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Seime lenktynės: Kas labiau 
sumažins išeitines pašalpas 

Vilnius, rugsėjo 20 d. 
(BNS) — Moderniųjų krikš
čionių demokratų sąjungos 
frakcijos narys, parlamenta
ras Vytautas Bogušis įregist
ravo Seimo narių darbo sąlygų 
įstatymo pataisas, kuriomis 
siekiama pakeisti išeitinių pa
šalpų mokėjimo tvarką parla
mentarams. V. Bogušis siūlo 
parlamentarams mokėti to
kias pačias išeitines pašalpas, 
kaip ir politinio (asmeninio) 
pasitikėjimo valstybės pa
reigūnams — tai yra ne dides
nę, kaip 3 mėnesių darbo už
mokesčio dydžio kompensaci
j a 

Be to, išeitinė pašalpa būtų 
išmokama per 3 mėnesius ly
giomis dalimis. Jei buvęs par
lamentaras pradėtų eiti politi
ko pareigas ar pareigas vals
tybės tarnyboje arba valstybės 
ar savivaldybės įmonėje anks
čiau nei būtų išmokėta visa 
pašalpa, jos mokėjimas būtų 
nutrauktas. 

Pasak projekto autoriaus, 
dabar galiojančio Lietuvos 
Respublikos Seimo narių dar
bo sąlygų įstatymo „nustato
mų išeitinių pašalpų dydis yra 
neadekvatus dabartinei sun
kiai šalies ekonominiai būklei 
ir yra socialiai neteisingas ly
ginant su politinio (asmeninio) 
pasitikėjimo valstybės tarnau
tojų išeitinėmis pašalpomis7. 

Pataisų, siūlančių mažinti 
Seimo narių išeitines pašal

pas, a r jų visiškai atsisakyti, 
yra įregistravę ir kiti Seimo 
nariai. 

Krikščionių demokratų par
tijos frakcijos atstovai Petras 
Gražulis ir Jonas Šimėnas pa
siūlė parlamentarams išmo
kėti tik dviejų vidutinių parei
ginių atlyginimų dydžio išei
tinę pašalpą. Centriste Rūta 
Rutkelytė užregistravo patai
sas, kuriomis siūloma parla
mentarams išeitinių pašalpų 
visai nemokėti. 

Reaguodamas į šį pasiūly
mą, jos kolega frakcijoje Vy
tautas Čepas, užregistravo pa
siūlymą, jog daugiau kaip mi
lijoną litų turto deklaravę par
lamentarai 250,000 litų per
vestų badaujantiems bankru
tuojančių įmonių darbuoto
jams. (R. Rutkelytė yra dekla
ravusi daugiau kaip milijoną 
litų turto). V. Čepas teigė, jog 
savo pasiūlymu norėjęs pade
monstruoti populiarumo besi
vaikančių pažadų absurdišku
mą. 

Tuo tarpu Valstiečių parti
jos vadas Ramūnas Karbaus-
kis yra pareiškęs, jog jis ir jo 
padėjėjai apskritai atsisakys 
išeitinių pašalpų. 

Pagal dabar galiojantį įsta
tymą, parlamentaro išeitinės 
pašalpos dydis skaičiuojamas 
padauginus jo vidutinį mėne
sio atlyginimą iš nepertrau
kiamai Seime dirbtų metų 
skaičiaus. 

Vyriausybe iš rezervo fondo 
išdalino milijoną litų 

World" leidybos išlaidoms. 
Seimui teisės aktų rengimui 
paskirta 19,000 litų, Teisingu-

Vilnius, rugsėjo 20 d. (BNS) 
— Vyriausybė trečiadienį iš 
savo rezervo fondo padalijo 
1.22 milijono litų. 

Šį rudenį savo veiklą baig
siantis konservatorių premje
ro Andriaus Kubiliaus kabine
tas padalino lėšas įvairioms 
ministerijoms bei kitoms insti
tucijoms kultūriniams projek
tams vykdyti, finansuoti tei
ses aktų parengimą. 

Daugiausia lėšų paskirta 
Vidaus reikalų ministerijai. 
230.000 litų bus naudojama 
gyventojų sąrašo duomenų ba
zei iš Statistikos departamen
to perimti ir naudoti. Užsienio 
reikalų ministerijai paskirta 
165,000 litų, iš jų 140,000 litų 
— žurnalo ..Lithuania in the 

mo ministerijai — 38,200 litų 
darbo grupės Civilinio kodek
so projektui rengti nariams už 
darbą apmokėti. 

80,000 litų paskirta Valsty
binio Vilniaus mažojo teatro 
pastato remonto darbams, 
69,000 litų paskirti Verkių ar
chitektūros ansamblio tvarky
mo darbams finansuoti. 
140,000 litų paskirta Vilniaus 
Šv. Mikalojaus bažnyčios at
statymui. 

Finansų ministerija prane
šė, kad iki trečiadienio vyriau
sybės rezervo fonde buvo apie 
4 mln. litų. 

Liberalai ieško degalų kainų 
augimo priežasčių 

Vilnius, rugsėjo 21 d. 
BNS) — Lietuvos liberalų 

sąjunga (LLS) kritiškai verti
na monopolizuotą Lietuvos 
naftos rinką. Anot liberalų, 
JAV bendroves „VVilliams In
ternational" valdomai „Mažei
kių naftai" suteiktas rinkos 
monopolis skatina degalų kai
nų augimą. 

„Turime pasaulinio lygio 
naftos operatorių ir modernią 
perdirbimo gamyklą, tačiau 
naftos produktų kainos iš trijų 
Baltijos šalių Lietuvoje di
džiausios'", spaudos konferen
cijoje ketvirtadienį sakė LLS 
valdybos narys Eugenijus 
Maldeikis. 

„Praėjo aštuoniolika mėne
sių, o į gamyklą neinvestuotas 
ne vienas doleris iš žadėtų 
400-500 mln. dolerių. Vienin
telis bankas — kodiniu pava
dinimu Lietuvos vyriausybė — 
pervedė 44.8 mln. dolerių 'Ma
žeikių naftai'. Tačiau šis re
zervas praktiškai jau išnau
dotas", kalbėjo LLS pirminin
kas Rolandas Paksas. 

Anot liberalų, visuomenė 
yra „maitinama pažadais", 
kad netrukus bus pasirašyta 
ilgalaikio naftos tiekimo su
tartis. 

Anot liberalų, reikia panai
kinti 1999 m. įvestą 15 proc. 
importo muitą naftos produk
tams bei sumažinti leidimų 
prekiauti naftos produktais 
mokestį. 

„Per septynis šių metų 
mėnesius degalų apyvarta 
Lietuvos degalinėse sumažėjo 
dešimtadaliu. Žmonės nebe-
įperka brangstančio benzino ir 
dyzelinių degalų. Muito panai
kinimas padidins konkuren
ciją ir skatins degalų varto
jimą", kalbėjo E. Maldeikis. 

Pasak LLS valdybos nario 
Jono Liongino, vien per liepą 
ir rugpjūtį dyzeliniai degalai 
Vokietijoje pabrango 0.15 lito 
už litrą, o Lietuvoje — 0.5 lito. 
„Lietuvoje degalų kainų augi
mas grindžiamas naftos pro
duktų kainų kilimu pasaulyje. 
Tačiau Vokietija, kuri, kaip ir 
Lietuva, vadovaujasi Roterda-

Amerikos l ietuviai p a r e i š k ė 
protes tą NBC televizijai 

Pasaulio pasiekimų parodoje ..EXPO 2000" Hanoveryje nigs. j 
tybių vadovų, kurie, be parodos laimėjimų, aptarė ir tarptaut.r 

Nuotr.: „EXPO 2000" spaudos konferencijoje I iš kairė- ; 

Ilves, Latvijos — Indulis Berzins. Lietuvos — Algirdas Saudu 

dieną buvę susirinkęs nemažas būrys įvairių vals-
j> oblemas. . 
ienio reikalų ministrai: Estijos — Toomas Hendrik 
3 ir Vokietijos — Joschka Fisher. EPA-Elta nuotr. 

Lietuviams įteikti 
Pasaulio teisuoliu medi liai 

Vilnius, rugsėjo 21 d. (BNS) 
— Trylikai lietuvių šeimų, per 
nacių okupaciją gelbėjusių žy
dus, Izraelio valstybes vardu 
ketvirtadienį Vilniuje buvo 
įteikti Jeruzalės „Yad Va-
shem" instituto Pasaulio tei
suolio medaliai ir diplomai. 

Daugelio apdovanotųjų žydų 
gelbėtojų nebėra gyvų. todėl 
jiems skirtus medalius ir dip
lomus Izraelio ambasados Bal
tijos valstybėse vadove Ronit 
Ben Dor įteikė jų palikuo
nims. 

„Teisuolių pagerbimas tapo 
tradicija, kuri ypač ryškėja 
Lietuvos žydų genocido dienos 
— rugsėjo 23-osios — išvaka
rėse. Lietuvoje nacių okupaci
jos metais buvo atsiradę ne tik 
išgamų, žudžiusių nekaltus 
žmones, vien dė! to. kad jie 
buvo žydai, bet ir nemaža tei
suolių, kurie, rizikuodami sa
vo ir savo artimųjų gyvybe, 
gelbėjo pasmerktuosius. Šiuos 
kilnius žmones galima drąsiai 
vadinti didvyriais", iškilmių 
metu sakė Lietuvos žydų ben
druomenės pirmininkas Simo
nas Alperavičius. 

Ronit Ben Dor trumpai api
būdino kiekvieno iš apdovano
tųjų Pasaulio teisuolių žyg
darbius. 

Jadvygai Jablonskienei skir
tas Pasaulio teisuolio medalis 
ir diplomas buvo įteiktas jos 
sūnėnui — Seimo pirmininku; 
Vytautui Landsbergiui. Prieš 
kurį laiką Pasaulio teisuolio 

mo naftos biržos duomenimis, 
tokios dideles naštos vartoto
jams neužkelia". sake J. Lion
ginas. 

Pasak LLS. muito panaiki
nimas sudarys konkurencines 
sąlygas Lietuvos naftos rin
koje, paskatins vartojimą ir 
turės įtakos biudžeto pajamų 
augimui. 

Per trejus metus benzino ak
cizas išaugo nuo 800 iki 1.210 
litų. dyzeliniu degalų — nuo 
300 iki 560 litų. 

„Padėtis tikrai katastro
fiška. Tarime naftos gamykla. 
o už dyzelinius degalus mo-
kamc daugiau nei estai ar lat
viai. Be nuolat deklaruojamo 
naftos produktų pasaulyje 
brangimo. Lietuvoje egzistuo
ja dar kažkokios slaptos jėgos, 
kurios nulemia dideles degalų 
kainas", sako Liotinos nacio
nalinės vežėju automobiliais 
asociacijos ..Linava" preziden
tas Rimvydas Gradauskas. 

medaliu buvo apd anota ir jo 
motina Ona L.'., isbergienė. 
išgelbėjusi žydų irgaitę. J. 
Jablonskienės iš į beta mer
gaite šiuo metu t vena Nor
vegijoje, o Jablc; kių šeima 
sovietų buvo rep:< jota ir žu
vo. 

V. Landsbergis ; .'dalių tei
kimo metu sakė, j Į tokiomis 
progomis prisirie ami geri 
darbai. ,Tegul mk uos būna 
kalbama dažniau, n- apie blo
gus", sakė V. Landsiv rgis. 

V. Landsbergiai įteiktas 
medalis yra 445-asi.-. skirtas 
lietuviams. 

360 žydų gelbėtojų sietuvoje 
yra apdovanoti Lietavoa prezi
dento skiriamu Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžiumi, 

Pasaulio teisu mo nedaliai 
įteikti Juzefai 'iaiga :enei ir 
jos dukrai Stefanijai. Pranui 
ir Genovaitei Saudvyčiams, 
Kazimierui ir Konstancijai 
Kačinskams, Ignui ir Marijai 
Vasiliauskams. Juozui Trin
kūnui ir jo motinaą Kazimie
rui ir Apolonija Žilėnams, Vy
tautui ir Stasį i Naginėms. 
Jadvygai Jabl . skienei. Sta
nislovui ir Va!' rijai Bružams. 
Stasiui ir O ii Šatūnams, 
Vladislavui ir Michalinai Wo-
jevvodzkiams. Viklfcui ir Eu
genijai Pekar-s ;ams bei jų 
dukrai Neoniiai, Veronikai 
Kalinkienei. 

* Se imo p i r m i n i n k a s Vy
t a u t a s Landsbergis išsiuntė 
laišką Europos žydkj kongreso 
Generaliniam .-•< retoriui Sor
ge C\vajgenbau: Laiške sa
koma, jog Lieti vos Seimas 
..rugsėjo 19 d. balsavimu su
stabdė įstatymą iėl 1P41 bir
želio 23 d. Nepriklausomybės 
deklaracijos". .1- ' itymo aš ne
buvau pasirašęs ir pasiuntęs 
Respublikos prezidento pro-
mulgatijai. T;.: reiškia, jog 
įstatymo nėra. Jis nepriimtas 
ir aebas priimtas", rašoma V. 
Landsbergio laišką To paties 
turinio laiškas pareiškimas 
buvo nusiusta- Lietuvos am
basadai Vašingtone. Laiskas-
pareiškimus. kaip rašoma Sei
mo vadovo atstoves spaudai 
pranešime, V. Landsbergis iš
siuntė IŠ k;irto. atsiliepdamas 
! rugsėjo 20 dieną jį pasu KUM 
Europos žydu kongreso Gene
ralinio sekretoriaus S. Cwaj-
genbaum laišką, adresuotą 
Seimo nariui Emanueliui Zin-
geriui, ir pridėta. Kumpos 
žydu kongreso pareiškimą. 

: Genera l in is p r o k u r o r a s 
Kazys Pėdnyč ia , ilgai delsęs 
pagaliau paprašė vyriausybės 
pinigų, kurie reikalingi kom
pensacijai nušauto Panevėžio 
prokuroro šeimai išmokėti, 
..Lietuvos žinių" teigimu, tik 
po laikraščio rašinio. Prokuro
ro pasirašytame rašte sako
ma, kad Panevėžio apygardos 
prokuratūros Organizuotų nu
sikaltimų u korupcijos tyrimo 
skyriaus vyriausiojo prokuro
ro Gintauto Sereikos nužudy
mo byloje nėra jokių duome
nų, apie tai, jog pareigūnas 
nušautas ne dėl tarnybos prie
žasčių. Pasak gen. prokuroro 
pavaduotojo Kęstučio Betin-
gio, G. Sereikos šeimai turėtų 
būti išmokėta per 500,000 li
tų. Šiuo metu vyriausybės re
zervo fonde, iš kurio gali būti 
skirti pinigai žuvusiojo žmo
nai, tėra mažiau nei milijonas 
litų. 

* M. K. Č i u r l i o n i o muzie 
ju je po dauge l io m e t ų įvyko 
vagystė — iš nuolatines „Lie
tuvių liaudies meno" parodos 
dingo du paveikslai. Vagystė 
galėjo įvykti antradienį, kai 
parodą lanke apie 60 lietuvių 
ir užsieniečių paauglių eks
kursija. Parodos saugotoja tei
gė, jog jaunieji lankytojai buvo 
nedrausmingi, juos sunku bu
vo sutramdyti. Prižiūrėtojos 
nuomone, tuo metu ji galėjo 
nepastebėti vagišių veiksmų. 
Pavogti du nedidelio formato 
— 22 cm aukščio ir 14 cm plo
čio nežinomų lietuvių liaudies 
meistrų darbai „Šv. Rozalija" 
ir ..Šv. Petronėle". 19 am. pa
baigoje arba 20 am. pradžioje 
ant medžio nutapyti paveiks
lai įvertinti po 2.000 litų. 1935 
m. muziejui juos padovanojo 
privatus asmuo. 

* Vals tybės s a u g u m o de* 
p a r l a m e n t a s (VSD> pasiūlė 
vyriausybei originalų kovos su 
narkotikų plitimu mokyklose 
būdą — kiekvienoje mokykloje 
įdarbinti po vieną operatyvinį 
darbuotoją, kuris sektų pre
kiautojus narkotikais. ..Šį dar
bą galėtu dirbti į atsarga išėję 
operatyviniai darbuotojai. Jie 
ieško darbo, turi patirties", 
teigė VSD generalinis direkto
rius Mėtys Laurinkus Pasak 

jo. mokyklose dirbantys opera
tyvininkai nereikštu, kad tei-
atsaugos institucijos pradeda 
sekimą mokyklose, mat įdar
bintieji švietimo įstaigose ne
bebūtu noi VSD, net policijos 
darbuotojais. M. Lauru LIS 
įsitikinės, kad buvę saugumie
čiai ar policininkai. įdarbinti 

Vilnius, rugsėjo 21 d 
(Elta-BNS) — JAV Lietuvių 
bendruomenė pareiškė griežtą 
protestą NBC televizijai, ne
parodžiusiai Lietuvos sporti
ninkų delegacijos per Sydney 
oiimpiados atidarymo TV 
transliaciją. Atitinkamas laiš
kas antradienį buvo nusiųstas 
ir Tarptautiniam olimpiniam 
komitetui. 

JAV LB Krašto valdybos pir
mininkės Reginos Narušienės 
ir vicepirmininko sporto reika
lams Algio Tamošiūr.o pasi
rašytame protesto laiške 
pažymima, jog apie milijoną iš 
Lietuvos kilusių amerikiečių 
praėjusį penktadienį nekan
triai laukė 2000 metų Olim
piados atidarymo ceremoni

jos, kad išvystų į olimpinį sta
dioną (žygiuojančius Lietuvos 
sportininkus. 

Deja. televizijos žiūrovams 
teko nepaprastai nusivilti, nes 
NBC neparodė Lietuvos olim
piečių. Kaip pabrėžė R. Na-
rušienė. ši JAV televizijos sto
tis taip pasielgia jau ne primą 
kartą, nors — galbūt — pa
skutinį. Kadangi NBC trans
liavo Sydney atidarymo ce
remonijos įrašą, tai niekas 
nepateisina tokio jos elgesio. 

Protesto laiške JAV LB 
Krašto vaidybos vadove at
kreipė NBC dėmesį į tai, kad 
Lietuva olimpiadoje jau iš

kovojo aukso medalį ir todėl 
nusipelnė pripažinimo. R. 
Narušiene tuo pat metu para
gino NBC ištaisyti skriaudą, 
išsamiai nušviečiant Lietuvos 
sportininkų dalyvav imą Syd
ney olimpiados uždarymo ce
remonijoje. 

R. Narušiene praneš ime 
pabrėžiama, jog kar tu su J A \ 
Lietuvių bendruomenės pro
testu NBC buvo perduoti ir as
meniniai pasipiktinusių ben
druomenes narių laiškai. 

CNN k a n a l u i L i e t u v a 
t e b ė r a „ k a ž k u r ten"' 

..Pasaulio naujienų lydere" 
save vadinančiai JAV televizi
jos žinių bendrovei „Cable 
Neves Netvvork" (CNN; Lietu
va tebėra „kažkur ten". 

Ketvirtadieni šios bendrovės 
visame pasaulyje per palydo
vus transliuojamo kanalo 
„CNN International" žinių lai
doje, rodant JAV ir Lietuvos 
olimpinių krepšinio rinktinių 
susitikimo rezul tatus, prie 
Lietuvos vardo buvo rodoma 
Kuvvaito vėliava. Šios Persijos 
įlankos regiono valstybes vė
liava ne kiek nepanaši į Lietu
vos trispalvę. Kuvvaito vė
liavoje yra trys horizontalios 
juostos — žalia, balta ir rau
dona, o kairiajame šone — 
juodas keturkampis. 

Kolumbijos sukilėliai pa le ido 
Lietuvos ir Rusijos įka i tus 

Bogota-Vi lnius , rugsėjo 21 
d. (BNS) — Kolumbijos su
kilėliai paleido įkaitais lygiai 
savaitę laikytus Lietuvos pi
lietį Vladimirą Moiodcovą ir 
Rusijos pilietį Vladimir Larin. 

Kaip pranešė bendroves 
..Baltic SHEM" direktorius Sa-
muilas Ošerovskis. sukilėliai 
perdavė pagrobtuosius hidroe
lektrines statytojus trečia
dienį. Pasak jo. abiejų žmonių 
sveikata gera. jie buvo laikomi 
geromis sąlygomis. V. Molod-
covas ir V. Larin jau grįžo į 
statybos aikštelę prie Porsės 
miestelio Šiaurės vakarų Ko
lumbijoje, kur bendrovės „Bal
tic SHEM" filialas „SHEM-de 
Colombia" pagal sutartį mon
tuoja energetikos įrangą. 

S. Ošerovskis sakė kalbėjęs 
su V. Molodcovu ir V. Larin. 
Jie abu buvo patikrinti me
dikų, yra geros nuotaikos. Pa
sak S. Ošerovskio. jie sakė 

„įgiję naują gyvenimo patirti . 
Bendrovės vadovo teigimu. V. 
Molodcovas ir V. Larin pla
nuoja penktadienį grįžt; į 
darbą. 

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija patvirtino, kad di
plomatinių derybų keliu buvo 
išlaisvinti Kolumbijos sukilė
lių pagrobti hidroelektrinės 
statytojai. Kaip sakė URM In
formacijos ir kultūros departa
mento direktorius Petras Za-
poiskas. už įkaitus, kuriuos 
pagrobė Kolumbijos sukilėlių 
grupuote, išpirkos nebuvo mo
kėta. 

Pasak P. Zapolsko, grei
tos operacijos sėkmę nul< n 
suderinti Lietuvos ambasa
dų Maskvoje. Varšuvoje. Stok
holme. Caracas veiksmai, 
puikus bendradarbiavimas su 
Rusijos URM. bendrove „Bal-
tic-SHKM" ir ]•>< padaliniu 
„SHEM-de Columbia". 

Vilniaus te ismas pratęsė 
pasaul in io nusikaltėlio suėmimą 

Viln ius , rugsėjo 20 d. 
'BXS; — Vilniaus miesto 2-
sios apylinkės teismas trečia
dienį mėnesiui pratęsė kardo
mojo suėmimo terminą tarp
tautine prekyba narkotikais 
kaltinamam kurdu kilmes 
Švedijos piliečiui Ali Ay. Su
ėmimas pratęstas atsižvel
giant į Generalines prokura
tūros prašymą. Jeigu teismas 
nebūtų patenkinęs prokura
tūros prašymo. Ali Ay trečia-
dienj po pietų butu buvęs pa
leistas iš kardomojo suėmimo. 

Lietuvos Generaline proku 
ratura kreipsis ; Vilniaus apy
gardos teismą dėl Ali Ay per
davimo Italijai. Italuos vy
riausybės prašymą išduoti Ali 
Ay, kaltinama tarptautine 
prekyba narkotikais, prokura
tūra gavo antradienį, likus 

mokyklose, galėtu pasiekti 
kur kas geresnių rezultatų nei 
su narkomanija kovoti paskir
ti paprasti žmones. Eka< 

dviem paroms iki jo suėmimo 
termino pabaigos 

Italijos teisėsaugininkai kal-
tina Ali Ay narkotinių ir psi
chotropinių medžiagų gamini
mu, platinimu oei kitais nu
sikaltimais. Už juos Ali A. 
gresia Italijoje įkalinimas iki 
22 metų b"i bauda iki • l 
mln. lirų 'apie i mln litų 

s metų Ali Aj rugpjūčio 11 
d. sulaikė Vilniaus oro uosto 
pasienio kontrolės punkto pa
reigūnai, ką. gavo Interpol'o 
Lietuvos nacionalinio biuro 
patvirtinimą, kad jo. kaip įta
riamo narkotiku kont rab mda, 
terorizmu ir pinigu plovimu, 
ieško Turkijos policija. Ali A> 
už prek}ba h< roinu taip pat 
ieškojo Vokietija ir Olandija, 

KALENDORi US~ 
Rugsėjo 22 d..- Durna. Kintama*, 

Mauricijus. Tarvinas, Tomas, Vir
mante (Virina 

Rugsėjo 23 d.: (Jalii tas. Galint*, 
Lina. Linas, Taga. T.kl. 
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DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 22 d., penktadienis 

SPORTO APŽVALGA 

Redaktore Irena Regienė 

Š. AMERIKOS BALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ 
PLAUKIMO PIRMENYBĖS 

2000 m. £. Amerikos Baitie
čių plaukimo pirmenybes 
įvyks 2000 m. spali* 2S d., 
šeštadienį. Etobicoke Olym-
pium. 590 Rathburn. Etobi
coke. Or.:. Rengia — Baitiečių 
sporto : k u : . . . , . s plaukimo 
komitetas. 

Varžybų pradžia 2 vai. po 
pietų. Registracija ir apšili
mas — nuo 2 vai. 

Pirmenybes vykdomos šiose 
klasėse: vyrų ir moterų (15-24 
m. imtinai': senjorų vyrų ir 
moterų (25 m. ir vyresnių); 
berniukų ir mergaičių — 13-
14 m.. 11-12 m.. 9-10 m.. 7-8 
m. ir 6 metų ir jaunesnių. 

Lietuvių pirmenybės išveda
mos iš baitiečių. 

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

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

Dalyvių registracija iki š.m. 
spalio 13 d., penktadienio šiuo 
adresu: 

Modris K. Lorbergs, 73 
North Heights Rd., Etobicoke, 
Ont. M9B 2T7, Canada. Tel. 
416-626-7262 namų. Fax: 416-
395-3346. E-mail: 
Modris_Lorbergs@ntel.tdsb.on.ca 

Lietuviai informaciją gali 
gauti ir pas ŠALFASS plauki
mo komiteto narius: Algirdą 
Bielskų, tel. 216-486-0889, Ar
vydą Barzduką tel. 703-560-
1410 (JAV rytuose); Algį Nor
kų tel. 630-466-4661 (Čikagos 
apylinkėse) ir Mrs. Catherine 
Jotautas, 35 Cumberland Dr., 
Brampton, Ont. L6V 1W5, tel. 
905-457-7664 namų, faksas: 
905-457-5932; E-mail: 

Caromire@aol.com Mrs. Jo
tautas koordinuoja lietuvių 
dalyvavimą varžybose. 

Išsamią informaciją gauna 
sporto klubai ir mums žinomi 
plaukikai. 

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

ŠALFASS-gos Cen t ro 
va ldyba 

PASAULIO LIETUVIŲ SPORTINIO 
ŠAUDYMO VARŽYBOS ATIDĖTOS 

II Pasaulio lietuvių sportinio 
šaudymo varžybos, turėjusios 
įvykti š.m. rugsėjo 23-24 d. 
Hamiltono LMŽK ..Giedraitis"' 
šaudykloje, yra atidėtos vė
lesniam laikui. Numatoma da
ta yra š.m. spalio 21 ir 22 d., 
kuri tačiau yra dar nepatvir
tinta. Kai nauja data galuti
nai paaiškės, bus pranešta. 
Atidėjimas įvyko dėl to. kad iš 
Lietuvos atvykstantieji šauliai 
nespėjo susitvarkyti į Kanadą 
įvažiavimo vizų. 

Dėl platesnes informacijos 

kreiptis į varžybų vadovą šiuo 
adresu: Kazimieras Deksnys, 
1257 Royal Dr.. Burlington, 
Ont. L7P 2G2, Canada. Tel. 
905-332-6006; Faksas 905-
547-5556; E-mail: 

kdeksnys@sprint.cą 
Papildomas ryšys: Antanas 

Šimkevičius-Sims, tel. 705-
765-6002. 

Varžybų programa pasilieka 
ta pati. kaip buvo skelbta 
anksčiau. 

ŠALFASS-gos Sport inio 
š a u d y m o komite tas 

METINIS VISUOTINIS ŠALFASS 
SUVAŽIAVIMAS 

Metinis visuotinis 2000 m. 
ŠALFASS-gos suvažiavimas 
įvyks 2000 m. lapkričio 18 d., 
šeštadienį, vyks Toronto Lie
tuvių namuose. 1573 Bloor St. 
West, Toronto. Ont.. Kanado
je. Telefonas 416-532-3311 

Suvažiavimo pradžia — 11 
vai. ryto. 

Pagal ŠALFASS-gos Statu
tą, suvažiavime sprendžia
muoju balsu dalyvauja sporto 
klubų rinktieji atstovai, sporto 
klubų pirmininkai ar jų įga
liotiniai. ŠALFASS-gos rink
tieji bei skirtieji pareigūnai ir 
ŠALFASS-gos garbės nariai. 

Patariamuoju balsu kviečia
mi dalyvauti sporto darbuoto
jai, fizinio auklėjimo mokyto
jai, sporto veteranai, lietuviš
kų organizacijų bei spaudos 
atstovai ir visi lietuvių sporti
niu judėjimu besidomi asine-

DRAUGAS 

Ant olimpinės pakylos Sidnėjuje triumfuoja aukso medaliu pasipuošusi lietuvaitė šaulė Daina Gudzinevičiūtė. 
Kairėje — sidabro medalį iškovojusi prancūzė Delphine Racinet ir dešinėje bronzos medalį laimėjusi kinietė 
Gao E. "EPA-Elta nuotrauka. 

74:79 ir 76:81. Lietuviai galėjo 
dar labiau sumažinti skirtu
mą. Tačiau tai neįvyko, nes 
Eurelijus Žukauskas paskuti
niąją minute pramete abu 
baudos metimus. 

Lietuviai patyrė antrąją ne
sėkmę olimpiadoje. Ketvirtą
sias rungtynes mūsiškiai žais 
šeštadienį su Kinija. 
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LIETUVIAI SUDREBINO 
NENUGALIMĄ „DREAM TEAM" 

KOMANDĄ 
Lietuvos krepšininkai ket

virtadienį pagirtinai sužaidė 
Sydney olimpinių žaidynių 
krepšinio turnyro trečiąsias 
rungtynes A grupėje prieš ne
nugalima laikomą JAV rinkti
nę — „Svajonių komandą" 
(„Dream Team"). Lietuviai lei
do varžovams iškovoti pergale 
tik devynių taškų skirtumu — 
76:85 (41:47). 

Iki šiol nė viena komanda 
nebuvo pralaimėjusi iš NBA 
žvaigždžių sudarytai JAV rink
tinei tokiu mažu skir tumu. 

Antrojo kėlinio pradžioje 
Lietuvos komanda pirmavo 
50:49. 

Lietuvos rinktinei daugiau
siai taškų pelnė Darius Son
gaila — 16 ir Mindaugas Ti-
minskas — 15. JAV koman
doje rezultatyviausiai žaidė 
Gary Payton — 14, Vince Car-
ter — 12 ir Ray Allen — 11 
tšk. 

Rungtynių pradžioje į priekį 
išsiveržė amerikiečiai. J ie pir
mavo 5:0, 8:3. Bet netrukus 
M. Timinskas rezultatą išly
gino — 8:8. Po to varžovams 
pavyko šiek tiek atitrūkti — 

15:8, 23:13. Tačiau lietuviai 
nepalūžo, žaidė drąsiai , pri
versdami galingus JAV ko
mandos žaidėjus klysti arba 
prasižengti . Likus 5 min. iki 
pirmojo kėlinio pabaigos, JAV 
krepšininkai pirmavo tik tr im 
taška i s — 35:32. Tačiau po po
ros minučių jie j au buvo prie
kyje — 47:33. Per likusį laiką 
lietuviai pelne 8 „sausus" taš
kus ir ištirpdė dviženklę var
žovų persvarą 

Antrasis kėlinys prasidėjo 
sėkmingomis lietuvių atako
mis (pasižymėjo Šarūnas Jas i -
kevičius ir D Songaila). Tre
čiąją minutę Ramūnas Šiš-
kauskas puikfu metimu iš po 
krepšio išvecė Lietuvos rinkti
nę į priekį .50:49. Tačiau po to 
mūsiškiai ketetą kartų sukly
do, ir varževai vėl buvo prie
kyje. Likus žaisti 7 min. 45 
sek., amerikiečių persvara sie
kė vėl 14 taškų — 70:56. Bet 
Lietuvos krepšininkai susiti
k imą baigė garbingai, privers
dami NBA žvaigždžių koman
dą atiduoti visas jėgas . 

Rungtyn, i pabaigoje koman
das skyrė tik penki taškai : 

nys. 
Smulkios informacijos pra

nešamos ŠALFASS-gos sporto 
klubams ir ŠALFASS-gos pa
reigūnams. Organizacijos ar 
asmenys, norintieji gauti 
smulkesnių informacijų ar pa
teikti pasiūlymų, prašomi 
kreiptis į ŠALFASS-gos Cent
ro valdybos pirmininką Aud
rių Šileiką. 150 Colbeck St., 
Toronto, Ont. M6S 1V7, Cana
da. Tel. 416-767-6520. Faksas: 
416-760-9843. E-mail: 

hrc<2 idirect.com 
Sporto klubai. ŠALFASS-gos 

pareigūnai ir sporto darbuoto
jai prašomi visu rimtumu at
sižvelgti į mūsų sportinio gy
venimo gyvybinius reikalus ir 
pasistengti suvažiavime daly
vauti. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

LIETUVOS 
ŠACHMATININKAS 

TARPTAUTINIO 
TURNYRO LAIMĖTOJAS 

Rugpjūčio 15 d. Montrealyje 
(Kanada) pasibaigusį tarptau
tinį vyru šachmatu turnyrą, 
kurio prizų fondas • - 5.000 
JAV dolerių, laimėjo Lietuvos 
šachmatininkas Eduardas Ro-
zentalis. surinkus 8.5 taško iš 
11 galimų. 

Tiek pat taškų surinko ir ru
sas Sergejus Smaginąs. Del 
blogesnių papildomų rodiklių 
jam atiteko antroii vieta. Tre

čias liko kanadietis Alexandre 
Lesiege. surinkęs 7 taškus. 

E. Rozentalis šiame turnyre 
nepralaimėjo ne karto. Šešias 
partijas jis laimėjo, o penkias 
dvikovas baigė lygiosiomis. 
Paskutiniajame. 11-ajaine, ra
te Lietuvos atstovas baltosio
mis figūromis sužaidė lygiosio
mis su devintąją vietą užėmu
siu kanadiečiu Pascal Carbon-
neara. 

Už pergalę šiame turnyre E. 
Rozentaliui atiteko 1,600 JAV 
dolerių. Turnyre dalyvavo 
dvylika šachmatininkų iš pen
kių šalių. Elta 

SIDNĖJAUS 
OLIMPIADOJE 
TEISĖJAUS m 

S. MACKONIENĖ 

Lietuvos olimpinė delegacija 
Sidnėjaus žaidynėse padidėjo 
dar vienu nariu — Tarptau
tinė gimnastikos federacija 
(FIG) pakvietė teisėjauti olim
piadoje mūsų šalies atstovę 
Sigitą Mackonienę, visuome
nei gerai žinomą kaip vieną 
geriausių šalies gimnasčių Si
gitą Kubiliūtę. 

Nors olimpiadose paprastai 
kviečiami teisėjauti arbitrai 
tik iš tų šalių, kurios dalyvau
j a varžybose, FIG buvo pri
versta padaryti išimtį dėl ver
tinimų skandalo, kilusio birže
lio mėnesį per Europos čem
pionatą Saragosoje. 

Tarptautinė federacija atė-

Futbolas Čikagoje 

mė teisėjų licencijas iš Čeki
jos, Didžiosios Britanijos, 
Graikijos, Suomijos, Italijos, 
Olandijos, Lenkijos bei Vokie
tijos atstovių ir vietoj jų pa
kvietė neutralias teisėjas iš 
Lietuvos, Estijos, Kanados, 
Naujosios Zelandijos bei kitas 
teisėjas iš Vokietijos, Graiki
jos, Čekijos ir Italijos. 

Tokiu būdu Sidnėjaus olim
piadoje Lietuva turės tris ar
b i t r u s — be S. Mackonienės, 
žaidynėse dar teisėjaus Zig
mantas Raudonius (baidarių 
ir kanojų irklavimas) bei Ro
mualdas Brazauskas (krepši
nis). 

Lietuvos gimnastikos fede
racijos prezidentas Algirdas 
Aulas sakė, kad S. Mackonie
nės pakvietimas į olimpiadą 
Lietuvai nieko nekainuos, ta
čiau pakels šalies gimnastikos 
autoritetą. 

Kaip žinoma, sportinės gim
nastikos varžybose Sidnėjuje 
rungtyniaus Lietuvos atstovė 
Julija Kovaliovą. ___, 

Elta 

* Sydney užeigų ir smuk
lių savininkai įvedė 50 cen
tų mokesti gėrimams, turintį 
kompensuoti papildomas iš
laidas darbuotojų apmokėji
mui bei apsaugos priemo
nėms. 

„LITUANICA" - „CELTICS" — 7-2 

Akimirka iš Lietuvos krepšinio rinktines rungtynių su JAV „Dream 
Team" krepšininkais ELTA nuotrauka 

„Lituanicos" vyrų vienuolikė 
trečiose šio sezono pirmenybių 
rungtynėse, rugsėjo 17 d. vy
kusiose aikštėje prie PL cen
tro. Lemonte, sutriuškino savo 
varžovus net 7-2. Lietuviai čia 
be didelio vargo savo sąskai-
ton įsirašė dar tris taškus ir 
su devyniais pirmauja pirme-
nybinėje lentelėje. 

Kaip papasakojo vienas iš 
lietuvių „komandos" trenerių 
— Gediminas Bielskus, mūsų 
vyrams ši kova buvo lengva ir 
laimėjimas galėjo būti dar di
desnis. Nepilnoje sudėtyje at
vykusi „Celtics" komanda 
'pradžioje žaidė devyniese, vė
liau — dešimtyje), daugiau 
priešintis pajėgė pirmame kė
linyje ir jis buvo baigtas 2-1 
mūsiškių naudai (abu įvarčius 
pelnė Danas Smulkys). 

Pradėjus antrąjį kėlinį, į 
varžovų vartus pasipylė įvar
čiai: po du kartus pataikė Gy
tis Kavaliauskas ir Linas Ja-
kulėlas. Dar vieną pridėjo Mi
ke Mitchell. Rungtynių pabai
goje, kai „Lituanica" jau negy
nė savo vartų, varžovams pa
vyko pasiekti antrąjį įvartį. 

Tačiau trenerio G. Bielskaus 
nuomone, mūsų vyrai nežaidė 
taip darniai kaip reikėtų. Ži
noma, silnku tikėtis, kad prieš 
silpnus varžovus būtų galima 
geriau susikaupti. Jis pami
nėjo, kad nepasirodė ir du ge
rieji mūsų žaidėjai: Laimonas 
Bytautas ir Petras Šmigelskis. 

Kaip matome ir be jų šį kartą 
buvo galima išsiversti. Bet kas 
būtų atsitikę, jei būtų reikėję 
žaisti prieš pajėgią komandą? 

Būtų gražu, jei savo sukak
tuviniuose — 50-se metuose, 
„Lituanica" užimtų pirmąją 
vietą ir pasipuoštų meisterio 
vardu bent I divizijoje. Tuo
met atsidarytų vartai į aukš
tąją diviziją. Beje, salės pirme
nybėse „Lituanicos" vyrai kaip 
tik ir žaidžia aukščiausioje di
vizijoje ir ten visai gerai laiko
si. Taigi, kai kurių nuogąsta
vimai, kad mūsiškiams ten 
būtų sunku išsilaikyti, ne vi
sai pagrįsti. 

ŠĮ SEKMADIENI 
RUNGTYNES IŠVYKOJE 
Po trijų savoje aikštėje žais

tų rungtynių, rugsėjo 24 d. 
mūsų vyrai važiuoja į svečius 
— net prie Lake Villa, IL, 

•esantį Serbian Center, kur 
varžysis su FC „United" vie
nuolikė. Ši komanda, kaip at
rodo, nėra labai stipri, nes 
paskutinius du sekmadienius 
ji patyrė du pralaimėjimus — 
prieš „Spartą" 0-3 ir „Pegasus" 
1-3. Tačiau išvykoje žaisti yra 
sunkiau negu namuose, ypač, 
jei vėl nesiteiktų atvykti mūsų 
gerieji žaidėjai. Tačiau, reikia 
manyti, kad taip nepasitaikys 
ir „Lituanica" vėl parsiveš 3 
taškus. 

Spalio 1 d. mūsiškiai irgi 
žais išvykoje, bet jau gerokai 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutaikys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absobučtai punktualiai. Susitarimui 
Kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St.Oak.Lawn.IL 
Tel. 70*422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

962S 8.791h Ava., Hfckory H a , IL 
Tel. (708) 5888101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago.lL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ava. 

TaL (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame RetuviiksJ 
6918 W. Archer Ava. SU. S If 6 

CNcaoo. IL 60638 
TaJ.773-229-9966 

Valandos pagal šusterimą 

ARASŽUOBA.M.D. 
AKIU UGOS m CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tai. 815-741-3220 

arčiau. Jie išmėgins jėgas 
prieš lenkų „Highlanders" vy
rus Burbank, IL (Čikagos piet
vakarinėje dalyje). 

REIKIA REGISTRUOTIS 
POKYLIUI 

Kaip jau ne kartą buvo 
skelbta, kad spalio 28 d. PL 
centro rūmuose, Lemonte, 
vyks „Lituanicos" klubo jubi
liejinis — 50-mečio pokylis. 
Vietas į jį reikia užsisakyti 
kiek galima greičiau. 

Laimai ir Albertui Glavins-
kams išvykus atostogoms (iki 
spalio pradžios) į Floridą, re
gistraciją atlieka klubo iždi
ninkas Leonas Juraitis, tel. 
(708) 532-7526. 

J is sako, kad norima pagerb
ti bet kada anksčiau buvusios 
klubo valdybos narius. Tad 
laukiama jų atsiliepimo, kad 
būtų galima žinoti, kas iš jų 
dalyvaus. 

RUNGTYNIAUJA IR 
VETERANAI 

Pirmenybių rungtynes žai
džia ir klubo veteranai, kurie 
aikštėje pasirodo kiekvieną 
šeštadienį. Juos pamatysime 
ir Šį šeštadienį, rugsėjo 23 d., 
5 vai. aikštėje prie PL centro. 
Visuomenė kviečiama pasižiū
rėti ir mūsų buvusių pirmo
sios vyrų komandos žaidėjų, 
kurių tarpe ir dabar yra tikrai 
pajėgių futbolininkų. 
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P e r k r a u t a s r i n k i m ų v e ž i m a s 

KĄ IŠ JO IŠSIJOTI? 
BRONIUS NAINYS 

b e ž i n a u , kaip bus su rinki
mais. Kai pasižiūriu, kad vie
noje apygardoje 16 kandidatų, 
siaubas ima. Toks veržimasis į 
Seimą", — rašo nepolitikė iš 
Lietuvos. Gal ir siaubas, bet 
tik ne tuos besiveržiančius 
ima. Ieškok po visą pasaulį, 
bet patogesnės užuovėjos ne
rasi. Už dyką Vilniuje butas, 
automobilis, jam kuras, val
džios apmokamos kelionės į 
užsienį, prestižas ir dar so
drus atlyginimas — su prie
dais, premijom, reprezentaci-
nėm išlaidom. O darbas? Nori, 
gali ateiti į posėdžius, gali ir 
neateiti. Kartais Seime įstaty
mai priimami, tik porai tuzinų 
posėdžiuose dalyvaujant. Juk 
ir prieš savaitę tokį svarbų, 
prieštaringus vėjus keliantį, 
1941 metų sukilimo pastaty
tos vyriausybės nutarimo at
kurti. Lietuvos nepriklausomy
bę -įteisinimo klausimą bal
suojant, posėdyje dalyvavo tik 
52 seimūnai. Kur kiti 86 iš 
138? Kodėl jų tokiame svar
biame posėdyje nebuvo? Jeigu 
visi Seimo nariai šį ypatingai 
jau t rų klausimą būtų svarstę, 
įskaičiuojant ir patį pirminin
ką, kuris tuo laiku kažkodėl 
vėl turėjo išvykti į užsienį, gal 
ir sprendimas būtų buvęs ki
toks, ir nebūtų dabar keliamų 
audrų^' grasinančių nemalo
niai nuaidėti net už Lietuvos 
ribų. Bet nedalyvavusiems tai 
turbūt nė motais; atlyginimas, 
priedai1 ir visos privilegijos 
eina-visiems vienodai. Kai ku
riems iš jų gal net bus pato
giau pūsti kartu su stipresniu 
vėju, visą atsakomybę palie
kant posėdyje balsavusiems 
kolegoms. Tad kodėl į tokį 
SJSn^fifesiveržti? 

Vyriausios rinkimų komisi
jos žiniomis, prie rinkimų 
pradmės linijos išsirikiavo 27 
partijos, iš užregistruotų 39. 
Vien tik vienmandatėse apy
gardose, kuriose reikia išrink
ti 71 seimūną, t.y. pusę Seimo, 
kandidatuos 700 vyrų ir mo
terų. Taigi maždaug po dešimt 
kiekvienai Seimo kėdei. Kiek 
jų pridės kandidatuojantieji 
partijų sąrašais, dar nesuskai
čiuota. Numeriai išduoti pen
kiolikai partijų. Partijų sąra
šais turės būti išrinkta 70 sei-
mūnų. Taigi pasirinkimas — 
kaip silkių statinėje. Ir kokių 
kandidatų tik nėra? Ką ir kaip 
iš tokio perkrauto vežimo 
išsijoti? Ir kas iš jo spalio 8-tą 
išeis? Antrąjį ratą panaikinus, 
į Seimą gali patekti asmuo, 
gavęs tik 10 nuoš. apygardoje 
balsavusių žmonių, kai kiti 90 
nuoš. rinkėjų savo atstovo Sei
me neturės. Kažin ar toks 

sprendimas išmintingas, nors 
jį išspaudusiems konservato
riams gal ir naudingas. 

Lietuvos Respublikos Sei
mas, pagal Konstituciją, o taip 
pat ir pagal bendrą visuome
ninį suvokimą, yra vyriausia 
valstybės įstaiga, turinti pačią 
didžiausią atsakomybę tautai 
už jos valstybę tvarkančių, 
kiekvieną pilietį liečiančių, 
įstatymų paruošimą, leidimą 
bei, nors ir netiesiogį, jų vyk
dymo priežiūrą. Seimo spren
dimai įtaigauja vyriausybę, 
jos visus padalinius, o taip pat 
ir prezidentūrą. Šalia to, sei-
mūnas yra atsakingas dar ir 
tiesioginiam savo viršininkui 
— rinkėjui, jam tą uždavinį 
patikėjusiam. Tad Seimo na
rio pareigos yra sudėtingos, 
sunkios, ir, sąžiningai jas no
rėdamas atlikti, seimūnas turi 
būti atitinkamai pasiruošęs: 
išsimokslinęs, išsilavinęs šiam 
uždaviniui pritaikytoje specia
lybėje, įgijęs įvairialypio vi
suomeninio, politinio, organi
zacinio, administracinio darbo 
patyrimą ir turi dirbti 24 va
landas per parą 365 dienas 
per metus. Ir Seime, ir jį iš
rinkusioje apygardoje. Kiek 
tokių pareigūnų iš perkrauto 
rinkiminio vežimo balsuotojai 
išsijos? 

Pirmiausia pažiūrėkim, kas 
jame yra? O, teisybės vardan, 
dar pasakysim, kad ne visus ir 
dabartinius seimūnus reikia į 
vieną krepšį dėti. Yra Seimo 
narių, tikrai sąžiningai atlie
kančių savo pareigas. J ie atly
ginimus, privilegijas bei pres
tižą savo darbu užsitarnauja, 
šiam sunkiam uždaviniui at
likti sudarytas darbo sąlygas 
pateisina. Tik, deja, jų ne tiek 
daug. Tikėkim, kad rinkėjai 
juos atpažins ir į pareigas 
grąžins. 

Šiomis dienomis ^Lietuvos 
rytas" paskelbė paskiausius, 
rugsėjo 7-11 surinktus, „Vil-
morus" apklausų duomenis. Iš 
jų matyti, kad rinkinių vežimą 
balsuotojai žada gerokai pa
kratyti, naujam Seimui ieško
dami naujo veido ir neabejoti
nai naujos, dabar labai garsi
namos, nors ir mažai suvokia
mos, naujos politikos. Pagal 
tuos duomenis, iš 5 nuoš. kar
telė peršokančių penkių par
tijų naujai politikai atstovauja 
net trys: socliberalai (23.6 
nuoš. populiarumo), liberalai 
(7.7 nuoš.) ir centristai (5.4 
nuoš.). Jei rinkimuose tie spė
liojimai pasitvirtintų, nauja
me Seime naujoji politika tu
rėtų apie 37 nuoš. atstovų. 
Dar dvi apklaustųjų nuomone 
į seimą patenkančios partijos 

Šiais bėgiais ne vienas anykštėnas buvo išvežtas į trer-.tj ir niekuomet negrįžo į gimtuosius Anykščius. Onos 
Rušėnienes nuotrauka. 

— LDDP — socialdemokratų 
koalicija (17 nuoš.) ir konser
vatoriai — tremtiniai — politi
niai kaliniai (7.0 nuoš.), jeigu 
ir susitelkę į bendrą opoziciją, 
o tai vargu ar įmanoma, Sei
me turėtų tik 24 nuoš. atstovų 
ir sprendimų neįtaigautų. Į 
Seimą patekti galimybę tu
rinčios Valstiečių partijos (da
bar 4.9 nuoš. populiarumo) at
stovus prie tos grupės pri
dėjus, naujosios politikos jėgos 
ji irgi neatsvertų. Nors moder
nistai krikščionys demokratai, 
per trijų naujosios politikos 
partijų sąrašus ir vienman
datėse apygardose išrinkti, su
darys savo frakciją, bet naujo
sios politikos mintį palaikys, 
taip ją „pakeldami" gal net iki 
40 nuoš. O tai jau būtų aiški 
vyraujanti jėga. 

Kitoms partijoms į Seimą 
patekti galimybių, atrodo, nė
ra, ir jos turės tenkintis vien
mandatėse apygardose kaip 
nors praslydusiais pavieniais 
nariais. Iš jų aukščiausiai prie 
kartelės pakilę „tradiciniai" 
krikščionys demokratai tur i 
tik 2.4 nuoš. populiarumo, ir 
trijų savaičių įsibėgėjimo šuo
liui ją peršokti greičiausiai ne
beužteks. Būdinga, kad vos ne 
prie nulinės reikšmės yra at
sidūrusios ir visos atskilusiųjų 
sukurtos partijos. Dagio vado
vaujamą Socialdemokratiją 
2000 „Vilmorus" apklaustieji 
įvardijo tik vienu populiarumo 
nuošimčiu, Vagnoriaus vado
vaujamą Nuosaikiųjų konser
vatorių partiją — 0.3 nuoš. 
Laimutes ir Vidmanto Žieme
lių įkurta Tėvynės liaudies są
junga bei modernieji krikščio
nys demokratai šiuose rinki
muose partijomis nesirodo. J ų 
vadai seimūnų kėdžių sieks 
asmenišku populiarumu vien
mandatėse apygardose. Ma
tyt, kad į k i l t i " Lietuvoje da
bar jau nebemadinga. 

Tačiau klausimas, ką bal
suotojai iš taip perkrauto ve
žimo galės ats.rinkti, kai ja
me, ypač partijų sąrašuose, 
daug j iems nepažįstamų as
menų. J u k tarp tų mažu dar
bu ir didelėmis privilegijomis 
gero gyvenimo siekiančių 
„kombinatorių" yra ir gerai 
valstybiniam darbui pasiruo
šusių kandidatų. Daugiau jų 
mažesnėse partijose arba pa
vieniai siekia oalsuotojų pasi
tikėjimo. Pvz. Seime buvusi, 
taigi j au patynsi ir gerai savo 
pareigas atlikusi moteris, ke
t inant i visas jėgas pašvęsti ra
jono kaimų bei miestelių gy
ventojų geroves kėlimui ir ne
radusi reikiamo partijos prita
rimo, kreipias: į r inkėjus bal
sų be partijos paramos. Ir jei
gu rinkėjai tai suvoks, tą mo
terį grąžindan.i į Seimą jie 
daug laimės. Žinau kitą, jau 
naują kandidatą, mažos, ap
klaustųjų nurašytos, partijos 
sąraše, Čikagos universitete 
tarptaut inių santykių moks
lus baigusi, 15 metų JAV di
plomatinėje tarnybose dirbusį, 
Lietuvos užsienio politiką pa
žįstantį, gerai mokantį lietu
vių, anglų, rusų, lenkų kalbas. 
Ar rinkėjai norėtų tokį būsimą 
seimūną prarasti? Ar suspės 
jie apie šį politiką, stokojantį 
ir lėšų, ir talkos, laiku viską 
sužinoti ir už jį pabalsuoti? Ar 
sugebės jie daugiau tokių kan
didatų, kurių yra visose parti
jose ir ypač gausu tarp viduri
nių grupių, apie juos pakan
kamai sužinoję iš to perkrauto 
vežimo į Seimą perkelti? Taigi 
būsimas Seimas priklausys ir 
nuo balsuotojų išprusimo. 

Tai klausimai, kurie paaiš
kės tik spalio 8-tą. Tačiau gali 
būti ir netikėtumų, net dides
nių, nes, rinkimų vežimui įsi
bėgėjant, jo ratai j au ir žiežir
bas skelia Iš keturių naųja-
politikų liberalai lyg ir ima sli-
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Danutė Bindokienė 

Aukso medalis: doleriui 

dinėti. Juos bando viliotis kon
servatoriai, kurių vadovas net 
prezidentą laišku gąsdino, kad 
po rinkimų Lietuva Rusijos 
pusėn pasuks. Dėl to trys po
puliariausių partijų vadovai, 
prezidentūron pakviesti su 
konservatorių pirmininku aly
vos šakele pasidalinti, tik už 
atlapų tesipurtė. Kažin kiek 
įtakos rinkimams turės ir 
audrą sukėlęs, daugiausia 
konservatorių-krikščionių de
mokratų balsais priimtas, pas
kiausias Seimo sprendimas 
dėl 1941 m. sukilimo pasek
mių. Spauskim nykštį, kad tas 
nepolitikės siaubas dėl kandi
datų gausos netaptų siaubu 
dėl rimtesnių dalykų. 

* Antradieni Se imo vi
suotiniame posėdyje svars
tant įstatymų projektus, opo
zicinės LDDP parlamentaras 
Juozas Bernatonis netikėtai 
pasiūlė padaryti pertrauką dėl 
Sydney vykstančių Lietuvos ir 
Prancūzijos olimpinių krepši
nio rinktinių varžybų. „Tai 
daug svarbiau, negu tai, ką 
jūs čia darote", pareiškė J. 
Bernatonis Seimo posėdžio 
pirmininkui konservatoriui 
Arvydui Vidžiūnui. ,J-.ietuvos 
rinktinė tur i galimybę laimėti 
tik tuo atveju, jeigu LDDP 
frakcija nedalyvaus žiūrint 
krepšinio varžybas, todėl Sei
mo posėdį tęsime", atsakė A. 
Vidžiūnas. IBNS> 

* Kauno policija nu
sprendė nekelti by los Kau
no merui Vytautui Šustaus
kui, kurį žurnalistas kaltino 
grasinimu susidoroti smurtu. 
Sprendimas priimtas, išnagri
nėjus dienraščio „Lietuvos ai
das" korespondento Kaune 
žurnalisto Viliaus Litvinavi-
čiaus skundą, kuriame jis pra
šė V. Šustauskui iškelti bylą 
už grasinimą susidoroti smur
tu. iBNSl 

Kadangi kitoj pusėj mūsų 
planetos vyksta olimpiada, ku
rioje didieji laimėjimai apvai
nikuojami aukso medaliais 
(mažesnieji — kitų metalų 
skrituliukais), galbūt tinka ir 
kitus pasitaikančius laimė
jimus pagerbti aukso medaliu. 
Bet kodėl dolerį? Dėl to, kad 
jis iškilo kaip pats didžiausias 
laimėtojas, JAV Senatui rug
sėjo 19 d. nubalsavus suteikti 
komunistinei Kinijai ilga
laikes prekybos su Amerika 
lengvatas. 

Prezidentas Bill Clinton pa
dėjo daug pastangų, kad, prieš 
baigdamas kadenciją, galėtų 
pasiekti dar ir šį laimėjimą. O 
pastangų jam visgi reikėjo, 
nes ne visi tarpvalstybinius 
santykius matuoja vien dole
riais arba tiki, kad dėl pelno 
galima pro pirštus praleisti 
bet kokį kitą nusižengimą, 
žmogaus ar tarptautinių tei
sių pažeidimą. 

Šiemet spalio 1 d. Kinija pa
minės pusšimtį metų nuo 
komunizmo įsigalėjimo. Nors 
pastatytas ant tų pačių mark
sistinių pamatų, kaip buvusio
ji Sovietų Sąjunga, pastarųjų 
dviejų dešimtmečių bėgyje kie
tasis komunistinis režimas 
ėmė palaipsniui švelnėti, deja, 
dar toli gražu nepametė savo 
spalvų. Kinija ryžosi praverti 
duris Vakarams, nes visiška 
izoliacija nuo pasaulio pasi
darė nebenaudinga. Tačiau 
bendravimas vyksta grynai 
pagal Beidžingo nuostatas, o 
vakariečiai, tikėdamiesi į tą 
durų. plyšį bent koją įsprausti, 
sutinka su visomis sąlygomis 
ir stengiasi nematyti tai, kas, 
jų nuomone, atšilusiems san
tykiams pakenktų. 

Kadangi Kinija turi gau
siausią gyventojų skaičių mū
sų planetoje, užsienis, ypač 
Amerika, mato neribotas gali
mybes savo eksportui, neblo
gas sąlygas įkurti dukterines 
bendroves, kuomet darbo jėga 
ir gausi, ir pigi. O visa kita — 
nelabai svarbu. Tegyvuoja lai
mėtojas doleris! 

Tiek prezidentas Clinton, 
tiek, be abejo, ir JAV Senatas 
ar Kongresas Vašingtone, sa
ve ramina viltimis, kad daž-
nesis sąlytis su Amerika ar 
apskritai Vakarais, besikei
čiant eksportu, personalu, 
technologija ir net pramogo
mis, netrukus pakeis eilinių 
kiniečių pasaulėžiūrą — jie 
nustos aklai pasitikėti komu
nizmu, žygiuoti pagal Bei
džingo maršus. Nors laisvės 
sėklos į Kiniją pateks dolerio 
dėka, bet jos vis tiek išsikals 
iš savo kiautelio, įleis šaknis 

ir ilgainiui palaidos paskuti
nius komunizmo likučius. 

Tik kažkodėl ta galvosena 
netaikoma Kubai, kuri taip 
pat komunistinė valstybė? Ži
noma, Kuba teturi mažytę 
dalį Kinijos gyventojų, nesu
kelia Amerikai ar kitai vaka
riečių valstybei pavojaus, ku
ris gali grėsti iš vis kariniai 
stiprėjančios Kinijos, o Hava
na juk ne Beidžingas, ant jos 
galima krauti visus neigiamus 
epitetus be ypatingų pasek
mių. 

Manoma, kad rugsėjo 19-os 
laimėjimas Senate, preziden
tui Clinton nemažiau svarbus, 
kaip 1993 m. pasirašyta Ne
varžomo verslo Šiaurės Ameri
koje sutart is . Žinoma, tuomet 
prezidentas neturėjo tokios 
opozicijos. Vien tik per pasta
ruosius ketverius metus JAV 
ir Kinijos santykiai lingavo 
kaip sūpuoklės per lietuviškas 
Sekmines. Pro raudonąją už
dangą nuolat prasiverždavo 
žmogaus teisių pažeidimai ir 
Kinijos disidentų šauksmai, 
kad jie yra persekiojami, kali
nami, net žudomi, kad nėra 
spaudos, išsireiškimo ar kito
kių asmeninių laisvių. Nors 
prez. Clinton, besilankydamas 
Kinijoje kaip tik tuo metu, kai 
užsienis prisiminė dešimtme
čio sukaktį nuo kruvinųjų 
įvykių Tiananmen aikštėje 
Beidžinge, ir pareikškė pro
testą dėl tuomet nužudytų de
monstruojančių studentų, nie
kas neatkreipė į tą protestą 
dėmesio. 

Bet tai tik vienas atvejis. 
Kinija taip pat išvogė pačias 
opiausias JAV branduolinių 
raketų paslaptis, kyšiais-(ar
ba, kaip mėgstama sakyti, au
komis) suteršė prezidento rin
kimų kampaniją, pardavinėja 
raketas Pakistanui, kuris, 
įsitaisęs atominius ginklus," 
grasina ne tik kaimyninės In
dijos, bet ir viso pasaulio tai
kai. Beidžingas prarijo Hong 
Kongą, godžiai dairosi į Tai-
vaną, kurį Amerika pasiža
dėjusi saugoti nuo jo agresijos. 
Tačiau labiausiai jaudina 
nuolatiniai žmogaus teisių 
pažeidimai Kinijoje. Tiesa, Se
nato nutarimas tą problemą 
patogiai išsprendė: kasmetinis 
žmogaus teisių pažeidimų tik
rinimas ir del to reiškiami 
protestai Beidžingui dabar 
turės pranykti, nes tai y ra vie
na suteiktos Kinijai privilegi
jos sąlygų. 

Šiandien ..finansinis pasau
lis" tebedžiūgauja dėl naujų 
rinkų, naujo pelno ir galimy
bių ..užkariauti"' Kiniją. 

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS STIPRYBĖ 

ALGIMANTAS A NAUJOKAITIS Nr.7 
Australijos LB atstovas V. 

Baltutis seimo posėdyje sakė, 
kad į 18 metalinių spintų yra 
sudėta svarbios archyvinės 
medžiagos apie šios šalies išei
viją, bet jis abejoja ar į Lietu
vą nusiųsti archyvai bus tin
kamai saugomi. Lietuvos ar
chyvų departamento direkto
rius V. Grigoraitis užtikrino jų 
saugumą įr reikalingumą. 

Seime priimtoje rezoliucijoje 
dėl Kultūros reikalų visų 
kraštų bendruomenėms siūlo
ma įsigyti Lietuvos televizijos 
vaizdajuostes, apylinkėse 
steigti jų videotekas, kurios 
padėtų geriau pažinti savo tė
vynę, o Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentą prašo 
Rytų kraštų bendruomenėms 
nupirkti tokių vaizdajuosčių. 

PLB X seimas ateinančius 
2001 metus paskelbė vyskupo 

Motiejaus Valančiaus metais 
ir skatina visų kraštų bend
ruomenėms rengti jo 200-ųjų 
metų gimimo minėjimus, iš
ryškinant Valančiaus įtaką 
lietuvių tautinio apsisprendi
mo, charakterio ir savigarbos 
formavimui, iškelti jo propa
guotas krikščioniškąsias ir hu
manistines vertybes. Lietuvos 
vyriausybės prašoma valstybės 
biudžete numatyti reikiamas 
lėšas lietuvių lituanistinių ar
chyvų tvarkymo darbams, o 
Lietuvos nacionalinį radiją ir 
televiziją rengti ir transliuoti 
užsienio lietuvių spaudos ap
žvalgas. 

Užsienio l ietuviu atrama 
— departamentas 

Kone kiekvienas seime kal
bėjęs atstovas tiek iš Vakarų, 
tiek iš Rytų šalių pabrėžė prie 

LR vyriausybės esančio Taut i 
nių mažumų ir išeivijos depar
tamento svarba, didelius nuo
pelnus ir indėlius pa la ikant ir 
remiant kraštų bendruome
nes, jų veiklą lietuvybei išlai
kyti. Tai vienintelė valstybinė 
institucija, palaikanti dalyki
nius ryšius su PLB seimu, val
dyba, bendruomenėmis, orga
nizacijomis, finansiškai remia 
jų teikiamus projektus. 

Štai tik keletas duomenų iš 
šio departamento generalinio 
direktoriaus R. Motuzo prane
šimo seimo posėdyje: 

Lietuvių mokymo ir ugdymo 
įstaigose už Lietuvos ribų dir
ba per 100 mokytojų, kuriems 
atlyginimas mokamas per de
partamentą. Depar tamentas 
per 3 pastaruosius metus fi
nansiškai rėmė 500 užsienio 
lietuvių bendruomenių švieti
mo, kultūros ir kitų projektų. 

Užsienio lietuvių bendruo
menėms prašant, siųsti spe
cialistai į JAV, Argentiną, 
Braziliją, Urugvajų, kurie tei
kė metodinę ir konsultacinę 

pagalbą šiose šalyse veikian
čioms lietuvių ugdymo įstai
goms ir meno vienetams. 

Departamentas įsteigė ir fi
nansuoja Baltarusijoje esan
čias Pelesos, teikia finansinę 
ir metodinę paramą Rimdžiū-
nų lietuvių vidurinėms mo
kykloms, ir dar beveik 70-čiai 
mokyklų, klasėms, fakultaty
vams, ikimokyklinio amžiaus 
vaikų įstaigoms Lenkijoje, Uk
rainoje, Latvijoje, Rytų Euro
pos šalyse, tarp jų Vasario 16 
gimnazijai Huettenfelde. 

Departamentas remia Puns
ko lietuvių kultūros namų sta
tybą. Šiam tikslui skirta 
700,000 Lt. 

Tenkinant Lenkijos lietuvių 
kultūrinius ir švietėjiškus po
reikius, pastatytas Lietuvių 
kultūros centras Seinuose, ku
rio bendra sąmatinė vertė — 
9,6 milijono litų. 

Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento gerų darbų 
sąrašą būtų galima tęsti ir 
tęsti. 

Deja, lyg perkūnas iš giedro 

dangaus iš seimo tribūnos nu
skambėjo vyriausybės konsul
tantės dr. Trakimienės gan 
painus paaiškinimas, kad dėl 
vyriausybinių įstaigų perorga
nizavimo Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentą numa
toma prijungti prie Kultūros 
ministerijos. Seimo delegatai 
piestu stojo už šio departa
mento savarankiškumą. Ne 
vienas tvirtino, kad šios vie
nintelės valstybinės instituci
jos, palaikančios nuolatinius, 
tiesiogius ryšius su išeivijos 
organizacijomis, prijungimas 
praktiškai reiškia jo panaiki
nimą, pavertimą marionete. 
Juo labiau, jog posėdį pasiekė 
kalbos, kad minėta reforma 
daro neliečiamumo išimtį kai 
kuriems vyriausybiniams pa
daliniams, tarp jų Valstybinei 
veterinarijos tarnybai Pasi
girdo ironiškos replikos, kad. 
ko gero, vyriausybe labiau 
vertina gyvulius, negu užsie
nyje gyvenančius tautiečius. 
kurių įsteigtas ir remiamas 
Lietuvių fondas lietuvybei pa

laikyti vien šiemet skyrė mili
joną dolerių. 

Seimas vieningai priėmė re
zoliuciją, kurioje vyriausybei 
siūloma nekeisti Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamen
to statuso. 

J a u n i m a s yra t a u t o s 
ate i t i s 

Apie Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungos veiklą ir užmojus 
seime kalbėjo šios sąjungos 
pirmininkas R. Baliulis. šalių 
ir kraštų jaunimo atstovai. 
Bendras įspūdis — lietuviškas 
užsienio jaunimas neblogai 
juda — kruta, ruošiasi šių mo
tų gruodžio 22 d Australijoje 
prasidėsiančiam X Pasaulio 
jaunimo kongresui 

Nuveikta nemažai Lenkijos 
JS atstovas seimui pranešė. 
kad čia kasmet rengiamos vai
kų šokių šventes, sąskrydžiai. 
jaunimo estradinių ansamblių 
festivaliai Didžiosios Britani
jos jaunieji lietuvaičiai iš Sek
minių, kaukių balių, kitų ren

ginių surinktų lėšų finansiš
kai pareme 15 atstovų, važia
vusių į Lietuvą žaisti futbolo 
sporto šventėje. Gruzijos J S 
švenčia lietuviškas valstybi
nes bei religines šventes. Sto
vyklas. Sporto šventes orga
nizuoja JAV JS. o Vašingtono. 
Baltimores jaunieji lietuviai 
surengė Jonines su visomis 
tautiškomis tradicijomis. Si
bire yra apie 80 lietuvių jau
nuolių, kurie šoka ir dainuoja 
tarptautiniuose festivaliuose. 
Na. o Australijos JS pirminin
ke V. Luimaitė pareiškė, kad 
dabar jų pagrindinis darbas 
sukasi organizuojant kongre
są 

JAV LB atstovas dr. P. Ki
sielius seimo posėdyje sake. 
kad PLJS — gana svarbi, 
reikšminga organizacija. Jis 
patarė rengti įvairių šalių jau
nimo stovyklas lietuviškoje 
aplinkoje, kad užsimegztų pa
žintys, draugyste, pabendravi
mas lietuviškai. 

Bus daugiau 

\ 



D R A U G A S , 2000 m. rugsėjo 22 d., penktadienis 

SYDNEY 
OLIMPIADOJE 

DIDŽIAUSIAS OLIMPIADOS 
ĮSPŪDIS — ORGANIZUOTUMAS 

. .Kur pažiūrėsi , v i sur buvo 
tvarka, suprat imas . Manau, 
kad administraciniu požiūriu 
iš aus tra lų visi gali pasimoky
ti, kaip reikia organizuoti di
de l ius mas in ius renginius , tre
č iadienį , i š skr i sdamas namo. 
s a k ė rugsėjo 15-20 d. Austra
lijoje viešėjęs Lietuvos prezi

d e n t a s . — Australija įrodė, 
kad gali gerai surengti olim
piadą, tačiau aš to ir tikėjau
si''. 

Pak laus tas apie patirtus 
n e t i k ė t u m u s . A. Adamkus pa
brėžė žaidynių atidarymo ce
remoniją. „Su dideliu susiža
vėj imu žiūrėjau, kaip viskas 
buvo sutvarkyta. Pati progra
ma buvo labai įvairi ir origina
li, tad bendras įspūdis be galo 
geras", sake prezidentas. 

Kalbėdamas apie lietuvių 
pas iek imus žaidynėse. V. 
A d a m k u s labai džiaugėsi 
krepšininkų pergale prieš 
Prancūziją. „Pademonstravo
me, kad lietuviai krepšinyje 
turi savo svorį ir juos nurašyti 
ne taip lengva. Aišku, labai 

nudžiugino mūsų laimėjimas 
šaudymo varžybose — tai bu
vo maloni staigmena. Na, o 
dabar mes visi viliamės, kad 
mūsų medaliai nesibaigs vie
ninteliu auksu. Tikiuosi, kad 
ką nors laimėsime langvojoje 
atletikoje, dviratininkės irgi 
gali Lietuvai padovanoti me
dalių, kiek suprantu, ir pen
kiakovėje galima daug tikė
tis... Gal ir krepšininkai vėl 
laimes bronzą? Lietuva gali 
būti labai nustebinta, todėl su 
dideliu džiaugsmu lauksim vi
sų sugrįžtančių". 

V. Adamkus- sakė, kad po D. 
Gudzinevičiūtės laimėto me
dalio jį sveikino įvairių valsty
bių delegacijos, o ypač buvo 
malonus še imininkų australų 
ministro pirmininko sveikini
mas. Taip pat sveikino latviai, 
estai, lenkai. 

j k laus imą, ar netaps dabar 
šaudymas nauja tautine spor
to šaka, V. Adamkus sakė, 
kad visai nenustebtų, jei šioje 
sporto šakoje būtų pakilimas. 

Krepšinio rungtynių įkarštis: 
tuva ir-JAV". 

Lie-

* K i n i j a , s i e k i a n t i 2008 
m. s u r e n g t i vasaros olimpia
dą, į atsinaujinimo programą 
investuos 17.8 mlrd. JAV dole
rių, kurie bus naudojami tran
sporto ir oro užterštumo prob
lemoms spręsti. Siekdama at
sikratyti neigiamo įvaizdžio, 
Kinijos sostinė Beijing dar šie
met pradės įgyvendinti 50 ap
linkosaugos ir transporto pro
jektų. 12 mln. gyventojų tu
rinčiame mieste numatoma 
praplatinti pagrindines 9 gat
ves, pastatyti dvi naujas 82 
km ilgio metropoliteno linijas, 
anglimi kūrenamas katilines 
pakeisti gamtinėmis dujomis 
kūrenamomis. Prie pagrindi
nių upių ir kanalų bei apie vi
są miestą numatoma užveisti 
žaliąsias zonas. 

:: K e t v i r t a d i e n i b u v o p a 
s k e l b t o s g a l u t i n ė s komandų 
sudėtys , da lyvaus ianč ios dvi
račių plento varžybose. Mote
rų a s m e n i n ė s e l enktynėse , ku
rios vyks rugsėjo 26 d. 10 vai. 
vietos laiku. Lietuvai atsto
vaus Diana Žiliūte. Edita Pu
činskaite ir Rasa Polikevičiū
tė. Iš viso lenktynėse regist
ruotos 57 dvirat ininkės iš 23 
valstybių. Vyrų varžybose 
rugsėjo 27 d. 10 vai. rungty
niaus Artūras Kasput is . Re
migijus Lupeikis. Raimondas 
Rumšas ir Saulius Šarkaus-
kas. Iš viso lenktynėse daly
vaus 155 dviratininkai iš 41 
valstybės. Motorų atskiro 
starto varžybose, vyksiančiose 
rugsėju 30 d. 9 vai., registruo
tos E. Pučinskaite ir D. Žiliū
te, o 12 vai. vyksiančiose vyrų 
varžybose — A. Kasputis ir R. 
Rumšas . Moterų lenktynėse 
dalyvaus tik 24 sportininkes 
iš 12 valstybių, o vyrų — 37 iš 
24 valstybių. 

Kinijos Liti Tang džiaugiasi aukso 
medaliu. 

• L i e t u v o s d v i r a t i n i n k a i 
S. B a r k a u s k a s i r R. R u m 
š a s dar nėra atvykę į Austra
liją. Jie atskris tik rugsėjo 22 
d. Kaip atsarginiai į olimpiadą 
yra atvykę Jolanta Polikevi
čiūtė ir Saul ius Ruškys. 

* P a s a u l i o č e m p i o n ė mo
t e r ų 2 0 0 m b ė g i m o nuotolyje 
amerikiete Inger Miller trečia
d ienį pareiškė, jog dėl kaires 
kojos traumos, patirtos dar 
rugsėjo 7 d. Los Angeles , ne
dalyvaus olimpiados lengvo
sios atlet ikos 100 m bėginio 
rungties varžybo.-e. I. Miller 
100 m nuotolyje buvo laikoma 
pagrindine konkurente kitai 
JAV bėgikei Marion Jonės , 
kuri laikoma tikriausia kandi
date j olimpiados aukso me- J A V pr,.x ( | i l k n i r h 

dalį ne tik šioje, b d ir 200 m 
bėgimo rungtyje. 

Lietuvis Marius Paškevičius imtynėse nugali argent.nietj Al. Bendtr 

DAINA GUDZINEVICIŪTĖ 
PRIIMTA Į OLIMPINIŲ 

ČEMPIONŲ ŠEIMĄ 
Lietuvos šaulė Daina Gu-

dzinevičiūtė, pirmadienį tapusi 
olimpine čempione šaudyda
ma į skrendančius taikinius 
tranšėjinėje aikštelėje, trečia
dienį buvo pagerbta Vulongon-
go viešbutyje „City Pacific" 
įvykusiame susitikime su Lie
tuvos sporto specialistais ir 
rėmėjais, kurie yra atvykę ste
bėti Sydney olimpinių žaidy
nių. 

Vilniaus olimpiečių klubo" 
nariai, olimpiniai čempionai 
Danas Pozniakas ir Lina Ka-
čiušytė pasveikino Dainą ta
pus olimpine čempione ir įsi
jungus į čempionų šeimą, įtei
kę jai marškinėlius su para
šais. 

Dar vienas olimpinis čem
pionas, Kūno kultūros ir spor
to departamento generalinis 
direktorius Rimas Kurtinaitis 
pažadėjo šaulei, kad ją apdo
vanos ir Kauno olimpiniai 
čempionai, o nuo departamen
to įteikė atminimo medalį. 

Jau apsiprantanti su nauju 
titulu D. Gudzinevičiūtė buvo 
neabejotinai populiariausia 
vakaronėje, nes su ja nusifo
tografuoti norėjo visi be išim
ties. 

Džiaugdamasis laimėtu auk
so medaliu, Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto preziden
tas Artūras Poviliūnas prisi
minė, kad kelialapį į žaidynes 
sportininkė gavo tik tarpinin
kaujant LTOK per tarptautinę 
federaciją. „Dabar lieka tik 
pasidžiaugti, kad pasirašėme 
tarpininkavimo raštą, prašy
dami suteikti sportininkei tei
sę dalyvauti olimpiadoje", sa
kė jis . 

Sportininkės treneris Vytau
tas Blonskis sakė susirinku
siems, kad jiedu dar ne iki ga-

Daina Gudzinevičiūtė 

lo suvokė, ką jpadarė, nes tai 
įvyko labai greitai ir pakanka
mai netikėtai. Atsakydamas į 
klausimą, ar n ė per sunki 
sportininkei biis š lovės našta, 
netrukus užplosiantys įvairūs 
kiti pagerbimai i r sveikinimai, 
V. Blonskis sake: „Šauliai — 
kantrūs žmonės. B e to, žinome 
būdų, kaip 'nuleisti garą', kad 
paskui vėl kiltųemocijos". 

Nors D a i n a ; tari bilietą 
skristi namo jau šį šeštadienį , 
Lietuvos olimpinės misijos va
dovai planuoja pakeis t i bilietą 
į vėlesnį, kad Sportininkė ga
lėtų pamatyti daugiau olimpi
nių varžybų ir grįžtų su pa
grindine delegacija spalio 3 die
ną. 

Vulongonge. esanč iame be
veik už šimto kilometrų į pie
tus nuo Sydney, yra įsikūrę 
apie 40 Lietuvos sporto spe
cialistų ir rėmėjų, kurie važi
nėja į varžybas Sydnery trau
kiniu. Rugsėjo 2 3 d. juos pa
keis kita grupė 

I R K L A V I M A S . Moterys. 
Porinė dvivietė. Preliminari
niai plaukimai (10). II plauki
mas . 

Birutė Šakickienė ir Kristi
na Poplavskaja — 7 min. 
13,04 sek. 2 vieta. Pateko į pa
guodos varžybas. 

P L A U K I M A S . Vyrai. 200 m 
1. st i l iumi. Kvalifikacija (51). 

A r ū n a s Savickas — 1 min. 
52 ,02 sek. 22 vieta. 

100 m nugara. Kvalifikacija 
(55). 

Dar ius Grigalionis — 56,47 
sek. 2 4 vieta. 

S T A L O T E N I S A S . Mote
rys. Vienetai . I etapas. I gru
pė. 

Rūta Garkauskaitė-Būdienė 
- Li Chunl i (Naujoji Zelandija) 
1 -3 (21:18 ,17:21 ,9 :21 ,8 :21) . 

Rugsėjo 18 diena. Daina Gu
dzinevič iūtė iškovojo aukso 
medalį! 

S T E N D I N I S Š A U D Y M A S . 
Tranšėj inė aikštelė. Kvalifika
cija (17). 

D a i n a Gudzinevičiūtė — 71 
tšk. (iš 75 galimų). 1 vieta. 

F ina la s (6). D. Gudzinevi
čiūtė — 9 3 tšk. (iš 100 gali
mų). 1 vieta! 

B O K S A S . Svorio kategorija 
iki 57 kg. 1/16 finalo. 

Vidas Bičiulaitis - Kamil 
Džamaludinov (Rusija) 5:9. 

S T A L O T E N I S A S . Mote
rys. Vienetai . I etapas, I gru
pė. 

Rūta Garkauskaitė-Būdienė 
- Berta Rodriguez Olate (Čilė) 
3-1 (21:18, 21:13, 19:21, 
21:12). I 1/16 finalo varžybas 
nepateko. 

Moterys. Dvejetai. I etapas. 
B grupė. 

Rūta Garkauskaitė-Būdie-
nė/Jolanta Prūsienė - Stel la 
Zhou/Jian Fang Lay (Australi
ja) 2-0 (23:21, 21:14). Pateko į 
1/8 finalo varžybas. 

S K E L B I M A I 

PENKIOS LIETUVOS 
SPORTININKŲ DIENOS 

iflsca Clinton 
>u JAV atletu Brad Houst-r stebi 
olimpiados eigq 

Per pirmąsias penkias Syd
ney olimpinių žaidynių dienas 
Lietuvos sportininkai išmėgi
no jėgas devynių sporto šakų 
varžybose. 

Kaip žinoma, į olimpiadą 
yra išvykę 62 sportininkai — 
16 sporto šakų atstovai. 

Pirmąjį apdovanojimą pelnė 
šaulė Daina Gudzinevičiūtė. 
Ji iškovojo aukso medalį sten
dinio šaudymo varžybose. 

Lietuvos sportininkų rezul
tatai Sydney olimpinėse žai
dynėse. 

Rugsėjo 16 diena. 
P L A U K I M A S . Vyrai. Estą 

f'ete 4x100 m 1. stiliumi. Kvali
fikacija (23 dalyvės). 

Lietuvos komanda (Arūnas 
Savickas, Minvydas Packevi-
čius, Saulius Binevičius. Ro
landas Gimbutis) — 3 min. 
23.68 sek. 16 vieta. 

S T A L O T E N I S A S . Mote 
rys. Dvejetai. I etapas. B gru
pe. 

Rūta Garkauskaitė-Būdie-
nė/Jolanta Prūsienė — Kazu-
ko Naito/Rinko S a k a t a (Japo
nija) 21:18, 21:14. 

Rugsėjo 17 diena. 
B O K S A S . Svorio kategorija 

iki 48 kg. 1/16 finalo. 
Ivanas Stapovičius — Sande 

Muhammad Kizito (Uganda) 
9:3. 

DVIRAČIL S P O R T A S . 
Trekas. Moterys. 3 ,000 m per
sekiojimo lenktynės. Kvalifi
kacija (12). 

Rasa Mažeikytė — 3 min. 
43.980 sek. 11 vieta. 

S P O R T I N Ė G I M N A S T I 
KA. Moterys. Daugiakovė. 
Kvalifikacija 97). 

Julija Kovaliovą - 35,999 

balo. 53 vieta. 
K R E P Š I N I S . Vyrai. A gru

pė. I turas. 
Lietuva - Italija 48:50 

(30:30). 

Rugsėjo 19 diena. 
I R K L A V I M A S . Moterys. 

Porinė dvivietė. II paguodos 
p laukimas (4). 

B irutė Šakickienė ir Kristi
na Poplavskaja — 7 min. 
08 ,18 sek. 1 vieta. Pateko į fi
nalą. 

K R E P Š I N I S . Vyrai. II tu
ras. A grupė. 

Lietuva - Prancūzija 81:63 
(50:35). 

P L A U K I M A S . Vyrai. 100 m 
1. st i l iumi. Kvalifikacija (73). 

Rolandas Gimbutis — 50,46 
sek. 23 vieta. 

S T A L O T E N I S A S . Mote
rys. Dvejetai. 1/8 finalo. 

Rūta Garkauskaitė-Būdie-
nė/Jolanta Prūsienė - Jin Sun/ 
Ying Yang (Kinija) 0-3 (5:21, 
17:21, 10:21). 9-16#vietos. 

* * * 

Rugsėjo 20 diena. 
B U R I A V I M A S . JLaser" kla

sė (43). 
Giedrius Gūžys. I plaukimas 

— 18 vieta, II plaukimas — 31 
vieta. Bendroji įskaita — 27 
vieta. 

P L A U K I M A S . Moterys. 100 
m 1. stiliumi. Kvalifikacija 
(54). 

Jūra tė Ladavičiūtė — 58,78 
sek. 41 vieta. 

Vyrai. 200 m nugara. Kvali
fikacija (45). 

Arūnas Savickas — 2 min. 
05 ,06 sek. 32 vieta. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

.NAMlįSVBKATO^ 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank ZapokS ir Oft Mgr Aukso 
S. Kane kalba lietuviškai 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 West 9Slh Street 

Tel. (706) 424-6654 
(773)581-8654 

Window VVashers Needed: 
40,000 per year. Wc need 100 crews 
No exp. necessary. Wįll train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
LA. McMahon Window VYashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

DienraSčio „Draugas" 
administracija ieško 

darbuotojo, mėgstančio 
bendrauti su žmonėmis ir 

mokančio lietuvių bei anglų 
kalbas. 

Kompiuterio žinios būtų 
privalumas. 

Geras susisiekimas, 
puikios darbo sąlygos. 

Kreipkitės laišku šiuo adresu: 
4545 West 63 Str., Chicago, 

IL 60629. 
Fax: 773-585-8284. 

Reikalingas patyręs dantų 
technikas/technikė nuimamų 

protezų darbui. Reikalingi 
legalus dokumentai. j 
TeL 773-436-3168. l 

JAV Lenny Krayzelburg, laimėjęs 
aukso medalį 200 m plaukime. 

* O l i m p i n i ų ž a i d y n i ų 
d z i u d o i m t y n i ų v a r ž y b o s e 
Lietuvos atstovas Marius Paš
kevičius (svorio kategorija iki 
100 kg) antrajame rate patyrė 
apmaudžią nesėkmę, kovoda
mas su brazilu Mario Sabino 
ir praleidęs pergalingą varžo
vo ataką 3 min. 37 sek. Toles
nis M. Paškevičiaus likimas 
priklausys nuo jo varžovų re
zultatų — sėkmės atveju j is 
dar gali kovoti dėl bronzos. 
Pirmajame rate mūsiškis per 
dvylika sekundžių iškovojo 
„gryną" pergalę prieš argenti
niete Alejandro Bender. 

* O l i m p i a d o s o r g a n i z a c i 
n i s k o m i t e t a s p a s k e l b ė , jog 
per dieną parduodama dau
giau kaip 50,000 bilietų. Ligi 
šiol parduota jau daugiau kaip 
85 proc. visų bilietų, o tai yra 
naujas žaidynių rekordas. Or
ganizatoriai tikisi, jog iki 
olimpiados pabaigos spalio 1 
d. parduos daugiau kaip 5.5 
mln. arba apie 90 proc. visų 
bilietų į sporto varžybas. No
rintys dar gali nusipirkti apie 
milijoną bilietų, tarp jų — už 
1,382 Australijos dol. (760 
JAV dol.) [ uždarymo ceremo
niją. 

* L i e t u v o s b u r i u o t o j a s 
G i e d r i u s G ū ž y s olimpinių 
žaidynių „Laser^ klasės var
žybose po keturių plaukimų 
užima 29-ąją vietą tarp 43 da
lyvių. Bendroje įskaitoje jis 
turi 107 baudos taškus — dvy
lika daugiau nei artimiausi 
varžovai iš Kroatijos ir Pietų 
Korėjos, tad pakilti aukščiau 
bus sunku. 

* Ik i s p a l i o 1 d. XXVII 
O l i m p i n e s ž a i d y n e s visame 
pasaulyje per televiziją stebės 
3.7 milijardo žmonių. Iš viso 
prie žydrųjų ekranų jie bus 
praleidę 40 mlrd. valandų. 
Transliacijos teisių pardavi
mas Tarptautiniam olimpi
niam komitetui atnešė rekor
dinę sumą — 1.3 mlrd. dol. 
Tai — 400 mln. dol. daugiau 
nei 1996 m. Atlantoje. Dau
giau kaip 800 mln. dol. į žai
dynių transliaciją investavo 
vien tik JAV kanalas NBC. 
Reklamos laiko jis pardavė už 
rekordinę sumą — 900 mln. 
dolerių. j 

GREIT PARDUODA 

2 j į - RE/MAX 
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RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

GztUtLUK. 

N'tw Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Vokx\fcA77J*5478» 
Fax: 708-361-9618 

D A N U T Ė 
M A Y E R 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės i 
DANLTi-T MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Kaune. Kęstučio 87-10, prie 
teatro, parduodamas 2 mieg. 
butas 4-tame aukšte. Kaina 
$29,500 JAV. Teirautis Kau
ne, tel. 011-370-7-22-97-50. 

P a r d u o d a m a s l aba i g e r a s 
butas: 2 aukštas, kampinis, 2 
mieg. Hinsdale, IL. Prieinama 
kaina, geras susisiekimas, 7 min. 
nuo Pas. Lietuvių centro. Kaina; 
$79,000. TeL 630-794-9052. Į 

Re ika l ing i d a r b i n i n k a i 
n a m ų r e m o n t u i . 

S k a m b i n t i p o 8 v .v . 
teL 7 0 8 - 4 5 8 - 8 5 5 0 . 

Rumunijos gimnaste Andreea Rad-
cun. Ji laimėjo aukso medalį. 

* Š a u d y m o i š l a n k o m o 
t e r ų k o m a n d i n ė s e v a r ž y 
b o s e Pietų Korėjos Sportinin
kės pagerino pasaulio >*ekor-
dą. Kim Nam-soon, Yun Mi-jin 
ir Kim Soo-nyung kvalifikaci
nėse varžybose išmušė 1,994 
taškus ir dešimčia taškų page-
rino-pasauiio rekordą, kurį At
lantos Olimpinėse ža idynėse 
irgi buvo pasiekusios P ie tų 
Korėjos lankininkės. 

* P a s i b a i g u s 5-ajai o l i m 
p i n i ų ž a i d y n i ų d i e n a i , tre
čiadienį savo kolekciją papi ldę 
penkiais medaliais, daugiau
sia apdovanojimų — 2 3 — te
beturi JAV sportininkai. Ame
rikiečiai jau pelnė 10 aukso , 7 
sidabro bei 6 bronzos meda
lius ir pirmauja komandinėje 
įskaitoje. II vietoje išs i la ikė 
olimpiados šeimininkai aus t 
ralą), kurių medalių ska ič ius 
padidėjo penkiais. J ie pelne 7 
aukso, 8 sidabro ir 7 bronzos 
medalius. Iš trečiosios v ietos 
Kiniją ištūmė Prancūzija. 

"' K a i p k e i č i a s i l a i k a i ! Ru
sijos olimpiečių delegaciją į 
Sydney atlydėjo tik trys Fe
deralinės saugumo tarnybos 
agentai. ...Šaltojo karo" metu 
komandas iš tuometinės So
vietų sąjungos lydėdavo dide
lis būrys KGB agentų — tiek 
vyrų. tiek moterų — kurie 
stebėdavo, kad sportininkai 
nepabėgtų ir nepaprašytų 
prieglobsčio kitose vals tybė
se. 

I < 
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Mother McAutey gimnazijos auditorijoje 
3737 W.99 Street, Chicago, IL 60655 
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Bilietai parduodami: 
„Draugo" administracijoje, 4545 W. 63 Str., IL 60629; 
„Seklyčioje", 2711 VV. 71 Str., Chicago, IL 60629. 

LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
ROLANDO PAVILIONIO 

PROPAGANDA 

Skaitau „Draugo" redakto
rės pasikalbėjimą su Vilniaus 
universiteto rektorium Rolan
du Pavilioniu („Draugas", 
2000.08.25) ir stebiuosi, kad 
buvo duota tiek vietos jo pro
pagandai. Gal redaktorė tikė
josi, kad Pavilionis, gavęs tiek 
pylos, ateis į protą ir atšauks 
tą savo skandalingą straipsnį 
išspausdintą „Respublikoje"? 
Anaiptol, tą savo straipsnį jis 
laiko vienu labiausiai vykusių. 
Vadinasi, kad visus tuos ab
surdiškus kaltinimus išeivijai 
jis tebepalaiko, o tie visi pro
testo laiškai yra parašyti pa
gal užsakymą! Tikriausiai jis 
čia sprendžia pagal save. 

Taigi R. Pavilionis vėl išpylė 
kibirą pamazgų ant išeivijos, o 
pamazgų tai jis moka paga
minti, juk yra gerai įsisavinęs 
sovietinius metodus. 

ffiįgffiĮ? Pavilionį, išeivijos 
diflztausias rūpestis yra ne pa
galba Lietuvai, bet susigrąži
nimas nuosavybių, ir dar jis 
kažką svaičioja, kad: „Lietu
voje gyvenantys žmonės gali ir 
turi^eise pareikšti pretenzijas 
ir į f e i a i išeivijai". Visi gerai 
žino, kad išeivija siuntė Lietu
vos žmonėms visokeriopą pa
galbą, mokėdama sovietų val
džiai plėšikiškus muitus, o 
apie kokių nuosavybių susi-
grąžiniŽį niekas net nepagal
vojo. Žmoma, visokiems pavi-
lioniams ir kitiems sovietų 
bernams ta pagalba nebuvo 
reikalinga, nes jie buvo viskuo 
gerai aprūpinti iš specialių 
parduotuvių. 

O ir dabar talpintuvas po 
talpintuvo keliauja į Lietuvą. 
Kultūrinė, politinė ir socialinė 
parama yra dar įspūdinges
nės. Argi įmanoma viską su
skaičiuoti, pagaliau ar yra rei

kalas, juk visi tą mato ir žino, 
išskiriant tik Pavilionį. (Gal 
jam trukdo tie, dar sovietme
čio gamybos akiniai?) 

Kaip pavyzdį čia paminėsiu 
vieną senų žmonių šeimą, kuri 
dirbo sunkius darbus su virš
valandžiais, patys gyveno la
bai kukliai (neturėjo net auto
mobilio), -bet nuolat siuntė 
„kalnus" siuntinių savo trims 
anūkėms Vilniuje. Iš tų siunti
nių jos įsigijo namus ir auto
mobilius. Viena tų anūkių 
(medicinos daktarė) paliko šei
mą Lietuvoje, kažkokiais ke
liais atsirado JAV ir apsigyve
no tų senelių namuose. Sunku 
net patikėti, kaip „atsilygino" 
ta anūkė savo seneliams. J i 
juos apvaginėjo ir tiesiog fiziš
kai skriaudė. Graudu būdavo 
matyti tų senelių gailias aša
ras. Pagaliau jie paliko savo 
namus ir išsikėlė į senelių 
prieglaudą. Tai gal apie tokias 
Lietuvos žmonių „pretenzijas" 
kalba R. Pavilionis? 

Sunku suprasti kodėl rek
torius Pavilionis taip įsikalė į 
galvą tas išeivių nuosavybes. 
Iš tikrųjų dėl tų nuosavybių 
čia niekas nesuka sau galvos. 
Ką gi veiktų aštuntą ar de
vintą dešimtį einantis žmogus 
su atgauta be jokių trobesių ir 
padargų žeme ar namu, apgy
ventu nuominininkų, kurių 
iškeldinti neleidžia įstatymai? 
Kiek yra žinoma, tai {įk dr. 
Kazys Bobelis (apie kurį R. 
Pavilionis yra labai geros nuo
monės) susigrąžino nemažą 
turtą, o šiaip vienas kitas kokį 
apleistą namelį ar buvusio 
kolūkio griuvėsiais užgrioz
dintą žemę. Išeivius labiausiai 
įžeidžia tas, kad jų. ar tėvų 
statytame name, ar jų prakai
tu aplaistytoj žemėj dabar gy
vena koks burliokas ar buvęs 
enkavedistas. Suprantama, 
kad yra noras tokią nuosavybę 
atgauti ir atiduoti giminėms 

Mužnftis [WCiPMt.iM Antakalio T B liKonmpjo. kuriai vaistus pnoS tuberku
lioze nuolat siunčia Litluianian Mercv I.ift organizacija Kadangi šir vais
tai labai l in in iu i * ' u labai veiksmingi), I .ML ruošia rudi-ninj |>okvlj spalio 
1 d Montcfioii MKI I IOSI ' 1 1 2 V ) S Aiclier V i r tas i v z r r v u n t i . s kamb ink i t e 
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ar kokiai labdarai. 
Dar dėl to pokalbio. Į t rum

pus ir aiškius redaktorės klau
simus R. Pavilionis duoda la
bai ilgus ir suktus atsakymus, 
primenančius sovietinių pro-, 
pagandistų kalbas iš tribūnos. 

Kazys B a r ū n a s 
Ormond Beach, FL 

KLASIŠKAS SOVIETINIS 
GALVOJIMAS 

Kas turėjo ištvermės ištisai 
perskaityti ir panagrinėti 25-
to rugpjūčio „Drauge* išspaus
dintą redaktorės D. Bindokie-
nės pasikalbėjimą su VU rek
toriumi R. Pavilioniu, galėjo 
susipažinti su sužalotu, iš
kraipytu sovietišku galvojimo 
būdu ir suprasti, kodėl Lietu
vai yra taip sunku atsistoti po 
sovietinės okupacijos. Papras
tai žmonių veiksmai seka jų 
mint is ir protavimą. O tas so
vietinio galvojimo metodas, 
skiepytas 50 metų per visas 
mokyklas ir žiniasklaidą, yra 
žiūrėti į gyvenimą per iškrai
pytus marksizmo-leninizmo 
veidrodžius, daryti iš to išva
das ir pagal jas elgtis. Mark
sizmo mokslas, kaip jis buvo 
praktikuojamas Sovietų Są
jungoj, yra sumaišyti hipokri-
tišką melą su pusiau melu, 
mitais ir parinktomis tiesos 
skeveldromis gaunant mišinį, 
kuris, nors prieštarauja svei
kam protui, bet ati t inka 
marksizmo-leninizmo teorijai. 

Buvęs aktyvus komunizmo 
propaguotojas R.P. (R. Pavilio
nis) prisistato kaip „moksli
ninkas dirbęs logikos ir kalbos 
filosofijos sankirtoje". Ką tas 
terminas reiškia, turbūt žino 
tik vienas R.P., bet, tur in t 
omenyje, kad jis yra marksiz
mo žinovas ir buvęs V.U. 
ateizmo katedros vedėju, gali
ma spėti, kad tai turi ką nors 
bendra su dialektika, ar gal 
tik propagandisto darbo api
būdinimus. Čia verta prisi
minti, kad Lietuvos okupavi
mas sovietinėj terminologijoj 
yra „liaudies išvadavimas", 
tad ir tie patys R.P. terminai 
„mokslininkas", „logika" ir „fi
losofija" sovietiniame leksiko
ne turi visai kitą prasmę, ne
gu Vakaruose. Diskutuoti bet 
ką su sovietinės semantikos ir 
sampratos išpažinėju, kokiu 
yra R.P., yra paprastai neįma
noma. Sutapatinti filosofiją su 
marksizmu, ką, be abejo, R: 
P. čia daro, yra sulyginti gy
dymą žolelėmis su medicina. 
Kaip marksizmas yra tik ma
ža filosofijos dalis, taip gydy
mas žolelėmis yra tik medici
nos dalis. Savo „logikos" sam
pratą R.P. pademonstruoja 
šiame pačiame pokalby, kai j is 
atmeta „užsakytus atvirus 
laiškus" kaip nevertus dėme
sio, del paprastos priežasties, 
nes, pagal marksistinę logiką, 
viskas, kas jai yra priešinga,, 
yra atmetama be nagrinėjimų. 
O del „mokslininko" titulo ir 
ką jis reiškia sovietinėj sam
pratoj, galima prisiminti liūd
nos atminties Andrėj Lysenko 
„mokslinius darbus ir tyrinė
jimus", kurie buvo sovietiniam 
„socializmui" daug svarbesni 
už „mokslininko" R. Pavilionio 
pasiekimus. 

J e r o n i m a s T a m k u t o n i s 
Chicago. IL 

BIJAU KOMISARŲ 

Redaktorė vedamajame 
(rūgs. 9) pastebėjo daug angli-
cizmų lietuvių ir kitose kal
bose. Taip pat paminėjo, kad 
kažkas „kicenę čikeną kuki-
na". Tai t ikra telepatija, nes 
aš kaip tik tą dieną tą ir 
dariau! Bet nebuvo lengva. 

Pirmiausia turėjau nueiti į 
šapą atsiimti pėdės. Kvitinau 
darbą 5 vai., išsipunčiavau 
taimkartę ir krosinau strytą, 
kur buvau paparkinęs karą. 
Tada draivinau į banką ant 
Arčereunės, kur pasičeidži-
nau čekį. Po to sustojau į 
Džiovo taverną, kur turėjau 
šat-an-byr. vieną drinksą, 
dats oi. Paskui draivinau į su
permarketą, kur pirkau čike
ną. Gavau gerą preisą, nes ti
k t a m buvo ant seilo. Kai grį
žau į hauzą, jau buvo tamsu. 

Praėjusį vykendą draivinau 
per didelį trefik džemą pasi
klausyt mūsų nacijos prezi
dento Adarnjk»as paskaitos 
Northwestern£ universitete. 
Buvo įdomu. Kabėjo apie na
cionalines pastangas ir inter
nacionalinį kooperavimą dėl 
Baltijos j ū rų . kiynijimo. Bet 
kartu ir nusivyliau. Mat, tikė
jausi, kad koks komisaras sto
vės prie durų ' i r dalins meda
lius visiems apsilankiusiems. 
Deja, to nebuvo. 

Vis ketinu važiuot į krajų, 
pasiklausyt nacionalinės ope
ros ir nacionalinio simfonijos 
orchestro, ir dar aplankyt na
cionalinį teatrą, kur, girdėjau, 
prieš spektaklius groja nacio
nalinį himną. Nežinojau, kad 
Kudirka buvo nacionalistas, 
kuris parašė mūsų nacijos na
cionalinį himną, 

Sakau, ketinu, bet kartu ir 
pribijau, nės girdžiu, kad Lie
tuvoj dar pilna visokių komi
sarų. Tokį, kaip mane, tai dar 
gali areštuoti ir į džėlą užda
ryti. 

Karo l i s (Charles) 
R u p l ė n a s 

Chicago, IL 

AČIŪ „DRAUGUI" 

„Draugą" skaitau jau nuo 
1949 metų, bet tik pirmą kar
tą dalyvavau jo suruoštame 
pokylyje. Neidavau tik todėl, 
kad jie buvo ruošiami ne lietu
vių organizacijų išlaikomuose 
pastatuose, bet pas svetimus. 

Šių metų pokylis įvyko Jau
nimo centro patalpose, kuri 
buvo užpildyta iki pat durų. 
Gal šitoje salėje nebuvo kili
mų ir ištaigingų šviesos lem
pų, bet ji yra lietuviška, ku
rioje vyksta lietuviškos kultū
ros išlaikymas. Per šių namų 
klases ir sales praėjo daug 
jaunimo, ir su gailesčiu reikia 
pabrėžti, kad jaunų žmonių la
bai mažai dalyvavo, o gal jie ir 
„Draugo" neskaito? Gal labai 
save „aukštai" keliantiems as
menims salės pasirinkimas 
nepatiko, bet didžiuma lanky
tojų buvo patenkinti Maisto 
paruošimas ir pristatymas bu
vo labai geras, ką atliko „Ra
tine" kepyklos tarnautojai, da
lyvaujant ir pačiam šeiminin
kui. Pokylio ir laimėjimų pra-
vedimui vadovavo Dalia So-
kienė, prieš kelerius metus at
vykusi iš Lietuvos. 

Menine programa buvo su
daryta grynai iš naujai atvy-

TARP MŪSŲ KALBANT 

SPORTO NAUJIENOS IR SENIENOS 
Pas mus, Čikagoje, rudenė-

ja, o Sydnėjuje, Australijoje 
(nors ten dar nepasibaigė žie
mos laikotarpis), artėja pava
saris. 

Rugsėjo 15 d., penktadienio 
vakarą, įbedę akis į televizijos 
ekraną, stebėjome 27-tosios 
olimpiados vasaros žaidynių 
atidarymo iškilmes. Tuo metu 
Sydnėjuje kalendoriai jau rodė 
rugsėjo 16 d. 

Šiaurės Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinė 1964 m. 
rungtyniavo Australijoje. At
vykus į Sydnėjų, teko susidur
ti su muitinės kontrole. Muiti
ninkas, pavartęs vieno išvykos 
dalyvio pasą, pasakė: 

— Jūsų pasas nebegalioja. 
— O mūsiškis, išsitraukęs 

kalendorėlį, tarė: 
— Man atrodo, jog paso ga

liojimas baigsis tik rytoj. 
Muitininkas, tai išgirdęs, 

nusišypsojo ir pasakė: 
— Patarčiau rytoj nueiti į 

konsulatą ir sutvarkyti paso 
galiojimą. 

Australija yra gerokai nut 
lusi nuo Amerikos ir kitų ž 
myrių. Australija, angliškai t 
riant, yra „Down Under". Li 
tuviams, gyvenantiems tėvy
nėje ir svetur, yra nelengvai 
(laiko atžvilgiu) pasiekiamas 
kraštas. 

Regis, kad Australijoje gyve
na apie 20,000 lietuvių. Dau
giausia jų yra Sydnėjuje. Šia
me mieste dabar vyksta olim
pinės žaidynės. Sydnėjaus lie
tuviams, ypač tenai veikian
čiam sporto klubui „Kovui". 
rūpesčių netrūksta. Rugsėjo 
10 d. po vėliavos pakėlimo 
Olimpiniame kaimelyje, vietos 
lietuvių klubo patalpose buvo 
surengtas Lietuvos sportinin
kų priėmimas, o Lietuvos pre
zidento Valdo Adamkaus gar
bei rugsėjo 16 d. buvo sureng
tas pokylis. 

Lietuvos sportininkų būta ir 
1952 m. Melbourne sureng
tose olimpinėse žaidynėse. Tą-

kusių lietuvių. Džiugu, kad jie 
įsijungia į mūs seniau atvyku
siųjų veiklą. Naujai atvykę tu
ri daug meninio pajėgumo. 
Meninę programą paruošė ir 
jai vadovavo Ligija Tautku-
vienė, turinti daug talentų. 
Programa buvo labai įvairi, 
bet buvo ir nusiskundimų. 
Daugiausia katučių susilaukė 
„Vienos" valso atlikėjai. 

Reikia manyti, kad „Drau
gui" liks daugiau pajamų iš 
šio pokylio ir jas galės panau
doti laikraščio gerinimui. 

Ačiū „Draugo" redakcijai ir 
administracijai už šio pokylio 
surengimą savuose — lietuvių 
išlaikomuose pastatuose. 

Antanas Paužuol i s 
Chicago. IL 

syk lietuvių sportininkų uni
formos buvo paženklintos 
CCCP raidėmis. 

Šiandien (rugsėjo 18 d.) dar 
nelengva pasakyti, kokie lai
mėjimai ir pralaimėjimai ly
dės Lietuvos sport ininkus. Už
sienio spauda lietuviams pra
našauja keletą olimpinių me
dalių. Lietuvos krepšininkai 
nesitiki didesnių laimėjimų. 
Pirmose rungtynėse, žaidžiant 
prieš Italiją, pralaimėta 48:50 
pasekme. 

Lietuvos respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus nebe 
pirmą kartą lankosi Austra
lijoje. Pirmą kar tą Australijoje 
buvojo 1964 m., vadovauda
mas Šiaurės Amerikos lietu
vių krepšinio išvykai. 

Neužmirštama 1964 metų 
krepšinio išvyka. Rungtyniau
ta Sydnėjuje. Nevvcastle, Can-
berra, Devenport, Burnie. Ho-
bart, Melbourne. Geelong. 
Adelaidėje, Per th. Žaistos 25 

Visos, išskiriant 
vienas, baigėsi lietuvių laimė
jimais. Buvo įveikta ir Austra
lijos olimpinė rinktinė. Š. 
Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinei vadovavo Vytautas 
Grybauskas. 

Kadaise lietuviai vtaipgi lat
viai ir estai) mokė australus 
krepšinio gudrybių. Dabar 
australai jau svajoja apie gali
mas pergales prieš iškiliau
sias pasaulio krepšinio ko
mandas. Australai yra dideli 
sporto mėgėjai. Labai popu
liarus yra vandens sportas. 
Taipgi tenisas, kriketas, žirgi
nis sportas ir 1.1. Australijos 
lietuvių sporto klubai dau
giausia kultyvuoja krepšinį ir 
tinklinį. 

Rugsėjo 15 d., stebint tele
vizijoje rodytą olimpinių žai
dynių atidarymą, „išsižioję" 
laukėme Lietuvos sportininkų 
pasirodymo. Deja. ir šiuo kar
tu neteko pamatyti žygiuojan
čių Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos atstovų. Ką gi. sakykime 
.,kur mūsų neprapuola". O Lie
tuvos sportininkams linkėki
me geriausios sėkmės! J.".~ 

P e t r a s P e t r u t i s 

1„DRAUGAS" in fo rmuo ja ; „DRAUGAS" formuoja ; 

„DRAUGAS" išeivijos ir Lietuvos jungt is; 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. t A. 

JONAS BALSKUS 
Jau metai prabėgo, kai 1999 m. rugsėjo 27 d. liūdesyje 
l ikome: žmona , sūnus, vaikaitė, podukra ir kiti 
giminės. 

A.a. Jono mirties sukaktį minint, šv. Mišios bus 
aukojamos Šv. Šeimos Viloje. Lemont, IL, Tėvų 
Marijonų koplyčioje, Čikagoje. Tėvų Pranciškonų 
koplyčioje, Kennebunkport, Maine ir Lietuvoje. 

Gimines, draugus ir pažįstamus prašome prisiminti 
a.a. Joną savo maldose. 

L i ū d i n t i š e ima . 

Buvusiai mielai kaimynei 

j A. t A. 
BRONEI GRYBAUSKIENEI 
Amžinybėn iškeliavus, sunkioje atsiskyrimo valandoje 
užjaučiame vyrą ALEKSĄ, dukrą LORETĄ ir 
POVILĄ GVAZDINSKUS bei anūkus. 

Otilija Marchertienė 

Vytautas ir Vilė Marchertai 

Gediminas ir Rita Marchertai 

Algirdas ir Raminta Marchertai 

Irena ir Stas\s Petravičiai 
-

Juozas Mačėnas 

Alfonsas Nūtautas 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION O F C H I C A G O 

2212 VVest Ccrmak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 fcjj*į\ 

Stcphen M Oksas. Prendent M 9 W / 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 
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6 DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 22 d., penktadienis 

Lietoms operos primadona 
Milkevičiūte 

Irena Milkevič iūtė yra pa
rengusi dešimtis įvairių operų 
partijų. Žymioji lietuvių daini
ninke yra buvusi Violeta. Nor
ma. Dezdemona. Mimi. Aida. 
Tosca. Tatjana, Egle. Aldona 
ir 1.1. I. Milkevičiūtė yra dai
navusi ir Čikagos lietuvių ope
rų pastatymuose bei kitose už
sienio lietuvių scenose. Sopra
no Irenos Milkevičiūtės ir te
noro Mindaugo Žemaičio due
tą Čikagoje išvysime ir išgirsi
me jau greit - spalio S d., sek
madieni. 3 vai.p.p. Melher 
McAuly mokykloje - juos 
..Draugas" šį rudenį pasikvie
tė atlikti savo kasmetinio kon
certo programa. Daininin
kams akompanuos Čikagoje 
gyvenanti pianiste Sonata Zu
bovienė. Iki spalio S-osios beli
ko tik kelios savaitės, taigi pa
skubėkite įsigyti bilietus 
..Draugo" administracijoje ir 
..Seklyčioje". Yra įvairių bilie
tų - pigesnių ir brangesnių. 

Lietuvos Krikščionių de
mokratų rėmėjų valdyba 
yra išsiuntmejusi vajaus laiš
kus, norėdama visais įmano
mais būdais padėti kandida
tuojantiems į Lietuvos Seimą 
krikščionims demokratams. 
Rėmėjams, kurie savo auką 
jau atsiuntė, valdyba širdingai 
dėkoja. Jei laiško kartais ne
gavote arba aukos dar neat-
siuntėte. prašytume kuo sku
biau atsiųsti. Seimo rinkimai 
jau čia pat. Mūsų tik.-las. -
kad kuo daugiau krikščioniu 
demokratų laimėtų Seimo rin
kimus. Renkime krikščionis 
kąja demokratija Lietuvoje! 
Čekį rašyti: Lithuanian Ame
rican Policy Forurn. Inc. ••-. 
LKD Rėmėjų Sambūris ir 
siusti Vladas Sinkus. 1160 
Amber Dr.. Lemont 60439. 

Amerikos Lietuviu Tary
bos centro valdybos pos< dis 
įvyks šį šeštadienį, rugsėj 
d.. 10 vai.r. Ateitininkų na
muose. 

T u r i t e p r o b l e m ų dėl alko
holio va r to j imo? Paskai 
nus telefonu 773-881-1451 
jums patars bei padės Jurgis. 
Taip pat kiekvieną trečiadi 
7 vai.v. galite atvykti į ..Sekly
čia', 2715W Tlst Str. 

Dr. Petras Kisielius yra 
pakviestas vadovauti septinta
jam metiniam Draugo fondo 
narių suvažiavimui, vyksian
čiam šį šeštadieni, rugsėjo 23 
d.. 10 vai. r. Jaunimo centre. 
Čiurlionio galerijoje Čikagoje, 
J is ves ir svarbias diskusį -
apie tolimesne Draugo fondo 
veiklą. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti suvažiavime ii -
kusijose. Registracija — 9 vai. 
rvto. 

Švė. Mergelės Marijos pa
veikslo sugr įž imas i Pa
žaislį. N- • • retos 
progos pamatyti didingą isto
rine vaizdaji ostt, - sekmadie
nį, rugsėjo 24 d., 12:30 vai.p.p. 
Jaunimo centre (2 vai.p.p. JC 
kavinėje galėsite įsigyti karš
tų patiekalu1. 

Union Pier l ietuviu d r a u 
gijos metinis narių susirinki-

is šaukiamas rugsėjo 30 d. 3 
vai.p.p. ..Gmtaro" vasarvietės 
patalpose, kur bus peržvelgta 
ir įvertinta metinė draugijos 
veikia ir kitai kadencijai iš
rinkta draugijos valdyba. 
Kviečiami visi Union Pier lie
tuvių draugijos nariai, o taip 
pat ir svečiai, norintys įstoti į 
draugijos narių gretas, susi
rinkime dalyvauti. Po susirin
kimo — dalyvaujančių nariu bei 
svečių šeimyniški užkandžiai 
ir pabendravimas gražioje 
Union Pier gamtos aplinkoje. 

Rugsė jo 24 d. vyks Pasau
lio lietuvių centro rudens sezo
no atidarymas. 10:30 vai.r. --
ąžuoliuko sodinimas, vėliavų 
pakėlimas, trumpas žodis prie 
paminklo. 11 vai. r. - šv. Mi
šios. 12 vai. - kavute ir pašne
kesys centro didžiojoje salėje. 
Kalbės kun. Jaunius Kelpša. 

ALRK mo te rų sąjungos 3 
k u o p a :-aukia nariu susirinki
mą, kuris įvyks spalio 14 d.. 
šeštadienį. 3 vai.p.p. Har-
ųuette Parke, parapijos salėje. 

Lithuanian Mercy Lift lė
šų telkimo komiteto nariai uo
liai ruošiasi metiniam labda
ros pokyliui, kurio tema'- .A"i-
duramžiai/Mėdievar. Jis vyks 
spalio 1 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Montefiori soduose. Le-
monte. Neužmirškite sugrą
žinti keliones į Lietuvą laimė
jimo bilietus' Norėdami užsi
sakyti ' etas j pokylį skam
binkite Linai Žliobienei te!. 

725-9544. 
Amerikos Lietuviu Tary

bos valdyba prašo i jos būs-
atsiųsti JAV'senatorių a r 

kongreso narių atsakymus į 
. is, prašančius grąžinti 
In. j JAV biudžetą Lietu

vi .s. Latvijos ir Estijos apsi-
nl avini':: ir pasiruošimui 

įstoti i NATO. ALTo būstinės 
sas yra: Amerikos Lietu

viu Taryba, 6500 S. Pulaski 
Rd.. Chicago, IL 60629: tel. 
(73 735-6677, fax 773-735-
3946: e-oaštas: 

Amerikos Lie tu \ ių Tary
ba praneša, kad kita jos or
ganizuojama regioninė pabal
tijiečių konferencija NATO 
plėtros klausimu įvyks rugsėjo 
29 d. Baltimorėje. Konferen
ciją koordinuoja įgaliotas 
ALTo atstovas Henrikas Gai-
dis. Daugiau informacijos gali
ma gautis kreipiantis į ALTo 
būstine. 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago. II. 60629. tel. 773-
735-6677. faksas 773-735-
3946, e-paštas: 

AltCenter@aol.com 

Kovo 11-osios l ituanisti
nė mokykla pratęsia moki
nių priėmimą. Mokykla įsikū
rusi 1133 Plainfield Rd., Da
riem Informacija tel. 630-969-
S892. 

Jei norėtumėte, kad Ame
rikoje būtų įvykdyta amnesti
ja, kad būtų legalizuoti visi 
žmones, neturintys dokumen
tų gyventi Amerikoje, atvykite 
į demonstraciją, kuri rengia
ma rugsėjo 23 d., šeštadienį. 
10 vai r. prie Illinois State 
Building - Randolph ir Clark 
gatvių sankryžoje. Demonstra
cija tęsis iki 12 vai.p.p. 

Lietuvių moterų gildija, 
įsikūrusi Balzeko muziejuje, 
kviečia į susirinkimą, kuris 
vyks rugsėjo 24 d., sekmadie
nį. 2 vai.p.p. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje <6500 S. 
Pulaski Rd.). Bus rodoma 
vaizdajuostė apie pirmuosius 
jaunosios dainininkes Nerin
gos Nekrasiūtės koncertus ir 
jos keliones po Europą. Filma-
juoste aptars dainavimo ir 
muzikos dėstytoja Dalia Ged
vilienė. Po to - pabendravi
mas ir kuklios vaišės. Visi 
kviečiami atvykti su savo 
draugais, tėvais ir vaikais. 

Lietuvos Dukterų draugi
jos pokylis įvyks spalio 14 d., 
šeštadienį, Jaunimo centro di
džiojoje salėje. 

Iš sartį ir toli 
LIEKA TIK MEILĖ 

Nuoširdžiai kviečiame Jus 
dalyvauti smagiam žodžio ir 
muzikos koncerte, kuris įvyks 
spalio 8 d. 12 vai. Dievo Ap 
vaizdos kultūriniame centre. 

Neeilinėje programoje daly
vaus aktore Virginija Kocha::-
skytė. mecosopranas Rita 
Preikšaitė, pianistė Melitma 
Diamandidi-Kupricnė. Ruošia 
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis. Daugiau informa
cijos ar bilietų užsisakymas iš 
anksto kreipiantis į Birutę 
Bublienę tel. 248-538-4025. 

Atsiųsta paminėti 
. .Skautų a idas" , išleido.-

2000 m. liepos-rugpjūčio nu
merį, rašo apie J A S . V. Lend 
raitk ne, v.s. M. Kanišauskai 
te-Jonikiene ir kitus pasižy
mėjusius skautus ir skautes 
Taip pat užsimenama apii 
darbus Vydūno fonde, švestuj 
renginius, lietuvių skauti 
veikla įvairiose pasaulio vie 
tose. Žurnalo administracijoj 
adresas: 4613 W. 106th Place 

. IL 60453-5246. 

..Draugo" redakcijoje 1- kairės Loreta Noreikiene, Danute Bindokienė. Virgilijus Noreika ir dr Vitalija Valai
tiene Ši sekmadieni, rugsėjo 24 d., :i vai • i> žymu- lietuvių tenoras V. Noreika dainuos .Čikagoje, -Jaunimo cen
tre Išgirsime operų arijų ir d •' S ,^;;n akompanuos Arvydas Valaiti* Bilietus j koncerte 
Kalite įsigyti ..Seklyčioje" arba prieš ko ::.- \ i .-. .Jono Kuprio 

» I 
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ČIKAGA IR VILNIUS -
MIESTAI-SESERYS 

Kai kada 
miestai t aų 
kad ima ir 
Mušu Čikaga 
u;-.-eserų ry.-
gusi jau su L 
mis, tarp jų i: 

1993-aisiai-
draugavo su 

airių valstybių 
susidraugauja, 
-usigiminiuoja. 
patingais mies-
ils yra sasijun-
pasaulio vieto-

»u Vilniumi, 
kai Čikaga jau 
Varšuva, Osa-

f'Wf 
\ 

ka. Milanu. ] asablanka, Pra
ha. Kijevu. 1 ror.tu, Meksiku 
ir kitais mie-tais. buvo pasi
rašyta Čikag --Vilniaus drau
gystės s u t a r s . Vilnius tapo 
dešimtuoju ( -vagystės mies
tu, o Balzeko ietuvių kultūros 
muziejaus di- kiurius Stanley 
Balzekas. ja nesnysis. 'beje. 
dabar j au ir Lietuvos garbes 
konsulas Pa m Beach. FL) 
buvo įvardis as Cikagos-Vil-
niaus miestų -eserų komiteto 
. . . liniuku. 

„Tuo metu eilės susigimi
niuoti laukė ; )ie 125 pasaulio 
miestai, ir nv ms labai pasise
kė, kad tapot' priimti į gimi
nių ratą. — U p apie susikūri
mo pradžia p -akojo S. Balze
kas. - Dviejų miestų draugys
tė - Sabai p _stižiškas daly
kas, susigimi: iave miestai už
mezga reikalingus, artimus ir 
glaudžius ryš.us. Dviejų mies
tų bendradar iavimas pagrįs
tas ne materi .lia pagalba, bet 
kontaktų m e s i m u įvairiame, 
ir net pačiarr. aukščiausiame 
lygyje - t a rp miestų merų ir 
aukščiausio h |io institucijų". 

Čikagos mi< stų-seserų drau-
gystės programa iChicago Sis-
ter Cities Irternational Pro-
gram) veikia prie Chicago De
partment of 'Cui tural Affair 
17S F,. Wa.- nngton Street. 
Chicago. IL 0602). Viiniaus-
Čikagos miestų-seserų komi
teto pirminin.as S. Balzekas. 
apibūumdam. s programos 
veikimą, sak >. kad į Čikagą 
atvykstantiems Lietuvos vers
lininkams, n~ mininkams ir ki
tiems veikė; ims Čikagos-Vil-
r iaus komi etas padeda pa
kliūti pas orimus amerikie
tiškų orgf lizacijų vadovus, 

LIETUVOS LIUTERONŲ BAŽNYČIOS 
DVASININKAI ČIKAGOJE 

Stanley B;.,. 
_los-Vilniru:-
to pirminink 
t iurlionio f< 
uos kuJtOro-
nioku. 

as. jaur.t-.-r. . Cika-
iestę-aesenj komite-
yra [©kviestas būti 

.alio koncerto Cika-
•ntro garbės pirmi-
\uotr. E. Mankaus 

užmezga kontaktus su reika
lingomis bendrovėmis. Komi
tetas taip pat padeda susisiek
ti su reklamos atstovais. Taigi 
Lietuvos verslininkai, meni
ninkai, medicinos darbuotojai, 
religinių bendruomenių atsto
vai, sportininkai, norėdami 
miestų-seserų pagalbos, turė
tų siųsti savo pasiūlymus, 
prašymus, o kartu ir muziki
nius įrašus, meno darbų kopi
jas šiuo adresu: Čikagos-Vil-
niaus miestų-seserų komite
tas, Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus, 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629. 

Dviejų miestų draugystės 
komiteto tikslas - ne tik 
megzti kontaktus, bet ir ruošti 
mainus - kultūrinius, versli
nius, sportinius, net ir moks
leivių bei studentų pasikeiti
mus. Jei Lietuvos žmonėms ir 
menininkams komitetas pade
da atverti Čikagos organiza
cijų, raštinių ir koncertinių 
salių, paveikslų galerijų duris, 
tai vietiniams Čikagos meni
ninkams -savo ryšiais ir kon
taktais jis gali nutiesti tiltą į 
\'ilnių. 

Naujausias projektas, prie 
kurio ruošimo prisideda Čika-
gos-Vilniaus miestų-seserų 
komitetas - Čiurlionio festiva
lio koncertas Čikagos kultūros 
centre (78 E. Washington Str., 
Chicago). S. Balzekas sako, 
kad Rokas Zubovas sugalvojo 
puikų projektą - jo dėka ne 
tik Čikagos lietuviai, bet ir 
amerikiečiai išgirs žymiojo 
mūsų menininko muziką, pa
matys jo darbų reprodukcijas. 
Iš Lietuvos atvyks Vilniaus 
styginių kvartetas, harmoni
zuotas Čiurlionio liaudies dai
nas dainuos „Dainavos" an
samblis, fortepijonu skambins 
Rokas Zubovas, Čiurlionio 
laiškus ir poeziją skaitys ak
torė Audrė Budrytė. Čikagos 
lietuviai iš anksto raginami 
pasižymėti šio koncerto datą -
lapkričio 1 d., trečiadienį, ir 
atvykti į Čikagos kultūros 
centrą (78 E. Washington 
Street). Puiku būtų, jei kartu 
atsivestumėte savo draugus 
amerikiečius. Jejimas į šį kon
certą - nemokamas, jo pradžia 
- 7 vai.v. Šią šventę Čikagos 
kultūros centre Čikagos-Vil-
niaus miestų-seserų komitetas 
ruošia kartu su Balzeko lietu
vių kultūros muziejumi ir 
Amerikos lietuvių menininkų 
draugija. E. Andru ly t ė 

Rokas Zubo\ 
i"- iao Inu 
. •• •: ir Kitų i • 
Cikados tai ;i 

įiralmOs 

Lietuvos evangelikų-liute
ronų Bažnyčios vyskupas Jo
nas Kalvanas, Jn , ir 14 kuni
gų bei kitų bažnyčios darbuo
tojų nuo š. m. rugpjūčio 27 d. 
iki rugsėjo 15 d. lankėsi Ame
rikoje. Ši grupė dalyvavo Con-
cordia seminarijoje Ft. Wayne, 
Ind., įvykusiame nepaprasta
me seminare apie Bažnyčios 
misijos darbą Dievo sukurta
me pasaulyje, pagal š. m. lie
pos 29-30 d. Tauragėje vyku
sio Lietuvos evangelikų-liute
ronų Bažnyčios sinodo nutari
mą, suartėti su Amerikos 
evangelikų-liuteronų Missou-
ri sinodo bažnyčia. Daugeliui 
šios grupės narių pirmą kartą 
esant Amerikoje, jiems buvo 
sudaryta galimybė apsilanky
ti Čikagoje ir susipažinti su 
lietuviškomis evangelikų-liu
teronų parapijomis. 

Amerikietiškos Darbo šven
tės išvakarėse, rugsėjo 2 d., 
Algirdas ir Ida Jonušaičiai 
pasikvietė ne tik svečius iš 
Lietuvos, bet ir vietinius pa
rapijiečius asmeniniam susi
pažinimui ir minčių pasikeiti
mui jų erdvioje rezidencijoje, 
esančioje Čikagos priemiestyje 
Villa Park. Svečius iš Lietuvos 
atlydėjo Ziono parapijos kle
bonas kun. Jonas Juozupaitis 
iš Oak Lawn, II. Oras buvo 
gražus, šiltas. Jei kuriems 
svečiams buvo per šilta sėdėti 
sode po medžiais, jie galėjo pa
sirinkti verandą arba net ap-
šaldytus kambarius. Vaišėmis 
pasitarnavo rūpestingoji na
mų šeimininkė Ida Jonušai-
tienė su pagalbininkėmis. 
Saulutei linkstant poilsiui, 
svečiai pradėjo palengva skirs
tytis namo, dėkodami Algir
dui ir Idai Jonušaičiams už 
jaukų priėmimą ir galimybe 
čikagiečiams arčiau susipažin
ti su svečiais iš tolimos tėvy
nės. 

Sekmadienio rytą svečiai iš 
Lietuvos, pasiskirstę į dvi da
lis, vyko į pamaldas Ziono ir 
„Tėviškės" bažnyčiose. Ziono 
evangelikų-liuteronų parapi
jos bažnyčioje iškilmingų pa
maldų metu parapijiečiams ir 
svečiams bendrai giedant pa
gal senosios bažnyčios „Te 
Deum", Ignaz Franz 18-me 
šimtmetyje sukurtą giesmę 
„Dieve, Tėve danguje", Aliu
kui Šilgaliui eisenoje nešant 
kryžių, sekė Ziono parapijos 
klebonas kun. Jonas Juozu
paitis ir Lietuvos evangelikų-
liuteronų bažnyčios vyskupas 
Jonas Kalvanas, Jn., ir po jų 
kunigai Saulius Juozaitis, 
Mindaugas Dikšaitis, Alfredas 
Vėlius ir kun. diak. Erikas 
Laiconas. 

Liturgija pasitarnavo kun. 
Saulius Juozaitis, o Šv. Rašto 
skaitinius skaitė kun. Min
daugas Dikšaitis. Vykupas Jo
nas Kalvanas, Jn, savo pa
mokslu prisiminė Ziono para
pijos bažnyčios artėjančią 90 
metų sukaktį ir pirmąjį kuni-

., Čiurlionio festivalio sumanytojas. Čikagos kultūros cent-
-itikes su Katnna Fink. kuri yra ne tik Vilniaus-Čikagos. 
<ių miestų - Atonu. Kijevo. Maskvos. Prahos, Varšuvos bei 
utiniu programų koordinatorė. Nuotr. E. Andrulytės 

gą — knygnešį Martyną Ketu-
rakaitį, kuris Čikagoje laike 
lietuviams liuteronams pirmą
sias pamaldas. Martynas Kė-
turakaitis už lietuviškų kny
gų gabenimą iš Prūsų į Lie
tuvą buvo ištremtas į Sibirą. 
J is iš ten aplinkiniais keliais 
pasiekęs Ameriką, įkūrė lietu
vių evangelikų-liuteronų pa
rapiją Collinsville, Illinois. 
J i s mirė po širdies priepuolio 
1911 m. kovo 15 d. ir palaido
tas Collinsville kapinėse. Zio
no parapija Čikagoje buvo 
įsteigta 1910 m. gruodžio 4 d. 
ir pagal priimtąją konstituciją 
pavadinta „Ziono Letuwiszka 
Evvangeliszka Liutėriszka Pa
rapija, Nepermainyto Augs-
burgio Iszpažinimo". 

Po bažnytinių apeigų vysk. 
Jonas Kalvanas, Jn , įteikė 
Kurtui Vėliui specialų raštą 
„Už nuopelnus atkuriant Ma
žosios Lietuvos kultūrinį pa
veldą ir dvasinę bei materiali
nę pagalbą Lietuvos evange
likų-liuteronų Bažnyčiai", su
teikiant jam Lietuvos evange
likų-liuteronų bažnytinės kon
sistorijos garbės nario vardą. 
Kun. Jonui Juozupaičiui padė
kojus vyskupui ir kunigams iš 
Lietuvos už pamaldų prave-
dimą, jis pakvietė visus į salę 
prie spalvingai papuoštų stalų 
ir gardžių pietų. Pietų metu 
svečiai iš Lietuvos turėjo pro
gą prisistatyti save parapi
jiečiams ir papasakoti jiems, 
iš kur atvykę ir kurias parapi
jas jie aptarnauja Lietuvoje. 

Antroji dvasininkų dalis iš 
Lietuvos tą sekmadienį daly
vavo „Tėviškės" parapijos baž
nyčioje. Parapijos klebonui 
vysk. Hansui Dumpiui išvy
kus, jį pavadavo kun. Valdas 
Aušra, pamaldų metu praves-
damas liturgiją. Šv. Rašto 
skaitinius skaitė: teisininkas 
Jonas Kairevičius, kunigai: 
Ėdikas Šulcas ir Vaidas Klese-
vičius; taip pat kun. diakonai: 
Arūnas Žydaitis ir Mindaugas 
Kairys. Pamokslą pasakė kun. 
Darius Petkūnas iš Klaipėdos, 
kuris dvasiškai aptarnauja ne 
tik Kretingos, bet ir "Katyčių 
evangelikų-liuteronų parapi
jas ir dėsto Klaipėdos univer
sitete, evangelikų teologijos 
katedroje. Bendrai giedamoms 
giesmėms vargonais pritarė 
Artūras Kaminskas. 

Po pamaldų ir „Tėviškės" 
parapijoje visi susirinko salėje 
prie užkandžių ir minčių pasi
dalinimo. Parapijos Tarybos 
pirmininkui Kasparui Vaišvi
lai pasveikinus svečius, pa
kvietė juos taip pat prisistaty
ti pokylio dalyviams, papasa
koti apie jų parapijų džiaugs
mus ir vargus. 

Kiek teko sužinoti iš „Tė
viškės" parapijos žinialapio, 
dr. Jurgis Anysas apsiėmė 
sekmadienio popietėje svečiu* 
supažindinti su Čikagos mies
to įžymybėmis. 

Valteris Bendikas 

Čikagos viešoji bibliote
ka ..Int< :...te" siūlo moki
niams pagalba per visus me
tu.-, patą:!., kaip ruošti namų 
darbus, siūlo, kokias knygas 
skaityti, kokias paraleles lan-
k' •: Atsiverskite 
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LIETUVĖ KALBĖS APIE 
ELEKTROCHEMIJĄ 

Elektrocheminės draugijos 
suvažiavime, spalio 22-27 d. 
vyksiančiame Phoonix mieste, 
I Jurevičiūtė iš Buffalo uni
versiteto skaitys pranešimą 
apie elektrocheminius senso
rius. Sau l ius Š imol iūnas 

• Narnami pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais (mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West Cermak R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. (ak.) 

• Amerikos Lietuviu ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
p e r WCEV 14.50 AM. Te l . 
773-847-4903, adresas: 4459 
S Francisco, Chicago, IL 60632. 

• Virginija Kochauiskytė, 
Rita Pre ik ia i tė ir Melit ina 
Diamandidi Kuprienė atliks 
žodžio ir muzikos programą 
„Lieka tik meilė" i e i tad ien i , 
r u g s ė j o 29 d. 6:30 v a l . v . 
„Lietuviu fodo" salėje, PLC 
Lemonte. Visus kviečia „Sau
lutė" paremti Lietuvos vaikus ir 
Pasaulio lietuvių centrą. 

• Pr ieškalėdinė kel ionė 
laivu i .m. gruodžio 3 d. — 
10 d. Naujausias Cos ta At-
l a n t i c a laivas, ne į t ikė t ina i 
gera kaina ir smagi kompanija! 
Prašau skambinti American 
Travel Service, tel . 708-422-
.3000 arba 800-422-3190. 

• Lietuvos Vaikų fondo 
ats tova i Romanas Burba ir 
Romualda Navika i t ė kalbės 
.Atviro žodžio" forume penkta
dieni, rugsėjo 29 d., 7:00 v.v. 
P a s a u l i o L i e t u v i u c e n t r o 
Bočių menėje. Visus kviečia 
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis. 
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