derybų stalo sės 
2000 m. pradžioje ir kad Lie
tuva sugebės pavyti anksčiau 
derybas pradėjusias kai ku
rias pirmosios grupės kandi
dates. P. Auštrevičius sako, 
kad yra pagrindo manyti, jog 
Lietuva galėtų baigti derybas 
per dvejus metus. Diplomatas 
savo viltį grindžia Lietuvos 
sugebėjimais prisitaikyti prie 
ES reikalavimų, pademonst
ruotais pastaraisiais metais, 
kuriuos Komisija įvertino pa
lankiai. 

Lietuvos eurodiplomatų op
timizmas kol kas nedera prie 

Lietuvoje vis sustiprėja skep
tiškos nuomonės K ! narystės 
ES. Euroskeptikai,1-kurių da
bar yra 30.6 proc.. baigia prisi
vyti euroentuziastus, kurių 
sumažėjo iki 34.1 proc. 

Tačiau diplomatai sako, kad 
visuomenės vertinimai yra 
veikiau emociniai, nei raciona
lūs. Todėl lietuviai, nuvilti ES 
spaudimo uždaryti Ignalinos 
atominę elektrinę ir porą me
tų veltui laukę pakvietimo į 
derybas, o dabar gavę palankų 
Komisijos įvertinimą, turėtų 
vėl labiau pasitikėti Europos 
Sąjunga. 

P. Auštrevičius sako, kad 
pastarasis Komisijos doku
mentas nėra Lietuvos eurodip
lomatų „šimtaprocentinė per
galė", nors jame minima dau
gelis Lietuvos pateiktų skaičių 
ir argumentų. 

Pernai ir užpernai, Lietuvai 
negavus pakvietimo į narystės 
derybas, Lietuvos valdžios at
stovai priekaištavo, kad Euro
pos Komisija, vertindama val
stybės pažangą, rerriėsi pase
nusia statistika ir neįsiklausė 
į Vilniaus aiškinimus. 

Žiniasklaidos laisvių ribojimas 
netenkina valstybės vadovo 

Vilnius, spalio 14 d. (Elta) 
— Labiausiai Lietuvos krikš
čionių demokratų partijos 
(LKDP) ir prezidento Valdo 
Adamkaus nuomonės skiriasi 
dėl Visuomenės informavimo 
įstatymo pataisų, rengiamų 
šios partijos sumanymu. 

Ketvirtadienį susitikęs su 
krikščionių demokratų atsto
vais, V. Adamkus dar kartą 
pareiškė iš principo nesu
tinkąs su ketinimais steigti 
naujas institucijas, apribo
siančias spaudos laisves. 

Kritiškai žiniasklaidos ir kai 

ką buvo iš JAV pervesti į 
kitų valstybių bankus. 

Praėjusią savaitę Rusijos 
televizijos žurnalistai paskel
bė turį dokumentų. įrodančių, 
jog tarptautinėje pinigų plovi
mo aferoje dalyvavo JSnoras". 

kurių politikų vertinamos Vi
suomenės informavimo įsta
tymo pataisos numato visuo
menės informavimo saugos in
spekcijos ir komisijos įkūrimą. 

Pasak prezidento atstovės 
spaudai Violetos Gaižauskai
tės, valstybės vadovo nuo
mone, reikėtų ne kurti naujas, 
o stiprinti esama;- žiniasklai
dos priežiūros institucijas. 

Abi pusės po susitikimo pa
brėžė savo sutarimą daugeliu 
Lietuvos ūkinių kausimų bei 
dėl būtinybės mažinti šių 
metų ir tikroviškai planuoti 
ateinančių metų biudžetą. 

Krikščionys demokratai su 
prezidentu aptarė ir svarbiau
sią pastaruoju metu klausimą 
dėl „Mažeikių naftos" privati
zavimo ir JAV verslovės 
„VVilliams" investicijų į naftos 
ūk|. 

Ignalinos elektrinės 
uždarymas džiugina 

vadovus Europoje 
Viln ius , spalio 14 d. (BNS) 

— Europos Komisijos (EK) 
pirmininkas Roman Prodi 
ketvirtadienį kalbėjosi telefo
nu su Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkumi. 

R. Prodi patvirtino EK pa
siūlymus pakviesti Lietuvą 
dėl narystės Europos Sąjun
goje (ES). 

E K pirmininkas pasveikino 
prezidentą V. Adamkų, kad 
Lietuva priėmė drąsų spren
dimą uždaryti Ignalinos ato
minę elektrinę (IAE). J i s pa
tvirt ino ES įsipareigojimus 
paramą Lietuvai šiame darbe. 

Neseniai priimtoje Naciona
linėje energetikos strategijoje 
Lietuvos Seimas numatė , kad 
IAE pirmasis blokas bus 
uždarytas iki 2005 metų, o dėl 
antrojo bloko likimo bus nu
t a r t a 2004 metais. EK nori. 
kad ant ras is blokas būtų 
uždarytas iki 2009 metų. 

R. Prodi taip pat sveikino 
Lietuvos pažangą pertvarkant 
ūkį, s t ipr inant jo administra
vimą ir perorientuojant gamy
bos ūkį į naujas rinkas po Ru
sijos ekonomikos krizės. 

* V ie tos sav iva ldos įsta
t y m o pake i t imai numato 
naują seniūnaičio instituciją. 
Seniūnaičio pagrindinė užduo
tis — būti bendruomenės gy
ventojų ir savivaldybės insti
tucijų tarpininku ir skatinti 
bendruomenės aktyvumą. Šis 
darbuotojas turėtų dirbti vi
suomeniniais pagrindais ir tu
rėtų būti renkamas seniūnijos 
gyventojų. Jei gyventojai se
niūnaičio neišsirinks, tokios 
pareigybės toje seniūnijoje ne
bus. 

* Akc izu į s ta tymo pakei
t i m u s paske lbus „Valstybės 
žiniose", sumažėjo alkoholinių 
gėrimų akcizai. Gamintojai šio 
dokumento paskelbimo labai 
laukė, nes vyriausybei ir Sei
mui pri tarus akcizų patai
soms, prekyba alkoholiniais 
gėrimais beveik visiškai susto
jo, žmonėms laukiant pigesnių 
gėrimų. Manoma, kad puslit
ris degtinės vidutiniškai kai
nuos 11-12 Lt vietoj maždaug 
20 Lt ligšiol. ,BNS. 

* Už ne t inkamai p a r e n g 
tą vyriausybes nutarimo pro
jektą, nustatantį naują preky
bos mėsa tvarką leidimą tu
rintiems prekeiviams, valsty
bės konsultantui Arūnui De
gučiui ir valstybės konsultan-
tui-ministro pirmininko pa-, 
tarėjui Robertui Martinkui pa
reikšti papeikimai. Papeiki
mas pareikštas ir patarėjui fi
nansų klausimais Stasiui 
Čipkui, o konsultantei Ramu
nei Balčetytei — įspėjimas 
žodžiu. Vyriausybės spaudos 

bus pašaukta 140 naujokų. Vi- tarnybos pranešime teigiama, 
daus tarnybos daliniuose į jog nutarimo projektas buvo 
privalomąją pradinę karo tar- parengtas ir pateiktas vyriau-
nybą šiemet bus pašaukti 
2,060 naujokų vietoj anksčiau 
planuotų 1,920. 

* Vilniuje akredituotas 
naujas is Rusijos ambasado
rius Jurij Zubakov, prieš ke
lerius metus dirbęs užsienio 
reikalų viceministru. Tarp Ru
sijos pareigūnų J. Zubakov 
vertinamas kaip griežtosios 
rankos šalininkas, geras ad
ministratorius, išmanantis fi
nansinius reikalus, mokantis 
kurti ilgalaikius projektus. 
Neoficialiai 56 metų J. Zuba
kov laikomas vienu artimiau
siu buvusio užsienio reikalų 
ministro Jevgenij Primakov 
žmonių, kurio blokas „Tėvyne 
— visa Rusija", sudarytas 
drauge su Maskvos meru Jurij 
Lužkov, yra laikomas vienu 
pirmaujančių gruodį vyksian
čiuose Dūmos rinkimuose. J . 
Zubakov sakė atstovaująs Ru
sijos Federacijos siekiams, o 
ne atskiroms partijoms ar 
judėjimams. Jis užtikrino ne
priklausąs jokioms politinėms 
organizacijoms ir nėra įtrauk
tas į rinkimų sąrašus. 

* Didel ius at lyginimus 
gaunantys Lietuvos pilie
čiai nuo lapkričio 1 d., kaip ir 
visi kiti, mokės socialinio 
draudimo įmokas nuo visos at
lyginimo sumos. Seime priim
ta Valstybinio socialinio drau
dimo įstatymo pataisa pa
naikino „lubas" — trijų su pu
se vidutinio atlyginimo dydžio 
ribą. Pagal ją, net ir labai 
daug uždirbantys piliečiai 
įmokas „Sodrai" mokėdavo tik 
nuo trijų vidutinių atlygini
mų. „Lubos" buvo įvestos, sie
kiant paskatinti turtingus 
Lietuvos piliečius dalyvauti 
privačių pensijų fondų veiklo
je. Tačiau tokie fondai veiklos 
dar nepradėjo. O dėl buvusių 
„lubų" šiais metais „Sodra"' 
negavo apie 130 mln. litų. E;UI 

* J e i valdžia neke is po
ž iūr io į šviet imą, Lietuva 
greitai gali tapti „bananų res
publika", perspėjo socialdemo
kratų frakcijos Seime vadovas 
Aloyzas Sakalas, pažymėda
mas, kad valstybės biudžete 
mokslui ir studijoms skiria
mos lėšos tesudaro pusę rei
kiamo kiekio, kai krašto ap
saugai piniginė parama vis di
dėja. Todėl, pasak jo, jei val
dančioji koalicija neperkainos 
savo vertybių, mokslą ir studi
jas ir toliau laikydama „posū
nio vietoje", ateityje tautos in
telekto potencialas progresy
viai mažės, stiprės protu nute
kėjimas į užsienį, o universite
tai didins mokamų studijų 
procentą. BNS 

Atitaisymas. Per neapdairumą 
spalio 14-osios ..Draugo" I psl pa
raše po nuotrauka praleista pavar
dė Ketvirtąja iš kaires turėjo buti 
įrašyta JAV LR Krašto valdvbos 

sybei svarstyti neįvertinus ga
limų neigiamų padarinių. 

* Visuomenė galės suž i 
no t i pa re igūnu g a u n a m u s 
darbo užmokesčius, bet ne 
juos gaunančių pareigūnų pa
vardes. Ministrų kabinetas 
trečiadienį pritarė žinių apie 
darbo užmokestį teikimo tvar
kai, kuri numato, kad žinias 
apie darbuotojų darbo užmo
kestį, mokamą iš valstybes, 
savivaldybių biudžetų. ..Sod
ros" bei Sveikatos draudimo 
fondo biudžeto lėšų. privalo 
suteikti minėtų institucijų va
dovai ar jų įgalioti asmenys. 
Visuomene sužinos tik parei
gūno, užimančio tam t ikras 
pareigas, darbo užmokestį, bet 
ne jo gaunamus priedus. B.\S 

* Se ime buvo p a s k e l b t a 
a p i e p a r l a m e n t i n ė s g r u p ė s 
ryšiams su Baltarusijos Res
publikos XIII šaukimo Aukš
čiausiąja taryba įkūrimą. Gru
pėje ketina dirbti 24 Lietuvos 
parlamentarai. 

* K a u n o „Žalgir io" k r e p 
š i n i o komandoje b r ę s t a 
permainos, teigia „Lietuvos 
rytas" 110.09). Klubo savinin
kų ir trenerių ypač netenkina 
trijų legionierių — amerikie
čių Corey Beck ir Darren Hen-
rie bei kroato Ivan Grgat žai
dimas. „Keitimų, tikriausiai 
bus, tačiau konkretizuoti, ką 
išvarome, o ka pasiliekame. 
dar anksti. Kai kas gali pa
aiškėti jau artimiausiomis die
nomis", teigė vienas ..Žalgi
rio" savininkų šabtajus Kai-
manovičius. 

* Vi lniaus policija p r a 
n e š ė ke t inan t i imtis iki šiol 
neregėtų išgėrusių vairuotojų 
gaudynių. Dalyvaujant 30-40 
policijos pareigūnų, bus tikri
nami visi kurios nors gatvės 
atkarpoje važiuojančių t ran
sporto priemonių vairuotojai. 
Pareigūnai gatvėje išsirikiuos 
kas 4-5 metrai, kelioms mi
nutėms bus stabdomas eis
mas, prie kiekvieno automobi
lio prieis policijos pareigūnas 
ir alkoholio tikrintuvu patik
rins vairuotojo blaivumą. Siu 
priemonių tikslas — ne iš
aiškinti ir nubausti kuo dau
giau neblaivių vairuotojų, o 
nuolatine tokio kelių eismo 
taisyklių pažeidimo kontrole 
įpratinti vairuotojus atsisaky
ti žalingo įpročio vairuoti 
..prisivaišinus". Šiemet per 9 
mėnesius*įvyko 407 avarijos 
dėl neblaivių vairuotojų kal
tes, sulaikyti 2.032 vairuoto
jai, kurie vairavo transporto 
priemones neblaivūs. ,Eit;). 

KALENDORIUS" 
Spalio 15 d.: 9 t Terese Avilie

te. Domante. Galiminas. Ina, Î eo-
naai.is. 

-Spalio 16 d.: Sv Jadvyga, Sv. 
Margarita Marija Alaco^ue: Am b 

Kultūros tarybos pirmininke Man- raziejus. Aurelija. DovaMė, Uaurivi 
ja Reiniene le. (iiitaiitas 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

SALFAS SĄJUNGOS 
PRANEŠIMAS 

ŠALFASS-gos metinio visuo
tinio suvažiavimo, vyksiančio 
1999 m. lapkričio 13 d., šeš
tadienį. 11 v. r.. Lietuvių na
muose. 877 East 185th Street, 
Cleveland. Ohio. Tel. 216-531-
2131 

DARBOTVARKĖ 
1. Suvažiavimo atidarymas. 
2. Prezidiumo ir mandatų 

komisijos sudarymas. 
3. Darbotvarkes priėmimas. 
4. Sveikinimai žodžiu ir raš

tu. 
5. Praėjusio suvažiavimo 

protokolo skaitymas ir priėmi
mas. 

6. 2000 m. varžybinės prog
ramos ir kalendorius. 

7. Einamieji reikalai: 
a,1 Sportinės veiklos organi

zavimas mažesnėse vietovėse. 
b) Sportines spaudos bei lei

dinių reikalai. 
c) Moderni komunikacija/in

formacija. Internet. ŠALFASS 
Webb page. Etc. 

d> ŠALFASS-gos bendradar
biavimas su Lietuvos sporto 
institucijomis. 

e) ŠALFASS-gos sporto ar
chyvinės medžiagos reikalai. 

f) ŠALFASS-gos administ
raciniai reikalai. 

g) Kiti einamieji reikalai. 
8. ŠALFASS-gos Sta tu to pa

keitimų pasiūlymai. 
Pietų pertrauka 2:30 - 3:30 

vai. p.p. 
9. Pradines diskusijos bei 

pasiūlymai dėl III Lietuvos 
Tautinės olimpiados ir VII Pa
saulio lietuvių sporto žaidy
nių, numatytų 2002 metais 
Lietuvoje. 

10. Pranešimai žodžiu bei 

raštu: 
a) Centro valdybos pirminin

ko, gen. sekretoriaus, iždinin
ko, kitų (jei būtų). Diskusijos. 

b) Lietuvių sporto fondo. 
Apyskaita. Diskusijos. 

c) Lietuvių Bendruomenės 
atstovų. 

dj Sporto apygardų: Kana
dos, Rytų, Vidurio vakarų. 

e) Sporto šakų bei kitokių 
komitetų (pageidautina raš
tu): krepšinio, tinklinio, leng
vosios atletikos, p laukimo. 
lauko teniso, stalo teniso, šau
dymo sporto (stendinio, smul
kaus kalibro, pistoletų), kovi
nių šautuvų šaudymo ir biath-
lono, slidinėjimo, kėgliavimo, 
golfo, softbolo/beisbolo, futbolo 
(socceri. šachmatų, ledo ritu
lio, raketbolo, rankų lenkimo, 
kitų. 

P a s t a b a : 1999 m. žaidynių/ 
pirmenybių vykdytojai savo 
pranešimus atlieka kartu su 
atitinkamų sporto šakų komi
tetų pranešimais. 

f) ŠALFASS-gos Garbės teis
mo. 

g) ŠALFASS-gos Revizijos 
komisijos. 

11. Diskusijos dėl praneši
mų nuo c) iki g) imtinai. 

12. Klausimai ir sumany
mai. 

13. Suvažiavimo uždarymas. 
P.S. Norintieji darbotvarkę 

papildyti, prašomi savo pa
geidavimus pranešti Centro 
valdybos pirmininkui Audriui 
Šileikai, 150 Colbeck St., To
ronto, Ont. M6S 1V7, Canada. 
Tel. 416-767-6520. Faksas: 
416-760-9843. E-mail: 

hrc@idirect.com 
ŠALFASS-gos c e n t r o 

v a l d y b a 

MIRĖ VYTAUTAS JOKŪBAITIS 
Spalio 8 d., Clevelande. po 

sunkios 2 metus užsitęsusios 
ligos, mirė žymus sporto dar
buotojas Vytautas Jokūbaitis, 
sulaukęs 76 metų amžiaus. 
Vytauto šakotoje visuomeni
nėje veikloje sportas užėmė 
svarbią vietą. Sporte pradėjo 
reikštis jau nuo ankstyvos jau
nystės Lietuvoje. Gyvendamas 
Kaune, priklausė Šančių Šau
lių „Kovui" ir Kauno .Taurui". 

II Pasaulinio karo audra at
bloškė Vytautą į Vokietiją. Pa
sibaigus karui ir susikūrus 
pabėgėlių stovykloms Vytau
tas apsistojo Scheinfeldo lietu
vių stovykloje, kur įsijungė j 
jau įsisteigusį Scheinfeldo lie
tuvių sporto klubą „Vytį", 
vėliau pasivadinusį „Kovu". 

Išemigravęs į JAV apsigyve
no Clevelande. Ohio. kur nuo 
1950 metų iki savo mirties 
priklausė Clevelando LSK 
„Žaibui", reikšdamasis kaip 
vienas iš aktyviausių sporto 
darbuotojų. Daugelį kartų bu
vo vadovaujančiose pareigose 
rengiant metines Š. Amerikos 
lietuvių bei pabaltiečių sporto 
žaidynes Clevelande, kur savo 
patirtimi ir didele energija 
daug prisidėjo prie ju pasiseki
mo. 

Bene vienas iš didžiausių V. 
Jokūbaičio įnašų į lietuvių 
sportinį gyvenimą buvo labai 
aktyvus dalyvavimas Š. Ame
rikos lietuviu sporto 'minist-
racineje veikloje. Vytautas bu
vo vicepirmininku dvejose 
Vyr. FASK 'Vyriausio fizinio 
auklėjimo ir Sporto komiteto) 

kadencijose, 1956-1958 m. ir 
1961-1964 m. Taipogi buvo 
vicepirmininku ŠALFASS-gos 
centro valdybos. 1968-1970 m. 
kadencijos. Net 10 kadencijų 
išbuvo ŠALFASS- gos revizijos 
komisijoje, kur nuo 1970 iki 
1995 metų buvo jos pirminin
ku.Vytautas dalyvavo beveik 
kiekviename metiniame ŠAL
FASS-gos suvažiavime, dažnai 
būdamas prezidiumo pirmi
ninku. Vytautas nestovėjo 
nuošalyje organizuojant Š. 
Amerikos lietuvių sportininkų 
išvykas į užjūrius ir kitus di
desnius sportinius renginius. 

Būdamas vadovaujančiose 
pareigose įvairių lietuviškų 
organizacijų, V. Jokūbaitis vi
suomet kėlė lietuvių sporti
ninkų vardą ir priminė sporto 
svarbą lietuvių visuomeninia
me gyvenime. 

Vytauto Jokūbaičio atmini
mas neišdildomai liks sporti
ninkų tarpe kaip sąžiningo, 
darbštaus ir savimi pasiti
kinčio sporto | darbuotojo. 

a m b 

LIETUVOS 
J A U N I E S I E M S 

AKROBATAMS — DU 
SIDABRO MEDALIAI 

Spalio 10 d. Lenkijoje vyku
siame šeštajame pasaulio jau
nių sportines akrobatikos 
čempionate Lietuvos atstovai 
Viktoras Kalininas ir Alekse
jus Malyševas iškovojo du si
dabro medalius. 

E l t a 

r i M j i n 1 
Ž y d r ū n a s I lgauskas koncentruojasi prieš mesda.nas baudinį 1998 m. va
sa r io 27 d. Detroi te vykusiose Cleveland „Cavaaers" ir Betroit „Pistons" 
r u n g t y n ė s e . Nuotr. J o n o G r i g a i č i o 

Ž. ILGAUSKAS VĖL DĖMESIO CENTRE 
Milijoninio tiražo Clevelan

do dienrašt is „The Plain Dea-
ler" sporto žinių skyriaus pir
mame puslapyje išspausdino 
Žydrūno Ilgausko nuotrauką, 
kurioje matome jį mankšti
nant is . Straipsnis pavadintas 
„Ilgauskas yra pasiruošęs 
pradėti treniruotę". Jį net ke
lis kar tus ištikusios nelaimės, 
lūžus kojų kaulams (berods 
net tris kartus), nė kiek nesu
mažino jo prestižo nei garso. 
Savo laiku visoje plačioje ži-
niasklaidoje jis buvo populia
r inamas ir garsinamas kaip 
didelio talento lietuvis krepši
ninkas. Garsioji Clevelando 
„Cavaliers" krepšinio koman
da jo dėka pasiekė didelių lai
mėjimų, tačiau, j am nusilau
žus koją, komandą lydėjo pra
laimėjimai. Nepaisant to, jo 
septynerių metų sutartis su 
70 milijonų dolerių honoraru 
tebegalioja, o j am galutinai 
pasveikus ir atsigavus, ko
mandos vadovybė tikisi naujų 
laimėjimų. „Aš sveriu tiek pat, 
kiek ir pirmiau, esu tokiame 
pačiame sveikatos stovyje, 
kaip ir buvau, bet esu kiek 
'aprūdijęs', ko reikia tikėtis, 
nes nežaidžiau krepšinio nuo 
vasario mėnesio, tačiau kas 
rytą numetu vis daugiau dul
kelių nuo savo pečių", — su 

šypsena korespondentams 
kalbėjo Žydrūnas. Jis jau be
veik ištisą mėnesį lengvai 
treniruojasi krepšinio „Cava
liers" komandos vadovų prie
žiūroje. Korespondentas tvirti
na, kad nuo Žydrūno priklau
so „Cavaliers" komandos sėk
mė, „nes jis nepamainomas". 
Paklaustas, ar kolegos jo neer
zina. juoKdamiesi iš jo kojų 
nelaimių, jis su šypsena atsa
ko: „Tai atsitiko tiek daug 
kartų, kad jau nebejuokinga. 
Sulaužiau viską, ką galėjau. 
Turiu vHtį, kad tai paskutinis 
kartas".'* 

Netrukus prasidės krepšinio 
žaidynių ir turnyrų sezonas, 
tai turėsime įdėmiai sekti 
sporto rftujienas, nes Žydrū
nas Ilgauskas yra ne vien gi
riamas kaip nuostabus krep
šininkas, bet visados pabrė
žiama, kad jis lietuvis. Žinant, 
kad plačioji publika labiau do
misi sportu negu opera ar sim
foniniais koncertais, ta i jo po
puliarumas daug prisideda 
prie Lietuvos vardo garsinimo. 
Reikia turėti viltį, kad jo ne
ištiks dar kokia nors kita ne
laimė, jam tik reikia palinkėti 
sėkmės, ištvermės ir tikro 
sportiško užsispyrimo. 

Aurelija M. Ba la ša i t i enė 

NAUJOS KNYGOS SPORTO TEMATIKA 
Spalio 14 d., ketvirtadienį. 

Vilniuje. Kūno kultūros ir 
sporto departamente, pristaty
tas „Lietuvos sporto žinyno" 
ant ras is tomas, kurį sudarė 
žinomas šalies sporto statisti
kas Algimantas Bertašius bei 
žinomo šalies lengvosios atle
tikos trenerio ir pedagogo, pro
fesoriaus Povilo Karoblio va
dovėlis „Sporto treniruotes 
teorija ir didaktika". 

180 puslapių „Lietuvos spor
to žinyno" antrajame tome pa
teikiama 1941-1952 metais 
Lietuvoje kultivuotų sporto 
šakų statist ika — šalies čem
pionatų, svarbiausių vidaus ir 
tarptaut in ių varžvbų rezulta
tai. Be to. atskirai surašyti 
Lietuvos sportininkų laimėji
mai oficialiose tarptautinėse 
varžybose, visi svarbiausi šio 
laikotarpio Lietuvos sporto 
įvykiai, sporto organizacijos ir 
jų raida. 

Žinyno sudarytojas A. Ber
tašius sakė. kad parengti ant
rąjį tomą buvo daug sunkiau 
nei pirmąjį, nes dalis 1941-
1952 metų archyvinės medžia
gos yra dingę, dauguma var
žybų protokolų labai netvar
kingi. 

Pirmasis žinyno tomas buvo 
išleistas šių metų pavasarį. 
Šiuo metu jau redaguojamas 
trečiasis ir rengiamas ketvir

tasis tomai. Planuojama leisti 
po tomą kiekvienam olimpi
niam ciklui. 

Žinyno leidybą finansavo 
sporto departamentas, jį išlei
do Lietuvos sporto informaci
jos centras. Leidinio tiražas — 
1,000 egzempliorių. 

P. Karoblis naujajame va
dovėlyje apibendrino ir nuo
sekliai išdėstė sporto treni
ruotės teorijos ir didaktikos 
žinias kaip vientisą, moks
liškai pagrįstą teorinę sporti
nio rengimo, planavimo, vyk
dymo, kontroles sistemą. 342 
puslapių vadovėlis, kurį 1,000 
egz. tiražu išleido leidykla 
„Egalda". skiriamas Lietuvos 
aukštosioms mokykloms, ren
giančioms kūno kultūros spe
cialistus. P. Karoblis sakė, 
kad ši knyga turėtų pasiekti ir 
mūsų olimpiečius. 

(Elta) 

A. ŽEMAIČIUI — 
PASAULIO 

ČEMPIONATO BRONZA 

Monake vykusiame pirma
jame pasaulio biatlo čempio
nate jaunimo grupėje Lietuvos 
atstovas kaunietis Andrius 
Žemaitis iškovojo bronzos me
dalį. 

Greičiausiai 3.000 m. bėgi
mo ir 200 m plaukimo nuoto-

KORP. 
NEO-UTHUANIA 

GOLFO ŽAIDYNĖS 
Žaidynės įvyko š.m. rugsėjo 

19 d. Water's Edge golfo lau
kuose. Tai naujas, įdomus ir 
lengvai pasiekiamas gražus 
golfo laukas, prie Harlem ir 
115-tos gatvės. Žaidynėse da
lyvavo 43 golfininkai — 40 
vyrų ir 3 moterys. Oras tą sek
madieni pasitaikė žavingas: 
nei per karšta, nei per šalta, 
pranašautas pavakaryje lietus 
neskubėjo, taip, kad ir pasku
tinieji žaidėjai suspėjo namo 
grįžti sausi. 

Visi golfininkai prie regist
racijos stalo buvo apdovanoti 
3-mis golfo sviedinukais su 
korporacijos ženkliuku. 

Žaidynėms pasibaigus visi 
rinkosi į verandą, kur jų laukė 
šilta skani vakarienė ir stati
naitė alaus. Nuotaika buvo 
puikiausia. Beveik visi žaidė
jai ką nors laimėjo. Dovanas 
išdalino žaidynių organizato
rius ir pravedėjas Eduardas 
Modestas ir jo pagalbininkas 
Medardas Karalius. Pirmas 
vietas laimėję Tomas Vaitkus, 
Irena Kleizienė ir (pagal Peo-
rijos sistemą) Jonas Tauras 
buvo apdovanoti laikrodžiais 
su atitinkančiu įrašu. 

Tai buvo jau antrosios Korp. 
Neo-Lithuania golfo žaidynės 
ir atrodo, kad jos taps tradici
ja ir žaidėjų būrys gausės. Vi
sas žaidynių pelnas skiriamas 
korporacijos stipendijų fondui, 
iš kurio stipendijos skiriamos 
studentams; 10 stipendijų 
kasmet skiriama studentams 
neolithuanams Lietuvoje. 

Vaclovas Maže ika 

LIETUVOJE LANKĖSI 
KREPŠINIO VETERANĖ 

IŠ AMERIKOS 

Kaip praneša „Kauno die
na", į Lietuvą iš Amerikos bu
vo atvykusi žymioji Lietuvos 
krepšininkė Genovaitė Miule-
raitė — Europos 1938 m. mo
terų krepšinio vicečempione. 
Pagal italų laikraščio „Gazzet-
ta della Sport" anketos duo
menis, ji tada Romoje vyku
siose Europos pirmenybėse 
buvo išrinkta geriausia konti
nento žaidėja. 

Ši krepšinio veteranė susiti
ko su buvusiomis tų metų Lie
tuvos rinktinės žaidėjomis, o 
taip pat ir vėlesnių laikų ži
nomais krepšininkais: profe-. 
sorium Stanislovu Stonkum, 
treneriu Kaziu Petkevičium ir 
kitais krepšinio veteranais, 
susirinkusiais į jos pagerbimą 
Lietuvos Sporto muziejuje, 
Kaune. 

Čia viešnią sveikino Lietu
vos Tautinio olimpinio komite
to Kauno apskrities atsakin
gasis sekretorius Pranas Ma
jauskas, kuris šiai krepšinio 
veteranei įteikė Kūno kul
tūros ir sporto departamento 
bei Tautinio olimpinio komite
to medalį už nuopelnus Lietu
vos sportui. 

Kaip rašo anksčiau minėtas 
dienraštis, viešnia iš Ameri
kos sporto muziejui padovano
jo jai ypatingai brangią relik
viją — 1825 metais Tilžėje iš
leistą maldaknygę. J i taip pat 
Lietuvos sportininkams pa
linkėjo visokeriopos sėk™*"* ir 
sveikatos. E .Š . 

liūs įveikė Damien Catherine 
iš Pietų Afrikos — 10 min. 
35.28 sek. Sidabras atiteko 
vengrui Ede Rutkovszky. Hen
riko Eismonto auklėtinis A. 
Žemaitis nuo čempiono atsili
ko 15.45 sek., o nuo vicečem
piono — tik 1.34 sek. Jaunimo 
varžybose dalyvavo 22 sporti
ninkai. 

Suaugusiųjų varžybose Lie
tuvos atstovai kaunietis Ta
das Žemaitis ir vilnietis Gin
taras Staškevičius tarp 26 
dalyvių užėmė atitinkamai 
10-ąją ir 13-ąją vietas (Elta) 
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DARIUS KASPERAITIS 
ŽAIS P I T T S B U R G O 

KOMANDOJE 

EUGENE C. DECKER DDS, P.C. 
4647 VV. 103 St , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyt. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kabėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ava., rfctory Has, 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 

Ledo ritulio žvaigždė Darius 
Kasperaitis prieš pat Šiaurės 
Amerikos nacionalinės ledo 
ritulio lygos sezono pradžią 
pasirašė sutartį su savo buvu
sio klubo — Pittsburgo „Pen-
guins" vadovybe. Darius dvie
jų metų laikotarpyje gaus 3 
milijonus dolerių: ateinantį 
sezoną jis uždirbs 1.4 mln, o 
2000-2001 metais — 1,6 mln. 
dolerių. 

Kiek anksčiau šis klubas 
jam siūlė 1.2 mln. dolerių me
tams sutartį, bet j is nesutiko 
ir žadėjo vyktr žaisti į Europą. 
Šis 26 metų amžiaus vyras, 
dėl kojos traumos ir operaci
jos, praėjusio sezono negalėjo 
baigti, bet dabar jaučiasi visiš
kai pasveikęs. Kasperaitis 
JAV profesionalų lygoje žai
džia nuo 1996 m. lapkričio 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberts Rd, Hickory Hilts, IL 
1 mylia į vakarus nooWartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&iAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chtcaoo. IL 60636 
Tel. 773-229-9965 

Vatandos pagal šusterimą 

ARAS ZliOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 
Dovvners G rovė, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

mėnesio, kuomet jį įsigijo New 
Yorko „Islanders" klubas 

E.Š. 

APMAUDUS „LITUANICOS" 
PRALAIMĖJIMAS 

Po gražios pergalės spalio 
mėnesio pirmąjį sekmadienį 
prieš kroatus (laimėta 5-1), 
buvo laukiama mūsiškių lai
mėjimo ir spalio 10 d. susiti
kime prieš graikų „Orympics". 
Tačiau tai nepasitvirtino. Ne 
visi JLituanicos" žaidėjai rado 
aikštę išvykoje, o vienas — 
nors ir ją radęs, už kvailus 
žodžius turėjo greitai ją apleis
ti. 

Mūsiškiai patys „išsikasę 
sau duobę", iš kurios nepajėgė 
išlipti. Pradėję rungtynes su 
dešimčia žaidėjų, netrukus 
buvo priversti žaisti devy
niese, kai už kalbas geriau
siam mūsų puolėjui Virgiui 
Žuromskiui buvo parodyta 
raudona kortelė. 

Nepaisant to, pirmas kėli
nys baigėsi tik 2-1 varžovų 
naudai. Po pertraukos į „Li-
tuanicos" vartus krito dar du 
įvarčiai ir baigminis teisėjo 
švilpukas skelbė 4-1 „Olym
pics" pergale. Vienas mūsiškiu 
komandos trenerių Albertas 
Glavinskas teigia, kad graikai 
mažiausia pora įvarčių jmuše 

iš nuošalių, kai mūsų gynimas 
bandė atsitraukti toliau nuo 
vartų. „Jeigu būtume turėję 
bent vienuolika žaidėjų, būtu
me laimėję", — aiškino Alber
tas Glavinskas. 

Tokiu pačiu — 4-1 rezultatu 
šeštadienį savoje aikštėje pra
laimėjo ir JLituanicos" vete
ranų vienuolikė. Tačiau per
galę čia varžovai — lenkų 
„Royal Wawel" iškovojo pelny
tai, nes ji pasirodė esanti gero
kai stipresnė. 

Spalio 17 d. 2 vai. p.p. mūsų 
vyrų vienuolikė išvykoje, Bur-
bank, IL kovos prieš „High-
landers". Veteranai dieną 
anksčiau išmėgins jėgas sa
voje aikštėje, pradžia 4 vai. 
p.p. prieš „Croatia". 

Norisi pranešti apie klubo 
metinį pokylį, ruošiamą lapk
ričio 20 d. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Tai bus 49-
sis klubo tradicinis pokylis. 
Futbolo ir bendrai sporto 
mėgėjai kviečiami registruotis 
šiam renginiui, skambinant 
Laimai Glavinskienei, tel. 
'630)323-6302. E.Š. 

• • M M 
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Danutė Bindokienė 

Vis tik laimėjo 
sia uraži ūriškumas 

JAV LB TARYBOS SESIJOS 
ATGARSIAI 

Iš JAV LB XV tarybos sesijos, iš kaires: Laima Karosiene, Jonas Karosas, Dalia Puškoriene. Aušrelė Saka-
laite, Donatas Skučas. Tarybos pirm. Nuotr Jono Urbono 

priedu, išperkamas akimirks
niu. 

Kitoje dienos pusėje vyko 
atskiri tarybų komisijų posė
džiai, kurių metu buvo disku
tuojamos bei parengtos kitų 
metų darbą apibūdinančios re
zoliucijos. Paskutinis tos die
nos posėdis baigėsi finansų 
komisijos pranešimu, apyskai
tų tvirtinimu ir 2000 metų są
matos priėmimu. 

Vakare svečiai ir tarybos na
riai rinkosi iškilmingai vaka
rienei. Kalbos ir diskusijos 
netilo ir čia. Maloniai nutei
kė Antano Polikaičio 
mas bendrai dainai ir 
kaimo" pasirodymas. 

Sekmadienio rytas 
greitą sesijos pabaigą — atvy
kusieji iš tolimesnių vietovių 
rengėsi anksti išvykti. Organi
zacinių reikalų komisijos pir
mininkui R. Sužiedėliui teko 
nelengva užduotis pristatyti ir 
paaiškinti siūlomus JAV LB 
įstatų pakeitimus. Be daugelio 
kitų. priimtas įstatų pakeiti
mas, nuo šiol ir nelietuvių 
tautybes asmenims suteikti 
galimybę lygiateisiais nariais 
dalyvauti Lietuvių Bendruo
menės veikloje. 

Diskusijas ir įtampą pakeitė 
ramybė — iš Kanados atvykęs 
kunigas Edis Putrimas pra 
dėjo šv. Mišias. Prasmingu pa
mokslu visi LB nariai buvo 
pakviesti santarvei ir ramy
bei. Šv. Mišių auka. kurią prie 

Rūpesčiai, nerimas ir ruoši
masis JAV LB XV Tarybos 
trečiajai sesijai jau praeityje. 
Spalio 8 d. Sheraton Four 
Points Hotel, Milwaukee. WI, 
tarybos prezidiumo pirminin
kas Donatas Skučas iškilmin
gai pradėjo šią sesiją. Buvo su
giedoti Lietuvos ir Amerikos 
himnai, tylos minute pagerbti 
mirusieji LB nariai. J prezi
diumą pakviesti: Kanados LB 
pirmininkas A.Vaičiūnas, PI.B 
pirmininkas V. Kamantas . 
Lietuvių fondo atstovas K. 
Ječius, kuris, be kita ko. t rum
pame sveikinimo žodyje linkė
jo sesijos dalyviams, priiminė
jant sprendimus, nekreipti 
dėmesio į asmeninius polin
kius. Ses. M. Bareikaitė su
kalbėjo invokaciją. 

Prezidiumo pirmininko D. 
Skučo trumpame pranešime 
pasidžiaugta gerais santy
kiais su organizacijomis ir as
menimis, vienaip ar kitaip su
sijusiais su Lietuvių Bendruo
mene ir taryba. 

KV pirmininkė R. N'arušienė 
pabrėžė, kad Krašto valdyba 
yrą vyriausias vykdomasis or
ganas.- Krašto valdyba atsto
vauja Lietuvių Bendruomenei, 
organizuoja veiklą ir jai vado
vauja. Ji kvietė pasinaudoti 
proga ir padėti LB tapti pras
minga orgar'zacija. pabrėžė, 
kad pirmasi; mūsų uždavinys 
yra išlikti lk-;uviu šiame kraš
te. 

Vicepirm. mokslo reikalams 
Vytas Janušonis. 

Daugelio KV tarybų pirmi
ninkų darbo ataskaitos buvo 
jau spausdintos ..Drauge", tad 
tolimesniuose pasisakymuose 
pasitenkinta tik trumpais ko
mentarais. Apgailestavo, kad 
Jaunimo sąjungos pirminin
kas M. Mikoiaitis nedalyvavo 
sesijoje, o ir pačios Jaunimo 
sąjungos veikla yra labai silp
na. Tarybai buvo pristatytas 
naujas KV" vicepirmininkas 
mokslo reikalams V. Janušo
nis. 

PLB pirmininkas V. Kaman
tas savo kalboje kvietė lietu
vius jungtis į vieną bendrą 
šeimą, o darbo pagrindu laiky
ti Lietuvių Chartą. 

Visų pasisakiusiųjų kalbos 
buvo dėmesingai išklausytos. 
Dirbama daug ir kruopščiai, 
ypač padedama Lietuvai, ta
čiau tarybos nariai pageida
vo, kad daugiau dėmesio būtu 
skiriama Hetuviams išeivijoje. 

Pirmoji sesijos diena bai
gėsi bendru pobūviu. Tačiau 
ir j am pasibaigus, tarybos na
riai bei svečiai nesiskirstė — 
visi norėjo pasišnekėti, pasi
dalinti įspūdžiais. Išnyko bar
jerai ir titulai, vienodai įdo
miai galėjai šnekučiuotis ir su 
senu pažįstamu, ir su naujai 
sutiktuoju. Žvelgiant į susirin
kusius, atrodė, kad pamažu 
jaunesnieji įsijungia į LB 
veiklą. Tačiau ką gi laikytume 
jaunimu 0 Net ir tai buvo 
sprendžiama pirmąją sesijos 
dieną. 

Antroji sesijos diena prasi
dėjo pelno skirstymo komisijos 
D. Puškorienės pranešimu. Pc 
jos kalbėjusi LR Seimo ir JAV 
LB atstovų komisijos pirmi
ninkė L. Rugieniene, be kita 
ko. kvietė paremti kitą pava
sarį vyksiantį Niurnbergo - II 
kongresą, kurio tikslas yra pa
smerkti komunizmą. Savo 
pranešime ji pasidžiaugė, kad 
Vilniuje jau galima nusipirkti 
..Draugo" dienraštį, na o šeš
tadieninis laikraščio leidinys, 
išeinantis su literatūriniu 

kvieti-
.,Antro 

žadėjo 

Krašto valdybos pinu. Regina 

altoriaus atnešė KV pirminin
ke R. N'arušienė ir prezidiumo 
pirmininkas D. Skučas, sim
bolizavo susivienijimą, dvasi
nę ramybe. Po tokių audringu 
dienu šios Mišios buvo tikra 
atgaiva. 

1999 metų sesija baigėsi re
zoliucijų patvirtinimu. Darbas 
buvo sunkus, nors ir ne visų 
lūkesčiai išsipildė. Sesijos me
tu kukliausiai atrodė žmonės. 
atlikę pačius didžiausius dar
bus. Liko daug neatsakytu 
klausimų. Puiku, kad priimta 
rezoliucija, skelbianti ateinan
čius metus Kristaus ir Jauni
mo metais. Ar išvysime dau
giau jaunimo ir LB veikloje0 

larušient ir Rimas Sužiedėlis. 

Ar sugebėsime neseniai atvy- j 
kusius iš Lietuvos žmones i 
įjungti į bendrą darbą9 Ar at
sigręšime | ne tik Lietuvoje; 
vargstantį lietuvį, bet ir šiame 
krašte norintį išlikt lietuviu? : 
Darbo visiems į valias, tad 
pradėkime ji nuo savęs, ban
dydami atsakyti j klausimą: 
,,0 ką gi aš padariau gero lie
tuviams šiame krašte?" 

Išsiskirstėme su viltimi, jog 
kitais metais, susirinkę į 
Hartforde. CT, vyksiančią kitą 
sesiją, atsakysime ne tik į 
šiuos klausimus, bet ir į dau
gelį kitų. 

Dalia B a d a r i e n ė 

Vytas Maciūnas ir Birute Vindašiene. 

JAV LB Tarybos III sesijoje. Iš kairės: Dalia Badą 
saitiene Nuotr Jono Urbono 

•nė, ses Margarita Bareikaitė, Marija Remienė, Birute Ja-

Kaip ir buvo galima numa
tyti, spalio 13 d. JAV Senatas 
atsisakė patvirtinti sutartį, 
draudžiančią visus požemi
nius branduolinių ginklų ban
dymus. Balsavimo rezultatai 
51 prieš, 48 — už. Balsavimas 
vyko grynai pagal partinius 
sąrašus, todėl respublikonai 
galėjo pasidžiaugti, kad paga
liau atrado gerą „lazdą, kuria 
sudavė prezidentui skaudų 
smūgi". O tai, atrodo, ir buvo 
pats svarbiausias tikslas, ne
kreipiant dėmesio nei į vals
tybės interesus, nei į visos pla
netos gerovę. 

Galbūt, kai respublikonai 
pabaigs sveikinę vienas kitą ir 
ploję vienas ki tam per petį, 
kad pagaliau sunaikino Bill 
Clinton stipriausiai propaguo
jamą užsienio politikos siekį, 
pradės logiškiau galvoti, ko
kios iš tikrųjų bus šio balsavi
mo pasekmės. Kaip Amerika 
galės reikalauti ataskaitos iš 
kitų valstybių, jau turinčių ar 
dar norinčių įsigyti branduo
linius ginklus, jeigu pati su
griovė tiltus į tam tikrą šių 
ginklų kontrolę. Žinoma, gali
ma tvirtinti, kad jokia sutartis 
dar niekada nesustabdė agre
sorių ar diktatorių, nepai
sančių tarptautinių susita
rimų bei viešosios pasaulio 
nuomonės. Tačiau šių dienų 
technologija jau suteikia ga
limybę gan tiksliai pajusti, jei
gu kuriame krašte vykdomi 
branduolių ginklų, bandymai 
— po žeme, erdvėse, žemės pa
viršiuje, tad nusikaltusiems 
sutarties punktams galėtų 
būti taikomos atitinkamos 
sankcijos. 

Ne vienas Amerikos polito
logas dabar užsimena, kad 
spalio 13 d. balsavimo Senate 
pasekmės šiuo metu gali būti 
dar skaudesnės, ypač žvel
giant į pastarųjų dienų įvy
kius — politinį perversmą — 
Pakistane, kuris praėjusią va
sarą įstojo į atominiais gink
lais ginkluotų valstybių grupę. 
Negana to, Pakistanas, nors 
iki šiol buvo palankus Ameri
kai, bet jau nuo 1965 m. 
pasižymėjęs aštriais nesutari
mais su kaimynine Indija, o 
taip pat ir krašto vidaus poli
tikos nepastovumu. 

Po spalio 12 d. įvykusio per
versmo, kuomet buvo paša
lintas dabartinis ministras 
pirmininkas Nawaz Sharif ir 
laikinai valstybės valdžią į 
savo rankas perėmė kariuo
menė, vadovaujama .generolo 
Pervaiz Musharraf. Pakistano 
vidaus ir užsienio politikos 
kryptis pasidarė dar neaiš

kesne. Pakistano istorijoje 
perversmai ne naujiena. Tik 
pastarieji vienuolika metų 
buvo kiek pastovesni, valdžios 
viršūnėje įsitvirtinus mini
strei pirmininkei Benazir 
Bhutto (kuri pasižymėjo įvai
riomis kontraversijomis) ir du 
karius premjeru esant tam 
paėu r.j Sharif. Vis tik kariuo
menės vadovybe visuomet bu
vo labai galinga, tad ministrai 
pirmininkai su ginkluotų pa
jėgų vadais elgesį pagarbiai ir 
atsargiai. Ir ne be reikalo, nes 
kai premjeras Sharif mėgino 
iš pareigų atleisti gen. Mu
sharraf, nebeliko abejones, 
kieno rankose yra tikroji Pa
kistano valdžia: įvyko pervers
mas. 

Pasikeitimais susirūpinusi 
Amerika, o dar labiau Indija, 
su kuria Pakistanas del Kaš-
miro provincijos grumiasi jau 
nuo 1965 m., kartais ..diplo
matinius susikirtimus pakei
čiant kariniais veiksmais". Pa
skutinį kartą tai jvyko šiais 
metais ir tęsėsi apie du mė
nesius. 

Tačiau dar daugiau rūpesčio 
suteikia faktas, kad ir Pakis
tanas, ir Indija jau save laiko 
„branduolinių ginklų galybė
mis". Šiuo metu užsienis ne
daug abejoja, kad viena kun 
(arba abi kartu/ kariaujančioji 
puse gali griebtis paties pavo
jingiausio ginklo, nepaisyda
ma, kad, tokioje artimoje kai
mynystėje su priešu būdama. 
tuo „kirs šaką, ant kurios pati 
sėdi". 

Daugiausia susirūpinusios 
yra Pietų Azijos valstybės. 
įskaitant ir Kiniją bei Saudi 
Arabiją, kurios visuomet rodė 
Pakistanui daug simpatijų. 
Vašingtonas turi vilčių, kad 
jos dabar padės įtikinti Pakis
tano generolus konfliktus su 
Indija spręsti prie derybų sta
lo. Taip pat spėliojama, kad 
galbūt Pakistanas pasuks tuo 
pačiu keliu, kaip kita musul
monų valstybe — Afganista
nas ir įves griežtą, panašią į 
Talibano. kontrolę visame 
krašte. Vienaip ar kitaip, tos 
pasaulio dalies pastovumas po 
perversmo pasidarė labiau ne
numatomas, nors kol kas Pa
kistane ramu. pašalintasis mi
nistras pirmininkas uždary
tas namų arešte, kariuomene 
patruliuoja miestų gatvėmis. 
kad neprasidėtų neramumai. 
Vis tik reikia su gailesčiu pri
durti, kad spalio 13 d. balsavi
mas JAV Senate negalėjo būti 
atliktas pavojingesnių pasau
lio taikai metu... 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
„ . ZIGMAS ZINKEVIČIUS 
Tęsinys Nr.40 

Abi i.šejo pavėluotai su anks
čiau išspausdinta t i tuliniame puslapyje 1996 m. data), 
vienas vadovėlis („Lietuvių kalba 10". kartu su Adele 
Laigonaite) ir keliolika mokslinių straipsniu (Lietu
voje ir užsienyje), bet visa tai buvo parašyta anksčiau. 
dar prieš ateinant į Ministeriją. 1997 m. tam jau visiš
kai nebeliko laiko. 

Daug rūpesčių kėlė baigiamųjų egzaminų organiza
vimas bendrojo lavinimo ir kitose mokyklose. Prie 
Ministerijos esantis Egzaminų centras iš tikrųjų dar 
tik kūrėsi. Visas darbas teko Balčiūnienės vadovauja
mam Bendrojo ugdymo departamentui , ypač jo Švie
timo organizavimo skyriui, kurio vedėja — Regina 
Klepočienė. Pasiryžome užkirsti kelią egzaminų už
duočių prekybai turguose, kuri klestėjo visą pokario 
laikotarpį. Nueini į Gariūnus ir nusiperki užduotį už 
apvalią pinigų sumelę' Reikėjo tokią praktiką likvi
duoti. Tradicines užduočių paslapties išlaikymo prie
monės, kaip rodė ilgų meti) patirtis, buvo neveiksmin
gos. Teko imtis kitų priemonių, netradiciniu. Ir jų 
ėmėmės. Kadangi spaustuves Lietuvoje atsisakė už
tikrinti paslapties išlaikymą, teko skelbti konkursą už 
Lietuvos ribų. Rinkomės, kur pigiau (užsienyje spaus
dinimas brangus) ir toliau nuo Lietuvos. Neapsi-
vylėme. Paslaptis buvo išlaikyta Pirmą karta per 50 
metų! Likvidavome Gariūnų biznį. Bet u/.tat kaip siu
to nukentėjusių prekeivių užtarėjai: ir tie. kurie tu 
užduočių labai norėjo, bet negalėjo nusipirkti Kuo tik 

Ministerija nebuvo kaltinama: ir pinigų švaistymu 
(nors išleista kelis sykius mažiau negu žmonės būtų 
sumokėję Gariūnų sukčiams), ir nepasitikėjimu Lietu
vos spaustuvininkais (bet patys sakėsi neužtikrina 
slaptumo) ir dar kažin kuo.' ..Laisvosios" spaudos žur
nalistams labai norėjosi, kad turguje butų aptikta 
nors viena parduodama užduotis. Kokį triukšmą taria 
jie būtų pakėlę! Deja. to neatsitiko. „Respublika" net su
rizikavo paleisti „antį". Ji tokia „'Respublikos' žinio
mis, kai kurių egzaminų užduotis dar prieš kelias sa
vaites buvo galima nusipirkti — po 200 litu už vien" 
dalyko užduotis" („Respublika", 1997.05.27). Bet tai 
buvo melas. Šio dienraščio žurnalistė Ineta Stravin.--
kaitė nudžiugo sužinojusi, kad kažkas gimtosios kal
bos egzamino raštu temas aptikęs „Internet" tinkle. 
Bet ir vėl nepasisekė, tos temos buvo netikros. Teko 
praryti karčią nusivylimo piliulę . 

Iš kitų švietimo pertvarkos praktinių darbų (jų bino 
daug; dar minėtinas siekimas pakeisti finansavimo 
tvarką (tam buvo sudaryta speciali darbo grupė, pla
navome tarifikuoti ir papildomus mokytojo darbus, už 
vadovavimą klasei ir kt.). tobulinti neįgaliųjų vaiku 
integravimą 'tu > reikalu buvo pradėta ruošti doku
mentus), kurti talentingų vaikų ugdymo sistemą "su
daryta darbo grupe, pradėta projektuoti) ir kt. Takiau 
šių ir kitų projektų realizavimą vykdžiau saikinga1. 
nes turėjau laviruoti atsižvelgdamas į kritikuotojų už
sipuolimus (jiems geriau, jeigu Ministerijai blogiau1, 
taigi, pasakyčiau, vaikščiojau skustuvo ašmenimis. 

Auklėjimo srityje daug vilčių dėjau j visuomenines 
jaunimo organizacijas. Stengiausi susipažinti su jų 
veikla ir ieškoti būdų ja aktyvinti. Jau pirmosiomis 

darbo Ministerijoje dienomis 11996.12.23) susitikau su 
bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių lyderiais, aiš
kinausi jų poreikius. Apie tai rašė spauda '„Lietuvos 
rytas", beje. ne be faktu iškraipymo. ..Vakarinės nau
jienos" ir kt.) Greit po to Ministerijoje priėmiau jauni
mo organizacijų atstovus, dalyvavau susitikime su 
tarptautines asociacijos „Planetos jaunyste" nariais 
Rotušėje 1997.01.071. kur dalyvavo ir Vytautas 
Landsbergis. Mane labai jaudino skautų organizacijos 
'prieš karą gimnazijoje buvau skautas) suskilimas, at
siradęs dėl vadovų nesutarimo, kaip vėliau įsitikinau, 
daugiausia del Algirdo Berkevičiaus ambicingos veik
los. Su nesutariančiais vadovais atskirai susitikau ne 
vieną kartą, stengiausi juos suvesti į krūvą, kad rastų 
bendrą kalba Tai padaryti pavyko tik 1998.01.15. 
kuomet pasirašyta -susijungimo sutartis", kurią Ber-
kevičius greit emė ignoruoti. 

Su kitomis jaunimo organizacijomis buvo papras
čiau. 1997.07.13 dalyvavau ateitininkų Nepaprasto
sios konferencijos Palangoje baigiamojoje dalyje. Kon
ferencija žymėjo ateitininku veiklos svorio centro iš 
išeivijos perkėlimą į Lietuvą. Dalyvavo Lietuvos vys
kupai. Seimo pirmininkas, žymūs išeivijos ateitininkų 
veikėjai. Turėjau progos geriau susipažinti su šios or
ganizacijos veikla, palyginti ją su prieškarine < kai mo
kiausi, ateitininkų organizacija buvo uždrausta, bet 
mes. gimnazistai, vis tiek jos veikloje dalyvavome). 
išsiaiškinti, kuo ji galėtų būti naudinga vykdant švie
timo reformą Su mairomeėiais susipažinau jau pačią 
pirmąją darbo Ministerijoje dieną 'dalyvavau jų suei
goje Vilniaus universitete', vėliau teko dalyvauti ne 
viename ju renginyje Dar iš anksčiau pažinau va-

lančiukus. Teko ne kartą susidurti su kudirkaičiais. 
jaunaisiais ūkininkais (prieš karą priklausiau šiai or
ganizacijai) ir kitais jaunimo sambūriais. 

Visos jaunimo organizacijos veikė tik savo vadovu ir 
narių entuziazmo dėka, valdžios beveik neremiamos. 
Mano įsitikinimu, net nedidele dalis lesų. kurios išlei
džiamos finansuoti visokiems jaunimo centrams, nu
kreipta toms organizacijoms, duotų kur kas didesnį 
efektą, negu gauname iš tų sovietinių laikų atgyvenų 
— monstru. Bet šio klausimo sprendimas sudėtingas 
— uždarius tuos centrus liks daug bedarbių Ateityje 
galbūt bus ryžtasi bent iš dalies tai daryti 

Ministerijoje jaunimo organizacijas kuravo Vaikų so-
cializacijos ir saviraiškos skyrius, kuriam vadovavo 
Giedre Kvieskienė (Pronskutet. praeityje buvusi akty
vi ateizmo veikėja tžr. „Respublika". 1990 04.031. vė
liau pritapusi prie centristų. Tai kele nepasitikėjimą, 
nepaisant jos didelio energingumo ir atsidavimo dar
bui. Skyrius rūpinosi visa užklasine moksleivių veikla, 
jų užimtumu atostogų metu. vasaros poilsio organiza
vimu, nusikalstamumo prevencija ir t t. Disponavo 
stambiomis Vyriausybes skiriamomis lėšomis. Jtariau 
finansinį piktnaudžiavimą. Apie tai rašė ir spauda 
Tačiau įvairios komisijos, tarp jų ir Valstybes kont
rolė, konstatavusios pinigų švaistymą, aktuose nefik
suodavo Kvieskienes kaltes, o kaltino apskritai Mini
steriją. Panašiai elgesį ir spauda Nepasitikėjimą 
Kvieskienė sustiprino jos neigiamas vaidmuo ..švedu 
aferoje". Slidi kaip ungurys, visur išsisukdavo Už ma
no nugaros raizgė pinkles. 

(Bus daugiau) 
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AMERIKOS LIETUMI TARYBA 
P r a d ž i a ir pavadinimas 

-teigiamasis susirinkimas 
įvyko 1939 m. kovo 22 d. New 
Yorke. kai buvo sužinota, kad 
Vokietija ultimatumu užgrobė 
Klaipėdos kraštą. Susirinkime 
buvo nutarta: . S ū d a n t i Ame
rikos Lietuvių tarybą, kuri 
bus nuolatinis organas Lietu
vos nepriklausomybe:- reikalų 
sargyboje". Susirinkimui pir
mininkavo Juozas La' rka 

Kovo 24 d. Čikaį j)€ įvyko 
panašus masinis sus rinki
mas, kuriame kalbėjo Leonar
das Šimutis uDraugas"'), Pijus 
Grigaitis (.Naujienos") ir My
kolas Vaidyla • ..Sandara'). Tai 
buvo būsimieji pagrindiniai 
ALTo veikėjai, prie kurių vė
liau prisijungė Antanas Olis. 

Pereinamajame laikotarpyje 
įvairios organizacijos įvairiose 
vietose sudarinėjo (vainus 
komitetus, tarybas: Lietuvos 
Gynimo komitetą. Lietuvos 
gelbėjimo tarybą ar pan. Paga
liau 1941 m. gegužės 15 d. 
Čikagoje. Mornson viešbutyje, 
būvu. jsteigta ir. ik i , šio! tuo 

perduodavo Sovietų Sąjungai. 
, ALTo pastangomis pabėgė
liai iš Lietuvos Vokietijoje ne
buvo prievarta grąžinami so
vietams. 

1948 m. ALTo pastangomis 
buvo pravestas DP įstatymas, 
pagal kurį daugiau negu 
30.000 lietuvių pabėgėlių buvo 
be kvotos įsileisti į JAV. 

1943 m. ALTo kongresas 
Pittsburghe įsteigė BALFą — 
Bendrasis Amerikos Lietuvių 
fondas, šalpos organizacija. 
BALFas sėkmingai net sovie
tiniais laikais šelpė Sibiro 
tremtinius ir dabar tęsia savo 
šalpa Lietuvoje bei kitur. 
- ALTas prisidėjo prie nuolati
nių JAV radijo transliacijų į 
Lietuvą sovietų melo propa
gandai atsverti. Spaudoje, me
morandumuose vyriausybėm 
ir dalyvavimu įvairiose konfe
rencijose ALTas nuolatos in
formavo visuomene apie tikrą
ją padėtį Lietuvoje ir jos pro
blemas. 

ALTas aktyviai rėme ir ben
dradarbiavo SU VLIKu — Vy
riausiuoju Lietuvos Išiaisvi-

r vardu tebesi vadinanti Amen- " A M komitetu Vokietijoje 
kos Lietuvių taryba. Susinn- JAV iki VLIKo uždarymo, 
kimo rezoliucijoje buvo pa
reikšta: ..ALT reiškia vieningą 
Amerikos lietuvių visuomenes 
daugumos nepalaužiama pa
siryžimą dirbti ir kovoti, kad 
Lietuva būtų išvackiota iš bert-' 
ševikiškos Rusijos okupacijos 
ir būtų atstatyta kaip neprik: 
lausoma, demokratinė vals-
tyhė jai prikiausančio.-e ri
bose". 

Šiuo metu ALTas atstovauja 
apytikriai vienam milijonui 
J A V lietuviu. Oficialus JAV 
..Bureau of Census" duomeni
mis užregistruotų lietuvių bu
vo: 1980 m. — 742,776. 1990 
m. — 811.865. Kitas suraši
nėjimas bus 2000 m.. į kurį 
ieianau?ai atvykę ir natūralus 
prieauglis. 

Ka mums d a v ė ALTas 

1940 m. spalio 15 d. ALTas 
:šrūpino istorinį susitikimą su 
JAV prezidentu JL- D. Roosa-
velt7~Prė"z:dento prašė nepri
pažinti 1940 m. birželio 15 d. 
Lietuvos okupacijos ir inkor
poravimo į Sovietų Sąjungą. 
Prezidentas atsakė, kad „Lie
tuva neprarado nepriklauso
mybės, ji tik laikinai yra sus
penduota ir ateis laikas, kai 
Lietuva vėl bus laisva". Toli
mesnėje veikloje ALTas turėjo 
ryšius su visais JAV preziden
tais. 

ALTas sugebėjo apjungti 
vieningam darbui 13 JAV lie- ~ 
tuvių pagrindinių, skirtingų 
ideologijų ir skirtingų veiklos 
sričių, organizacijų. 

ALTas nuolatos ieškojo ir 
randa naujus ryšius su JAV 
vyriausybes. Kongreso ir Se
nato atstovais. Per tuos ryšius 
ALTas įtaigoja JAV įstatymus 
ir pagalbą Lietuvą. 

ALTas prisidėjo prie neprik
lausomybės Lietuvos pasiunti
nybės, konsulatų ir fondo iš
laikymo, kai tuo metu kiti 
kraštai juo< uždarydavo ir 

1961 m. balandžio 27 d. Wa-
shingtonc ALTas. kartu su 
latvių ir estų organizacijomis, 
įsteigė JBANC '— Joint Baltic 
American National Cornmit-
tee. Tai organizacija JAV;sos-
tinėje. kuri rūpinasi visų trijų 
Baltijos kraštų >r-.lietuvių, lat
vių bei estų mažumų JAV-se 
reikalais. 

Čia išvardinti tik kai l^urie 
svarbesnieji ALTo darbai pri
minti, ką fnums davė ALTas. 
kad esame jam skolingi i r kad 
turime jį remti ateities dar
buose. 

Keičiantis laikui ir aplin
kybėm, atsiranda vis naujų 
problemų, kuriose ALTas gali 
būti labai reikalingas, pavyz
džiui: Lietuvos saugumas, 
įstojimas į NATO ir Europos 
Sąjungą, ekonomine pagalba 
ir paskolos Lietuvai. Kara
liaučiaus srities priklausomu
mas ir kitos, dabar nenuTnato-
mos. problemos. 

Tad dalyvaukime ir rem
kime spalio 23-24 d. Jaunimo 
centre. Čikagoje vyksiantį 59-
ąjį metinį ALTo suvažiavimą 
ir kar tu 13-ąjį ALTo kongresą, 
kurio šūkis: „Sutartinai dirb
kime Lietuvai!" 

Kostas B u r b a 
P a s t a b a . Džiaugiamės, kad 

-Draugo" vyr. redaktores skil
tys (spalio Iii d.1 sulaukė to
kios greitos reakcijos ir jau tu-
įme pirmąjį straipsnį apie 

ALTą. (red.) 

LIETUVOS 
VERSLININKU 
DELEGACIJOS 

VIEŠNAGĖ ČIKAGOJE 

šių metų spalio 28-29 d., po 
oficialaus vizito Kanadoje, į 
Čikagą trumpam užsuks Lie
tuvos Respublikos prezidentas 
Valda.- Adamkus. Nors prezi
dento vizitas Čikagoje priva-

S K E L B I M A I 

iš kairės: Lietuvos amb. Stasys Sakalauskas, JAV Kongreso narys, Baltic Caucus pirm. John Shimkus, Jūrate 
iauskiene. Stanley Balzekas, Jr. Loreta Višomirskyte. Illinois valstijos draugijos prez. John S. Maxson. 

tus ir viešų renginių numaty
ta labai mažai, tačiau Lietu
vos verslininkų delegacija, ly
dinti prezidentą oficialaus vi
zito Kanadoje metu, nuspren
dė pasinaudoti proga ir apsi
lankyti Čikagoje. Ši delegacija 
įvairių verslo sričių atstovai 
— tekstilės ir siuvimo, trans
portu. prekybos(, chemijos, far
macijos, kompiuterių, metalo 
dirbinių gamybos Jų viešna
gės Čikagoje programą rengia 
Lietuvos generalinis konsula
tas ir Lietuvių verslo taryba. 
Dalyje programos — pietuose 
prezidento V. Adamkaus gar
bei, rengiamuose Chicago Exe-
cutive Club ir priėmime ren
giamame konsulate visa Lie
tuvos verslininkų grupe daly
vaus kartu, kitą programos 
dalį ketiname suplanuoti kiek
vienam verslininkui indivi
dualiai. Norėtųsi, kad kiekvie
nas čia Čikagoje sutiktų savo 
busimą verslo partnerį. Ka
dangi atvyksta keturiolika 
verslininkų, tokių individua
lių susitikimų turės būti tik
rai nemažai, bus daug rūpes
čių del to kokius susitikimus 
surengti, kaip į juos nuvykti, 
gali kilti ir kalbos problemų. 
Konsulato ištekliai — tiek 
žmonių, tiek transporto labai 
riboti, mums labai padeda Lie
tuvių verslo tarybos veikėjai, 
tiesą sakant, svarbiausią dar
bą jie ir atlieka, o konsulatas 
koordinuoja bendras pastan
gas. Tačiau gali paaiši- :i. kad 
ir šių bendrų pastangų nepa
kanka, todėl norėčiau kreiptis 
į Čikagos lietuvių visuomenę, 
prašydamas paramos. Jeigu 
galėtumėte pasiūlyti atvyks
tantiems susitikimo partnerį, 
ar padėti nuvykti į susitiki
mus, pabūti jų metu vertėju, o 
galbūt tiesiog norėtumėte su 
kunuo nors jų pabendrauti, 
prašyčiau apie tai pranešti 
Lietuvos generalinio konsula
to administracijos ir verslo 
atašė Ramūnui Astrauskui 
telefonu (3125 397-0382. Ši
toks vizitas tikrai nebus pas
kutinis, todėl kartu prašyčiau 
informuoti ar. jei šį kartą jūsų 
paslaugomis nepavyktų pasi
naudoti, sutiktumėte, kad į 
jus būtų kreipiamasi kitą kar
tą. Iš anksto dėkoju visiems 
atsiliepusiems. 

G ied r ius A p u o k a s 
Generalinis konsulas 

RUDENS DARBAI LR 
AMBASADOJE 

!..«4tfVu»'art»i>;isajo« I sekr' Ri'.i Kazrst: -ne. .JAV Kongreso narys JiShn Shimkus. baves JAV atstovas i? Illinois 
" P. Hanttatan, .baltojo k*ro mHm-< išlaisvinęs iš sovietu laivo pabėgu?) Lietuvos jūreivį Šimkų, Lietuvos 

atstfrre: Vy*niu žvdejtmo festivnlvio Gintarė Aleksejonaite, Illinois valstijos cirnucaios prpz John S. Maxson. 

Šių metų rugsėjo 8 d. Lietu
vos ambasada Vašingtone ru
dens sezono darbus pradėjo 
gražiu renginiu, skirtu Illinois 
valstijos ir Lietuvos draugys
tei. Renginio idėja gimė. užsi
mezgus draugiškiems ryšiams 
tarp Lietuvos diplomatų bei Il
linois valstijos draugijos (Illi
nois State Society: toliau ISS.' 
valdybos narių Vyšnių žydėji
mo festivalių 1997-1999-ai-
siais metais metu. Illinois 
valstijos draugijos. 1854 me
tais Amerikos ^ostinėje su
sikūrusios visuomenines pelno 
nesiekiančios organizacijos, 
bei kitų valstijų analogiškų 
draugijų tikslas yra suburti 
valstijų piliečius, gyvenančius 
Kolumbijos apygardoje, bei 
skatinti ir plėtoti jų integra
ciją į apygardos, jos apylinkių 
visuomeninį gyvenimą, švieti
mo, kultūrines, socialines pro
gramas. Valstybinė valstijų 
draugijų konferencija subūrė 
įvairių valstijų draugijas į vie
ningą organizaciją, kurios gy
vavimo 47-erių metų veikla 
yra išties ženkli — remtas 
tokių organizacijų, kaip The 
John Kennedy Center of the 
Performing Arts, Children's 
Hospital, the Combined Fe-
deral Campaign, the Barbara 
Bush Literacy Fund įkūrimas, 
taip pat organizuota Tidal Ba-
sin vyšnių dovanojimo, perkė
limo bei pasodinimo akcija bei 
sukurta ir jau penkiasdešimt 
metų tęsiama Vyšnių žydėji
mo festivalių Valstybės sos
tinėje tradicija. 

Į renginį ambasadoje rugsė
jo 8 d. gausiai rinkosi svečiai 
— JAV Senato ir Kongreso na
riai, abu Illinois senatoriai: 
Richard J. Durbin ir Peter G. 
Fitzgerald, Kongreso atstovas 
John Shimkus, Illinois valsti
jos gubernatoriaus bei Senato 
ir Kongreso nariai, jų atstovai, 
federalinės valdžios pareigū
nai, Illinois ir Lietuvos versli
ninkai. Vašingtone reziduo
jantys užsienio valstybių at
stovai. Programą vedęs ISS 
prezidentas John Maxson pas
veikino renginio dalyvius, pa
sidžiaugdamas draugijos ir 
Lietuvos ambasados draugys
te bei prasmingu renginiu. 
Lietuvos ambasadorius Jung
tinėse Amerikos Valstijose 
Stasys Sakalauskas atkreipė 
dėmesį į tai, kad Illinois vals
tijoje yra įsikūrusi gausiausia 
Amerikos lietuvių bendruo
menė, kurios plačią visuome
ninę ir kultūrinę veiklą žino ir 
amerikiečiai, taip pat ten ilgą 
laiką gyveno ir dirbo dabarti
nis Lietuvos prezidentas ''••>•' 
das Adamkus. .-Ambasadorius 
išreiškė viltį, kad Illinois ir 
Lietuvos ryšiai toliau plėšia ir 
gilės. Vėliau kalbėjusieji sve
čiai pažymėjo, kad Illinois ir 
Lietuvos draugystės, be abejo, 
laukia puiki ateitis. Išt ikina-
Lietuvos draugas, JAV sena
torius Richard J. Durbin su 
šiluma kalbėjo apie savo lietu
višką kilmę bei papasakojo apie 
brolio William įkurtą specialų 
paramos Lietuvai ir konkro-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOOUO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR G Y V Y B Ė S D R A U D I M A S . 

Agentas Frank Zapolis ir Ott Mg- Aukse 
S Kana kalba lietuviška: 

F R A N K ZAPOL1S 
3 2 0 8 1/2 W e s t 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX RESULTS 
REALTORS 

offc. (773) S86-S9S9 
home (708) 425-7160 
pager (708) 886-4919 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame •' parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Būtume dėkingi maloniam 
žmogui, galinčiam pigiai 

parduoti, gal dovanoti, mažą. 
važiuojami automobili studentei 
farmacininkei Skambinti 773-

233-5318. Kviesti Joe. 

čiai Jurbarko ligoninės vaikų 
skyriui fondą. Senatorius vi
sus sužavėjo savo elegantiška 
fraze, kad darosi madinga būti 
lietuviu: „It is becoming sty-
lish to be a Lithuanian". JAV 
senatorius nuo Illinois valsti
jos Peter G. Fiizgeral taip pat 
užtikrino klausytojus, kiek ga
lėdamas, remsiąs sėkmingai 
besiplečiančius ryšius tarp II-
tinois ir Lietuvos. Dalyviai 
juokavo, kad turime naują 
kandidatą į Baltų sambūrį Se
nate 

Po šių garbingųjų svečių 
sveikinimų ž<>dis buvo suteik
tas ISS valdybos nariui Gary 
Bai<e. kuris pasidalijo savo 
prisiminimais apie Lietuvos 
prezidentą Valdą Adamkų, 
savo buvusį bendradarbį, Či
kagos lietuvį, žmogų, kurį jis 
pažinojo, žmogų, kurį j is ypa
tingai gerbia. Programos pa
baigoje ISS prezidentas John 
Maxson iškilmingai paskelbė, 
kad Illinois Paveldo apdova
nojimas '.the Illinois Heritage 
Award) paskirtas Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejaus 
įsteigėjui ir direktoriui, Lietu
vos kultūros mecenatui ir pro
paguotojui Stanley Balzekui. 
J r . 

Priimdamas šį garbingą ap
dovanojimą — bronzinę prezi
dento Lincoln statulėlę — 
Stanley Balzekas nuoširdžiai 
padėkojo ISS valdybai už jo il
gametės veiklos įvertinimą ir 
pasidžiaugė, kad Lietuva bei 
jos kultūra yra žinoma ir ver
tinama Illinois valstijoje. Po 
iškilmingosios vakaro dalies 
a'mbasados svečiai buvo pa
kviesti trumpam lietuvių fol
kloro grupės „Jorė" koncertui, 
o Baltimorės Lietuvių namų 
restorano šeimininkės visus 
vaišino gardžiais lietuviškai 
patiekalais. 

Parengė Ri ta Kaz rag i enė 

* Vilniuje k e t v i r t a d i e n i 
ak red i tuo t i t rys nauj i am
basadoriai. Prezidentui Valdui 
Adamkui skiriamuosius raš
tus įteikė Kanados, Islandijos 
ir Švedijos diplomatai: amba
sadorius Peter McKellar, am
basadorius Helgi Agust.-snn 
ir ambasadorius Jan Palms-
tierna. p.\s 

HELP WANTED 
Malė or female car wash & 

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

' Tel. 708-499-4004 
Ū K 

Reikalingas pagalbinis darbi
ninkas namų vidaus įrengimo 
darbams. Darbas vakariniuose 
priemiesčiuose. Reikia turėti savo 
transportą. Tel. 630-435-1967^ 

Qntuo£ KMIECIK REALTORS 
V y | 7922 S.PuIaski Rd. 

4365 S.Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1300 

Jei ncnte parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Oak Lawn išnuomojamas 
butas: 2 mieg.. vonios kamb. Su 
šiluma; yra virykle ir šaldytuvas, 
skalbykla; maudymosi baseinas. 
Gražus vaizdas į ežerą. S655 Į men 
Kreiptis: First Rate Kcal Estate, 
Aušra, tel. 773-767-2400. 

FORRENT 
Clean Rm. for non-smoker 
gentleman. Share bath & 

kitchen. $53 a weak. 
Tel. 773-767-1357. 

Prie 66 St. ir Kedzie Ave. 
išnuomojamas 3 kamb. butas 

su šildymu ir oro vėsinimu: 
5?90 į mėn. 

Tel. 708-425-7160. 

XX LAIDOS KARININKŲ BAIGIMO 
60-MEČIO PAMINĖJIMAS 

Kaune, rugsėjo 19 dieną, 
Lietuvos kar in inkų ramovėje 
vyko pirmojo Lietuvos Prezi
dento karo mokyklos XX lai
dos kar ininkų baigimo 60-me-
čio paminėjimas. 

Paskutinės laidos karinin
kai susitiko Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus sodelyje, pa
dėjo gėlių prie Nežinomo ka
reivio kapo. Įgulos bažnyčioje 
buvo aukojamos Mišios už žu
vusius ir mirus ius XX laidos 
karininkus. Vėliau gėlėmis ir 
tylos minute pagerbtas visų 
karių a tmin imas A. Šančių 
karių kapinėse, prie paminklo 
pastatyto D.L.P. karo mokyk
los XX laidos kar ininkų skirto 

žuvusiems už Lietuvos laisve. 
Aplankyta buvusi pirmojo Lie
tuvos Prezidento karo mokyk
la ir šiuo metu čia įsikūrusi 
Vytauto Didžiojo atskiro jėge
rių batalionas. 

Iškilmingas minėjima$„'pra-
sidėjo Lietuvos kariuomenės 
ramoves reprezentaciniuose 
rūmuose, karininko kapitono 
Teofilio Šimonio raportu 
KASP vadui pulkininkui Ar
vydui Pociui. Iš raporto paaiš
kėjo, kad iš 113 XX laidos ka
rininkų šiuo metu liko tik 29: 
19 gyvena užsienyje ir tik 10 
Lietuvoje. 

Lietuvos Karininku ramoves Seniūnų tarybos pirm 
tas įteikė prisiminimo ženkliuką XX i,odos • :,-. >,,• 
ruoniui. Dėžute laiko ?,emairiu legiono vado s i 
Semaška Nuotr Komo Eidukevičiaus. 

,r>! Gediminas Reu-
ui kpt Teofiliui Si
us viršila Alvvdas 

Kaires: Itn 
nas Kiela. 

• • ! : • - • ' - • • • . . • l e : . t < 

hv.s.-.-i.>. 1: ;ir.!;.i 
to. Jonas Klive 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
DŽIAUGSMAS, JAUNŲ 

LIETUVOS ŽURNALISTŲ 
STRAIPSNĮ PASKAIČIUS 
Dėl JDrauge" neseniai 

spausdinto Sandros Vidaus-
kaitės ir Geraldo Kudrevi-
čiaus straipsnio „Pamąstymai 
apie Lietuvos jaunimą". Min
tys ir mums svarbios, kad 
galėtume geriau suprasti šių 
dienų Lietuvos jaunimą ir 
priežastis, kodėl daugelis jo 
susižavėjęs „kosmopolitiško
mis idėjomis". Bet labiausiai 
mane žavėjo taiklūs išsireiš
kimai, apsiėję beveik be tarp
tautinių žodžių .zacirkos". 
Kaip pavyzdžius noriu pa
minėti žodžius „saviraiška", 
„savišviesa", „postringauti" ar 
išsireiškimus kaip „amžių 
sandaros slenkstis", „bendra-
žmogiškos vertybės", „dvasi
niai saitai", „sustabarėjusios 
visuomenės vertybės", „teigi
nio pagrįstumas" ir kt. Šiais 
pavyzdžiais ir norėjau tik savo 
džiaugsmo priežastis „pagrįs
ti". Pagarba Kauno Technolo
gijos universiteto Administra
vimo fakulteto Jaunųjų žurna
listų klubui! 

Faustas Strolia 

VEIKLOS PAVYZDYS 

Lietuviška veikla Čikagoje 
dar gana gyvai reiškiasi, nes 
dar yra žmonių, kurie dirba ir 
aukojasi, nepailsdami darbuo
jasi lietuvyės labui. Kaip tik 
tokios veiklos ryškus pavyz
dys yra LB Kultūros tarybos 
pirmininkė Marija Remienė, 

. kuri nepailsdama, su tyru pa
siaukojimu šias save pareigas 
atlieka. Jos iniciatyva kaip tik 
ir buvo pakviesti į JAV iš Lie
tuvos „XXI amžiaus" redakto
rius Edvardas Šiugžda ir 
Kauno valstybinio teatro ak
torė Virginija Kochanskytė, 
kurie „Seklyčioje" trečiadienio 
popietėje spalio 6 d. puikiai 
atliko programą, skirtą vyres
niesiems. Jie taipgi lankėsi ir 
kitose vietovėse. Bet to nega
na. M. Remienė kviečia ir so
listus, ansamblius, paskaiti
ninkus į JAV, kurie mums 
išeiviams gaivina tikrą lietu
višką dvasią. Ji pasirūpina jų 
kelionėmis, apgyvendinimu ir 
kitais reikalais. 

Tenka pripažinti, kad lietu
vybės išlaikymui daugiausia 
nusipelno moterys, kurios pa
rodo tikrą pasišventimą ir 
idealizmą, pvz., Birutė Jasai
tienė, Socialinių reikalų tary
bos pirmininkė, Regina Naru-
šienė LB Krašto valdybos pir
mininkė. Taip pat švietimo 
srityje šeštadieninės lituanis
tinės mokyklos jų rankose 
pvz., Čikagos Jūratė Dovilie-
nė, Lemonto Eglė Novak. O ir 
mokytojos, ten dirbančios, 
taipgi moterys. Juk ir Rašy
tojų draugijos pirmininkė Sta
sė Petersonienė, o ir paties 
„Draugo* redaktorė irgi nepa
keičiama D. Bindokienė. Mes 
visi galime tik džiaugtis ir 
reikšti joms padėką, kad jos 
taip uoliai dirba, aukojasi ir 
nepailsta, veždamos tą svarbų 
lietuvybės išlaikymo vežimą. 
Jų dėka lietuvybė dar ilgai gy
vuos ne tik JA Valstijose, bet 
ir kituose kraštuose. 

Visa lietuvių, visuomenė tą 
veiklą įvertina, o mes visi lin
kime joms niekad nepailsti, 
bet ištesėti. Už tai bus dėkin
ga visa lietuvių tauta. 

Apolinaras p . Bagdonas 
Chicago, IL 

PAGIRTINA PILIETINĖ 
SAVIGARBA 

„Draugo" laiškų skyriuje 
(1999.09.14) užtikau įsižeidusi 
Amerikos pilietį. Alfa Myko-
lėnas savo laiške mane bara 
už nurodymą politinio fakto, 
kad JAV „establišmentas" 
(valdančioji klika) balsuoto
jams iš anksto parenka kan
didatus (abiejų didžiųjų par
tijų) į prezidentus. Jį įžeidė 
mano palyginimas, to triuko 
su Politbiuro panašiu triuku. 
„Kada Sov. Sąjungoje buvo 
daugiau kaip vienas kandida
tas į kiekvieną postą?" pag
rįstai klausia Mykolėnas. Tai 
tik reiškia, kad JAV „politinis 
elitas" yra gudresnis už bu
vusį kremlinį. Priedu, Ameri
koje dar nėra centralizuotos 
policijos: valstijos, miestai ir 
apskritys valdo savas polici
nes pajėgas, neskaitant gink
luotų piliečių. Tad vieno kan
didato nachališkumas Ameri
koje lengvai nepraeitų. Čia 
dar yra prieinama ir laisva 
žiniasklaida. Pagaliau supykę 
balsuotojai gali ryžtis nugalėti 
veik neįmanomas didžiųjų 
partijų pastatytas kliūtis ir 
ateiti į rinkimus su stipriu 
trečios partijos kandidatu. 

Gera, kad Alfa Mykolėnas, 
paskaitęs jo pilietiškumą įžei
džiančius pasisakymus, netyli. 
Deja, nesu pastebėjęs, kad bū
tų jį kada įžeidę klikos nariai 
ar draugai, kai jie aprūpinda
vo sovietus Vakarų technologi
ja, statydavo fabrikus karinių 
sunkvežimių, tankų ir judamų 
platformų raketoms, kaip „Ka
ma River Plant", ties Vedlugos 
upės intaku. Įdomu, ar jį įžei
džia tai, kad Fidelio geras 
draugas, Ispanijos radikalas 
socialistas — NATO gensekas 
Javier Solana, siuntinėja JAV 
karius į karą, ir net koman
duoja kur, kada ir kaip ka
riauti? 

Be daugelio kitų dalykų jį, 
manytumei, turėtų įžeisti tai, 
kad JAV Teisės departamen
tas ne tik negaudo komunistų 
karo nusikaltėlių, žudžiusių ir 
kankinusių net amerikiečius, 
bet, per O.S.I., stropiai me
džioja įtariamus naciniais nu
sikaltimais ir, ištrėmus ką 
nors į kilmės kraštą, kišasi į 
kitos valstybės vidaus reika
lus, diktuojant to krašto teisė
tvarkai. 

Keista, jog A Mykolėno ma
tyt neįžeidžia tai, kad ant jo, 
JAV piliečio (federalinės) že
mės pastatytas muziejus iš
niekina Lietuvos himną ir 
šmeižia tautą. Gal jis per kuk
lus viešai pasigirti pilietine 
savigarba tokiais atvejais? 

Skaitytojams gali būti įdo
mu, jog tai, kas įžeidžia A. 
Mykolėną, neįžeidė daugelio 
JAV patriotų. Net tokių, kurie 
save kildina iš pačių anks
čiausių Amerikos pionierių. 
Jie man pritarė ir viešose pas
kaitose už tai plojo. Tad tik 
pirmą kartą, per „Draugą", 
užtikau tokį jautrų JAV pi
lietį. Tačiau pakartotinai sa
kau: gerai, kad, pajautęs pilie
tinį įžeidimą, netyli. Tai duo
da vilties, jog netylės ir kitais, 
ypač Amerikos patriotus įžei
džiančiais atvejais. Manding, 
ne vien tik lietuviai ateiviai 
Amerikoje per dažnai pa
miršta esą teisėtais JAV pi
liečiais ir turi tokį pat balsą, 
kaip ir kiti, dažnai prieš Ame
riką ir ypač prieš antikomu-

UETUVIŲ GRĮŽIMO Į TĖVYNĘ 
INFORMACIJOS CENTRAS 

Gedimino pr. Vilnius 2600. Tel. (370 2) 31 3 623. Faksas: (370 2) 31 3 624 
EI. paštas: info@lgitic.lt Interneto puslapis: www.lgitk.lt 

VYKSTANTYS I LIETUVĄ GYVENTI 
TURĖTŲ ŽINOTI 

Tęsinys 
5. Asmeniniai ordinai, gar

bes ženklai, prizai, gauti paro
dose, konkursuose ir sporto 
varžybose. 

6. Sportinis inventorius (po 
1 vienetą): 

6.1. burlentė; 
6.2. valtis arba baidarė; 
6.3. dviratis be variklio; 
6.4.palapinė; 
6.5. 1 pora slidžių; 
6.6. 2 teniso raketės; 
6.7. žvejybos reikmenys; 
6.8. alpinizmo reikmenys. 
7. Civilinis ginklas (me

džioklinis, sportinis, ginklas, 
skirtas fizinių asmenų apsau
gai ar savigynai) su šaudme
nimis ir leidimu turėti ginklą; 

8. Kiti asmeninio naudojimo 
reikmenys, būtini kelionėje, 
bet ne daugiau kaip: 

8.1. 1 nešiojamasis muzikos 
instrumentas; 

8.2. 1 nešiojamoji rašomoji 
mašinėlė; 

8.3. 2 fotoaparatai ir 10 jų 
fotojuostų; 

8.5. 1 buitinis filmavimo 
aparatas ir jo įranga; 

8.6. nešiojamoji elektroninė 
aparatūra su energijos tieki
mo šaltiniu (po 1 vienetą): 

8.6.1. kompiuteris; 
8.6.2. videomagnetofonas; 
8.6.3. videokamera; 
8.6.4. magnetofonas; 
8.6.5. gramofonas; 
8.6.6. garsą "atkurianti apa

ratūra; 
8.6.7. vaizdą atkurianti apa

ratūra; 
8.6.8. televizorius; 
8.7. iki 10 vienetų įrašo laik

menų 8.5 punkte nurodytai 
kiekvienos rūšies aparatūrai: 

8.8. nešiojamasis telefonas; 
8.9. žiūronai; 
8.10. vaiką vežimėlis. 
9. Kiti akivaizdžiai asmeni

nio naudojimo daiktai, reika-

LAIKAS PAŽABOTI 
Atkreipiau dėmesį į veda

mąjį „Drauge" Nr. 180, kuria
me dienraščio vyr. redaktorė 
Danutė Bindokienė rašo ir 
kviečia su rašiniais, korespon
dencijomis ir nuotraukomis 
bendradarbiauti „Drauge". 

Pagalvojau, kad šalia kvieti
mo būtų buvę naudinga įspėti, 
jog tą patį rašinį, korespon
denciją, net ir nuotrauką, 
siųsti tik į viena, o ne į kelis 
laikraščius. 

Tenka pastebėti, kad kurį 
laiką per kilkę, ar šviesraščiu 
padauginti ir į kelis laikraš
čius išsiuntinėti tie patys ra
šiniai buvo suretėję. Tačiau — 
neilgai! Paskutiniu laiku jie ir 
vėl pradėjo rodytis. 

„Kalkiniai" rašiniai teršia ne 
tik mūsų, bet kas blogiausia, 
jau spėję nukeliauti į Lietuvą, 
„puošia" ir ten išeinančią 
spaudą! 

Laikas būtų „kalkinių" raši
nių autorius pažaboti, nes 
„spaudos vėžiui" įsigalėjus, 
vėliau jį iš mūsų spaudos iš
gyvendinti bus gan nelengva! 

Petras Palys 
Richmond Hill, NY 

nistus ateivius, kelią balsą. 
Vilius Bražėnas 

DeLand, FL 

lingi kelionėje, pavyzdžiui, ra
šymo priemones. 

Be išvardintų daiktų papil
domai be muito dar galima 
įsivežti daiktų, kurių bendra 
vertė neviršija 1,000 litų ir 
kurių įvežimas nėra draudžia
mas. Konkrečiau apie daiktus, 
kurių įvežimas nėra draudžia
mas, galima sužinoti muiti
nėje. 

Be to, paveldėtojas, kuris 
nuolat gyvena Lietuvos Res
publikoje, be muito mokesčio 
gali atsivežti ir nekomercinės 
bei negamybinės paskirties 
daiktus, paveldėtus iš asmens, 
kuris gyveno užsienyje. Tam 
reikia pateikti muitinei turto 
paveldėjimą įrodančius doku
mentus ir paveldėtų daiktų 
sąrašą. Paveldėtus daiktus be 
muito mokesčio galima at
sivežti ne vėliau kaip per 2 
metus nuo teisės į paveldėtą 
turtą įgijimo (galutinio pavel
dėjimo patvirtinimo) dienos. 

Jeigu su savimi įvežamus 
pinigus ir vertybinius popie
rius išvykstant iš Lietuvos 
ruošiamasi išsivežti, juos bū
tina muitinėje deklaruoti, kai 
jų vertė viršija 10,000 litų. 

Atsivežant naminius gyvū
nus, būtina turėti dokumen
tus apie gyvūno skiepijimą 
nuo ligų. 

Jeigu keičiate nuolatinę gy
venamąją vietą ir persikeliate 
iš kitos valstybės į Lietuvą, 
arba jeigu įsigijote Lietuvoje 
būstą, jums taikoma muito 
lengvata. Jūs be muito galite 
atsivežti ne tik anksčiau iš
vardintus daiktus, bet ir: 

1. baldus ir kitą būsto įran
gą* 

2. buitinius prietaisus ir ki
tą buitinę įrangą, 

3. asmeninio naudojimo 
transporto priemone <kuri bu
vo registruota užsienyje jūsų 
arba jūsų šeimos nario vardu, 
pateikus muitinei registracijos 
faktą įrodančius dokumentus), 

4. profesinę įrangą, 
5. laisvalaikio užsiėmimams 

skirtus daiktus. 
6. kolekcionavimo objektus, 

(iš kolekcionavimo objektų, 
galimų įvežti be muito, apribo
tas tik brangakmenių ir natū
ralių perlų svoris). 

Lietuvos piliečiams, persi-
keliantiems gyventi į Lietuvą 
ir turintiems gyvenamosios 
vietos Lietuvoje deklaravimo 
dokumentą, ši lengvata galioja 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Federal Savings and Loan 

Assoclation of Chicago 
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Casimir G. Oksas, Prerident 

Patarnavau! Čikagos ir Apylinkių lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

12 mėnesių nuo pirmos daiktų 
siuntos atsivežimo datos, as
menims, įsigijusiems Lietu
voje būstą — 12 mėnesių nuo 
būsto įsigijimo, o asmenims, 
turintiems tik leidimą gyventi 
Lietuvoje — 12 mėnesių nuo 
leidimo išdavimo datos. 

Iki Gyvenamosios vietos de
klaravimo įstatymo įsigalioji
mo gyvenamosios vietos dek
laravimo dokumentą atitinka 
{rašąs Lietuvos pase apie gy
venamą vietą Lietuvoje. 

Tam, kad pasinaudotų apta
riama lengvata, reikia: 

1. iš anksto pateikti muiti
nei pagal lengvatą įvežamų 
daiktų sąrašą; 

2. pateikti muitinei gyveni
mo užsienyje faktą įrodančius 
dokumentus (pvz. užsienio pi
liečio pasą); 

3. pateikti savo būsto Lietu
voje nuosavybes arba nuomos 
dokumentus, jeigu tokius tu
rite, arba pateikti gyvenamo
sios vietos Lietuvoje deklara
vimo dokumentą, jeigu esate 
Lietuvos pilietis, persikelian-
tis gyventi į Lietuvą. Jeigu ne
sate Lietuvos pilietis, neturite 
savo būsto Lietuvoje doku
mentų, tačiau turite leidimą 
gyventi Lietuvoje, reikia pa
teikti šį leidimą. 

Lengvatinio daiktų įvežimo 
reikalus su Lietuvos muitine 
reikia sutvarkyti anksčiau, 
negu šie daiktai pasieks Lie
tuvą. Pavyzdžiui, jei turite da
bartinį Lietuvos piliečio pasą, 
sutvarkote taip, kad jūsų 
daiktai būtų išsiųsti po kelių 
mėnesių, sėdate į lėktuvą, at
vykstate į Lietuvą, įsigyjate 
arba išsinuomojate būstą, 
kreipiatės į būsto buvimo vie
tos pasų poskyrį dėl įrašo pase 
apie gyvenamą vietą, gaunate 
įrašą, nuvykstate į tą Lietuvos 
muitinės postą, per kurį bus 
gabenamas Jūsų turtas ir pa
teikiate šio posto darbuoto
jams atsivežamų daiktų sąra
šą, savo užsienio pasą ir Lie
tuvos pasą. 

Muito mokestis už apmui
tinamus su savimi vežamus 
daiktus, išskyrus automobi
lius, yra ne mažiau 10 proc. 
daikto vertės. Už šiuos daik
tus kartu su muito mokesčiu 
dar reikia sumokėti 18 proc. 
pridėtinės vertės mokestį. Už 
automobilius, kurių įvežimas 
nėra atleistas nuo muito mo
kesčio, reikia mokėti: 

1. už 1-5 metų senumo auto
mobilį, kainuojantį daugiau 
kaip 60,000 litų, — 15 proc. 
akcizą ir 18 proc. pridėtinės 
vertės mokestį; 

2. už 1-5 metų automobilį, 
kainuojantį mažiau kaip 60,00 
litų ir už 5-7 metų senumo au
tomobilį, nepriklausomai nuo 
to, kiek jis kainuoja. (B.d.) 
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VILNIUS 
Žiemos kainos pirmyn ir atgal 

Spalio 1 d. - kovo 31 d., 
išskyrus kalėdinį laikotarpį. 

New York 
Chicago 
Seattle 

$406 
$450 
$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 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A. t A. mokyt. 
JONAS RAČKAUSKAS 

mirė 1979 m. liepos 28 d. 

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A. t A. 
mokyt. JANINA 

RAČKAUSKIENĖ 
mirė 1984 m. gruodžio 20 d. 
Nors metai bėga neapsakomai greitai, bet Jūsų meilė 
visada gyva mūsų širdyse. 
Minint mūsų brangių Tėvų mirimo sukaktis, šv. Mišios 
atnašaujamos Lietuvoje ir Čikagoje. Prašome gimines 
ir draugus pasimelsti už Jų sielas. 

Nul iūdę: dukterys , sūnus ir anūkai . 

A t A . 
dr. DOMUI GIEDRAIČIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai 
JADVYGAI, šeimos nariams ir giminėms. 
Michiana Shores draugai ir pažįstami 

Danutė ir Stasys Liepai 

Irena ir Antanas Rimavičiai 

Ona ir Vytautas Gutauskai 

Isolda ir Vytautas Šimkai 

Jadvyga ir Jonas Mockaičiai 

Jūratė ir Romas Gintautai 

Birutė Sekmakienė 

Vytautas Linartas 

Irena ir Kazys Miecevičiai 

Netikėtai Vilniuje mirus broliui 

A . t A . 
VYTAUTUI MAČIUIKAI, 

brangius bičiulius BENIŲ ir GRAŽINĄ MAČIUKUS 
nuoširdžiai užjaučiu ir drauge liūdžiu. 

Saulė Šatienė 

A t A 
skulptoriui-poetui 

VYTAUTUI MAČIUIKAI 
Lietuvoje mirus, broliui prof. dr. BENEDIKTUI 
MAČIUIKAI su žmona GRAŽINA ir a. a. VYTAUTO 
šeimai reiškiame gilią užuojautą. 

Danutė ir Anatolijus Mūūnai 

Ligija ir Petras Ambutai 

A t A 
dr. DOMUI GIEDRAIČIUI, 

buvusiam Pasaulio Lietuvių gydytojų sąjungos 
pirmininkui išėjus į Amžinybę, žmonai JADVYGAI, 
dukroms AUDRONEI. RŪTAI, anūkėliams, giminėms 
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Amerikos Lietuvių gydytojų sąjunga 

M 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

„Kamertono" koncerto, 
prieš kelias dienas vykusio Bo
stone, klausėsi ir įžymusis 
mūsų kompozitorius Jeroni
mas Kačinskas. Jis sake, kad 
tokio grožio balsų ir tokio pro
fesionalaus dainų atlikimo dar 
nebuvo girdėjęs. Kompozito
riui-choras paskyrė ir atliko 
vieną savo dainą. Salė Bosto
ne būvu perpildyta. „Kamer
tono" koncertas Čikagoje įvyks 
jau š-į sekmadienį, spalio 17 d., 
3 vai.p.p. Jaunimo centre. At
vykite! Į koncertą kviečia 
..Margutis II". 

Dalia Kuodytė, Lietuvos 
Gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centro genera
line direktore, kalbės XIII 
Amerikos lietuvių kongrese, 
kuris vyks 23-24 d. Jaunimo 
centre, Čikagoje. Kongreso ati
darymas - spalio 23 d. 10 vai. 
r. 

Ateitininkišką Jaunimą 
Lietuvoje ir Amerikoje 
remti vakarienė šeštadienį, 
spalio 23 d., ruošiama Ateiti
ninkų namuose. Lemonte. 
Ateitininkų šalpos fondo na
riai nuoširdžiai kviečia visuo
menę atsilankyti. Apie dalyva
vimą iš anksto prašoma 
pranešti Vidai Maleiškienei, 
tel. 630-257-8087. 

Vabalnininkas ir jo apy
linkės išaugino didelį būrį as
menybių, palikusių gilius pėd
sakus Lietuvos kultūrai, mok
slams. Tai buvo rašytojai Ba
lys Sruoga, Leonardas Žitkevi
čius, Aloyzas Baronas, Vladas 
Būtėnas ir daugelis kitų. Va
balninko įdomi ir šakota praei
tis atsiveria prieš akis filme, 
kurį matysime spalio 19 d., 
antradienį, 2 vai.p.p. PLC Bo
čių menėje. Visus kviečia Le-
monto apylinkes socialinių rei
kalų skyrius. 

LJLR.C. 85 METŲ JUBILIEJUS 
Tai yra tikrai iškilminga 

diena! Negali pagalvoti, kad 
jau praėjo tiek daug metų. Per 
tuos metus spėjome ir pasenti, 
ir taip visokių įvykių atsiti
ko... Gaila, kad tie metai taip 
skuba! Kol jaunas esi — tai 
viskas slenka pamažu, bet kai 
pradedi gyvenimo laiptais lipti 
aukštyn, tai jie pasidaro tokie 
sunkūs, o dienos tiesiog lekia. 
kaip tie paukščiai. 

Mūsų vyriausia vadove Daie 
Murray, ačiū Dievui, turi 
energijos. Nors jos pečius ir 
palietė gyvenimo vargai — ne
teko savo atramos, palaidojo 
savo gyvenimo draugą, išken
tėjo skaudžią operaciją, bet 
Dievo ranka ją išvedė iš 
skausmo .valandų ir dabar vėl 
ji visa širdimi dirba Dievo 
tėvynės ir artimo meilės labui. 

Netekome savo dvasios vado 
kun. Antano Misiūno, seseles 
Angelos. Ji visados per mūsų 
susirinkimus pavaišindavo ka
vute-ir pyragaičiais. Tai buvo 
širdies ir gero būdo seselė. Ji 
taip pat redagavo mūsų mė
nesinį laikraštėlį. Dabar tas 
pareigas perėmė mūsų vyriau
sia pirmininkė Dalė Murray. 

Per tuos visus metus daug 
mūsų sesių iškeliavo į amži
nus Viešpaties namus, daug 
visokių audrų pergyvenome. 
Tačiau Dievo padedamos dir
bame tą kilnų darbą ir toliau. 

Mes pagerbėme, kelias žy
mias moteris. Paskutinė buvo 
Danutė Bindokienė. tai buvo 
puikus vakaras! 

Mes dirbame. Kiekviena 
kuopa ką nors suruošia: pie
tus, loterijas, daro virtinius, 
lietuviškas dešras. Iš gauto 
pelno šelpia Lietuvoje esan-

r 

čius našlaičius, Pažaislio vie
nuolyną. 

Trečioji kuopa kas antrus 
metus suruošia vis kokią nors 
šventišką kelionę. Rugsėjo 5 d. 
buvome išvažiavę į Liberty-
ville, IL, Marytovvn, tai buvo 
labai graži kelionė. 

Mes taip pat nepamirštame 
ir Amerikos. Šventėms, nesi-
gailėdamos savo iždo, siunčia
me dovanų: jėzuitams, „Mar
gučiui IF, lietuvių televizijai, 
mūsų „Draugui", be kurio bū
tų tamsios dienos. 

Taip pat nepamirštame ir 
savo dvasios vadų. Taigi kiek 
tik mūsų jėgos leidžia, mes 
dirbame, kad tik būtų geres
nis ir gražesnis rytojus. 

Šiandieną, švenčiant mūsų 
jubiliejinę šventę, mes labai 
prašome visų švęsti kartu su 
mumis. Jūs savo atsilankymu 
paremiate mūsų veiklą. 

Mes taip pat ta proga išlei
džiame 85-erių metų sąjun-
giečių knygą. Čia galėsite 
įamžinti savo arba mirusio, 
arba taip artimo žmogaus 
vardą, arba tik įdėjus gražius 
linkėjimus mūsų L.A.R.C. Mo
terų sąjungai. Kaina: visas la
pas 60 dol.: pusė — 30 dol. ir 
ketvirtis — 15 dol. Taip pat 
turėsime gražių laimėjimų. 
Taigi galėsite išbandyti ir sa
vo laimę. 

Norėdami užsisakyti bilie
tus, kreipkitės į Sabiną Hen-
sen 1-630-573-0066, Anną 
Gercius 1-708-974-4407. 

Mūsų vaišės vyks Mayfield 
Banąuet restorane spalio 17 
d., sekmadienį, 1 vai. p.p. Ad
resas: 6072 Archer Ave. Kaina 
15 dol. asmeniui. 

Stasė Viščiuvienė 

Nuolatos besikeičiančia
me pasaulyje be televizijos, 
atrodo, negalėtumėme gyven
ti. Ir "mes, lietuviai, turime 
vieną lietuvišką televizijos lai
dą. Joje matome įvykius iš sa
vo lietuviško gyvenimo, girdi
me žinias iš Lietuvos, pokal
bius, lietuviškas dainas, labai 
gražiai paruoštus lietuviškų 
renginių skelbimus. Televiziją 
išlaikyti labai brangu, bet 
mums ji labai reikalinga ir 
naudinga. Lietuvių televizijai 
paremti spalio 24 d. 12 vai. 
rengiami pietus-vąjus Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje 
salėje. Skanus, sumanių sei
mininkių namuose gamintas 
maistas, linksma, įdomi „Ant
ro kaimo " programa. Savo at
vykimu padėsite televizijai iš
silaikyti. Vietas užsisakykite, 
skambindami Aldonai Pale-
kienei tel. 708-448-7436. Ren
gėjai - Amerikos lietuvių tele
vizija ir PLC renginių komite
tas. 

Šį vakarą romantiškai 
pradėki te savaitgali „Pa
vasaris ruden i" poezijos 
vakare , 7v.v. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje prie ru
dens lapais ir degančiomis 
žvakutėmis papuoštų stalų 
gurkšnodami kavą ir klausy
damiesi jaunųjų poetų kū
rybos. Visus kviečia Lietuvių 
rašytojų draugijos valdyba. 

Septynioliktoji premijų 
šventė, kuri įvyks lapkričio 
14 d., sekmadienį, 4 val.p.p. 
Jaunimo centre Čikagoje, jau 
yra tapusi tradiciniu JAV LB 
Kultūros tarybos renginiu. 
Mūsų kultūrininkams bus 
įteiktos premijos, kurių mece
natas yra Lietuvių fondas. Vi
suomenė kviečiama savo atvy
kimu parodyti, kad vertina 
savo kūrėjus. Bus geros vaišės 
ir meninė programa. Bilietus į 
premijų šventę galite gauti, 
skambindami tel. 708-562-
1448. 

PATIKSLINTAS 
PRANEŠIMAS 

Akademinio Skautų sąjū
džio Akivaizdinis suvažia
vimas, paminėti ASS 75 metų 
Jubiliejų, šaukiamas š.m. spa
lio 15-17 d. Visi nariai ir sve
čiai kviečiami dalyvauti pa
grindiniame suvažiavime ir 
sukaktuvinėje šventėje šešta
dienį, spalio 16 d. Registraci
jos pradžia šeštadienį 8 v.r. 
Comfort Inn Conference Cen-
ter, 8800 West 159 Street, Or-
land Park, IL. Informacijai 
skambinkit Ramunei Papar-
tienei (708) 482-0224, arba 
Rimantui Griškeliui, tel. (630) 
655-2485. Narius, neturinčius 
transportacijos, ar negalin
čius vairuoti, galime atvežti ir 
parvežti, tik prašoma nedel
siant skambinti fil. Ričardui 
Chiapetta v 708) 839-4438 ir 
susitarti dėl laiko ir sąlygų. 

APIE „ŽALIĄJĄ KORTELĘ" IR KITUS 
IMIGRACINIUS REIKALUS 

Spalfa 13 d. pas A. Kezį susirinko visi tie, kurie pasiilgo liaudiškų, folklorinių dainų Galbūt pavyks susiburti? 
Lietuvaičiai planuoja rinktis kiekviena trečiadienį 8 vai v. Jaunimo centre Nuotraukoje - I eilėje i* kaires: Ge
diminas Markevičius. Algimantas Kezys. II eilėje: Julius Jokimas, Dalia Cidzikaitė, Pranciškus Ivinskis, Jū
rate Lukrr.inienė, Aušra Veličkaite III eilfje: Regimantas Rimkevičius, Gražina Burneikienė, Silvija Eglynaitė 
ir Romas Burnei kis. J susibūrimą buvo užsukusi ir Zita Karneckienė, Rimvydas Sabaliauskas, Zenas Lukoše
vičius bei Kęstutis Stančiauskas. Nuotr. E. AndrulytAa 

Šį seminarą Vyresniųjų lie
tuvių centre „Seklyčioje" rug
sėjo 29 d. rengė JAV LB Socia
linių reikalų tarybos pirmi
ninkė Birutė Jasaitienė. Semi
nare kalbėjo advokatas Diego 
Bonesatti iš Illinois Coalition 
for Immigrant and Refugee 
Rights. Vertėjavo advokatas 
Algimantas Kėželis. 

Pirmiausia advokatas D. Bo
nesatti kalbėjo apie „Žalių 
kortelių" (toliau — JŽ.k.") lote
riją. Prašymus, kuriuos gali
ma gauti Socialinių reikalų 
raštinėje, reikia išsiųsti tarp 
spalio 4 d. 12 vai. ir lapkričio 
3 d. 12 vai. Prašymą reikia 
užpildyti pagal duotą informa
ciją. JŽ.k." laimėtojams bus 
pranešta kitų metų balandžio-
liepos mėnesiais. Nuo atei
nančių metų spalio 1 d. 
laimėtojai turi prašyti nuolati
nio apsigyvenimo leidimo arba 
statuso pakeitimo. Iki 2001 
metų rugsėjo 30 d. jų prašy
mai jau turi būti JAV ir turi 
būti patvirtinti, kitaip jie pra
ras JŽ.k." laimėtojo teisę. 

JAV užsienio reikalų minis
terija (State Department) kas
met gauna 6 mln. prašymų 
JŽ.k." laimėti. 2 mln. jų dėl 
techniškų kliūčių (pvz., netin
kamo voko) yra išmetami. 

Geriausia yra duoti patiki
mą adresą čia, JAV, kuris bū
tų pastovus bent iki kitų metų 
liepos mėnesio (giminės, arti
mo, patikimo žmogaus). Jei 
prašoma JŽ.k." giminėms Lie
tuvoje, tai ir prašyme, ir ant 
voko reikia užrašyti tą patį 
JAV adresą. Pvz., Mėlinakis 
Linas, c/o Ona Petrienė ir 
adresas JAV. (c/o reiškia Jn 
care of). Reiktų, kad gimi
naičio, kuriam_ pildomas J£.k." 
prašymas, pavardė būtų ir ant 
pašto dėžutės. Giminaičiui lai
mėjus JŽ.k.", jūs, kuris užsira
šėte c/o, giminei pranešite ir 
tada laimėjusysis galės va
žiuoti į Varšuvą dokumentų 
tvarkyti. 

Loterija nereikalauja fak
tinės gyvenvietės, tik adreso, 
kuriuo laiškas Jus galėtų pa
siekti. Nors loterijos prašymai 
nėra slapti, iki šiol dar nei vie
nas asmuo, padavęs prašymą 
JŽ.k.", nebuvo deportuotas. 
Užsienio reikalų, ministerija 
(State Dept.) nedeportuoja. In
formacija, kuri suteikiama 
JŽ.k." prašyme, neparodo nei 
prašančiojo asmens statuso, 
nei jo faktinės gyvenvietės. 

Bet JŽ.k." laimėtojas dėl 
JŽ.k." dar turi apsispręsti, nes 
yra įstatymų, kurių reikia lai
kytis ir kurie nėra JŽ.k." lai
mėjimo loterijos dalis. 

Asmuo, kurio 6 mėnesių vi
za pasibaigė ir kuris iligau nei 
6 mėnesius išgyveno JAV be 
vizos, išvažiavęs iš JAV negali 
grįžti 3 metus. Jei toks asmuo 
laimėtų JŽ.k.", jis negali už
baigti imigracinio proceso 
JAV. Daugeliu atvejų tokie 
žmonės gali prarasti teisę 
grįžti į JAV 3 metus. Bet yra 
keletas išimčių: 

1. Asmuo turi turėti jo vardu 
paduotą prašymą prieš 1998 
m. sausio 14 d. Tada jis gali 
pasilikti JAV ir baigti tvarky
tis savo dokumentus, užmokė
jęs 1,000 dol. pabaudą. 

2. Jei asmuo yra atvykęs 
legaliai, ir legalus įvažiavimo 
dokumentas yra dar galiojan
tis, tai tada tik reikia atlikti 
JŽ.k." formalumus ir nereikia 
mokėti pabaudos, jei atvykėlis 
laimi JŽ.k.*. 

Jei nei pirmas, nei antras 
atvejis JŽ.k." laimėtojui netin
ka, yra dar kita galimybė gau
ti „waver" (atleidimą). Tokį 
„waver" gali gauti asmuo, ku
rio vyras/žmona ar tėvas/mo
tina yra JAV pilietis/ė. Žmo
gui gali būti netaikomas 3 me
tų įvažiavimo į JAV uždrau
dimas, jei jis/ji įrodytų, kad 
minėtam JAV piliečiuiMei bū
tų be galo sunku gyventi, jei 

tas asmuo turėtų apleisti JAV. 
Asmenys, jaunesni nei 18 

metų, neįeina į tą 6 mėn. rei
kalavimą. Toks asmuo turi 
būti išgyvenęs JAV 6 mėne
sius po to, kai jam suėjo 18 
metų, tai yra būti I8V2 m., ir 
tik tada jis praranda teisę 3 
metus neįvažiuoti į JAV. 

Kita išimtis yra politinio 
prieglobsčio (political asylum) 
prašymas, kuris neįeina į 6 
mėn. ribos laiką. 

Advokatas D. Bonesatti pa
brėžė, kad reikia būti atsar
giems, nes yra agentūrų, ku
rios prašo pasirašyti sutartis, 
susijusias su JŽ.k." loterija, ir 
tuo būdu tik išnaudoja žmo
nes. 

Po to buvo užduoti tokie 
klausimai: 1) ką daryti, jei 
JŽ.k." laimi nelegalus asmuo?; 
2) JŽ.k." gavimas per vedybas; 
3) JAV pilietybės gavimas; 4) 
lankymosi Lietuvoje trukmė; 
5) artimųjų iškvietimas apsi
gyvenimui JAV; 6 ) ką daryti 
nesulaukus laimėtos JŽ.k."?; 
7) ar yrą galimybių sulaukti 
įstatymo, panaikinančio čia 
užsibuvusių pabaudas?; 8) ar 
galima amnestija?; 9) registra
vimasis į JAV kariuomenę. 

Pateikiami atsakymai. 
1. Jei nelegaliai čia esantis 

asmuo laimi JŽ.k.", jam yra 
taikomi advokato D. Bonesatti 
pateikti paaiškinimai — nuo
laidos dėl 1998 m. sausio 14 d. 
datos, dėl 18 metų amžiaus ri
bos, dėl politinio prieglobsčio, 
dėl JAV piliečių žmonos/vyro/ 
tėvo/motinos. Jei nelegaliai čia 
esančiam šios išimtys negali 
būti pritaikytos, JŽ.k." laimėji
mas tada neturi reikšmės. 

2. Ištekėjusi/vedęs JAV pi-
lietįAtę JŽ.k." pagal įstatymus 
gali gauti per. 1V2 metų, bet 
dažniausiai dėl biurokratų ne-
skubėjimo gauna net per 2-3 
metus. Ištekėjusi/vedęs nuo
latinį gyventoją (t.y. asmenį 
su JŽ.k."), JŽ.k." turi laukti 4-5 
metus. 

Prieš gaunaril tikrąją JŽ.k.", 
imigracijos įstaigoje į pasą 
įspaudžiamas antspaudas, ku
ris reiškia, kad toks asmuo 
jau turi JŽ.k." teisę, nors JŽ.k." 
kaip dokumento ir neturėtų. 
Toks asmuo gali važiuoti į Lie
tuvą, gali kviestis vaikus (neve
dusius) čia apsigyventi, nors 
tai gali užtrukti apie 5 metus. 
. Jei nelegalus asmuo ištekė
jo/vedė JAV pilietįAę, tai pir
mojo „interview" imigracijos 
įstaigoje jam reikia laukti pu
santrų metų, jei visi dokumen
tai yra tvarkoje. JŽ.k." teisę 
toks asmuo gali gauti per pora 
dienų, bet Jfc.k" dokumentas 
atsiunčiamas po kelerių metų. 
O JAV pilietybę galima gauti 
po 3 metų nuo tos dienos, kai 
buvo gauta JŽ.k." Darbo leidi
mas gaunamas maždaug per 6 
savaites.-

3. JŽ.k." turintys asmenys 
JAV pilietybę gali gauti po 5 
metų. Prašymą galima paduo
ti prieš 3 mėn. besibaigiant 
penkeriems Jž.k." turėjimo 
metams. 

Vedę/ištekėjusios už JAV pi-
liečioAtes pilietybės gali pra
šyti po 3 metų nuo JŽ.k." gavi
mo. 

Norint gauti JAV pilietybę, 
pusę tų 5 metų laiko reikia 
būti išgyvenusiam JAV, bet 
geriau čia išgyventi 36 mėn. 

Pilietybes neprašykite: 1) 
jei tapote nuolatiniu JAV gy
ventoju neteisėtu būdu; 2) jei 
nelegaliai balsavote; 3) jei nu
sikaltote ir sakėte, kad esate 
JAV pilietis, juo nebūdamas. 
Šiais atvejais, prašant pilie
tybės, galite būti deportuotas. 

Norėdami gauti pilietybę, 
turite turėti legalią jž.k.", ne
būti nusikaltėlis, neapleisti 
JAV ir turėti šioje šalyje butą 
— nuolatinę gyvenvietę. 

Būnant JAV piliečiu galima 
greičiau išsikviesti artimuo
sius, kad šie čia apsigyventų. 

Lietuviai, atvažiavę čia po 
1990 m. kovo 11 d. ir įsigiję 
JAV pilietybę, praranda Lie
tuvos pilietybę pagal Lietuvos 
įstatymus. 

Apie JAV pilietybę ir JŽ.k." 
neseniai JOraugo" LB Sociali
nių reikalų skyriuje ilgokus ir 
išsamius straipsnius paruošė 
B. Jasaitienė. 

4. Buvo klausimų ir apie 
lankymąsi Lietuvoje. Turint 
JŽ.k." ir nenorint jos prarasti 
ilgiausias svečiavimosi laikas 
Lietuvoje negali būti ilgesnis 
negu 6 mėnesiai, geriau būtų 
5V2 mėn. Rimtiems atvejams 
yra išimčių. 

Buvo klausta, ar dukra, 
išvykusi su jž.k." į Lietuvą 
vieneriems metams baigti stu
dijų, nepraras ^.k." Buvo pa
tarta jai įsigyti „Re-entry 
visa". Tai šviesios spalvos pa
siukas, leidžiantis kitoje šaly
je išbūti 2 metus ir su juo ne
trukdomai sugrįžti į JAV. 

Yra ir kitiems atvejams nu
matytų dokumentų, leidžian
čių į JAV sugrįžti žmonėms, 
kurie dar neturi JŽ.k." Tai — 
^Advanced parole"; už jį reikia 
užmokėti 95 dol., pridėti 2 
nuotraukas. Jį išduoda imig
racijos įstaiga. 

Turintiems JŽ.k." ir išvyks
tantiems, pvz., 5V2 mėn. į Lie
tuvą, nepatartina prarasti 
pastovios gyvenamosios vietos 
adreso, t.y. nebenuomoti buto, 
nes imigracija į tai gali nepa
lankiai žiūrėti, jiems gali atro
dyti, kad jums yra nesvarbu 
išlaikyti jūsų JŽ.k." statusą. 

5. Turintys JAV pilietybę, 
gali išsikviesti daugiau ar
timųjų (pvz., vedusius vaikus) 
apsigyvenimui JAV, ir jų atvy
kimas užtrunka trumpiau. Tu
rintieji JŽ.k." gali atsikviesti 
vyrą-žmoną, nevedusius vai
kus, bet tai užtrunka žymiai 
ilgiau. Artimųjų iškvietimui 
apsigyventi JAV irgi yra įsta
tyminių nuostatų, kurių rei
kia laikytis. 

6. Net keletas žmonių klau
sė, ką reikia daryti nesulau
kus JŽ.k.". 

Vieni jos laukė IV2 metų, 
kreipėsi į imigraciją, turėjo 
užpildyti formas, pristatyti 
nuotraukas, užmokėti 110 dol. 
ir vėl laukti, gal vėl daugiau 
kaip metus. Kiti keitė adre
sus, apie pakeitimus pranešė 

ir vis tiek JŽ.k." negavo. ^ . 
Reikia manyti, kad pastoj 

nusprendus, tokios JŽ.k.* bco% 
grąžintos imigracijai, paaiški
nant, kad adresato nerado. 
Arba tos kortelės tiesiog kur 
nors dingo. Grąžintas JŽ.k." 
imigracijos įstaiga sunaikina. 

Gavusieji JŽ.k." teisę (tai pa
rodo antspaudas pase), jos ne
praranda, nors kaip dokumen
to tos kortelės kol kas neturi. 

Advokatas D. Bonesatti pa
tarė nuolat klebenti imigraci
jos įstaigos duris ir klausti, 
kur yra JŽ.k." - 5 

Dabar jau yra valdžios pa} 
ruoštos specialios formos, ku
riose teiraujamasi, kodėl 
JŽ.k." neatsiųstos. Formas 
užpildžius, jas siųskite į Imig
racijos centrą, Lincoln, Nab-
raska. Šias formas kitą savai
tę bus galima gauti JSekly-
čioje", LB Socialinių reikti}) 
raštinėje. 

7. Dėl pabaudų užsibuvu
siems. Kad jų buvimą vėl būtų 
galima legalizuoti, yra projek
tas, kuris pakeistų dabartinį 
įstatymą, kuriame jokių pa
baudų nebėra. Viskas yra tik 
pačioje pradinėje stadijoje. Nei 
Atstovų rūmai, nei Senatas 
nėra jo patvirtinę. 

8. Dėl amnestijos. Senoji 
amnestija buvo pritaikyti 
tiems, kurie buvo čia nuo 1981 
m. Yra didelis spaudimas, kad 
būtų priimta visuotinė amnes
tija, bet tai tik spaudimas, ir 
negalvojama, kad toks įstaty
mas būtų patvirtintas, nes dar 
nėra net jokio jo projekto. 

Imigracijos klausimais rei
kia kreiptis į imigracijos ad
vokatus. B. Jasaitienė greitai 
gaus imigracijos advokatų są
rašą, kurį bus galima gauti 
Socialinių reikalų raštinėje. 

9. 18-26 metų vyrai pagal 
JAV įstatymus turi registruo
tis kariuomenėn (net ir nele
galūs!). JAV kariuomenę su
daro savanoriai. Jais gąlLbųti 
JŽ.k." ar pilietybę turintys as
menys, bet karo atveju šau
kiami visi, ir nelegalūs. 

Teisiniame seminare buvo 
dar daug įvairių asmeniškų 
klausimų, į kuriuos advokatai 
ilgai atsakinėjo. Seminaras 
sulaukė imigraciniais klausi
mais besidominčių žmonių dė
mesio . 

Aldona Šmulkštienė 

LR kultūros viceministre Ina Marčiulionytė taria žodį Dariaus ir Girėno 
paminklo atnaujinimo iškilmėse Čikagoje s m. rugsėjo 19 d 

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Franrisco, Chicago, IL 60632. 

• Akcijų, bonų bei kitu 
vertybių pirkime ir par
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:, 

• Nepamirškite mūsų 
restorano „Sagil's", 6814 W. 
87 St., Burbank, DL, tel. 708-
598-0685. Skaniai pavaišinsim 
įvairiais lietuviškais valgiais, 
maloniai aptarnausime, su 
malonumu priimsime užsa
kymus Padėkos dienai, ar vien 
kugelio, ar kitų patiekalų. 
Laukiame Jūsų! Irma ir 
Barbara. 
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