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Seimo rinkimuose užsienyje 
dalyvaus apie 12,000 lietuvių 
Vilnius, rugsėjo 27 d. 

(BNS) — Šiemet, palyginti su 
praėjusiais Seimo rinkimais, 
trečdaliu padaugėjo Lietuvos 
piliečių, kurie balsuos užsie
nyje. 

Remiantis Vyriausiosios rin
kimų komisijos (VRK) iš di
plomatinių atstovybių bei kon
sulinių įstaigų išankstiniais 
rinkėjų sąrašais, spalio 8 d. 
Seimo rinkimuose savo nuo
monę užsienyje galės pareikšti 
jau maždaug 12,000 lietuvių. 

1996 m. Seimo rinkimuose 
užsienyje buvo maždaug 8,000 
turinčių balso teisę Lietuvos 
gyventojų. „Sie skaičiai toli 
gražu * neatitinka lietuvių, 
gyvenančių užsienyje, skai
čiaus", sakė Seimo darbuotoja 
Angonita Rupšytė, kuri VRK 
vadovauja balsavimui užsie
nyje. Pasak jos, jeigu į užsienį 
išvykęs žmogus neužsiregis
truoja diplomatinėse atsto
vybėse ar konsulinėse įstai
gose, niekas jo ir nesuras. Di
delė kliūtis yra informacijos 
trūkumas. „Žmonės nežino, 
kad reikia ir kur reikia regi
struotis. Be to, užsienyje ne
daug kas žinoma apie kandi
datus bei partijas", kalbėjo A. 
Rupšytė. 

Pasak jos, užsienyje balsuo

jančių lietuvių skaičiaus di
dėjimo ar mažėjimo tendenci
jos priklauso ir nuo žmonių 
sąmoningumo. 

1998 metais, prieš Lietuvos 
prezidento rinkimų antrąjį 
ratą, buvo užsiregistravę maž
daug 12,000 lietuvių. A. 
Rupšytės teigimu, užsienyje 
esančių Lietuvos piliečių su
aktyvėjimą 1998 m. galėjo su
kelti Valdo Adamkaus kandi
datavimas. 

Tačiau Lietuvos piliečių už
sienyje balsavimo aktyvumas 
per rinkimus yra nedidelis. 
Per 1996 m. Seimo rinkimus, 
savo nuomonę išreiškė tik 
kiek daugiau nei pusė balsavi
mo teisę turinčių lietuvių 
užsienyje. 

Šiuose Seimo rinkimuose 
nuolatos užsienyje gyvenantys 
bei rinkimų metu iš Lietuvos 
išvykę, bet Lietuvoje regis
truoti žmonės, balsuoti galės 
49 diplomatinėse atstovybėse 
bei konsulinėse įstaigose. 

Balsavimas užsienyje pra
sidėjo jau šį antradienį. Rin
kimų įstatymas numato, kad 
balsavimas turi trukti nema
žiau kaip dešimt dienų bei 
nemažiau kaip 4 valandas per 
dieną. 

Olimpiečių apdovanojimas — 
naujas vyriausybės rūpestis 

Namo sugrįžo „auksiniai'9 

Lietuvos olimpiečiai 

Atsistatydino žmogų peršovęs 
Seimo kontrolierius 

Vilnius, rugsėjo 27 d. 
(BNS) — Seimo kontrolierius 
Albertas Valys, savaitės pra
džioje netyčia peršovęs žmogų, 
trečiadienį įteikė atsistatydi
nimo pareiškimą Seimo pirmi
ninkui Vytautui Landsbergiui. 

Seimas skiria ir atleidžia 
Seimo kontrolierius Seimo pir
mininko teikimu. 

Kaip sakė Seimo pirmininko 
atstovė spaudai Loreta Zaka
revičienė, antradienį vėlai va
kare įvyko V. Landsbergio ir 
A. Valio susitikimas, kurio 
metu susitarta dėl Seimo 
kontrolieriaus atsistatydini
mo. 

Pirmadienį vakare iš A. Va
lio vardinio ginklo buvo 
peršautas kaunietis verslinin
kas Vidmantas Daliboga, ku
ris kartu su Seimo kontrolie-

ir išvartė bičių avilius. 
Tuo tarpu peršautas V. Da

liboga teigia, jog dėl nelaimin
go atsitikimo jis gali kaltinti 
tik pats save. Jis trečiadienį 
teigė, jog tą lemtingą vakarą 
paprašė A. Valio parodyti pis
toletą, kurį imdamas, V. Dali
boga neatsargiai uždėjo pirštą 
ant nuleistuko, ir pistoletas iš
šovė. „Pajutau smūgį, po to 
mane ištiko šokas. Skausmo 
nejaučiau", sakė verslininkas. 
Sužeistasis teigė, jog jo pasa
kojimą galėtų paliudyti dar 
keli su juo ir A. Valiu sodyboje 
buvę žmonės. 

Nuotr.: (Iš kairės) Seimo pirmininkas Vytautas I^andsbergis pf veikino ąžuolų vainikais padabintus Sydney olimpia
dos aukso medalių laimėtojus — disko metiką Virgilijų Alekną ir šaulę Dainą Gudzinevičiūtę. 

Gedimino Žilinsko Elta nuotr. 

rodom", sakė D. Gudzine-
vičiūtė. Sportininkė sakė, kad 
olimpinių žaidynių šaudykla 
buvo viena sunkiausių, ku-

t riose jai teko varžytis. „Sėkmę 
lėmė tai, kad pavyko pasiekti 
psichologinį balansą", sakė ji. 

Sportininkai nesiryžo spėlio
ti, kiek dar medalių lietuviai 
turėtų parsivežti iš olimpia
dos. 

Vilniaus vicemeras Juozas 
Imbrasas sportininkams sakė, 
kad, dėkodama už pergales, 
Vilniaus taryba nusprendė da
lį Žvejų gatvės pavadinti 
Olimpiečių vardu, o Baltu
piuose skirti slypus. kuriuos 
Tautinis olimpinis komitetas 
turės paskirstyti Sydney olim-

Vilnius, rugsėjo 28 d. (BNS) 
— Ketvirtadienį po pietų Vil
niaus oro uoste nusileido lėk
tuvas, atskraidinęs Sydney 
olimpinių žaidynių aukso me
dalininkus — Lietuvos sporti
ninkus Dainą Gudzinevičiūtę 
ir Virgilijų Alekną. 

Sveikindamas olimpiečius 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis sportininkams 
palinkėjo, kad gyvenime jiems 
sektųsi taip pat kaip ir olimpi
nėse žaidynėse. 

Ant ištiesto raudono kilimo 
susijaudinusiems sportinin
kams buvo užrištos tautinės 
juostos, juos sveikino būrys gi
minaičių ir draugų. 

34 metų D. Gudzinevičiūtę 
rugsėjo 18 d. tapo olimpinių 
žaidynių moterų stendinio 
šaudymo tranšėjinėje aikštelė
je čempione, o 28 metų V. 
Alekna praėjusį pirmadienį 
čempionu tapo lengvosios atle-

mo varžybose. 
Prie oro uosto sportininkus 

pasitiko keli šim:ai gerbėjų, 
skandavusių „ač:i", „Lietu
va", .Alekna", „Dama". 

Dėkodami susirinkusiems 
gerbėjams už pala kymą olim
piadoje ir sutikimt, sportinin
kai sakė, kad dal.s olimpinio 
aukso priklauso jieins. 

Spaudos konferencijoje V. 
Alekna žurnalistais prisipa
žino, kad į olimpines varžybas 
važiavo su labai rimtais keti
nimais. 

„Įspūdis priklauso nuo 
mūsų laimėjimų. Tuo geresnis 
įspūdis, kuo geriau mes pasi- piados prizininkams. 

Prezidentas abejoja „Lisco" 
privatizavimo eiga 

Vilnius, rugsėjo 28 d. 
(Elta) — Prezidentas Valdas 

Vilnius, rugsėjo 28 d. 
(Elta-BNS) — Aukščiausius 
apdovanojimus Sydney olim
piadoje laimėję Lietuvos spor
tininkai gali atsidurti pačiame 
eilutės, išsirikiuosiančios prie 
vyriausybės pažadėtų pinigi
nių prizų, gale. 

Nors premjero Andriaus Ku
biliaus atstovas spaudai Au
drius Bačiulis ketvirtadienį 
patikino, kad pinigų pažadė
tiems prizams tikrai bus, ta
čiau spėjo, kad mažesnieji pi
niginiai apdovanojimai grei
čiausiai bus išmokėti iš karto, 
o didieji — dalimis. 

„Pirmiausiai nemanykit, 
kad ateis premjeras su pinigų 
maišu, pasitiks ir padalins", 
teigė jis. 

Vyriausybė yra priėmusi nu
tarimą, kuriame teigiama, 
kad olimpiadoje pirmąją vietą 
iškovojęs sportininkas gaus 
400,000 litų prizą, antrąją 
vietą — 200,000 litų, trečiąją 
— 150,000 litų, ketvirtąją — 
80,000 litų, penktąją — 
60,000 litų, šeštąją — 40,000 
litų, septintąją — 30,000 litų, 
aštuntąją — 20,000 litų. Tre
neriams turi būti skiriami 50 
procentų sportininko gauto pi
niginio prizo dydžio piniginiai 
prizai. 

Lietuva jau turi du aukso 
medalius, kuriuos iškovojo 
šaulė Daina Gudzinevičiūtę 
bei disko metikas Virgilijus 
Alekna. Bronzą laimėjo dvi
ratininkė Diana Žiliūtė bei 
irkluotojos Birutė Šakickienė 
ir Kristina Poplavskaja. 

Vien aukščiausių apdovano
jimų laimėtojams bei jų tre
neriams premijuoti reikia 1.2 
mln. litų. 

tikos turnyro vyrų disko meti-

Rinkimų kandidatai atskleis 
savo rėmėjus 

Vilnius, rugsėjo 28 d. mo kontrolės įstatymą, rin-
(BNS) — Seimo rinkimuose kimuose dalyvaujančios parti-

riumT puotavo"S^mo"užs"ienio dalyvaujančios partijos ir kan- jos ir kandidatai pradines 
re.kalų komiteto pirmininko didafau ketvirtadienį Vyriau- ataska.tas turi pateikti, likus 

rinkimų komisijai konservatoriaus Audroniaus 
Ažubalio sodyboje Švenčionių 
rajone. Paties A. Ažubalio tuo 
metu sodyboje nebuvo. 

A. Valio teigimu, nelaimė 
įvyko maždaug už 100 metrų 
nuo sodybos, kurioje jis atosto
gaudamas leido laisvalaikį. 
Kaip sakė A. Valys, jie iš
bandė taiklumą greta esan
čiame miške. Jis sako nepa
stebėjęs, jog pistolete buvo li
kęs dar vienas neiššautas 
šovinys. Svečiams skirstantis 
namo, V. Daliboga paprašė A. 
Valio dar kartą parodyti pisto
letą. A. Valio teigimu, pistole
tas iššovęs jį perduodant V. 
Dalibogai. Sužeistojo būklė 
yra sunki, bet ne kritiška. 

Prokuratūra dėl šio įvykio 
iškėlė baudžiamąją bylą ir 
pradėjo tyrimą. Už netyčinį 
žmogaus sužalojimą gresia 
laisvės atėmimas arba patai
sos darbai iki 2 metų. Policijos 
teigimu, įvykio metu A. Valys 
buvo neblaivus. 

Tai jau antras atvejis, kai A. 
Valys patenka į skandalą, su
sijusį su alkoholio vartojimu. 
1999 m. liepą A. Valys, bū
damas neblaivus, Simno mies
te įvažiavo į kolektyvinį sodą 

siajai 
(VRK) privalo pateikti pra
dines politinės kampanijos fi
nansavimo ataskaitas. 

Pagal Lietuvos Respublikos 
politinių kampanijų finansavi-

* Jaunųjų konservatorių 
lygos pirmininko pavaduo
tojas Ramūnas Baužinskas, 
konkuruojantis su Naujosios 

10 dienų iki balsavimo. 
Ataskaitose partijos ir kan

didatai privalo nurodyti visas 
politinės kampanijos metu 
gautas pajamas — dovanas, 
aukas, paties, kandidato ar 
partijos skirtas lėšas bei kitas 
pajamas, o taip pat aukotojų, 
kurie paaukojo daugiau kaip 
100 litų, pavardes ir adresus. 

Įstatymas draudžia priimti sąjungos vadu Artūru Pau
lausku Šiaulių Saulės rinkimų didesnes kaip 100 litų aukas 
apygardoje, apgailestauja, kad ar brangesnes kaip 100 litų 
jo populiarusis varžovas ven
gia tiesioginių susitiki
mų. Ketvirtadienį Seimo narė 
Elena Petrošienė ir R. Bau
žinskas, vienmandatėse apy
gardose besirungiantys su po
puliariais kandidatais Artūru 
Paulausku ir Rolandu Paksu, 
kalbėjo apie rinkimų kampa
nijos eigą. A. Paulauskas, pa
siskundęs dideliu užimtumu, 
atsisakė eiti į siūlytus debatus 
Šiaulių universitete, kabeli
nėje televizijoje. „Tokiu būdu 
A. Paulauskas tampa veidu 
vitrinoje, o ne realiu kandida
tu apygardoje", sakė R. Bau
žinskas. O konkuruoti „su vei
du vitrinoje", pasak jaunojo 
konservatoriaus, yra sudėtin
ga. 'Elta' 

dovanas, jeigu jų aukotojai 
nesutinka, kad jų pavardės 
bei paaukotos sumos būtų 
paskelbtos. Jeigu tokių aukų 
yra gauta, partijos ir kandida
tai turi pervesti jas į valstybės 
biudžetą. 

Taip pat rinkimų dalyviams 
draudžiama priimti dovanas ir 
aukas iš valstybės ir savival
dybes įstaigų ir organizacijų 
bei iš valstybės ir savivaldy
bės įmonių, o taip pat įmonių, 
kurių daugiau kai 50 proc. ak
cijų valdo valstybe arba savi
valdybė. Partijoms ir kandi
datams draudžiama priimti 
aukas ir dovanas iš kitų val
stybių juridinių ir fizinių as
menų, išskyrus lietuvių kil
mes asmenis arba visuome-

Adamkus įtaria, kad valstybei 
strategiškai svarbi „Lietuvos 
jūrų laivininkystės" („Lisco") 
bendrovė yra privatizuojama 
neskaidriai ir tinkamai tam 
neparuošta. 

Savo nuomonę apie tai Lie
tuvos vadovas išdėstė laiške ir 
jį įteikė ketvirtadienį pas jį 
apsilankiusiam premjerui An
driui Kubiliui. 

„Pritariu absoliučios daugu
mos partijų išsakytai nuomo
nei, kad iki 'Lisco' privatizavi
mo labai svarbu teisiškai 
sureguliuoti Lietuvos laivinin
kystę visais reikalingais eko
nominiais, socialiniais bei po
litiniais požiūriais. Mano ži
niomis, iki šiol nėra patvirtin
ta nacionalinė? laivybos kon
cepcija, neišspręstos jūreivių 
socialinės problemos bei kiti 
klausimai", teigia V. Adam
kus. 

Valstybės vadovas sako ne
suprantąs, kodei prieš priva
tizavimą „Lisco nebuvo per
tvarkyta išskaidant ją pagal 
veiklos sritis, nes tai būtų 
buvę naudingesnis laivinin
kystės bendroves privatizavi
mas. Dabar, pasak jo, neži
noma, kokie bus „Lisco" priva
tizavimo padariniai Lietuvai, 
kadangi neaišku, ar bus geri
nama ir plečiama įmonės vei
kla, kur nukreipiami krovinių 
ninės ar politines organizaci
jos skyrius, įkurtus lietuvių 
bendruomenėse užsienyje. 

Su politinės kampanijos fi
nansavimo ataskaitomis gali 
susipažinti kiekvienas Lietu
vos pilietis. 

bei keleivių srautai. 
Susitikime su prezidentu 

premjerą lydėjęs jo atstovas 
spaudai Audrius Bačiulis 
sakė, kad nėra pagrindo 
nuogąstauti dėl tranzito gali
mybių išlaikymo. Jo teigimu, 
yra nustatyta, jog pakeisti 
keltų judėjimą naujasis 
„Lisco" savininkas galės tik 
įrodęs, kad tai yra būtina ir 
gavęs vyriausybės pritarimą. 

Šiais metais pasaulio. Euro
pos ir olimpinėse žaidynėse 
gerų rezultatų pasiekusiems 
sportininkams premijuoti 
skirta 1.2 milijono litų. Iš šios 
sumos dar iki olimpiados 
išleista per 450,000 litų. Liku
sių 750,000 litų užtenka atsi
skaityti tik su vienu iš dviejų 
olimpinių čempionų ir vienu 
treneriu, todėl premijoms 
reikės ieškoti papildomų lėšų. 

Todėl vyriausybės kancleris 
Petras Auštrevičius kreipėsi į 
Kultūros ir sporto departa
mentą bei Finansų ministe
riją, nurodydamas iki spalio 2 
d. kartu parengti ir pateikti 
vyriausybei piniginių prizų 
olimpinių žaidynių prizinin
kams išmokėjimo tvarką. Šioje 
tvarkoje turi būti nurodytas ir 
piniginių prizų išmokėjimo 
olimpiečiams eiliškumas. 

* Tokios žmonių apgul-
ties, kokią buvo galima iš
vysti Kėdainių rajono apy
linkės teismo salėje trečiadie
nį, šie Temidės rūmai nematė 
jau seniai. Čia prasidėjo Kra
kių klebono Romualdo Rama-
šausko baudžiamosios bylos 
nagrinėjimas. 40-metis kuni
gas kaltinamųjų suole atsidū
rė už tai, kad diržu nuplakė 
dešimtmetę savo įsteigtų glo
bos namų auklėtinę Kristiną 
Maliaukaitę. Nukentėjusiųjų 
vaikų teismo salėje buvo ir 
daugiau. Paaiškėjo, kad R. 
Ramašausko diržu buvo ,.pa
šventinti" ir jaunesnysis K. 
Maliaukaitės brolis 9 m. Ar
minas bei 11 m. Simas Didž-
balis. ,Aš pripažįstu faktus, 
bet kaltu neprisipažįstu". „Tai 
ne kriminalas, tai auklėjamoji 
priemonė", tvirtino kaltinama
sis klebonas. Jo teigimu, kai 
kurie globos namuose gyve
nantys vaikai yra, švelniai ta
riant, sunkoko būdo ir vien 
tėviškas pabarimas jiems ne 
visada veiksmingiausia auklė
jimo forma. 

* Naujajai vyriausybei 
greičiausiai liks tuščias re
zervo fondas: iki metų pabai-

Lietuvos krepšinio rinktine ketvir
tadienį įveikė Jugoslavijos koman
dą ir pateko į olimpinių žaidynių 
pusfinalį. Smulkiau apie lietuvių 
pergalę — „Sporto" puslapyje. 

EPA nuotr.: Prieš Jugoslavijos 
krepšininkus kovoja Šarūnas Jasi-
kevieius 

Lietuviai teroristai lygina save 
su laisvės kovotojais 

Vilnius, rugsėjo 28 d. 
(BNS) — Prieš tris dešimtis 
metų Sovietų sąjungos oro 
bendrovės „Aeroflot" keleivinį 
lėktuvą užgrobę lietuviai — 
tėvai ir sūnus Pranas ir Algir
das Bražinskai — lygina savo 
teroristinį išpuolį su Lietuvos 
partizanų laisvės kova. 

Dienraštis „Lietuvos aidas" 
ketvirtadienį paskelbė dabar 
Los Angeles gyvenančių Bra
žinskų atsišaukimą. 

1970 m. spalio 15 d. tėvas ir 
sūnus Bražinskai užgrobė 
„Aeroflot" lėktuvą ir privertė jį 
skristi į Turkiją. Per lietuvių 
išpuolį žuvo teroristams pasi
priešinusi stiuardesė. 

Jų atsišaukime teigiama, jog 
„prasiveržę pro sovietinių 
okupantų geležinę uždangą, 
pirmą kartą istorijoje sėk
mingai nukreipdami sovietų 
lėktuvą iš sovietų pavergtų 
tautų kalėjimo į laisvąjį pa
saulį". „Mūsų žygis buvo tik
ras lietuviško didvyriškumo, 
ryžto nugalėti kliūtis, drąsos 

gos likus 3 mėnesiams, jame 
yra likę vos septintadalis iš 
metų pradžioje skirtų lėšų. Iš 
numatytų 18.1 mln. litų rezer
vo fonde šiuo metu yra likę 2.5 
mln. litų. Vyriausybės rezervo 
fondo lėšos daugiausia panau
dojamos išlaidoms, kurių ne
galima numatyti tvirtinant 
biudžetą. 

* Jeigu žemdirbiai ne
gaus bent dalies kompensa
cijų už pabrangusius degalus, 
šiemet gali likti neapsėtos 
žiemkenčiais žemės, pabrėžta 
Žemės ūkio bendrovių asocia
cijos prezidiumo posėdyje. Elta 

pakeisti likimą ir asmenines 
iniciatyvos pavyzdys", teigia
ma Bražinskų atsišaukime. 
„Mūsų prasiveržimas pro so
vietinių okupantų geležinę 
uždangą buvo tolygus Lietu
vos partizanų žygiams arba 
karo belaisvių pabėgimui iš 
konclagerio. Teisinė ir mora
linė atsakomybė už negaty
vius padarinius ir atsitiktines 
aukas tokiais atvejais tenka 
ne laisvės kovotojams ar karo 
belaisviams, bet okupantams 
ir pavergėjams", teigiama at
sišaukime. 

Anot Bražinskų, „deja, neap
sieita be atsitiktinių aukų". 

..Skirtumas tas, kad ameri
kiečiai gerbia ir giria savo pa
triotus, o lietuviai savuosius 
niekina ir peikia. Lietuvai rei
kia nugalėti savo menka
verčius kompleksus ir pradėti 
tikrai didžiuotis savimi ir savo 
didvyriais", rašo lėktuvo pa
grobėjai. 

Anot pareiškimo, sovietinis 
KGB mėgino pasiekti pa
grobėjus ir net buvo pasamdęs 
palestiniečių teroristus nužu
dyti Bražinskas Turkijoje. Vė
liau Bražinskai persikėlė gy
venti į JAV. 

Po lietuvių išpuolio SSRS 
buvo sugriežtintas oro susisie
kimo saugumas -- kiekvienu 
skrydžiu skrisdavo kovos su 
terorizmu pareigūnas, lakū
nams buvo išduodami ginklai. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 29 d.: Sv. Mykolas. Gab

rielius. Rapolas, arkangelai; Kęsgai
lą. Michalina (Mykole) 

Rugsėjo 30 d.: Sv. Jeronimas; Ry-
tauto. Gudrt, Sofija 'Zofija . Žy
mantas 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

LIETUVOS KREPŠININKAI 
SUTRIUŠKINO JUGOSLAVIJOS 

RINKTINĘ 
Lietuvos vyrų krepšinio 

rinktinė įspūdinga pergale 
76:63 prieš amžinus varžovus 
jugoslavus įžengė į Sydney 
olimpinių žaidynių pusfinalį, 
kuriame penktadienį susitiks 
su JAV „Dream Team" ko
manda, paskutiniajame ket
virtfinalyje nugalėjusia Rusiją 
85:70 (46:41), nors pirmojo ke
linio pradžioje rusai pirmavo 
10 taškų skirtumu. 

Kitame pusfinalyje susitiks 
Australija, nugalėjusi Italiją 
65:62, ir Prancūzija, įveikusi 
Kanadą 68:63. 

Lietuvos krepšininkams lai
mėjimas prieš jugoslavus buvo 
pirmasis oficialiose varžybose 
ir prilygo saldžiam kerštui už 
visas nesėkmes praeityje. Ju
goslavai įspūdingai pradėjo 
olimpinį turnyrą, iškovoję ke
turias pergales B grupėje, ta
čiau susigadino savo reikalus, 
pralaimėję paskutines rungty
nes kanadiečiams ir smukte
lėję į antrąją vietą grupėje. 

Nors netrūko spėlionių, 
kad jugoslavai sąmoningai nu
sileido kanadiečiams, ketvir
tadienio rungtįynės su Lietuva 
parodė, Jcad tai neturėjo jokio 
pagrindo. Rungtynėse su Kana
da netekę ne tik pirmosios vie
tos grupėje, bet ir kovinės dva
sios bei vieno iš geriausių žai
dėjų Predrag Danilovič, ,ju-
gai" tik antrajame kėlinyje 
trumpai buvo „panašūs į sa
ve". 

Lietuviai nuo pirmųjų mi
nučių laikė žaidimo vadžias 
savo rankose ir tik porą kartų 
buvo jas kiek atleidę. Tokio 
tvirto Lietuvos rinktinės žai
dimo buvo galima tikėtis po 
sėkmingų rungtynių grupėje 
su prancūzais ir amerikie
čiais, tačiau sunku buvo pa

tikėti, kad svajonės išsipildys 
taip įtikinamai. 

Rungtynes pradėjęs lietu
vių penketas (Š. Jasikevičius, 
S. Štombergas, R. Šiškauskas, 
T. Masiulis ir G. Einikis) leido 
varžovams ne tik pelnyti pir
muosius taškus, tačiau ir įgyti 
šešių taškų persvarą 8:2. Ta
čiau tai buvo viskas, ką jugos
lavai šiose įsimintinose rung
tynėse galėjo padaryti. Po G. 
Einikio ir S. Štombergo pa ta i 
kymų rezultatas buvo persver
tas ir iki pertraukos visąlaik 
svyravo keliais taškais tai vie
nos, tai kitos komandos n a u 
dai, o lygus buvo iš viso a š 
tuonis kartus. 

Likus žaisti 2.22 min. po 
Šarūno Jasikevičiaus ta iklaus 
metimo buvo didžiausias skir
tumas — net 16 taškų (74:58), 
o rungtynės baigiasi taikliais 
Šarūno baudų metimais — 
76:63. 

Tribūnose esantys lietuviai 
triumfavo, prie jų prisidėjo ir 
dauguma „neutralių" žiūrovų, 
kurie kartu skandavo Li thua-
nia, Lithuania". 

26 taškus nugalėtojams pel
nė ir 8 kamuolius po krepšiais 
atkovojo Gintaras Einikis. 18 
taškų į varžovų krepšį (16 — 
II kėlinyje) įmetė Šarūnas J a 
sikevičius. Ramūnas Šiškaus
kas pelnė 9 taškus, Saul ius 
Štombergas — 8, Mindaugas 
Timinskas — 6, Eurelijus Žu
kauskas — 4, Darius Masko
liūnas — 3, Tomas Masiulis — 
2. 

Rungtynėse su lietuviais 
serbai pataikė vos daugiau nei 
40 proc. metimų, ir p i rmą 
kartą nuo 1976 metų olimpia
dos Montrealyje liks be olimpi
nių medalių. 

Disko metikas Virgilijus Alekna Sidnėjaus olimpiadoje laimėjęs aukso 
medalį . 

Pergalę lėmė pu ikus 
pas i rengimas ir gera 

gynyba 

Rugsėjo 2* (i Sidnėjaus Superdomr vykusiose vyrų krepšinio ketvirtfina
lio rungu nr-i Lietuvos rinktine 76-63 nugalėjo jugoslavus ir prasiskynė 
kelia i pusiaufinali Nuotraukoje — Tomas Masiulis veržiasi iš varžovų 
apsupimo Nuntra .K.I KPA-ELTA 

„Laimėti prieš Jugoslavijos 
komandą ir jos trenerį — kiek
vieno svajonė", po rungtynių 
kalbėjo r inktinės vyriausiasis 
t rener i s Jonas Kazlauskas. J i s 
pabrėžė komandos žaidybinę 
d r a u s m ę . „Tai vienos iš draus
mingiausių rungtynių per visą 
mano karjerą. Gerai gynėmės, 
o Jasikevičius ir Einikis sužai
dė tiesiog nuostabiai" paten
k in t a s teigė J . Kazlauskas. 

Spaudos konferencijoje daly
vavęs Ramūnas Šiškauskas 
sakė , jog ši pergalė tapo „re
vanšu už visus pralaimėjimus 
praeityje". „Buvome atsidavę 
gynybai", sakė j is . 

Pak laus tas apie rengimąsi 
varžyboms, J . Kazlauskas sa
kė , kad buvo peržiūrėtos visos 
tur imos jugoslavų rungtynės. 
„Mes žinojome visus jų deri
nius, kiekvieną gestą ir nuolat 
pasakinėjome žaidėjams, ko 
reikia saugotis" — kalbėjo 
t rener is . — Iš derinių jie pelnė 
labai mažai taškų". 

J . Kazlauskas džiaugėsi, 
k a d jau prieš rungtynes jau
tės i geras komandos nusiteiki
m a s , o varžybų metu visi buvo 
labai susitelkę, todėl į aikštę 
išbėgo beveik visi žaidėjai. 
„Tikrai jautėsi nusiteikimas, 
k a d pagaliau atėjo laikas su
vest i sąskaitas", teigė jis. 

Kalbėdamas apie rungtynių 
žvaigždę Gintarą Einikį, J . 
Kazlauskas sakė: „Aš jau 
anksčiau sakiau, kad jis gali 
žaisti NBA. Tik j a m trūksta 
anglų kalbos žinių ir kai kurių 
charakter io savybių. Jei jis 
dirbtų taip, kaip dabar rinkti
nėje, bet kuri komanda pirktų 
jį už milijoną". 

J . Kazlauskas taip pat pas
tebėjo, kad būsimosioms rung
tynėms amerikiečiai nusiteiks 
ir žais kitaip. „Tačiau mes ne
ketiname pasiduoti, juk prieš 
finalą vis tiek bus poilsio die
na", — teigė jis. — „Mūsų ko
mandoje jjiun* vyrai, veteranų 
nėra, vyrai suspės atsigauti". 

Olimpinis čempionas, Kūno 
kultūros ir sporto departa
mento generalinis direktorius 
Rimas Kurtinait is po rungty
nių irgi švytėjo iš džiaugsmo. 
„Sužaidė kaip dievai", j aus 
mingai sakė jis. 

(Reuters, BNS, Elta) 

Nuotr. Alfredo P l i a d ž i o 

* Indi jos s p o r t i n i n k ė 
K a r n a n Mallesvvari p i r m ą 
k a r t ą savo valstybės istorijoje 
iškovojo olimpinių žaidynių 

. medalį. Antradienį Indijos 
sunkiaatletė tapo bronzos me
dalininke moterų sunkumų 
kilnojimo varžybų svorio kate
gorijoje iki 69 kg. K. Malles-
wari rovimo veiksmu iškėlė 
110 kg štangą, išstūmė 130 kg 
ir iš viso iškalė 240 kg. 

* Olimpinių ža idynių bai
d a r i ų ir kanojų i rk lavimo 
pusfinalio varžybose ketvirta
dienį rungtyniavo Lietuvos, 
sportininkas Vaidas Mizeras. 
Vienviečių baidarių 1,000 m 
atstumą lietuvis įveikė per 3 
minutes 41.96 sekundės ir pir
mojoje pusfinalio grupėje, iš 
kurios į finalą pateko trys da
lyviai liko šeštas. Tarp 27 
pusfinalio dalyvių V. Mizero 
rezultatas buvo 14-tas. 

* Ketv i r tad ienį olimpia
dos lengvosios a t le t ikos 
varžybose rungtyniavo trys 
Lietuvos sportininkės. Kvalifi
kacinėse šuolių į aukštį var
žybose Nelė Žilinskienė per
šoko kartelę, iškeltą į 189 cm 
aukštį, ir buvo 11-ta pirmojoje 
grupėje. I šios rungties finalą 
pateko 13 šuolininkių, įveiku
sių 194 cm. aukštį. 

* 20 k m spor t in io ėjimo 
da lyvės ketvirtadienį išsida
lijo olimpiados medalius. Iš 
lietuvių geriausiai sekėsi Kris
tinai Saltanovič, kuri buvo 16-
ta. Sonata Milušauskaitė fini
šavo 31-ma tarp 57-ių starta
vusių ėjikių. Aukso medalis 
atiteko Kinijos lengvaatletei 
Liping Wang po to, kai rung
tyje buvo diskvalifikuotos vi
sos trys ėjimo pirmūnės. Pas
kutinė iš jų — Jane Saville — 
už ėjimo taisyklių pažeidimus 
teisėjų buvo sustabdyta iki fi
nišo likus vos 200 metrų. 

* Ketv i r tad ieni p ras idė
jus i ame laisvųjų imtynių 
turnyre lietuvis Ričardas Pau-
liukonis (svorio kategorija iki 
97 kg) pirmąją kvalifikacinių 
varžybų dvikovą aiškia pers
vara anksčiau skirto laiko 
1:11 pralaimėjo gruzinui El-
dar Kurtanidze. Vėliau lietu
vis turėjo pripažinti vokiečio 
Aravvat Sabejew pranašumą. 
A grupėje užėmęs III vietą, R. 
Pauliukonis nepateko į tolesnį 
turnyro ratą. _ 

(BNS, Elta) 
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* Olimpiados i švaka rėse 
čečėnų vada i k re ipės i į 
Tarptautinio olimpinio komi
teto prezidentą Juan Antonio 
Samaranch, prašydami jį tar
pininkauti ir paraginti Rusijos 
prezidentą Vladimir Putin nu
traukti karo veiksmus Če
čėnijoje olimpiados dienomis. 
„Prezidentas Aslan Mascha-
dov, respublikos gyventojai ir 
jos sportininkai yra pasiren
gę vadovautis Olimpine char
tija ir nutraukti karines ope
racijas olimpinių žaidynių me
tu", pareiškė Čečėnijos sporto 
veikėjas Ruslan Badalov. 
Olimpiadoje dalyvaus vienas 
iš Čečėnijos kilęs sportininkas 
Budvasar Satijev, kuris gins 
Rusijos sportinę garbę lais
vųjų imtynių varžybose. 

EUOBCC DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kafceti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 SL. Oak, Lawn, IL 
Te). 70*422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Hfctory Hmm, IL 
Te). (706) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberte Rd, Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

TeL (708) 5964085 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Crseaao. IL 60638 
Tsj, 773-229 9966 

pagal susitarime, 

ARASŽUOBA.M.D. 
AKIU UGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

Dviviečių baidarių lenktynėse bronzos medaliais pasipuošė ir lietuvaites. Ii dešinės ant nugalėtojų pakylos 
bronzos medalius iškovojusios Kristina Poplavskaja ir Birutė Šakickienė, viduryje aukso medalius laimėjusios 
vokietės Kathrin Boron ir Janą Thieme, kairėje sidabro medali.stės olandės Eeke van Nes ir Pieta van Dishoek. 
Nuotrauka KPA-ELTA. 

* Lie tuvos t r e k o dv i ra t i 
n i n k e i Rasai Maže iky te i 
ketvirtadien, nepavyko ir ant
rasis startas — taškų lenkty
nėse ji užėmė 12-ąją vietą tarp 
17 dalyvių. Mūsiškė pelnė sa
vo taškus pirmajame tarpinia
me finiše buvusi trečia. Vėliau 
jai nė karto nepavyko būti 
tarp penkių pirmųjų nors vie
name iš likusių devynių fini
šų. Čempione tapo italė Anto-
nella Belutti, kuri surinko 19 
taškų ir reabilitavosi už ne
sėkme persekiojimo varžybo
se. Ar ;iko persekiojimo 
lenk'" įusi olandė Le-
ontien — 16 tšk., tre
čiąją vietčj ižėmė rusė Olga 
Sliusareva — 15 tšk. Jau prieš 
varžybas Rasa sakė, kad ne
puoselėja didelių vilčių šioje 
rungtyje, kur ji varžėsi tik ke
lis kartus, ir nežino visų kovos 
niuansų. Tačiau ji labai norėjo 
reabilituotis už nesėkmingą 
pirmąjj startą. 

* La imingie j i , ga l ė j ę olim
p i n i a m e s t a d i o n e gyvai ste
bėti nuostabią atidarymo cere
moniją, skubėjo pasidalyti sa
vo įspūdžiais su draugais bei 
artimaisiais ir atidarymo me
tu mobiliojo ryšio telefonais 
skambino 125,000 kartų. Ben
dra pokalbių t rukmė sudarė 
beveik penkis mėnesius. 

Nei liūtis, nei vėjai, nei varžovės negalėjo sulaikyti Dianos Ziliutts nuo siekiamo laimėjimo. Ant pakylos — 
dešinėje bronzos medalį laimėjusi Diana Žiliūtė, viduryje aukso medaliu besidžiaugianti olandė Leontien van 
Morsel ir kairyje sidabro medaliste vokietė Hanka Kupfrrnagel Nuotrauka EPA-ELTA 

.' . 



Prasideda mūsų rudens darbai 

KĄ APIE TAI ŽINO LIETUVA? 
BRONIUS NAINYS 

Rugsėjis — švietimo mė-
nuo.Visose mokyklose praside
da mokslo metai. Rugsėjo pir
moji Lietuvoje yra labai iškil
minga šventė. Net ir pirmą 
kartą mokyklos slenkstį per
žengiantieji pradinukai ateina 
šventiškai pasipuošę, būsi
miems mokytojams nešdami 
gėlių puokšteles. Panašiomis, 
tik šiek kuklesnėmis, iškilmė
mis rugsėjo mėnesį darbą pra
deda ir Vakarų pasaulio lietu
vių šeštadieninės bei sekma
dieninės mokyklos, jau pus
šimtį metų ypatingomis tėvų, 
mokytojų bei Lietuvių Bend
ruomenės pastangomis vei
kiančios. Tai tikrai nepapras
to užsispyrimo išlaikyti lietu
vių tautą gyvą už jos žemės 
ribų pavyzdys. Bet tai tema, 
reikalaujanti atskiro, išsames
nio nagrinėjimo. Ypač šian
dien ir ypač Lietuvos spau
doje, nes, ir per dešimt nepri
klausomybės metų sau vietos 
nesusiradusi, kai kuri jos in
teligentija, snobizmo keliu pa
sinešusi, tautą įnirtingai kei
čia į kbsmopolitinę-pilietinę 
visuomenę, iš mūsų pastangų 
net sarkastiškai pasišaipyda
ma. Tai taikliai rodo po ką tik 
pasibaigusio PLB seimo „Lie
tuvos ryto" (2000.09.12) kores
pondentės Laimos Žiūkienės-
Lavaste pokalbis su PLB va
dovais, kuriame ji pašaipiai 
mini sunkų ir, pagal ją, vargu 
ar ką nors vertą lietuvybės 
išlaikymo darbą, kai visas pa
saulis pasukęs kosmopolitiz
mo,- taigi tautų naikinimo, 
linkme. Jai atrodo, kad toks 
„monstras" kaip Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė dabar ne
bereikalingas, nes Antrojo pa
saulinio karo išeivių karta 
baigia senti, Lietuvoje PLB 
nuopelnų niekas nebenori ma
tyti, o naujiesiems išeiviams 
Bendruomenės 50 metų puo
selėta lietuvybė — nė motais. 
Pagal autorę, ir pati Lietuvių 
Bendruomenė Lietuvoje žino
ma tik kaip kažkokia, prieš 
karą bažnyčias stačiusi, labda
ros organizacija, kuri dabar 
jau nebeveikia. 

Ar lietuvybės išlaikymo dar
bas sunkus? Taip, nes reikia 
atgal atsukti ir snobizmo su
makaluotą šios žurnalistės, ir 
daugiau į ją panašių galveles, 
bet dėl prasmingumo abejones 
kelti būtų tik nesusipratimas. 
Kažin koks tas jos besikos-
mopolitizuojantis pasaulis ir 
kur jis yra, bet atvirkščią at
kirtį jam ji lengvai galėtų ras
ti net Lietuvoje, prie pat Vil
niaus, kur, pagal tą patį „Lie
tuvos rytą" (2000.09.20), len
kiškų mokyklų lankymas per 
dešimt metų iš 10,000 pa

gausėjo iki 22,000. Tai „dėl at
gyjančios tautinės savimonės", 
— rašo lenkų spauda, paste
bėdama, kad tas mokyklas 
gausiai remia ir Lenkijos val
džia. O lietuviškas mokyklas 
užsienyje sukūrusi Bendruo
menė šiai žurnalistei — tik 
nereikalingas „monstras", apie 
kurio veiklą Lietuvoje niekas 
nežino ir nesidomi. 

Jeigu jau taip, tai tik apgai
lestauti tegalim, nes, jeigu ir 
pati žurnalistė, bent dėl pro
fesinio smalsumo, apie tai šiek 
tiek pasidomėtų, ji savo skai
tytojams galėtų pasakyti, kad 
vien tik JAV dar veikia 20 lie
tuviškų šeštadieninių mokyk
lų, kurias pernai lankė 1,150 
jau trečios ar net ketvirtos 
kartos lietuviukų, ir šiais 
mokslo metais jų dar pagau
sės. Pvz., Lemonto Maironio 
lietuviškoji mokykla jau įre
gistravo 400 moksleivių ir dėl 
vietų stokos daugiau priimti 
nebegali. Laima Ziūkienė-La-
vaste taip pat sužinotų, kad ir 
naujiems išeiviams lietuvybė 
nėra taipjau „nė motais", nes 
Čikagos lietuviškoje mokyk
loje suolus pripildo net du 
trečdaliai jų vaikų. O ten pat 
Vilniuje ji irgi galėtų sužinoti, 
kad Užsienio lietuvių departa
mentas ir morališkai, ir moks
lo priemonėmis, ir lėšomis 
remia po sovietijos su
byrėjimo susikūrusias rytų 
kraštų lietuviškas mokyklas ir 
Lietuvių Bendruomenes. Aiš
ku — gerokai per mažai ir 
užmiršta kitų kraštų, ypač 
Pietų Amerikos, lietuvių švie
timą, kuriuo iki Lietuvos išsi
laisvinimo rūpinosi PLB val
dyba, išprašydama lėšų i i Lie
tuvių fondo ir iš JAV dosnių 
lietuvių. Ar „Lietuvos -ryto' 
kandi žurnalistė nemano, kad 
ir šis uždavinys dabar priklau
sytų Lietuvos valdžioms? Ypač 
jei ji nusiimtų snobiškus kos
mopolitizmo akinius ir be jų 
atvirai į savo tautą pažvelgtų? 

Neturiu po ranka duomenų, 
kiek šiais metais rugsėjo mė
nesį užsienyje atsidarys lietu
viškų mokyklų ir kiek į jas 
sugrįš mokinių, bet jų tikrai 
bus daugiau negu praėjusiais 
metais. O tai jau džiuginantis 
reiškinys, ir „Lietuvos ryto" 
žurnalistės puoselėjamas kos
mopolitizmas čia dar nebus 
daug laimėjęs. Atrodo — ne
bus jis laimėjęs nė kitose lie
tuviškos tautinės gyvybės už
sienyje palaikymo srityse. 
Vien tik JAV lietuvių telkinių 
užmojai rodo, kad juose lietu
viška kultūrinė veikla bus 
gyva ir tikėjimas visur bus 
išpažįstamas lietuvių kalba. 
Vienas tokių pavyzdžių — 

rugsėjo 24 d. kultūrinės veik
los sezono atidarymas Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte. 
Centro kultūrinių renginių 
komiteto pirm. Bronės Nai
nienės vadovaujamos iškil
mės čia glaudžiai jungė tauti-
nę-kultūrinę bei religine veik
lą, žadėdamos tokį pat darnų 
bendravimą, koks buvo ir pra
ėjusiais metais. Nors šios sri
tys yra skirtingos, tačiau cent
re jos ne tik nesikryžiuoja, bet 
dažnai viena kitą papildo. 
Taip jos veikė ir šį sekmadie
nį. Centro sodelyje prie Parti
zano motinos paminklo buvo 
pakeltos Amerikos ir Lietuvos 
vėliavos, sugiedoti himnai ir 
antrojo tūkstantmečio pabai
gai pažymėti buvo pasodintas 
ąžuoliukas. Kaip komiteto 
pirm. Nainienė savo žodyje 
pabrėžė — ąžuolas, stiprybės 
simbolis, giliai į Lietuvos že
mę įaugęs, padėjo jai atlaikyti 
svetimųjų atpūstas audras, 
taip tegul jis būna tokia pat 
tvirta užuovėja Pasaulio lietu
vių centrui ir palaiminto Jur
gio Matulaičio misijai, — kad 
lietuviškas žodis ir malda, 
giesmė ir daina šiuose lietu
viškuose namuose visada 
skambėtų. Lietuvos gen. gar
bės konsulas Vacys Kleiza dar 
priminė, kad okupantas, su
naikinęs lietuvių sodybas, šio 
tautos stiprybės simbolio visgi 
nepajėgė išrauti nei iš Lietu
vos žemės — tai liudija so
dybų vietose likę pavieniai 
ąžuolai — nei iš lietuvių at
minties — tai neleis užmiršti 
iš jos gimęs tėvynės pasiilgu
sių tremtinių himnas — „Lie
tuvos laukuos ąžuolai ža
liuos". Centro vyriausias vado
vas Rimas Griškelis, pastebė
jęs, kad ąžuoliukas jau dabar 
turintis tiek metų, kiek ir 
centras, kvietė visus jungtis į 
čia dirbamą lietuvybės išlaiky
mo darbą, užtikrindamas, kad 
ši buveinė yra ir ankstyvųjų 
ateivių palikuonių, ir okupan
to iš tėvynės išvytų bei jų 
vaikų, ir užvakar iš Lietuvos 
atvykusių lietuvių namai, ir 
linkėjo, kad jie gyvuotų, kol 
tik šis lietuvių stiprybės me
dis žaliuos. Ąžuoliuką sodino 
centrui nusipelnę žmonės: 
Agutė Tiškuvienė, Vytautas 
Čepėnas, Anis Grinis. Per pa
maldas prasmingą, lietuvybę 
puoselėti skatinantį, pamoks
lą pasakė Misijos kapelionas 
kun. Algirdas Paliokas. Salėje 
įdomiai kalbėjo neseniai iš 
Lietuvos atvykęs, Lemonte, 
Brighton Parke ir Cicero lietu
vių parapijose besidarbuojan
tis, kun. Jaunius Kelpša. 

Tik prieš savaitę išlydėjom, 
savo jaunais balseliais JAV 
lietuvius žavėjusius, tris tig
riukus. Sausakimšai pripildę 
Jaunimo centro salę pokylyje 
„Draugui" paremti, turbūt 
taip pat padarysim ir spalio 8 
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Danutė Bindokienė 

Kapitalizmas, 
globalizmas ir isterija 

Besikivirčijančių politikų simbolis? Vytauto Maželio nuotrauka. 

d. atsilankydami ir į tam pa
čiam tikslui ruošiamą Lietu
vos operos soiistės Irenos Mil
kevičiūtės koncertą. Čikagos 
Lietuvių opera Jaunimo cent
re suruošė Lietuvos operos so
listo Virgilijaus Noreikos kon
certą. JAV LB Kultūros tary
ba Floridoje ruošia iškilmingą 
šiemet prenijas laimėjusių 
kultūros bei lietuviško švieti-
rao darbuota pagerbimo bei 
premijų įteikimo šventę. To
liau jos renginių kalendoriuje 
teatro festivalis, Vytauto Juo-
zapaičio ir Gintarės Skėrytės 
koncertai, Poezijos pavasaris 
ir dar keli renginiai. Prie to 
sąrašo pridėję kitų JAV lietu
vių telkinių, taip pat ir Kana
dos, Europos, Pietų Amerikos, 
Australijos, kur PLB-PLJS 
ruošiamas tuojau po Kalėdų 
įvyks Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresas, renginius, tu
rėsime jau apypilnį vien tik 
Vakarų pasaulio lietuvių lie
tuvybės išlaikymo darbų vaiz
dą ateinantiems metams. Ir 
labai gaila, kad ne tik Lietu
vos lietuviai, bet ir „Lietuvos 
ryto" žurnalistė apie tai neži
no. Tad ar Laimai Žiūkienei-
Lavaste, užuot pašaipomis 
švaistytis į užsienio lietuvių 
pastangas išlaikyti lietuvišką 
gyvybę bei ginti ją nuo tautas 
naikinančio kosmopolitizmo, 

negeriau būtų su tuo darbu 
susipažinti ir savo rašiniais 
pranešinėti bent „Lietuvos ry
to" skaitytojams. Tai būtų 
prasmingesnis užsiėmimas 
negu, kaip ano meto Lietuvos 
bajorija, snobizmo liga apsi-
krėtus, puoselėti naują lietu
vių tautos žudymo pavojų. 

* Praėjusį šeštadienį 
Stokholmo priemiestyje 
prie savo buto durų nušautas 
25 metų biržietis Dainius Bra
zauskas vertėsi nelegaliu nar
kotikų platinimu, rašo „Lietu
vos rytas". Per kratą lietuvio 
bute Sturebiu priemiestyje 
Švedijos policija aptiko didelį 
kiekį narkotikų. Nužudytasis 
D. Brazauskas yra gerai žino
mas Biržų policijai. Jis anks
čiau buvo teistas, jam ne kar
tą pagal Organizuoto nusi
kalstamumo užkardymo įsta
tymą skirti teismo įpareigoji
mai. ;Elta) 

* Rugpjūtį žiniasklaidos 
priemonės, išskyrus televizi
ją, gavo mažiau pajamų nei 
liepą. Rugsėjį reklamos rinka 
atsigaus dėl Seimo rinkimų. 
Didžiausia politikų pinigų da
lis teks televizijai ir radijui, 
antroje vietoje bus spauda, po 
jos — lauko reklama. *am 

Be abejo, pagal „modernią" 
lietuvių kalbį, žodis globaliz
mas yra priimtinas. Kol kas 
tinkamo pakaitalo kaip ir nė
ra (negi sakysime „supasau-
lietinimas"). Tačiau ši, visas 
mūsų planetos tautas bei vals
tybes suvienodinanti, sąvoka 
vis garsiau ir dažniau skam
ba. Tik kažkaip pastaruoju 
metu ji tapatinama ir su ka
pitalizmu, sąlygojant, kad di
džiosios, turtingosios valsty
bės, savo finansinių išteklių 
pagalba traukia į save ir ilgai
niui praris mažesnes, skurdes
nes šalis, kurioms gresia iš
nykimas. 

Tuo tikslu pernai, Seattle 
mieste (Washington valstija) 
vykstant Pasaulio banko ir 
Tarptautinio valiutos fondo 
suvažiavimui, buvo suruoštos 
triukšmingos demonstracijos, 
sulaukusios daugiau žinia-
sklaidos dėmesio, negu posė
džių salėse vykusios diskusi
jos ir priimti nutarimai. Šiuo 
metu triukšmas keliamas Pra
hoje, kur vyksta toks pat tarp
tautinis suvažiavimas. J de
monstracijas įsijungė ne tik 
vietiniai — daugiausia jauni
mas, bet atvyko iš Italijos, 
Austrijos, JAV ir kitų valsty
bių, nors čekų pasienio policija 
stengėsi sulaikyti, ar bent 
sumažinti, tą triukšmingų ak
tyvistų antplūdį. Galbūt visos 
dėtos pastangos, kad nebūtų 
suardyti suvažiavusių Tarp
tautinio valiutos fondo ir Pa
saulio banko atstovų posė
džiai, davė vaisių, nes, užuot 
20,000 demonstracijų dalyvių, 
tesusirinko apie 5,000 vadi
namųjų „kapitalizmo ir globa
lizacijos priešų". 

Pasiteiravus atskirų demon-
struotojų ar jų grupių vadovų, 
kas atvedė į Prahą ir prieš ką 
jie protestuoja, atsakymai bu
vo įvairūs. Vieni pasisakė už 
žmogaus teises — per mažai 
jų paisoma, nesiskaitoma su 
individo poreikiais, išnaudo
jami darbininkai, ypač besivys
tančiuose kraštuose, kur sun
kioji pramonė juos samdo už 
labai mažus atlyginimus ir 
tuo priverčia gyventi nežmo
niškose sąlygose; kiti su
sirūpinę, kad industrinėse val
stybėse nepaisoma papras
čiausių aplinkosaugos nuosta
tų; dar kiti — be ypatingo tiks
lo, tik patriukšmauti, at
kreipti į save dėmesį (su prie
monėmis nesiskaitoma). Tą 
grupę sudaro įvairūs anarchis
tai, komunistai, neonaciai ir 
pan. Jie nepasitenkina šūkiais 
ir plakatais, bet pasireiškia 
smurto ir vandalizmo veiks

mais. Nepaisant policijos ap
saugos, Čekų Respublikos sos
tinėje jau matyti to vandaliz
mo pasekmės. 

Nežinia (bent neteko paste
bėti), ar protestuotojai pasisa
ko ir prieš labai svarbią globa
lizacijos apraišką — būtent 
pasikeitimą technologuos iš
radimais, greito susižinojimo 
priemones, jungiančias visą 
mūsų planetą į glaudesnį vie
netą, ekonominį vientisumą, 
keičiantis prekėmis ir darbo 
jėga, veiksmingai integruojant 
ir tuos, kurie turi per daug, ir 
tuos, kurie visuomet gyvena 
ant neturto slenksčio. 

Galima sakyti, kad tai yra 
teigiamosios globalizacijos 
kryptys, kurios ateityje atves 
Žemę į saugesnį, taikesnį ry
tojų: juo artimiau paskiros 
valstybės bendradarbiaus, 
sieks tų pačių tikslų, vienos 
kitas pažins ir įsigys vienos 
kitų pasitikėjimą, tuo bus 
mažiau galimybių, kad pradės 
žvanginti ginklais. 

O vis tik pavojus yra. Ir jis 
tikras. Gal ne didžiosioms 
pramonės valstybėms, kurios 
šiuo metu sudaro tiek Pasau
lio banko, tiek Tarptautinio 
valiutos fondo klubą ir gali 
savo sąlygas diktuoti kviekvie-
nai mažesnei, siekiančiai pa
ramos. 

Pavojus mažesnėm.-, besi
vystančioms tautoms gresia 
daugiausia dėl to. kad tas vi
suotinis suvienodinimas vyks
ta vienašališkai. Su finansais, 
darbais, pramone ir technolo
gija į mažesnes valstybes atei
na svetimos kultūrus, kalbos. 
papročių ir vertybių įtaka-. Kai 
kurie visuomenės sluoksniai 
(daugeliu atvejų intelektualai. 
arčiau valdžios esantieji, tur
tingesnieji, kurie iš užsienio 
verslo bei įtakos turi -kon
krečios naudosi ją greičiau 
įsisavina. Ilgainiui į tas pačias 
pinkles patenka ir eiliniai pi
liečiai, nenorėdami atsilikti. 

Pirmiausia, be abejo.- nu
kenčia valstybine kalba, pri
maišant į ją vis dauaiau ir 
daugiau bereikalingų sve
timžodžių. Tai jau matome ir 
Lietuvoje. Antroji auka — pa
triotizmas, vienos — savo tau
tos — meilė ir jai lojaįtmias. 
Tegul kai kurie Lietuvos vi
suomenės sluoksniai talli;iri: 
na kosmopolitizmu ar.dar ki
taip — pasekmės juk tos pa
čios: užuot lietuvių tautos, il
gainiui atsiras kažEeks "Sibn-
das, kaip liaudis sakytu;»..Nei 
velnias, nei gegute". AJįfi to
kia bus Lietuvos ateitis? 

KELIONE Į LIETUVIŲ 
ETNINES ŽEMES 

MARIJA REMIENĖ 
Nr.3 

Pir
moji vidurinė mokykla įsteigta 
1586 m. Čia buvo dėstoma lie
tuvių kalba. Vėliau ji tapo 
gimnazija ir rengė studentus 
teologijos 8tudįjoms. Todėl ku
nigai gerai mokėjo lietuvių 
kalbą. Spaudos draudimo lai
kotarpiu Lietuvoje Tilžė buvo 
reikšmingas lietuviškos veik
los ir knygų bei laikraščių 
spausdinimo centras. XIX a. 
gale čia veikė įvairios lietu
viškos organizacijos, draugi
jos. 

Šiuo metu Karaliaučiaus ra
jonuose veikia 11 draugijų, 
kurias jungia Lietuvių ben
druomenė. Srityje pri
skaičiuojama 19,657 lietuviai. 
Kaliningrado LB •tarybos pir
mininkas yra Algimantas Sa
vickas, o valdybos pirminin

kas - jaunas ir energingas Si
gitas Šamborskis. Lietuvių 
bendruomenė ypatingą dėme
sį skiria lietuvių kalbos moky
mui, tautiniam auklėjimui, 
tradicijų išlaikymui. Reikia 
tikėtis, kad senojoje Prūsų 
Lietuvoje lietuvybė vėl su
klestės, o Tilžės bažnyčioje lie
tuviška giesmė skambės gar
siai ir drąsiai. 

Iš Tilžės sugrįžome vėlai va
kare. Nors išvarginti ilgo 
stovėjimo iškilmių metu, bet 
dvasiškai praturtėję. Kitą rytą 
mūsų laukė nauja kelionė - į 
Baltarusiją. 

Peleson 
Keliautojai į Baltarusiją vėl 

rinkosi prie LR Seimo rūmų, 
bet jau ne visi vakarykščiai 
bendrakeleiviai galėjo keliau
ti. Gerais Lietuvos keliais 

traukė puškėdamas Baltarusi
jos autobusas į kitą pakraštį -
per gražiąsias Dzūkijos apy
linkes. Kelias buvo daug 
trumpesnis ir bematant pa
siekėme pasienį. Čia buvo vis
kas daug komplikuočiau. Ne
užteko tik lietuviško paso, 
reikėjo kiekvienam turėti 
vizą. Tačiau sumanūs Balta
rusijos LB atstovai gauti vi
zoms sudarė vieną sąrašą vi
siems, todėl procedūra su
trumpėjo. Be to, pasienyje 
nebuvo eilių, o Ipasieniečiams 
dar nebuvo laikas keistis pa
mainomis. Paprastai tarnau
tojų pasikeitimas užtęsia 
procedūrą bent viena valanda 
ilgiau. Taip ir vargsta keliau
tojai. Mūsų autobusą patikri
no greitai, uždėjo štampus, ir 
mes atsidūrėme už Lietuvos 
ribos. Trumpam sustojome, ir 
čia Baltarusijos LB pirmi
ninkė Virginija Tarnauskaitė 
visus pasveikino ir apdovano
jo. Ji ir Gardino LB pirminin
kas Algis Dirginčius mus glo
bojo ir rūpinosi dvi dienas, kol 
pasiekėme Vilnių. 

Kitas mūsų sustojimas ir 
nakvynė buvo Pelesoje. Apie 
Pelesą daug buvau skaičiusi 
ir videojuostose mačiusi jo nu
niokotą apylinkę bei lietu
višką katalikų bažnyčią. Ypač 
norėjau viską pamatyti savo 
akimis. 

Pelesos apylinkė yra toliau
sia lietuviška sala Vilnijos 
krašte. Pelesa išsidėsčiusi ly
gumoje, supamoje miškų, 
pievų ir balų. Gamta neįdomi, 
žemė smėlėta ir nederlinga. Šį 
kraštą anksčiau lenkino, o da
bar gudina, tačiau tie netur
tingi ūkininkų kaimai išlaikė 
senus lietuviškus papročius ir 
gimtąją kalbą. Jie nelaiko sa
vęs „tuteišiais" - vietiniais. 
Prieš I Pasaulinį karą Pelesa 
ir šeši aplinkiniai kaimai 
išliko lietuviški ir išlaikė seno
višką ūkininkavimą. Pirmoji 
katalikų bažnyčia buvo pasta
tyta 1917 m., mūrine - 1935 
m. 1920 m. šias žemes užėmė 
lenkai. Jie ėmė steigti len
kiškas mokyklas, emė keltis 
lenkai valdininkai. Už lietuvių 
kalbos mokymą tėvai buvo 

baudžiami piniginėmis baudo- sunkiais rusų okupacijos me-
mis, o lietuviškos mokyklos tais iškilo lietuviškos salelės, 
buvo uždarinėjamos. Ypač ir dabar apylinkė ima atsigau

ti, atlietuvėja dėka keliui pat
riotų, padedamų Lietuvos 
valstybes. (Bus daugiau) 

Rimdztunuose. prie lietuviškos mokyklos, kuria pastatė Lietuvos valstyl>e I.R konsulas Baltarusijoje Jot 
lauskas. Baltarusijos LB pirmininkė Virginija Tarnauskaitė. Kanados LB pirmininkas Algirdas Vaičiūnas, JAV 
krašto LB pirm Regina Narusiene. LR Tautinių mažumu ir išeivijos departamento generalinis daraktorius h 
Remigijus Motuzas buvo apvainikuoti ąžuolu vainikais 
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„AŠ TIKIU, KAD Į NATO 
PATEKSIME ANKSČIAU, 

NEGU Į ES" 
Nevv Yorko l ietuviai sus i t i nka su p r ez . Valdu Adamkum 

P . PALYS 
1 Jungtinių Tautų sušauktą 

Tūkstantmečio suvažiavimą 
'Millenium Summit) Nevv Yor
ke iš viso pasaulio — 160 vals
tybių — atvyko karaliai, prezi
dentai, ministrai pirmininkai 
ir kiti aukšti valstybių vado
vai. Jų tarpe ir Lietuvos Res
publikos prezidentas Valdas 
Adamkus. Ten, rugsėjo 7 d., 
jis pasakė kalbą. Nors prezi
dento V. Adamkaus laikas bu
vo labai suvaržytas, vis dėlto 
jam pavyko susitikti su New 
Yorko lietuvių visuomenės 
spaudos atstovais. Juos rug
sėjo 6 d.. 5 v.v.. į Lietuvos ge
neralinio konsulato patalpas 
pakvietė Lietuvos ambasado
rius Jungtinėse Tautose dr. 
Gediminas Šerkšnys ir Lietu
vos generalinis konsulas dr. 
Rimantas Morkvėnas. J pri
ėmimo kambarį įžengė, prez. 
Valdas Adamkus ir jo žmona 
Alma buvo sutikti, gausiai plo
jant . Garbingus svečius pa
sveikinės, dr. G. Šerkšnys kar
tu pristatė ir visus kitus, pre
zidentą atlydėjusius, aukštus 
Lietuvos valstybes pareigū
nus. 

Gen. konsulas dr. R. Mork-
venas prez. V. Adamkų ir jo 
žmoną sveikino šiais žodžiais: 
„Čia su jumis susitikti yra su
sirinkę patys aktyviausi New 
York ir apylinkių lietuviai. 
Mes labai norėjome tūkstant
mečio proga Jums pristatyti 
tūkstantį lietuvių, ir tikrai 
būtume tiek surinkę, deja, dėl 
tokio glausto jūsų tvarka
raščio mums reikėjo sutilpti 
tik šitoje vietoje. Žinoma, ši 
vieta mums yra labai brangi, 
nes Xew Yorke tai Lietuvos 
teritorija'. Toliau R. Morkvė
nas pastebėjo, jog generalinis 
konsulatas yra vienas iš tokių 
ryšio taškų, jungiančių su Lietu
vių bendruomene. Čia yra su
sirinkę LB NY apygardos ir 
atskirų apylinkių, Tautos fon
do atstovai, žurnalistai ir bu
vę, arba būsimieji, vadovai. 

Lietuvių Bendruomenės ir 
visų susirinkusių vardu svei
kindama, LB Manhattan apy

linkės pirmininkė Laima Šilei-
kytė-Hood išreiškė padėką 
prezidentui už pareikštą norą 
susitikti su N'ew Yorko lietu
viais. Prezidentui ir Lietuvai 
linkėjo geriausios sėkmės, o 
Almai Adamkienei įteikė 
puokštę raudonų rožių. 

Prez. Valdas Adamkus dė
kojo už sveikinimus ir kalbėjo: 
„...Džiaugiuos matydamas 
ambasadorių Anicetą Simutį 
su ponia. Džiaugiuos būda
mas Lietuvių Bendruomenės 
tarpe. Man atrodo, kad Lietu
vių Bendruomenė galėtų pasa
kyti, jog gyvename be sustoji
mo. Sakyčiau, tarptautinėje 
atmosferoje. Kaip jau žinote, 
neseniai pasibaigė Vilniuje 
įvykęs gausus Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimas, ku
riame dalyvavo atstovai net iš 
27 valstybių. Visa Lietuva tu
rėjo progos juos pamatyti ir 
išklausyti. Tuo pačiu buvo pa
demonstruota, nesvarbu, kur 
bebūtum, savotiškas tautos 
solidarumas". Prezidentas sa
vo žvilgsnį kreipė ir į tarptau
tinė plotmę: „Šiandieną mes 
gyvename tarptautinėje bend
ruomenėje. Suvažiavus čia 
New Yorke, susitinkant įvai
rių šalių diplomatus, jau ne
bėra reikalo jiems aiškinti, 
kas esame, nei pačiam prisi-
statinėti, kadangi jau esi pa
žįstamas, priimtas. Dabar ne 
tik Europoje, bet ir kitur pa
saulyje, Lietuva pripažinta ir 
priimama. Taip. kad su kiek
viena prabėgančia diena Lie
tuvos svoris didėja. Džiau
giuos, kad mes, taip eidami, 

galime kelti Lietuvos presti
žą". 

Prezidentas prisiminė ir 
„naminius" reikalus: „Galbūt 
ne visai taip atsišviečia pačio
je Lietuvoje. Mes, savo tarpe 
besiginčydami, besibardami, 
besiaiškindami, nejaučiame to 
svorio, kurį esame įsigiję pa
saulio akyse. Kaip jau jums 
yra žinoma, mes stovime, 
prieš už 4 savaičių įvykstan
čius Seimo rinkimus. Atmosfe
ra kaista su kiekviena valan-

S K E L B I M A I 

Alma Adamkiene New Yorko lietuvių moterų tarpe. Iš fciires: konsule Natalija Bacevičiene, dr. Giedre Kumpi-
kaitė, Aldona Pintsch, Irena Vilgalienė, Alma Adamkiene, Aldona Marijošienė, Laima Šileikyte-Hood, Lidija 
Morkvėnienė ir Irena Alantienė. 

Skulpt Erikas Augulis .,B;inga" 

da. Aš nežinau, kiek tą atmos
ferą jūs jaučiate čia New Yor
ke, tačiau Lietuvoje mes ti
kime, kad išsilaikysime, saky
čiau, rimtumo ir džentelme
niškumo ribose, nepaisant, 
kad rinkimai kartais sudaro 
tokią atmosferą, jog, pasikarš
čiavus vieni prieš kitus, tenka 
pasakyti ir aštresnį žodį. Aš 
tikiu, mes mokėsime demokra
tinių principų ribose išsirink
ti naują parlamentą, o su juo 
ateis ir nauja vyriausybė. 
Nors Lietuvoje įtampa jaučia
si, bet aš manau, ir į tai ra
miai žiūriu, nes tai normalus, de
mokratinis valdžios perdavi
mas, remiantis Lietuvos žmo
nių pasisakymu. Reikia tikė
tis, kad tas persitvarkymas 
dėl mūsų tarptautinių įsipa
reigojimų nepasikeis. Man su
sitinkant su kitų valstybių 
diplomatais, kartais vienas ki
tas, kuris artimiau seka Lie
tuvos įvykius, užklausia, ko 
reikia tikėtis po rinkimų. Aš 
jiems atsakau, kad dėl Lietu
vos užsienio politikos — pag
rindinės gairės nepasikeis. 
Mes savo pasiryžimą esame 
aiškiai išsakę: norime daly
vauti NATO organizacijoje bei 
Europos Sąjungoje. Kelias į 
ten nebus lengvas. Esu opti
mistas ir tikiu, kad NATO or
ganizacijoje atsidursime anks
čiau negu ES. O kad į ten ke
lias veda, užtikrina pasikal
bėjimai su įvairių valstybių 
pareigūnais. J ie užtikrina sa
vo paramą, ne tik vienoje, bet 
abiejose struktūrose. Aplamai 
noriu jus užtikrinti, nesvarbu, 
kad yra sunku, ir aš pripažįs
tu, iš ekonomiško taško žiū
rint, yra be galo sunku, tačiau 
nors pamažu, o norėtųsi, kad 
būtų greičiau, pradedame lipti 
iš duobės, kurioje dabar esa
me atsidūrę. Leidžiu sau tikė
ti, kad didesnių sukrėtimų ne
beturėsime ir, po metų kitų 
atsikvėpę, savo gyvenimą pra
dėsime tvarkyti taip, kaip 
kiekvienas nori. Iš savo pusės 
dėkoju bendruomenei, mūsų 
diplomatijos atstovams, kurie 
čia atstovauja Lietuvai JT-se 
ir tuo pačiu JAV. Prašysiu ir 
toliau visų jūsų nuolatinės pa
ramos, pagalbos, nes tai Lietu
vai yra labai reikalinga ir 
reikšminga. Be tos pagalbos 
mums judėti sektųsi daug 
sunkiau". 

Kalbą baigęs, prez. V. 
Adamkus New Yorko bendruo
menei padovanojo dail. Eriko 
Augulio sukurtą 80 cm aukš
čio bronzinę skulptūrą „Ban
ga". Skulptūrą priėmė L. Šilei-
kytė-Hood. 

Glaustą sveikinimo žodį tar
damas, mūsų diplomatijos ve
teranas ambasadorius Anice
tas Simutis, prisiminęs 1918 
metus ir kokie jie nelengvi 
buvę Lietuvai, stokojusiai paty
rusių diplomatų, pasidžiaugė: 
„...Šiandien, kai aš pasižiūriu, 
matau tokį gražų jaunų diplo
matų prieauglį — kelia didelį 
pasitenkinimą ir džiaugs
mą..." 

V Adamkui sutikus apsaky
ti i keletą klausimų, su klau-

VYTAUTO LANDSBERGIO 
INTERESAI 

Vytauto Landsbergio intere
sai, pradedant nuo Sąjūdžio 
gimimo ir per visą nepriklau
somybės dešimtmetį, labai 
aiškus visiems - ir tiems, ku
rie pri taria jo veiklai, ir tiems, 
kurie bevelytų išstumti jį iš 
politinės arenos. Prieš Seimo 
rinkimus pasirodęs leidinėlis 
„ A t a s k a i t a r inkėjui", at
spausdintas 500 egz. tiražu, 
patvirtina Seimo pirmininko 
prof. Vytauto Landsbergio in
teresų pastovumą. Čia patei
kiami visi šią Seimo kadenciją 
(1996 m. lapkričio 25 d.-2000 
m. birželio 30 d.) jo pasiūlyti ir 
Seimo priimti įstatymai bei 
įstatymų pataisos. Kaip tei
giama paaiškinamajame žo
dyje, Vytautas Landsbergis 
parengė ir pateikė Seimui 
svarstyti 101 įstatymų, nuta
rimų ir kitų aktų projektą. Iš 
svarstytų priimti 79, svarsty
mo laukia 20 projektų. Tai 
daugiausiai pateikęs pasiū
lymų Seimo narys. 

Vytauto Landsbergio pasiū
lyti ir priimti įstatymai su
skirstyti į keletą pagrindinių 
grupių: 1. padėti žmogui ir 
teismui; 2. jūsų sveikatai ir 
gerovei apsaugoti; 3. apginti 
Lietuvos valstybe. Štai viena 
įstatymo pataisa atsižvelgia į 
žmonių, neturinčių lėšų su
mokėti už advokato paslau
gas, interesus. Ypač skaudžius 
dalykus liečia Santuokos ir 
šeimos kodekso pataisos. Jose 
kalbama apie įvaikinimą. Sei
mo kontrolieriai buvo ne kartą 
konstatavę, kad kai kurių 
miestų ir rajonų vaikų teisių 
apsaugos tarnybos ignoruoja 
reikalavimą kaupti informa
ciją apie galimus įvaikinti 
vaikus ir nuolat pranešti apie 
juos Respublikinei vaikų tei
sių apsaugos tarnybai. Buvo 
nesutvarkyta ir gyvenančių 
Lietuvoje šeimų, kurios nori 
įvaikinti vaikus, apskaita. Šie 
trūkumai ir teisinio reguliavi
mo spragos sudarė prielaidas 
piktnaudžiavimui. Apie tai 
neseniai buvo rašės ir 
„Draugas" interviu su JAV 
krašto LB Socialinės tarybos 
pirmininke Birute Jasaitiene. 
Patikslinus Kodeksą, nusta
tyta, kad įvaikinti gali tik tie 
asmenys, kurie yra įrašyti į 
apskaitą, tai liečia ir už
sieniečius. Taip pat suformu
luoti kriterijai, kurie padėtų 

simais pasireiškė radijo „Lais
vės žiburys" vedėjas Romas 
Kezys, Petras Palys, Columbia 
u-teto prof. dr. Rimas Vaičai
tis, „Atletų" ksubo pirminin
kas Pranas Gvildys, Tautos 
fondo tarybos pirmininkas 
Jurgis Valaitis ir buvęs LB 
NY apygardos pirmininką.. 
Vytautas Alksninis. 

Po to, keliolika minučių su 
prezidentu ir io žmona pa
bendravus ir nusifotografa
vus, atsisveikinant buvo išly
dėti, giedant Ilgiausių metų ir 
garsiais valio, valio... 

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AirrOMOBLJO.NAMU,SvO<ATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 W«* t9Sh Street 

Tai. (706) 424-8654 
(773)561-6654 

VVindovv VVashers Needed! 
40,000 per year. We nced 100 crews. 
No exp. neccssary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be flueni in English. 
L~A. McMahon Window VVasbing. 
Tel. 800-820-6155. 

GREIT PARDUODA 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 
išvengti nepagrįsto brolių ir 
seserų išskyrimo. 

Kadangi atsikūrusi Lietuvos 
valstybė turėjo susikurti to
mus savų įstatymų, juos for
muluojant liko nenumatytų 
aplinkybių. Vienas Baudžia
mojo kodekso pataisų ir papil
dymų straipsnis, pasiūlytas 
V. Landsbergio, primena ku
riozišką atsitikimą, kai 
dzūkas, perėjęs sieną per 
Vėlines padėti gėlių ant tėvų 
kapo Baltarusijos teritorijoje, 
turėjo sumokėti baudą kaip 
koks migrantas, besiveržiantis 
į Vakarus. Pataisos užtikri
no, kad Lietuvos piliečiai dėl 
nežymių sienos pažeidimų 
nebūtų baudžiami ir kad 
bausmės dydis atitiktų nusi
kaltimo sunkumą. 

Viena iš pataisų siekiama 
išgyvendinti valdininkų kyši
ninkavimą. Paėmęs kyšį valdi
ninkas įsigudrindavo išsisukti 
nuo bausmės, jei tik teisme 
jam pavykdavo įrodyti, kad jis 
pagal užimamas pareigas ir 
įgaliojimus negalėjo atlikti tos 
užduoties, kurią įsipareigojo 
atlikti imdamas kyšį. Tuo tar
pu realiai jis veikė ne tiesio
giai naudodamasis savo įga
liojimais, o asmeninėmis pa
žintimis, tarnybine padėtimi, 
įtaka, ryšiais ir sėkmingai 
įgyvendino kyšio davėjo inte
resus. Įstatymo pataisymu už
tikrinama, kad nuo šiol bau
džiamojon atsakomybėn būtų 
traukiami visi kyšininkai. 
Baudžiamas ne tik kyšio pa
ėmimas, bet ir susitarimas ar 
reikalavimas duoti kyšį. 

Garsūs Alytaus krepšinin
kai broliai Lavrinovičiai kartu 
su giminaičiu išžaginę mer
giną pagal seniau galiojusį 
įstatymą būtų likę nenubaus
ti, nes vienas iš nusikaltėlių 
auką formaliai vedė ir todėl 
mergina, įpusėjus teismo pro
cesui, pakeitė parodymus, kal
tę prisiimdama sau. 1999 m. 
liepos 1 d. įsigaliojus atitinka
mo įstatymo pakeitimams, nu
sikaltėliai galėjo būti nubaus
ti. Pataisos buvo reikalingos 
todėl, kad aukų papir
kinėjimas ir gąsdinimas buvo 
tapęs- beveik taisykle. Pra
sidėjęs teismo procesas 
turėdavo būti nutraukiamas, 
nes įbaugintos merginos at
siimdavo kaltinimus. Dabar, 
jeigu prokuroras nustato, kad 
veiksmuose yra nusikalstama 
sudėtis, byla prieš prasižen
gėlį yra keliama net ir tuo at
veju, jeigu nukentėjusioji at
siima pareiškimą. Atskirais 
atvejais, kai nukentėjusioji 
nepajėgia pati apginti savo 
teisių, byla dėl seksualinės 
prievartos gali būti keliama ir 
be nukentėjusiosios skundo. 

Kaip rodo Sąjūdžio ir atkur
tos nepriklausomos valstybės 
istorija, Vytautas Landsbergis 
ypač didelį dėmesį skiria Lie
tuvos valstybės interesų gyni
mui. Tai atsispindi ir įstaty
muose bei jų pataisose, kurias 

Gyvenu JAV 15 metų turiu žalią 
kortelę, vairuoju nuosavą 

automobilį. Norėčiau apsigyventi 
Jūsų name, prižiūrėti namą ir Jus. 

Skambinti vakarais, kviesti = 
Giną. Tel. 708-532-3415. * 

Moter i s ieško d a r b o . Gali 
prižiūrėti senelius, vaikus, atlikti 
namų ruoSą. Kalba lietuviškai, 
rusiškai ir truputį angliškai. = 
Gražina, tel. 708-233-1214. | 

Vidutinio amžiaus tvarkingi 
žmones prižiūrėtų senelius 
iki gyvenimo pabaigos už bet 
kokį palikimo paveldėjimą, f 

Tel. 773-778-8577. a 

jis pasiūlė Seime. Profesoi iaus 
iniciatyva ginkluoto pasiprie
šinimo dalyviai buvo paskelbti 
Lietuvos kariais savanoriais ir 
pripažinti jų kariniai laipsniai 
bei apdovanojimai. 

Masiniai trėmimai jau ir 
ankstesniuose įstatymuose 
buvo įvardinti kaip karo nusi
kaltimai, bet iki šiol nebuvo 
numatyta jokia baudžiamoji 
atsakomybė. V. Landsbergio 
pasiūlytomis pataisomis Bau
džiamajam : kodekse ir Bau
džiamojo proceso kodekse Lie
tuva savo vidaus teisėje įtvir
tino visuotinai priimtas ta rp
tautinės teisės normas, kurios 
numato, kad karo nusi
kaltėliai turi būti baudžiami 
netaikant senaties termino. 

Vienas paskutiniųjų įsta
tymų, pasiūlytų V. Landsber-. 
gio, susilaukęs griežtos reak
cijos ne tik viduje, bet ir iš 
kaimyninės Rusijos, yra 2000 
m. birželio 13 d. priimtas „LR 
įstatymas dėl SSRS okupaci
jos žalos atlyginimo". Išvedus 
SSRS kariuomenę iš Lietuvos 
teritorijos, pasiūlymų atlygin-
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RIMAS L.STANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VcioeM* 7734547820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės i 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Išnuomojamas 3 
miegamųjų butas su baldais 

Brighton Parko apylinkėje. 
TeL 773-376-7883. 

mum 

European Restaurant , 
Lemon t , IL 

is looking for experienced 
cook, part-time or full-time.§ 

Call: 630-257-7570. S 

Reikalingi dangoraiži* langą ptorflal! 
Turi bfitl patyrę. Daitnt visus meuo. $100 
+ i diena Atvykite iisndini ir galite pradėti 
dirbti rytoj. Reikalingi taip pat pipnMtl 
langų plovėjai. Parims m tJĖm RrtkMimgM 
•i'iti ••nobilis Galite pradėti dirbti rytoj. 1W* 
Universtty La. Vok. F, LMe, IL MS32, M, 
630-434-703*. 

Vidutinio amžiaus moteris ieško 
darbo. Gali slaugyti ligonį, 

prižiūrėti senelius, dirbti ruošos 
darbus ir gyventi kartu. 

Vairuoja automobilį. S 
Tel. 773-523-6316, Roma. 5 

t i žalą nesulaukta. Šiuo {Sta
tymu sukuriamas teisinis pa
grindas 1992 m. referendume 
išreikštai piliečių valiai ir 
teisėtiems lietuvių reikalavi
mams. Vyriausybei pavedama 
įsteigti SSRS okupacijos žalos 
kompensavimo fondą, į kurį 
įeitų ir išvežtųjų grįžimo į 
tėvynę fondas, ir kreiptis į Ru
siją, kad ši skirtų šiam fondui 
lėšų pagal savo tarptautinį 
įsipareigojimą. 

Tai vienas bene sunkiausiai 
įgyvendinamų įstatymų. Lie
tuva pareiškė tik savo valią ir 
priminė pasauliui apie savo 
teises, o tolesnis įstatymo vei
kimas priklausys nuo geros 
kaimynų valios ir pasaulio 
valstybių bendrijos požiūrio į 
teisingumą ir savitarpio in
teresų paisymą. 

A u d r o n ė V. Šk iuda i t ė 

BALFO AKTUALIJOS 
Buvo manyta, kai Lietuva 

taps nepriklausoma, BALFas 
bus nebereikalingas. Praėjo 
jau dešimt metų, kai Lietuva 
yra nepriklausoma, bet, deja, 
šalpos reikalingųjų skaičius 
nemažėja. Priešingai — didė
ja, ir todėl BALFas broliškos 
šalpos darbo negali sustabdy
ti . 

Amerikos Lietuvių tarybos 
1944 m. kovo 24 d. Čikagoje 
sukviestame susirinkime, su
sirinko šalpos organizacijos: 
A.L.R. Katalikų federacijos 
Lietuvai Golbeti fondas, Tau
tininkų lietuvių tautinis fon
das, A.L.R.K. Kunigų vienybės 
komitetas. Nuo karo nuken
tėjusiems šelpti ir kitos Susi
jungdamos \ vieną — Bendrą 
šalpos fondą — BALFas. pra
dėjo kilnios organizacijos pra
džią, tuo pačiu prulemonstrn-
vo, kaip reikia ir galima sutar
tinai veikti, ypač šalpos bare. 
ko labai pasigendam dabartį 
niu metu. 

Ne paslaptis, kad aukotojai 
teisėtai nori žinoti, kam įu 
sudėti pinigai muidojanai. 
BALFo centre kruopščiai ve

dama atskaitomybė, visos au
kos kvituojamos, ir jas aukoto
jas gali nurašyti nuo federa-
linių mokesčių. 1999 metais į 
Lietuvą grynais pinigais iš
siųsta: 3 e t a n i j o s " vargšų val
gyklai 101,000 dol., vaistams, 
s tudentams, invalidams, sto
vykloms 68,780 dol., našlai
čiams, prieglaudoms 59,266 
dol., studijoms, mokykloms 
40,000 dol.r politiniams kali
niams, t remtiniams 37,000 
dol.. iš Sibiro grįžusiems 3,000 
dol. Be to, rūbų siuntų į Lie
tuvą išsiųsta 1,388 siuntiniai, 
o į Lenkiją — 960. 

Pagal tradiciją, spalio mėne
sį BALFo aukų rinkėjai kreip
sis j kilniaširdžius, prašydami 
ir-šiais metais būti dosniems, 
ners reikalingų pašalpos skai
čius yra didelis. Kiek bus su
rinkta aukų, tiek ir bus su
šelpta esančių varge. 

K . B r i . 

• Ir pro kulka pragręžtus 
blogio šarvus tamsos karalijon 
patenka šviesos spindulėlis. 
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LAISVI IR NEPRIKLAUSOMI 
KANALAI... UŽ PINIGUS 

Man atrodo, kad be pagrin
do kaitinama „ateivių" ir 
„išeivių" problema Lietuvoje. 
Štai „Kauno diena" (2000 Nr. 
204) tarsi bando ginti Lietu
voje dirbančius išeivijos lietu
vius - valstybės pareigūnus. 
Kodėl juos reikia ginti, jeigu 
jų niekas nepuola? Kad Lietu
voje nemėgstami grįžusieji, 
bent jau aš žinau tik iš spau
dos, nors, bodama žurnalistė, 
susiduriu su daugiau žmonių 
negu bet kuris kitas pilietis. 
Galima pagalvoti, kad kam 
nors naudinga, kad ši proble
ma egzistuotų. Mano galva, 
yra kaip tik atvirkščiai -
žmonės vadinamaisiais „ame
rikonais" kaip tik labiau pasi
tiki, nes su jais sieja mokė
jimą gyventi, gerai dirbti ir 
svarbiausia - jiems nereikia 
pavydėti. Netgi mėgėjai žval
gytis į biografijas, ypač vals
tybės pareigūnų ar ideologinių 
organizacijų narių, neturi ką 

.jiems prikišti: nei jie buvo 
komunistai, nei kolaborantai, 
nei jiems prikiši KGB 
„uodegą". Bet kad jau proble
ma pateikta, pabandykim 
pažiūrėti, kur šuo pakastas. 

„Per nepriklausomybės de
šimtmetį Lietuvos pilietybe 
kasmet nuo 1992-ųjų su
sigrąžina vidutiniškai beveik 
2,000 užsienyje nuolat gyve
nančių lietuvių ir dar apie 
1,000 pageidauja gauti teisės į 
pilietybę išsaugojimo pažymė
jimą",- „Kauno dienai" sakė 
Migracijos departamento prie 
VRM Pilietybės reikalų sky-

.riaus viršininkė Daiva Veži-
kaŪ8kaitė. - Kiek iš jų lieka 
gyventi Lietuvoje, tikslios sta
tistikos lyg ir nėra". 

Autorė Birutė Garbara-
vičienė straipsnyje primena, 
kad ..„santykinai daugiausia 
užsienio lietuvių dirba Prezi
dentūroje. Bet niekam ne pa
slaptis, kad daugelis jų tai 
daro be jokio atlyginimo". 

Visai pritarčiau straipsnyje 
cituojamo generolo Jono Kron-
kaičio minčiai, kad tai yra an-
tivakarietiškas nusiteikimas 
ir kad jis kyla iš labai kon
krečių šaltinių: svarbiausia 
priežastis (mano, A. V. S., ne 
gerb. generolo nuomone, nes 
jis tai įvardįja kaip vieną ii 
priežasčių) - tai „konfrontaci
ja tarp Vakarų ir Rytų dėl 
įtakos sferų. Mūsų valstybė 
išreiškė norą integruotis į 
Vakarų struktūras, tačiau 
nemažai mūsų žmonių vienaip 
ar kitaip susiję su Rytais, turi 
sovietinių įpročių. Matyt, to
kie žmonės priešinasi vals
tybės pasirinktam tikslui 
smerkdami ir atstumdami 
Vakarų kultūrą, investicijas, 
tvarką*. 

Štai ir prof. Bronius Vai
kelis, buvęs Vytauto Didžiojo 
universiteto rektorius, likęs 
gyventi Lietuvoje, sako, nejau
tęs jokios opozicijos ir konfron
tacijos, nors taip pat ne
prieštaraudamas leidosi 
žurnalistės vedamas į teori
nius samprotavimus apie ta
riamą problemą: „Profeso
riaus nuomone, visame pasau
lyje, kai ištinka ekonominės 
krizės, visuomenės pyktis ne
pagrįstai išliejamas ant kokių 
nors visuomenės mažumų -
kalti imigrantai, juodukai ar 
pan. ...Tai lyg 'svetimųjų' 
sindromas",- sako profesorius 
ir dar kartą pabrėžia, kad as
meniškai jokio priešiškumo 
savo aplinkoje nejaučiąs. Esu 
tikra, kad apie „savo asmeni
nę patirtį" taip pasakytų kiek
vienas Lietuvoje gyvenantis 
išeivis. Visi jie į Lietuvą yra 
grįžę ne išmaldos prašyti ir 
paprastai turi jau užsitikrinę 
pragyvenimą užsienyje. Jie 
yra laisvi ir nepriklausomi 
(beveik kaip LNK televizįjos 

kanalas). Kadangi vakarie
tiškai auklėti, jie neturi netgi 
bendravimo problemų ir su vi
sais gerai sugyvena, visur 
priimami kaip laukti svečiai. 
Temą greičiausiai sukūrė koks 
nelabai Dievo apdovanotas 
žurnalistas, nes jam reikėjo 
tuščią vietą užpildyti, o paskui 
kai kas tuo sumanė papre-
kiauti. Nežinau, kaip Vaka
ruose, bet Lietuvoje daugelis 
problemų yra žurnalistinės. 

Prof. A. E. Senn iš Wiscon-
sin valstijos, JAV, sako žur
nalistė pastebi, kad „pasta
ruoju metu junta tam tikrą 
populistinį antivakarietišku-
mą. Tai, jo nuomone, labai ge
rai iliustruoja kai kurių 
žurnalistų teiginiai, kad Lie
tuva nepasidavė sovietų kul
tūrai per 50 metų, bet krito be 
kovos amerikoniškam impe
rializmui tik per dešimtmetį". 
Ir vėl šaltinis - žurnalistai. 
Beje, šį šaltinį reiktų papildyti 
informacija, kad Čikagoje, jau 
gyvena apie 20,000 pabėgėlių 
ii Lietuvos. Kas suorganizavo 
šį skrydį į Vakarus? 

Prisimenu, dar Vilniaus 
universitete gūdžiais soviet
mečio laikais istorijos dės
tytoja Drulytė, kuri vėliau 
buvo atleista iš darbo, aiškino 
mums, studentams, kad Lie
tuvos dalis, buvusi „po vo
kiečiais", greičiau nutautėjo, 
negu ta dalis, kuri buvo rusų 
okupuota, nes aukštesnė 
kultūra greičiau asimiliuoja, o 
žemesnės kultūros okupantui 
yra priešinamasi. 

Liaudies išmintis sako, kad 
lašas po lašo ir akmenį pra
tašo. Vienas žurnalistų su
kurtų reiškinių yra ir 
šiaulietis Murza, primityvus 
vaikinas, kurį reiškiniu pa
vertė kolegos žurnalistai. Kiek 
tokių vaikinų bandė kurti 
savo mėgėjiškus būrelius, bet 
jie neišpopuliarėjo. O kadangi 
murziukas žaidžia fašistą 
(žiūrėk, kaip garsiai skamba!), 
kodėl tuo nepasinaudojus ir 
nesulipdžius problemos - Lie
tuvoje klesti fašizmas! Kurgi 
ne, juk tie lietuviai šaudė 
žydus! 

Visur kyšo interesai. O 
žurnalistą nupirkti ne taipjau 
brangu. Kartais jam užtenka 
prie idėjos pridėti kavos puo
duką. Ne kiekvieno bloknote 
idėjos vartosi kaip kokie 
šamai prieš saulę, o darbda
vys reikalauja. Privatininkui 
reikia, kad laikraštį pirktų. 
Privatininkas gal yra paėmęs 
už „reklamą"... 

Priei keletą metų netyčia 
nugirdau dviejų rimtos vals
tybinės Lietuvos įstaigos rek
lamos darbuotojų pokalbį, 
kad jų viršininkas vienam 
dienraščiui sumokėjo 1 mln. 
Lt už reklamą. Ką galėjo taip 
brangiai reklamuoti ši įstaiga, 
taip ir nesupratau, nors ilgai 
stebėjau šį dienraštį. Tokiais 
atvejais pagalvoji apie pinigų 
plovimą arba „trečiųjų " vaid-

Skaitytojas neturėtų būti 
naivus ir viską, kas parašyta 
laikraštyje ar pasakyta per 
radįją bei TV, priimti už gryną 
pinigą. Mes sovietų laikais 
išmokome skaityti ir tarp 
eilučių, ir už eilučių. Turėti 
savo galvą praverčia visais lai
kais. 

štai neseniai Vilniuje pri
statytose Lietuvos ir Suomijos 
specialistų išvadose teigiama, 
kad, įstojusi į ES, Lietuva 
turėtų daug naudos ir jau pir
maisiais narystės metais 
gautų apie 1 milįjardą Lt. 
daugiau negu pati sumokės. 
Jeigu tiniaaklaida skelbtų 
tokias, o ne atvirkštines ži
nias, nerimo bei antivakarie-
tiikų nuotaikų valstybėje bo
tų mažiau. 

Audronė V. Škiudaitė 
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Aplinkosaugos akcijos „Apvalykime pasauli* plakatas Akcijoje jau trečią 
kartą dalyvauja ir Vilniaus miestas. Nors cia kalbama apie aplinkos 
svarą, bet akcija galėtų boti praplėsta ir i politikos sritį — apvalant ją 
nuo korupcijos, nesutarimų ir kitokių taršalų. V. Vaicekausko nuotr. 
(Elta). 

TARP MŪSŲ KALBANT 
OLIMPINIAI MARGUMYNAI 

Sydnėjaus olimpinių žaidy
nių organizacinio komiteto nu
tarimas pakviesti italų tauty
bės operos solistą (tenorą) 
Andrea Bocelli nešti olimpinį 
deglą palei Sydnėjaus operos 
rūmus sulaukė visuomenės 
nepasitenkinimo. Girdi, italas 
yra svečias ir su australiškuo
ju gyvenimu neturi nieko 
bendra. Viena Sydnėjaus ope
ros solistė pareiškė, jog italo 
pakvietimą reikėtų laikyti ne
susipratimu, prilygstančiu su
manymui dramblius pakeisti 
kengūromis Verdi operos „Ai
da" pastatyme. 

Australijos laikraščiai pla
čiai aprašo olimpines žaidy
nes. Sydnėjaus dienraštis 
JDaily Telegraaph" rugsėjo 18 
d. išleido padidintą laidą, ku
rioje 44 puslapiai skiriami 
žaidynių aprašymui. Olim
pinėse žaidynėse reiškiasi 
30,000 žiniasklaidos darbuo
tojų. Jų tarpe — keletas lietu
vių. 

Mark Spitz, 1972 m. Miun
cheno olimpinių žaidynių 
plaukimo varžybose pelnęs 7 
aukso medalius, Sydnėjaus 
žaidynių išvakarėse kritiškai 
vertino JAV moterų plaukikių 
pajėgumą. Jo manymu, indivi
dualinėse varžybose vargu ar 
pajėgs laimėti bent vieną me
dalį. Mark Spitz pranašavimai 
nepasitvirtino. 

Marokietis Abdullah Be-
haar, pajutęs skausmą, krei
pėsi į gydytoją. Rugsėjo 18 d. 
jam buvo padaryta sėkminga 
aklosios žarnos operacija. Ma
rokietis, atstovaująs Prancūzi
jai, nenustoja vilties spalio 1 
d. dalyvauti maratono bėgimo 
varžybose. 

Olimpinės žaidynės kadaise 
buvo mėgėjų sportininkų var
žybos. Bet koks atlyginimas 
sportininkams buvo griežtai 
draudžiamas. Dabar medalių 
laimėtojai atlyginami pinigais. 
Pavyzdžiui, JAV kiekvienam 
aukso medalio laimėtojui ski
ria 15,000 dolerių. Piniginė
mis premijomis pagerbiami ir 
kitų valstybių laimėtojai. Kai 
kurių valstybių vyriausybėms 
bus nelengva .sukrapštyti" 
pažadėtus pinigus. 

Amerikietė Darą Torres, 33 
metų, yra amžiumi vyriausia 
olimpinėse žaidynėse dalyvau
jančių plaukikų tarpe. Ji pri

sidėjo prie 4x100 laisvo sti
liaus estafetėje pasiekto pir
mosios vietos laimėjimo ir tuo 
pačiu pasaulio rekordo pageri
nimo. Jos žodžiais, tai parodo, 
kad aukso medalių laimėjimą 
gali pasiekti ir vyresnio am
žiaus plaukikai 

Sydnėjaus olimpiniame kai
melyje maitinasi daugiau kaip 
10,000 sportininkų ir netoli 
20,000 vadovų, trenerių, pa
reigūnų, žurnalistų. Maisto 
paruošimą atlieka 18 virimo 
specialistų iš Australijos, Bel
gijos, Kanados, Vokietijos, Ja
ponijos, Pietų Korėjos, Naujo
sios Zelandijos, Ispanijos, Bri
tanijos ir JAV. Jiems talkinin
kauja 300 vietinių virėjų ir 
keli šimtai padėjėjų. Užsienie
čiams virėjams suteikta teisė 
nemokamai stebėti vienerias 
olimpines varžybas. 

Daina Gudzinevičiūtė, Syd
nėjaus olimpinių žaidynių 
šaudymo varžybose laimėjusi 
aukso medalį, 1996 m. viešėjo 
JAV ir treniravosi Floridos 
šaudymo klubuose. Antanas 
Šimkevičius, buvęs Kanados 
skrendančių taikinių — 
„Trap" šaudymo čempionu, or
ganizavo D. Gudzinevičiūtės 
šaudymo pratybas. 

Galima sakyti, kad olimpi
nėse žaidynėse Kanados CBC 
pralenkė JAV NBC. Kanados 
televizijoje transliuojamos 
olimpinės varžybos „Live from 
Sydney", o JAV-ose tenkina
masi ankstyvesniais „video" 
įrašais. Tokiu bodu, Kanada 
pralenkia JAV maždaug 18 
valandų. Kanados CBC TV 
transliacijos puikiausiai mato
mos Detroito mieste ir kitose 
pasienio vietovėse. 

XXVII olimpiados vasaros 
žaidynių rengimo išlaidos sie
kia 3 milijardus dolerių. Kol 
kas nežinia, ar piniginės paja
mos padengs susidariusias iš
laidas. Olimpinių žaidynių or
ganizacinis komitetas tikėjosi 
sulaukti 750,000 svečių. Tuo 
tarpu abejojama, ar pavyks 
sulaukti tokio didelio svečių 
skaičiaus. 

Petras Petrutis 

• Vis tik atsiras kiaulė, kuri 
nutaikys progą nors ausis pa
purtyti, kad aptaškytų purvu. 

SUMAŽĖJO NELEGALIU 
MIGRANTU SKAIČIUS 
Palyginti su 1997 metais, 

nelegali migracija per Lietu
vos teritoriją sumažėjo dau
giau kaip 400 procentų, teigia
ma Tarptautinės Migracijos 
organizacijos (TMO) Helsinkio 
ir Vilniaus įstaigų atliktame 
tyrime „Nelegali migracija 
Lietuvoje: tendencijos, dabar
tine situacija ir problemos", 
kuris buvo atliekamas 2000 
m. vasario-liepos mėnesiais. 

1997 m. Pabradėje, Užsie
niečių registravimo centre gy
veno 1,535 nelegalūs migran
tai, 1999 m. — 349, o 2000 m. 
rugsėjį — tik 55. 

Pasak TMO atstovo Baltijos 
ir Šiaurės valstybėms Jose-
Angel Oropeza, toks pastebi
mas nelegalios migracijos su
mažėjimas sietinas su sienų 
kontrolės pagerėjimu bei nau
jų įstatymų prieš nelegalų 
žmonių gabenimą pritaikymu. 

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje, kur buvo pristatyti 
tyrimo rezultatai, Suomijos 
ambasadorius Lietuvoje Rau-
no Viemero taip pat pabrėžė, 
jog pagerėjo sienų apsauga. 

Tyrime rašoma, jog Lietuva 
su nelegalia migracija pirmą 
kartą susidūrė 1992 metais. 

Nuo to laiko iki 1997 m. 
nelegalių migrantų, tranzitu 
vykstančių" į Vakarų Europą, 
skaičius nuolatos didėjo. 

1992-1999 m. į Lietuvą ne
legalių migrantų daugiausia 
atvykdavo iš Indijos, Pakista
no, Bangladešo, Kinijos bei Šri 
Lankos. Tai daugiausia buvo 
jauni vyrai. 

Didelė dalis apklaustų mig
rantų emigracijos priežastimi 
nurodė karą, politinį nepasto
vumą, religinius ar etninius 
konfliktus savo valstybėje. 

(BNS) 

DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 29 d., penktadienis 

MANO MIELAS, SENELI 

ATLEIDŽIAMI NUO 
ĮMOKŲ „SODRAI" 

Laikinai Lietuvoje dirban
tys užsieniečiai gali būti at
leisti nuo valstybinio sociali
nio draudimo įmokų. Draudė
jai, kurių įmonėje laikinai dir
ba užsienietis, išsaugojęs savo 
valstybės socialinį aprūpini
mą, turi kreiptis į „Sodros" 
valdybą ir sudaryti atitinka
mą sutartį. 

„Sodros" Komunikacijos ir 
tarptautinio bendradarbiavi
mo skyriaus pranešime infor
muojama, jog draudėjo prašy
me atleisti užsienietį nuo so
cialinio draudimo įmokų mo
kėjimo reikia nurodyti jo var
dą ir pavardę, valstybę, iš ku
rios jis atvyko, kiek planuoja 
dirbti Lietuvoje ir kokiose pa
reigose, kokį gaus atlyginimą 
už darbą. 

Prie prašymo reikia pridėti 
užsienio valstybės socialinio 
draudimo įstaigos pažymą, pa
tvirtinančią užsieniečio socia
linio draudimo išsaugojimą, 
kol jis dirbs Lietuvoje, darbo 
sutarties nuorašą ir užsienie
čio paskyrimo į įmonės vadovo 
pareigas dokumento nuorašą, 
draudėjo registravimo „Sod
ros" teritoriniame skyriuje pa
žymėjimo nuorašą bei įmonės 
registravimo pažymėjimo nuo
rašą. 

Individualių įmonių savinin
kai vietoj darbo sutarties nuo
rašo turėtų pateikti leidimo 
užsieniečiui gyventi Lietuvoje 
nuorašą. 

Prašymą atleisti užsienietį 
nuo socialinio draudimo įmo
kų mokėjimo VSDF valdyba 
nagrinėja ne ilgiau kaip 30 

Jau praėjo treji metai, kai 
paskutinį kartą Tau pasakė
me sudiev, o šiandien, t.y. rug
sėjo 29 d., paminime Tavo 
100-ąjį gimtadienį. 

Kaip norėčiau, kad Tu šian
dien būtum kartu su mumis 
— aš visuomet tikėjau, kad 
būsi... Juk tikrai niekuomet 
nėra buvę senelio, tokio jau
natviško ir pilno gyvybės, kaip 
Tu. 

Kai buvau maža, nors ne
turėjau nei brolių, nei seserų, 
kai Tu buvai kartu, niekuo
met nesijaučiau vieniša. Tu 
buvai nuostabusis mano drau
gas, visuomet pasiruošęs nau
jiems nuotykiams ir malonu
mams. Aš jaučiuosi laiminga, 
galėjusi praleisti vasaras su 
Tavimi ir močiute jūsų name
lyje Union Pier, Mich. 

Aš ten dar vis nuvažiuoju, 
Seneli — į vietą, kurią Tu taip 
mylėjai. Jeigu kada nors mano 
vyras ir aš sulauksime vaikų, 
būtinai juos ten nusivešiu. Ti
kiu, kad Tau tas labai patiktų. 

Kai jie bus pakankamai pa
augę, kad suprastų, aš jiems 
papasakosiu, kaip mes pra
leisdavome laiką prie ežero, 
kaip važiuodavome uogauti; 
paseksiu pasakas, kurias Tu 
man sekei, paminėsiu mud
viejų pokalbius... Tu man pa
sakojai apie savo gyvenimą 
Lietuvoje ir kaip buvo sunku 
palikti tėvynę, įsikurti kitame 
krašte. Kai buvau maža, ir 
vėliau — paauglė, galbūt aš 
nelabai supratau, ką Tu man 
mėginai pasakyti, bet su kiek
vienais praeinančiais metais, 
Seneli, aš vis daugiau ir dau
giau suprantu. 

Neabejoju Tavo man pada
ryta teigiama įtaka. Tu mane 
išmokei, kad nereikia bijoti 
sunkaus darbo, visuomet į 
gyvenimą žvelgti pozityviai; 
išmokei ištvermės nugalėti vi
sas kliūtis, nepaisant, kokios 
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Pranas Sideravičius. 
jos bebūtų. Tu mane įtikinai, 
kad į gyvenimą reikia žiūrėti 
su humoru, entuziazmu ir 
meile. Tu taip pat man įdiegei 
pasididžiavimą lietuviška kil
me — ir visa tai atlikai, net 
man nežinant. Tik patys ge
riausi mokytojai ir pasakoriai 
turi tokią nuostabią dovaną... 

Aš papasakosiu savo vai
kams viską, ką patyriau tų 
magiškų, nerūpestingų vasarų 
metu. Jeigu aš tai galėsiu at
likti bent perpus taip gerai, 
kaip Tu, jie taip pat viską įsi
savins. 

Pagaliau aš jiems papasako
siu, kad kiekvieną rugpjūtį, 
kai vasaros pabaigos šešėliai 
pradėdavo šokti ant pievelių ir 
pirmieji lapai krisdavo nuo 
medžių, Tu visuomet pakarto
davai tą patį sakinį: „Viktutė, 
baigiasi mudviejų gražiosios 
dienelės..." 

Seneli, mano atmintyje ir 
širdyje tos auksinės dienos 
niekuomet nepasibaigs. 

Tavo Viktorija 

Victoria Arthur yra Prano Side-
raviciaus (.1900-1997) dukraitė. 
Savo senelio atminimui ja Draugo 
fondui paaukojo 1.000 dolerių. 

dienų. Sutartis sudaroma ne 
ilgiau kaip 1 metams. Atskiru 
draudėjo ir „Sodros" valdybos 
susitarimu sutartis gali būti 
pratęsta dar 1 metams, jei už
sieniečiui buvo pratęsta darbo 
sutartis. ( E l t a ) 

ŠOKIO MARATONO 
REKORDAS 

Pastaruoju metu Lietuva, 
atrodo, „įsimylėjo" visokius re
kordus. Ypač stengiamasi žūt 
būt patekti į Guiness rekordų 
knygą, nors ir dėl kvailiausio 
dalyko. Štai Skuode pasiektas 
naujas šokio maratono rekor
das, kurį į Lietuvos rekordų 
knygos įvairenybių skyrių įra
šė agentūra „Factum". 

Skuodo centriniame stadio
ne rugpjūtį vykusiame šokių 
maratone naująja rekordi

ninke tapo šešiolikmete klai
pėdietė Edita Anglickytė, savo 
šokį baigusi po 62 valandų. 
Tarp vaikinų šiame maratone 
ilgiausiai — 41 valandą — 
šoko skuodiškis Židrūnas Ra
monas. 

Lietuvos rekordų knygoje 
dar minima ilgiausiai šokusi 
pora — kauniečiai J. Klimaitė 
ir O. Petrošius, kurie 1995 m. 
„Lietuvos" viešbučio naktinia
me klube vykusiame šokio 
maratone šoko 58:29 vai. (Elta 

* Kauno miesto valdyba 
nusprendė skirti 147.500 li
tų iš specialiųjų lėšų elektros 
energijos tiekimo linijai Že
muosiuose Kaniūkuose nuties
ti, modulinei transformatori
nei statyti bei jos įrengimams 
sumontuoti. EIUJ 

A.tA. 
Dr. JURGIUI STARKUI 

mirus, mūsų mieliems giminaičiams—PETRONĖLEI 
STARKIENEI, dukrai JŪRATEI, sūnui JONUI su 
šeimomis ir giminėms Lietuvoje reiškiame gilią 
užuojautą. 

Graiutė Sirutienė 

Marija Abromaitiene 

Antanas Dundzila su sūnumis 

Bronius ir Jūratė Šakaliai 

Narnami Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVENGS 

AND LOAN ASSOCIATION OF CH1CAGO 

22l2We*CenmkRMd, Chicago,IL 60608 
(773) 847-7747 

Stepben M. Oksai, Presuient 

Ir AfyUtUUą UttmHtums Dm/gum Kmip 93 Mitus. 



DRAUGAS, 2Ū00 m. rugsėjo 29 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Dr. J u r g i s S t a r k u s , gyve
nęs Santa Monica, California, 
mirė š.m. rugsėjo 27 d., sulau
kęs senatvės. 

P o e t a s B . B r a z d ž i o n i s , 
Vilniaus styginių kvartetas, 
solistai V. Juozapaitis, V. No
reika bei A. Gaižiūnienė, mu
zikai M. Motekaitis, A. Vasai-
tis. R. Šokas, D. Gedvilienė 
bei D. Polikaitis, aktoriai N. 
Martinaitytė, A. Budrytė bei 
J. Raudonis, rašytoja N. Jan
kutė, pianistai N. Ralytė ir P. 
Ja raminas , dainininkės L. 
Lapkauskaitė, N. Nekrašiūte 
ir Jaun imo centro vaikų cho
ras, S. Jagminienės „Tėviškės 
kapela" ir daug kitų meninin-

' kų yra dalyvavę „Saulutės"1 

renginiuose. Nenusivilsite ir 
šį šeštadienį atvykę į muzikos 
ir žodžio koncertą ..Lieka tik 
meilė", kuris vyks 6:30 val.v. 
PLC, Lemonte, Bočių menėje. 
Koncerto scenos dekoracijomis 
rūpinasi dailininkė Rasa Sut-
kutė. Atvykti ir paremti Lietu
vos vaikus ir Pasaulio lietuvių 
centrą visus nuoširdžiai kvie
čia „Saulutė", Lietuvos Vaikų 
globos būrelis. 

Virgil i jus N o r e i k a po savo 
koncerto Čikagoje sakė, kad 
šiuo metu Lietuvoje pats ge
riausias baritonas yra Min
daugas Žemaitis. Šis Lietuvos 
Muzikos akademijos absolven
tas dabar daugiausia dirba ir 
dainuoja Latvijoje, tačiau kon
certuoja ir Lietuvoje. Mindau
gas Žemaitis pirmą kartą at
vyks į Čikagą kitą savaitę ir 
kartu su Lietuvos operos pri
madona Irerva Milkevičiūte at
liks vienintelį koncertą spalio 
8 d., sekmadienį, 3 val.p.p. 
Mother McAuley mokykloje. 
Solistams akompanuos Čika
goje gyvenanti pianistė Sona
ta Zubovienė. Bilietus įsigysi
te „Drauge". „Seklyčioje", o 
taip pat ir šį sekmadienį Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos prie
angyje nuo 9:30 val.r. iki 1 
val.p.p. 

Dauman to -Die l i n inka i č io 
j a u n ų j ų a t e i t i n i n k ų kuo
pos s u s i r i n k i m a s vyks sek
madienį, spalio 1 d. Unifor
muoti jaunučiai ir jauniai ren
kasi 8:45 vai. r. organizuotam 
dalyvavimui Pal. Jurgio Matu
laičio misijoje vaikams skiria
mose šv. Mišiose. Per Mišias 
vaikai sėdės būreliais, kartu 
su savo vadovais ir vadovėmis. 
Po Mišių Ateitininkų namuose 
vyks kuopos susirinkimas. 
Bus vykdoma ir naujų narių 
registracija. Kviečiami visi no
rintieji įsijungti gražion jau
nųjų ateitininkų kuopos veik-
lon. 

Vaizda juos tės apie Šventą
ją Turino drobulę, apie Švč. 
M. Marijos iš Gvadaiupės til-
mą (audeklą) ir apie Viešpa
ties gailestingumo paveikslą 
iš Vilniaus bus rodomos spalio 
2 d., pirmadienį, 7 val.v. St. 
Linus bažnyčioje, 10300 S. 
Lavvler, Oak Lawn. Taip pat 
bus skaitomos ištraukos iš Šv. 
Faustinos Kovalskos dienoraš
čio. Kviečiami ir suaugusieji, 
ir vaikai. 

Bočių menė je , PLC, Le
monte. spalio 3 d., antradienį, 
2 val.p.p. pradedame šio sezo
no popietes. Bus dainos su 
Stase Jagnuniene, įdomūs 
pašnekesiai, vaišės. Visų lau-
kia Lemonto apylinkės sociali
nių reikalų skyrius. Iki pasi
matymo Bočių menėje: 

P a s i r o d ė naujasis „Techni
kos žodis" '2000 m. Nr. 2) 
spalvotu viršeliu. Šiame V. Pe-
secko redaguojamame žurnale 
rašytoja N. Janku tė pasakoja 
apie lietuvių demonstracijas 
prie Baltųjų rūmų. architek
tas A. Kerelis apžvelgia XI Pa
saulio lietuvių mokslo ir kūry
bos simpoziumą, P. Naris rašo 
apie architektūrą Coiumbus. 
IN ir t.t. Administracijos adre
sas: 7980 W. 127th. Str.. Palos 
Park. IL 60464. 

LIETUVOS DUKTERYS KVIEČIA 

ČLM MOKSLO METŲ PRADŽIA 

Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojos rugsėjo 9-ąją, pirmąją naujųjų 2000-2001 mokslo metų dieną. 
Nuotr. Dalios Badarienės 

jus, kad mokiniai susipažintų. 
O tų mokytojų pilna scena, 
fotografai vos gali visus apim
ti. Kai daug mokytojų, tai ži
nia, kad daug ir mokinių. Tik
rai — pilna salė. O juk tik pir
moji diena, kiek dar atsiras 
pavėlavusių ir naujų. Reikia 
džiaugtis, kad į anksčiau 
įsteigtas mokyklas atsilanko 
ir naujai atvykusieji ir jungia
si visi į vieną didžiulę lietu
višką šeimą. Tegyvuoja lietu
viška mokykla! J . P l a č a s 

Kai baigiasi vasara, oras 
atvėsta, visi poilsiautojai grįž
ta į savo šiltas pastoges. Grįž
ta ir mokiniai iš smagių vasa
ros stovyklų į pavasarį palik
tas klases. Kas rugsėjo mėnesį 
užėjo į Jaunimo centrą, tas 
nustebo, kaip viskas greitai 
pasikeitė. Devintosios dienos 
rytą salės ir koridoriai buvo 
pilni tėvelių su įvairaus am
žiaus mokiniais. Registravosi, 
pirkosi knygas, klasėse susiti
ko su savo buvusiais mokyto
jais ir draugais . Mažieji aša
rojo, nenorėjo skirtis nuo savo 
mamyčių, bet traukė juos ir to 
paties amžiaus būsimieji 
draugai. 

Kurie spėjo užsiregistruoti, 
tie 10 vai. rinkosi į tėvų jėzui
tų koplyčią. Čia jų laukė mo-

t kyklos dvasios vadas kun. J . 
Vaišnys. Atnašavo šventas 

j Mišias ir turiningu pamokslu 
j priminė, kad be įprasto moks

lo, yra ir dvasinis mokslas, ku
ris s t ipr ina kūniškas jėgas ir 
visus veda prie Aukščiausiojo 
tikslo, kuris be paraginimo 
kar ta is ir pamirštamas. Gra
žiai giedojo muzikės Dalios 
Gedvilienės paruošti giesmi
ninkai. Reikia stebėtis, kad 
per vasarą nepamiršo moki
niai nei gaidų, nei žodžių. 

Pasist iprinę dvasiniu mais
tu, saulutes meiliai glamonė
jami , per gražų sodelį, pro 
Laisvės kovų paminklą, ra
miai žingsniavo į Jaun imo 
centro didžiąją salę. Čia į mo

kinius ir tėvelius prabilo mo
kyklos direktorė Jūra te Dovi-
lienė. Nuoširdžiai visus pa
sveikino, palinkėjo sėkmingų 
naujų mokslo metų. Priminė, 
kad mokslas yra įmanomas, 
kai visi gražiai ir drausmingai 
elgiasi, atlieka visus mokytojų 
pateiktus uždavinius. Kalbėjo 
ir tėvų komiteto pirmininkė 
Dalia Badarienė. Direktorė į 
sceną sukvietė visus mokyto-

Prabėgo vėl vieneri metai, 
lyg nebuvę, išbiro dienos pro 
pirštus... Bet Lietuvos Dukte
rų rankos neliko tuščios. Jose 
žydi nevystantys žiedai — ar
timo meilės darbai. Atiduoda
mos dalį savęs, jos skuba pra
džiuginti tuos, kuriuos senat
vė ar liga neatšaukiamai pa
smerkė vienišumui ir negaliai, 
pradžiugina juos šypsena a r 
maža dovanėle, sutrumpinda-
mos jų ilgą ir įkyriai nuobo
džią dieną, paguodžia, patar
nauja. Bet ir kitokios pagalbos 
reikalingų eilės nemažėja. Ge
rų žmonių dėka Dukterys, su
kaupusios šiokį tokį „kapita
lą", skuba pagelbėti šiame 
krašte patekusiems į vargą ar 
nelaimės ištiktiems, taip pa t 
kiek gali padeda ir už Atlanto 
gyvenantiems. 

Todėl vėl atėjus rudenėliui 
rūpinasi kaip tos voverytės su

sinešti į lizdą kiek galima 
daugiau atsargos žiemai. Jos 
kviečia geruosius žmones, ku
riuose art imo meilė neužgeso 
širdyje, į ruošiamą tam tikslui 
tradicinį Rudens pokylį, skirtą 
paremti Dukterų pastangas 
padėti gyvenimo ar likimo nu
skriaustiems mūsų tėvynai
niams. Labai prašomi ir laimi
kiai „laimės šuliniui", kuris 
paįvairina vakarą. Būsime 
skaniai pavaišinti, atgaivinti 
gera programa, muzika ir gė
rimais. Programoje dainuos 
Lijana Paulett i , fortepijono 
partiją atliks Gintė Čepins-
kaitė. Tad paskirkime spalio 
14 dieną šiam vakarui, užsisa
kydami bilietus ar stalus „Na
meliuose" tel. 773-925-3211, 
ar užeidami adresu 2735 West 
71 Str. 

Iki maloniausio pasimaty-
m o ! Irena Ge laž ienė 

* * * 

Ant Jaunimo centro laiptų pirmąją mokslo metų dieną (iš kaires): Sandra 
Badaraitė, Viktorija Biskytė, Živilė Badaraitė, Audra Miliunaitė, Indrė 
Pečiulytė. Priekyje - Akvilė Zakarauskaitė. Nuotr. Dalios Badarienės 

Solistė Lijana Pauletti 

Sol is tė Lijana Paulet t i 
(sopranas), baigusi dainavimo 
studijas Lietuvos Muzikos 
akademijoje, dabar dainuoja 
Chicago Symphony chore. Šie
met Lijana taip pat įstojo ir į 
magistro dainavimo studijas 
Čikagos DePaul unversitete. 
Lietuvos Dukterų pokylio me
ninę programą solistė atliks 
kartu su pianiste Ginte Če-
pinskaite, su kuria bendradar
biauja jau nuo studijų Lietu
vos Muzikos akademijoje lai
kų. Meninei programai mu
zikės ruošia įvairius kūrinius: 
skambės populiarios harmo
nizuotos lietuvių liaudies dai
nos, V. Jakubėno, A. Raudoni
kio kūryba, J . Strauss, G. Ro-
ssini, F. Schubert, D. Scarlat-

ti dainos, efektingi klasikos 
kūriniai bei kitos įvairių nuo
taikų miniatiūros. 

Lietuvos Dukterų poky
lyje fortepijono partiją attik
sianti Gintė Čepinskaitė yra 
Lietuvos Muzikos akademijos 
absolventė, tęsusi studijas 
Salzburgo aukštojoje menų 
mokykloje „Mozarteum".Gintė 
yra M. K. Čiurlionio pianistų 
konkurso diplomantė, koncer
tavusi su Muzikos akademijos 
bei Lietuvos Nacionaliniu sim
foniniais orkestrais, surengusi 
daugelį solinių bei kamerinės 
muzikos rečitalių Lietuvoje ir 
užsienyje. Šiuo metu vakari
niame Čikagos priemiestyje 
turi privačią fortepijono stu
diją. 

Pianistė Gintė Čepinskaitė 

JUBILIEJINIS LFK „LITUANICA" 
POKYLIS 

500 dol. prizą per „Draugo" pokylį laimėjo Laima Milaitienė kairėje! iš 
Oak Uwn. Laimiki jai iteike „Draugo" administracijos reikalu vedėja 

Krumpliene 

• D a ž n a i s a k o m a , kad 
cepelinai, kugelis ir koldūnai 
skaniausi pas mus . Atsi lan
kyki te ir pa ty s į s i t ik ins i t e ! 
Turime daug kitokių valgių, 
priimam*' užsakymus įvairioms 
propirr.s Sagi l ' s r e s t o r a n a s , 
681 i W. 87 St., B u r b a n k , IL. 
Tel. 708-598-0685. Lauk i ame! 
I rma ir B a r b a r a . 

Nuotr Jono Kuprio 
• A m e r i k o s L ie tuv ių ra 

di jas , vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v . r . 
p e r W C E V 14.50 AM. T e l . 
773-847-4903, adresas . 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

Siuntiniai, pinigai i Lietuva per 

Speciali nuolaida PINIGŲ 
persiuntimui. 

(įstaiga „Draugo" pastate.) 
Tel. 1 773 838 -1050 . 

Užsiminus apie šį pokylį ir 
didžiulę klubo šventę spalio 
28 dieną, norėtųsi pakviesti 
visus futbolo ir bendrai sporto 
mėgėjus bei gerbėjus šioje ne
eilinėje šventėje dalyvauti. 
Tai, iš tiesų, žada būti taip 
pat neeilinis ir visos Šiaurės 
Amerikos lietuvių sportinėje 
veikloje. 

Į šios šventės garbės komi
tetą j a u sutiko įeiti pagrindi
nių Š. Amerikos lietuvių orga
nizacijų vadovai, kurių daugu
ma ats iuntė pasveikinimus ir 
žadėjo asmeniškai pokylyje 
dalyvauti. Sveikinimą atsiun
tė ir Čikagos miesto meras 
Richard M. Daley (jis savo 
sveikinime klubą vadina lietu
viškai, rašydamas ..Futbolo 
klubas Lituanica"). 

Susidomėjimas šiuc rengi

niu yra didžiulis. Tad norin
tieji į jį patekti, turi kiek gali
ma greičiau užsisakyti vietas. 
Išvykus Laimai ir Albertui 
Glavinskams i Floridą atosto
goms, reikia skambinti Leonui 
Juraičiui, tel (708) 532-7526. 
Jurait is ragina registruotis ir 
visus buvusiu* klubo valdybos 
narius, kadangi ir juos norima 
šioje šventėje pagerbti. 

Dar priimami sveikinimai į 
sukaktuvinį leidinį, kuris šį 
kartą bus gana stambus. Lie
tuviai prekybininkai ar kito
kie verslininkai labai kviečia
mi atsiųsti savo sveikinimus. 
Šiuo reikalu skambinti Leonui 
Juraičiui aukščiau minėtu tele
fonu arba jam rašyti: 15242 
N'arcissus C* , Orland Park. 
IL 60462. 

Turintieji domesnių nuo

traukų iš klubo veiklos ar ko
kių nors prisiminimų iš anks
tesniųjų klubo veiklos, turi ją 
siųsti leidinio redaktoriui Ed
vardui Šulaičiui, 1330 S. 51 
Ave., Cicero IL 60804, tel. 
(708) 652-6825. 

Reikia manyti, kad šiuo me
tu, lietuviams sporto entuzias
tams pergyvenant pakilimą 
ryšium su olimpiada Sidnėjuje 
ir gražiomis lietuvių perga
lėmis joje, atgims susidomėji
mas ir mūsų sportu čia Čika
goje. Todėl dabar gera proga 
pasireikšti ir mūsų sporto ger
bėjams, gausiau lankyti fut
bolininkų rungtynes bei kitus 
jų renginius. Gaila, kad kiti 
sporto klubai Čikagoje nei ki
tose vietose neturi sporto vie
netų, nuolatos dalyvaujančių 
amerikiečių ar kitataučių 
rungtynėse. 

E.Š. 

LIETUVIŠKAS MIŠIAS 
AUKOS KUN. J . KELPŠA 

Šv. Antano parapijoje (1515 
S. 50 Ave.) kiekvieną sekma
dienį 9 val.r. šv. Mišios auko
jamos lietuvių kalba, jas atna
šauja kun. Jaunius Kelpša. 
Cicero lietuviams labai svar
bu, kad ciceriškiai bei apylin
kių lietuviai šiose Mišiose 
gausiai dalyvautų. Kviečiame 
visus, kurie tik galite, atvykti 
į 9 val.r. lietuvių Mišias ir 
įsirašyti į šią parapiją. Kiek
vienais metais spalio mėnesio 
sekmadieniais per kiekvienas 
Mišias skaičiuojame, kiek ti
kinčiųjų joje dalyvauja. 

Lietuviai, sukruskime, nes 
galime netekti Mišių lietuvių 
kalba. Mes, senieji parapijie
čiai esame optimistai, tikimės, 
kad mūsų lietuvių skaičius 
didės ir dar ilgai gyvuosim lie
tuviškoje parapijoje. 

Cicero apylinkės valdyba po 
vasaros pertraukos vėl pradės 
darbuotis. Spalio 15 d. ji tuoj 
po 9 val.r. šv. Mišių parapijos 
salėje rengia rudeninį paben
dravimą, vaišins skaniais ce
pelinais, pyragais ir kava. Visi 
maloniai kviečiami atvykti, 
skaniai pasivaišinti bei sma
giai praleisti laiką draugų 
tarpe. Gautas pelnas bus ski
riamas mūsų parapijos reika
lams. 

Našl ių , naš l iukų ir pavie
nių klubo susirinkimas vyks 
spalio 6 d. 1 val.p.p. Šaulių 
salėje, 2417 W. 43rd Str. Po 
susirinkimo bus vaišes. 

Zarasiškių klubo Čikagoje 
metinis narių susirinkimas 
įvyks šių metų spalio 5 d. 1 
val.p.p. Šaulių namuose. Na
riai kviečiami dalyvauti. 

S O L I S T A I D R A U G O k o n c e r t a s 
2000 m. s p a l i o 8 d. 

Irena Milkevičiūtė Mindaugas žemaitis Akompaniatorė 
Sonata Zubovienė 

Mother McAuley gimnazijos auditorijoje 
3737 W.99 Street, Chicago, IL 60655 

Pradžia 3 vai. p.p. 

DHIotaJ parduodami: 
„Draugo" administracijoje, 4545 W. 63 Str., IL 60629; 
„Seklyčioje", 2711 W. 71 Str., Chicago. IL 60629. 




