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Sovietų okupacijos žalos dydis 
Lietuvai kol kas įslaptintas 

Vilnius, spalio 5 d. (BNS) 
— Lietuvos vyriausybei ket
virtadieni pateikiamas sovietų 
okupacijos padarytos žalos dy
dis, kurį suskaičiavo speciali 
tarpžinybinė komisija, tačiau 
jis visuomenei kol kas nėra 
skelbiamas. 

Kaip informavo Teisingumo 
ministerija, sovietų okupacijos 
padarytos žalos dydį liudijan
tys dokumentai yra slapti, 
paženklinti užrašu „Riboto 
naudojimo", todėl duomenų ži-
niasklaidai neteikiama. 

Anksčiau skelbta, kad 50 
metų trukusios SSRS okupaci
jos padaryta žaia Lietuvai ver
tinama „devynženklėmis su
momis" JAV doleriais. 

Sovietų okupacijos padarytą 
žalą skaičiavo Ūkio ministeri
jos Ekonomikos ir privatizaci
jos institutas. Jo direktorius 
Juozas Bivainis sakė, jog žalos 
dydis buvo skaičiuojamas 
dviem ratais. Pirmojo metu — 
1996-1997 metais — buvo iš 
esmės suskaičiuota ir invento
rizuota okupacijos padaryta 
žaia. Tuomet instituto darbo 
grupei talkino 12-kos institu
cijų žmones, kurie rinko pir
minius padarytos žalos faktus. 

Šiais metais, Seimui pri
ėmus sovietų padarytos oku
pacijos atlyginimo įstatymą, 

nuspręsta patikslinti vertini
mus. Instituto darbuotojai du 
mėnesius tikslino turimus 
duomenis, be to, visa okupaci
jos žala buvo perskaičiuota 
1999 metų JAV dolerio kursu, 
nes iki tol buvo skaičiuojama 
1996 metų JAV dolerio kursu. 

J. Bivainio teigimu, į žalos 
dydį buvo įskaičiuota tik ma
terialinė žala. Sunaikintos ar 
pagrobtos ne materialinės ver
tybės, pavyzdžiui, archyvai, 
įtrauktos į atskirą „neįkai
nojamų vertybių" pastraipą. 

Vyriausybei gavus ir ap
svarsčius duomenis apie oku
pacijos padarytos žalos dydį, 
ministrų kabinetas turėtų 
mėginti surengti derybas dėl 
žalos atlyginimo su Rusija — 
SSRS teisių ir įsipareigojimų 
perėmėja. Tokia procedūra nu
matyta birželį Seimo priimtu 
įstatymu dėl SSRS okupacijos 
žalos atlyginimo. Tačiau de
rybų surengimo perspektyvos 
ir jų rezultatyvumas kol kas 
vertinami skeptiškai, nes Ru
sija griežtai neigiamai'reaga
vo į Lietuvoje priimtą SSRS 
okupacijos žalos atlyginimo 
įstatymą. Seimui priėmus 
įstatymą, Rusijos URM pa
skelbė pareiškimą, kuriame 
neigiamas pats Baltijos vals
tybių okupacijos faktas. 

Rinkimų kampanijoje ryškėja 
„nešvarūs darbai" 

Vilnius, spalio 5 d. (Elta) — 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) rinkimų štabui 
kelia nerimą kai kurie rinki
mų kampanijos faktai. Aštuo
ni įvairių partijų kandidatai 
Raseinių rinkimų apygardoje 
Vyriausiajai rinkimų komisi
jai (VRK) įteikė bendrą pa
reiškimą dėl nekorektiškos 
kampanijos Raseinių apygar
doje. Tarp pasirašiusiųjų iš di
džiųjų partijų nėra tik Naujo
sios sąjungos kandidato. 

Pareiškime teigiama, kad 
„rinkėjai skundžiasi dėl jiems 
daromo spaudimo balsuojant 
už atitinkamą kandidatą mo
kant po 10-15 litų žmogui". 
Rinkėjai skundžiasi, kad atei
nama į namus, butus ir iš 
anksto aiškinama, už ką rei
kia balsuoti žadant atsilyginti. 
„Yra signalų, kad senelių - in
validų namams, kai kuriose 
ligoninėse dovanojami pinigai, 
aparatūra, sudarant sandorį 
su vadovybe del rinkimų. Mė
ginama papirkti rinkėjus per 
mokyklas ir vaikus. Gali būti 
falsifikuojami rinkimai suren
kant rinkėjų pažymėjimus", 
perspėja pareiškimo autoriai. 

Pasak konservatorių rinki
mų štabo Informacinės gru
pės, VRK įteikta ir anoniminė 
instrukcija, kurioje Naujosios 
sąjungos šalininkams nurodo
ma, kaip paveikti rinkėjų nuo
mone. Instrukcijoje nurodoma 
„dalyvauti, važiuoti kartu su 
paštininkais ir komisijos na
riais, vežant balsuoti j na
mus", raginama susitarti su 
paštininkais ir juos su savo 
mašinomis pavežioti. 

Tuo tarpu Naujoji sąjunga 
(NS, socialliberalai) reiškia 
griežtą protestą prieš konser
vatorių) atstovų platinamą ne
legalų laikraštį „Žmogus stik
linėmis akimis" ir oficialiai 
kreipėsi į teisėsaugos struktū
ras. Ši partija ketvirtadienį 
įteikė prašymą VRK įspėti A. 
Brazausko socialdemokratinę 
koaliciją del „veiksmų, neside
rinančių su laisvų, sąžiningų 

ir demokratiškų rinkimų prin
cipais". 

NS Informacinis centras pa
žymi, kad šmeižikiškame lei
dinyje „Žmogus stiklinėmis 
akimis" yra jų vado Artūro 
Paulausko nuotrauka bei pra
manytais faktais iliustruojami 
rašiniai apie Rainių tragediją 
bei nusikaltėlį Petrą Raslaną. 
Skaitytojams sudaromas įspū
dis, jog A. Paulauskas yra kal
tas dėl Rainių žudynių arba jų 
dangstymo. 

NS pavyko aptikti galimus 
leidinio gamybos autorius. 
Spalio 1 d. Užpalių kultūros 
rūmuose konservatorių kandi
datas į Seimą, Utenos apskri
ties viršininkas Rimantas Di
jokas asmeniškai dalijo leidi
nius susirinkusiesiems, į salę 
juos atnešė ir Utenos rajono 
meras, R. Dijoko rinkimų šta
bo vadovas Edmundas Pupi
nis. Dėl šio fakto NS oficialiai 
kreipėsi į Valstybės saugumo 
departamentą, Utenos rajono 
apylinkės prokuratūrą bei ra
jono policijos komisariatą, 
prašydami imtis priemonių 
prieš aiškiai šmeižikiško leidi
nio, „nukreipto prieš NS pir
mininką A. Paulauską, platin
tojus ir užsakovus". 

* Prieš šiuos Seimo rinki
mus partijos pirmą kartą ga
lėjo oficialiai nusipirkti rinkė
jų sąrašus. Iš 27 Seimo rinki
muose dalyvaujančių partijų 
tik penkios pageidavo turėti 
43 rinkimų apygardų rinkėjų 
sąrašus. Yra nustatyta, jog 
reikia mokėti pusę lietuviško 
cento už kiekvieno rinkėjo pa
vardę ir pridėtinės vertės mo
kestį. Priklausomai nuo rinki
mų apygardos dydžio, sąrašo 
sudarymas kainuoja apie 200-
250 litų. Daugiausia Statisti
kos centrui sumokėjo Naujoji 
sąjunga — 6.343 litus. Ma
žiausiai, tik 21 litą ir 37 cen
tus, už aštuoniolikmečių sąra
šą sumokėjo „Socialdemokra
tija 2000". Sąrašuose yra nu
rodoma rinkimų apylinkė, rin
kėjo vardas, pavardė ir rinkėjo 

Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis su Sydney olimpinių žaidynių dalyviais parlamente surengtame jų 
p a g e r b i m e . Kęstutio Vanago (Elta' nuotr. 

Pool impinis Lietuvos 
spindesys ir skurdas 

Seimo vadovas padėkojo 
olimpiečiams 

Vilnius, spalio 5 d. (BNS-
Elta, — Ketvirtadienį Seimo 
rūmuose buvo iškilmingai pa
gerbti Lietuvos atstovai 
olimpinėse žaidynėse Sydney. 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis padėkojo sporti
ninkams, jų treneriams už 
puikius rezultatus olimpiadoje 
ir įteikė jiems dovanas — pro
ginę 50 litų monetą ir savo ką 
tik pasirodžiusią trijų tomų 
knygą „Sunki laisvė". 

Tautinio olimpinio komiteto 
prezidentas Artūras Poviliū
nas prisipažino netikėjęs, kad 
lietuviai gaus olimpiadoje 17 
medalių. Jo teigimu, Lietuvos 
olimpinė delegacija pasirodė 
nepaprastai šauniai. Sporto 
departamento generalinis di
rektorius Rimas Kurtinaitis 
pabrėžė, kad Sydney — jau is
torija. Todėl jis linkėjo sporti
ninkams sėkmės siekiant kitų 
laimėjimų. Lietuvos krepšinio 
federacijos prezidentas Algi
mantas Povilionis irgi pa
sidžiaugė Lietuvos sporti
ninkų laimėjimais ir priminė, 

kad olimpinės žaidynės ir Sei
mas rungtyniauja kas ketveri 
metai. 

Pagerbti Lietuvos sporto 
žvaigždžių Seimo Baltijoje sa
lėje gausiai susirinko Seimo 
darbuotojai ir pailamentarai. 

Ceremonijoje dalyvavo olim
pinį auksą iškovojusi šaulė 
Daina Gudzinevičiūtė. disko 
metikas Virgilijus Alekna, 
Andrejus Zadneprovskis, ir
kluotojos Kristina Poplavska-
ja ir Birutė Šakiclv^nė, Lietu
vos rinktinės krepšininkai, 
kiti sportininkai ir jų trene
riai. 

Premjeras džiaugiasi 
sėkminga investicija 

Ministras pirmininkas And
rius Kubilius, ketvirtadienį 
vyriausybės rūmuose sveikin
damas olimpinėse žaidynėse 
sėkmingai pasirodžiusius Lie
tuvos sportininkus, teigė, jog 
sportui skirtos valstybės biu
džeto išlaidos šiemet buvo pati 
geriausia investicija į val
stybės įvaizdžio formavimą, 
valstybės vardo garsinimą ir 
rodant pavyzdį jaunimui. 

„Mes visą laiką buvome su 

Triukšmas dėl pasiklausymo 
aparatūros — „muilo burbulas" 
Vilnius, spalio 5 d. (BNS) 

— Valstybės saugumo depar
tamentas (VSD* ketvirtadienį 
pareiškė, kad rugsėjo 25 d. 
vienoje bendrovėje Aludarių 
gatvėje rastas elektroninis 
įrenginys yra ne pasiklausymo 
„blakė", o durų sistemos signa
lizacijos įrenginys. „Todėl nėra 
jokio pagrindo tvirtinti, kad 
jis buvo naudojamas pasiklau
symui", sakoma VSD prane
šime. 

Šią savaitę spauda pranešė, 
kad kompiuterių specialistai, 
montavę kompiuterinę įrangą 
„J. Kabašinsko ir partnerių" 
bendrovės patalpose, viename 
kabinetų palubėje pastebėjo 
keistą metalinę dėžutę, kuri 
buvo paslėpta po pakabinamo
mis lubomis. Kompiuterinin
kai nedelsiant apie radinį in
formavo bendrovės vadovą 
Juozą Kabašinską. Jis dien
raščiui „Respublika" sakė ne
abejojąs, jog tariamoji „blake" 

amžius. Panorusių gauti sąra
šus partijų atstovai privalėjo 
pasirašyti pasižadėjimą, kad 
gauti duomenys bus naudoja
mi pagal paskirtį ir nebus per
duoti kitiems asmenims ar in
stitucijoms. Pasibaigus rinki
mams, per mėnesį rinkėjų są
rašai turi būti sunaikinti. -Eitai 

buvo įrengta anksčiau, kai 
tose pat patalpose veikė kita 
garsi tikrinimo bendrovė „Ar-
thur Andersen". 

Saugos bendrovės Jikskomi-
sarų biuras" specialistams pa
tvirtinus, kad rastas daiktas 
gali būti pasiklausymo įren
ginys, J. Kabašinskas nedel
siant kreipėsi į policiją. Prie
taisas buvo prijungtas prie au
tonomiškos signalizacijos sis
temos. Organizuotų nusikal
timų tyrimo tarnyba (ONTT) 
savaitgalį buvo surengusi pa
salą, tikėdamasi, kad įren
gusieji tariamą „blakę" bandys 
ją pasiimti. Visa tyrimo me
džiaga buvo perduota VSD. 

Anot dienraščio, teisėsauga 
ėmė tirti kelias prielaidas. Pa
gal vieną jų — aparatūra 
galėjo būti skirta šnipinėti „J. 
Kabašinsko ir partnerių" 
bendrovę, pagal kitą, — pasi
klausymo įrenginiai galėjo 
būti sumontuoti, kai patalpose 
dirbo .Arthur Andersen". 

J. Kabašinskas yra vienas 
žinomiausių Lietuvos tikrin
tojų, pernai atskleidęs nema
žai klaidų tuometinio valdymo 
reformų ir savivaldybių rei
kalų ministro Sigito Kakčio 
b e , k . ! : ; \ ; : l f j / i ' ) ~ \,A r v ; „ iM'i 
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jumis kartu, sirgome už jus, 
— sakė vyriausybės vadovas. 
Ir, be abejo, skaičiavome", 
pridūrė jis, turėdamas omeny 
sportininkams pažadėtas pini
gines premijas. Kaip žinoma, 
olimpiečių ir jų trenerių bei 
pagalbininkų premijavimui 
reikės 3 milijonų 993,000 fitų. 
Premeras tvirtino, jog šie pini
gai olimpiečius turėtų pasiekti 
kitą savaitę. 

A. Kubilius sportininkams ir 
jų treneriamc įteikė marški
nėlius su užrašu „Nors mūsų 
tik trys milijonai" ir su savo 
autografu. 

Vilniaus valdžia 
olimpiečiams skyrė 

žemės, kurios neturi 
Kaip ketvirtadienį praneša 

dienraštis „Respublika", žemė
tvarkos specialistus nustebino 
Vilniaus vicemero Juozo Imb-
raso pažadas skirti sostinėje 
sklypą Lietuvos tautiniam 
olimpiniam komitetui (LTOK), 
kuris jį padalytų olimpie
čiams. 

Praėjusią savaitę Vilniaus 
vicemeras J. Imbrasas, oro 
uoste pasitikdamas olimpinio 
aukso laimėtojus šaulę Dainą 
Gudzinavičiūtę ir disko me
tiką Virgilijų Alekną, pranešė, 
kad savivaldybė Vilniaus Balt
upių rajone skyrė LTOK 
žemės sklypą, kuris bus pa
dalintas pergalę pelniusiems 
sportininkams. Ši žemė savi
valdybei nepriklauso, be to, 
savivaldybė neturi sprendžia
mosios galios skirstant žemę, 
rašo dienraštis. Valstybei pri
klausančią žemę gali dalinti 
tik vyriausybė, siūlymus tei
kia apskrities administracija, 
o savivaldybė tik tvirtina de
taliuosius planus. 

„Argi jie (olimpiečiai — 
red.) neverti žemės? Manau, 
ir apskritis, ir vyriausybė pri
tars tokiam projektui", sakė J. 
Imbrasas. 

Tačiau Vilniaus apskrities 
viršininkas Alis Vidūnas že
mes sklypo skyrimo galimybę 
vertino daug skeptiškiau. 
„Mes pritartume idėjai skirti 
sklypus medalininkams, bet ir 
tai turėtų spręsti vyriausybe. 
Įsivaizdavau, kad savivaldybė 
jiems nori skirti žemes, ne 
komitetui LTOK-red.i. Olim
piniam komitetui žemes ga
lime skirti tik nustatyta tvar
ka", sake A. Vidūnas. 

LTOK jau prieš dvejus me
tus paprašė savivaldybę skirti 
žemės būstinei ir olimpinio 
miestelio įkūrimui, kur ketin
ta apgyvendinti olimpiadai be
siruošiančius sportininkus 
Tačiau pagal galiojančius įsta
tymus žeme LTOK gali būti 
skirta tik varžytinių tvarka 

Estijos diplomatas teisinasi dėl 
užsienio ministro pareiškimų 

Vilnius, spalio 5 d. (BNS) jog Estijos prekyba su Suomi-
- Seimo pirmininkas Vytau- ja sudaro 30 proc. visos preky

bos, o su Švedija — 16 proc. 
Be to, Suomija yra didžiausia 
investuotoja Estijoje. Jis pri
dūrė, kad yra panašios ne tik 
estų ir suomių kalbos, bet ir 
šių tautų galvosena. 

tas Landsbergis ketvirtadienį 
priėmė naująjį Estijos ambas
adorių Lietuvoje Reiną Oide-
kivi, kuris užtikrino, jog oficia
li Estijos nuostata dėl Baltijos 
valstybių bendradarbiavimo 
nepasikeitė. 

Rugsėjo pabaigoje Estijos 
užsienio reikalų ministras 
Toomas Hendrik Ilves pareiš
kė, jog Estija yra veikiau 
Skandinavijos nei Baltijos val
stybė. 

Anot ministro. Estija yra 
„postkomunistinė Skandinavi
jos valstybė" ir „estai yra be
veik suomiai, nes suomiai yra 
beveik estai". 

Ambasadorius, paklaustas, 
ar UR ministro nuomonė ati
tinka oficialią Estijos nuosta
tą, sakė, jog T. H. Ilves kalbė
jo labiau filosofiškai, turėda
mas galvoje istorinius ir kul
tūrinius estų ir suomių ry
šius. Diplomatas pažymėjo, 

Tačiau R. Oidekivi užtikri
no, jog nė viena rimta Estijos 
politinė jėga neabejoja Balti
jos valstybių bendradarbiavi
mo nauda. Jis sakė, jog tai yra 
ypač svarbu saugumo ir eko
nomikos srityse. 

Ar estai jaučiasi esą suo
miais, ambasadoriaus klausė 
ir Seimo pirmininkas. Pasak 
jo spaudos atstovės, nusišyp
sojęs Estijos ambasadorius at
sakė, jog galbūt taip galvoja 
kai kurie vyresniosios kartos 
estai, bet tikrai ne jaunimas. 

R. Oidekivi Lietuvoje buvo 
akredituotas rugpjūčio mėne
sį. Iki šio paskyrimo jis vado
vavo Estijos URM Rytų Euro
pos ir Vidurio Azijos skyriui. 

Kauno „Inkaro" darbininkai vėl 
badauja 

Kaunas, spalio 5 d. (BNS) 
— Prie Kauno bendrovės „In
karo avalynė" vartų vėl vyksta 
badavimo drama — trečia
dienį badauti dėl atlyginimų 
pradėjo trys šios įmonės dar
bininkai — dvi moterys ir vie
nas vyras, informavo UAB 
„Inkaro avalynė" darbuotojų 
profesinės sąjungos pirminin
kas Kazimieras Ruževskis. 

„Žmonės pavargo laukti, jie 
tikėjosi, kad visos įmonės do
kumentų revizijos bus atliktos 
iki spalio 1 dienos bei jiems 
bus išmokėti atlyginimai, ta
čiau jie nemato jokių po
stūmių bendrovei iškeltose by
lose", sakė K. Ruževskis. Anot 
jo, praradę bet kokią viltį at
gauti likusią dalį uždirbtų pi
nigų, „Inkaro" darbininkai 
tvirtina, kad tik kraštutinė
mis protesto priemonėmis jie 
dar gali apginti savo teises. 

Prie bendrovės vartų badau
ja 50-ties metų Aldona Vi-' 
sockienė ir 59 metų Marija 
Petravičienė, kurios yra „In
karo avalynės" darbuotojos, 
bei „Inkaro koncerno" darbuo
tojas — 35 metų Arūnas Ku-
blinskas. 

Badautojai tvirtino, jog šiais 
veiksmais visų darbininkų 
vardu jie sieks, kad būtų 
grąžinti visi pinigai. „Badau
sime, kol leis sveikata arba 
kol gausime visus pinigus", 
sakė dviejose palapinėse įsi
kūrę badautojai. 

Dalis darbininkų vis dar 
budi prie gamyklos vartų bei 
stebi bendroves teritoriją, kad 
nebūtų išgabenta produkcija 
ir įrenginiai. Profsąjungos va
dovo teigimu, budėjimas prie 
bendroves vartų nebuvo nu
trauktas visą pastarąjį mėne
sį. 

Tai jau trečioji „Inkaro" dar
buotojų bado „kadencija" šiais 
metais. Paskiausioji, pasibai
gusi rusėjo 1-ąją, truko visą 
mėnesį. Po jos visiems 1.200 
„Inkaro" darbininkų, kuriems 
bendrovė iš viso skolinga apie 
3.8 mln. litų, buvo išmokėta 
po dalį atlyginimų. Tuomet, 
pardavus „Inkaro avalynes" 

arba vyriausybes sprendimu. 
LTOK pasiūlė keisti turimą 
žemę Pabradėje, kur yra di
delė sporto stovykla, į sklypą 
Vilniuje, tačiau tokiam siū
lymui taip pat turi pritarti 
apskritis ir vvnausvbe. 

produkciją, bendrovės są
skaitoje buvo apie 500,000 
litų. 

Šiuo metu Generalinėje pro
kuratūroje yra tiriamos bylos 
UAB „Inkaro holdingas" ge
neraliniam direktoriui Artū
rui Vilkeliui dėl galimo pinigų 
plovimo bei AB „Inkaras" ge
neraliniam direktoriui And
riui Pauliukaičiui — dėl 
ūkinės finansinės veiklos ap
laidumo. Iškelta baudžiamoji 
byla ir dėl A. Vilkelio veiksmų 
perduodant 4 mln. litų įsta
tinio kapitalo didinimo būdu 
gautas lėšas nenustatytam 
užsienio firmos atstovui bei 
savo vardu ir bendrovės są
skaita perkant įvairių investi
cinių fondų akcijų už pusę mi
lijono litų. 

* Jau prieš keletą mė
nesių „Lietuvos aido" re
dakcijoje apsilankęs „LUKoil" 
atstovas redaktoriui tiesiai 
šviesiai pasakė, jog „LUKoiP 
finansuos tas partijas, kurios 
po rinkimų sudarys tokias 
sąlygas, kad bendrove „Wil-
liams" paliktų Lietuvą. 

* Kriminalinės policijos 
pareigūnai per eilinę opera
ciją sulaikė keletą asmenų, 
kurie iš užsienio įveždavo ir 
Lietuvoje prekiaudavo kokai
nu. Pas prekiautojus aptiktas 
rekordiškai didelis kiekis — 
maždaug 1 kilogramas — ko
kaino. Iki šiol Lietuvoje tokių 
atvejų nebuvo. Pasak policijos 
generalinio komisaro Visvaldo 
Račkausko, šis faktas rodo. 
kaip sparčiai plečiasi narkoti
kų rinka. įsitvirtinanti ir Lie
tuvoje. V. Račkausko duome
nimis, anksčiau kilogramas 
kokaino juodojoje rinkoje kai
nuodavo apie 70-80.000 JAV 
dolerių, tačiau pastaruoju me
tu ši kaina ir Europos, ir Azi
jos valstybėse nukrito, o tai 
dar labiau spartina narkotikų 
rinkos plėtrą. BNSI 

* Rugsėjį valstybės biu
džetas negavo 66.7 mln. litų 
planuotų pajamų. Iš viso šie
met per pirmuosius 9 mėne
sius iki planuotu pajamų ribos 
trūko 280.5 mln. Lt. Eita 

KALENDORIUS 
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Redaktorė Irena Regienė 

NETIKĖTUMŲ PILNAS OLIMPINIS 
KREPŠINIO TURNYRAS 

Lietuviams ati teko trečioji bronza 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Sporto žinovai, kurie prog
nozavo medalių laimėtojus šių 
metų olimpiniame krepšinio 
turnyre, šį kartą gerokai su
klydo. Jeigu jie atspėjo auksą 
nusinešusius amerikiečius, tai 
kiti medaliai teko visai ne
lauktiems krepšininkams — 
prancūzams ir lietuviams. 

Dauguma specialistų galvo
jo, kad šalia amerikiečių me
daliais gali pasipuošti jugosla
vai, rusai ar italai. Tik vienas 
„Chicago Tribūne" dienraštis 
buvo „ištikimas" Lietuvai ir 
pažymėjo, kad bronzą gali lai
mėti lietuviai, nes tai yra pa
darę ankstesnėse olimpiadose. 

Ir šį kartą „Chicago Tribū
ne" krepšinio apžvalgininkas 
buvo teisus: lietuviai ne tik 
nusinešė bronzą, bet privertė 
sudrebėti ir NBA krepšinio 
žvaigždes — amerikiečius. 
Kaip žinome, paskutinėmis 
sekundėmis nepataikytas mū
siškio Šarūno Jasikevičiaus 
tritaškis Lietuvos-JAV rung
tynėse praėjusį penktadienį 
išgelbėjo krepšinio milijonie
rius nuo gėdingo pralaimė
jimo. Tik vienas tas metimas 
galėjo sugriauti, jau eilę metų 
kartojamą, mitą, jog iš Ameri
kos NBA žvaigždžių sudaryta 

. komanda yra neįveikiama ir ji 
gali varžovus įveikti mažiau
siai 20-30 taškų skirtumu. 

Tą mitą, kaip jau rašėme, 
pirmą kartą sugriovė lietuviai 
rungtynėse „A" grupėje, kuo
met mūsiškiai nusileido tik 9 
taškų skirtumu (76-85). Šis 
skirtumas dar sumažėjo Lie
tuvos-JAV pusfinaliniame su
sitikime, kada amerikiečiai 
laimėjo dviem taškais — 85-

Žvilgsnis i praeitį 

Jeigu šiemet Lietuva buvo 
vienintelė šalis, kuri garsiajai 
Amerikos NBA žvaigždžių ko
mandai du kartus pralaimėjo 
mažiau negu 10 taškų skirtu
mu, tai to mūsiškiai nepajėgė 
padaryti Barcelonos olimpia
doje. Tuomet JAV „Svajonių" 
komandai lietuviai, kurių eilė
se žaidė net keturi 1988 m. 
olimpinių žaidynių čempionai 
(Arvydas Sabonis, Šarūnas 
Marčiulionis, Rimas Kurtinai
tis ir Valdemaras Chomičius, 
tuomet atstovavę Sov. Sąjun
gos rinktinę), pusfinalyje buvo 
priversti nusileisti net 76-127. 
Žinoma, pas amerikiečius ta
da žibėjo kiek šviesesnės 
žvaigždės negu šiais metais. 

Tačiau tas skirtumas tarp 
šių komandų jau gerokai su
mažėjo Atlantoje po 4 metų, 
kada Lietuva amerikiečiams 
pralaimėjo „tik" 22 taškais. 
Tai buvo mažiausiu skirtumu 
JAV krepšininkų laimėtos 
rungtynes Atlantoje. Tada lie
tuvių naudai daugiausia taš
kų (21; pelnė Gintaras Eini
kis. Lietuvos rinktinės žvaigž
des A. Sabonis uždirbo tik 6 
taškus, o R. Kurtinaitis — 8 
(jie žaidė ribotą minučių skai
čių), o Š. Marčiulionis iš viso 
aikštelėje nepasirodė. 

Beje, Atlantos olimpiniame 
turnyre Lietuvos komandoje 
žaidė tik 11 žaidėjų, nes į na
mu.-, iš Amerikos buvo išsiųtas 
mūsiškių žvaigždėms kažko
dėl nepatikęs V. Praškevičius. 

Tada iš Lietuvos norėta atsi
gabenti Andrių Jurkūną, bet 
šis nenorėjo į Atlantą važiuoti. 
Kadangi Lietuva buvo vienin
tele olimpinio turnyro koman
da, išsivertusi su 11 krepši
ninkų, tai dvyliktasis bronzos 
medalis buvo įteiktas vyr. tre
neriui Vladui Garastui. 

Šiemet be žvaigždžių 
ir be pretenzijų 

Šiais metais į olimpinį krep
šinio turnyrą Sidnėjuje išvyko 
be ryškesnių žvaigždžių, o 
taip pat be didelių pretenzijų. 
Dėl kojos operacijos atsisakė 
vykti Arvydas Sabonis, nors 
jis tęsė savo galutinį apsi
sprendimą beveik iki paskuti
nės savaitės. Kiek anksčiau po 
Artūro Karnišovo kojos opera
cijos paaiškėjo, jog ir šis ne
galės pasveikti iki olimpiados. 
Taip pat atsisakė rinktinėje 
žaisti ir jau minėtasis V. Praš
kevičius (jis taip pat priežas
timi nurodė traumą, nors bu
vo galima suprasti, kad dar 
vis tą nelemtą išsiuntimą į na
mus iš Atlantos). 

Taigi, išskyrus G. Einikį, be
veik visi kiti šių metų Lietu
vos rinktinės nariai buvo nau
jokai ir mažiau žinomi krep
šininkai, gal tik išskyrus Sau
lių Štombergą, kuris anksčiau 
„Žalgiryje" ir Lietuvos rinkti
nėje demonstravo brandų žai
dimą. 

Tačiau žvaigždžių nebuvi
mas, kaip atrodo, rinktinei ne
labai pakenkė, o kai kuriais 
atžvilgiais — net padėjo. Mū
sų rinktinėje, išskyrus pirmą
sias rungtynes prieš italus, 
jautėsi gera nuotaika, laisvu
mas, savimi pasitikėjimas. 

Smagu, kad, reikalui esant, 
savo svarų žodį tarė jauni 
žmonės, kurių indėlis šiame 
turnyre gal net didesnis negu 
buvusių kai kurių žvaigždžių. 

Šioje vietoje geru žodžiu no
risi paminėti Amerikoje stu
dijavusius ir čia geros krep
šinio patirties įgavusius 3 
krepšininkus: Šarūną Jasike-
vičių, Mindaugą Timinską, 
Kęstutį Marčiulionį ir Wake 
Forest universiteto trečiojo 
kurso 22 m. amžiaus vyrą Da
rių Songailą, be kurio didelio 
įnašo nebūtų buvę galima gal
voti ne tik apie medalius, bet 
ir į pirmąjį aštuntuką. 

Š. Jasikevičius, žaidęs Ma-
ryland universitete, buvo ge
riausiu taškų medžiotoju šia
me olimpiniame turnyre (jo 
taškų vidurkis 14.0. Jis pus
finalio rungtynėse pelnė 27 
taškus ir privertė amerikie
čius gerokai paprakaituoti. Po 
jo šiose rungtynėse ėjo kiti du 
„amerikiečiai" — D. Songaila 
ir Mindaugas Timinskas (žai
dė Jonos universitete) sukalę 
po 12 taškų. K. Marčiulionio 
indėlis, įsijungiant į žaidimą 
nuo atsarginių suolelio, irgi 
buvo nemažas. 

Dabar jau turbūt iš studija
vusių bei studijuojančiųjų 
Amerikos universitetuose lie
tuvių krepšininkų jau niekas 
nesišaipys ir nepasakos niekų, 
kad JAV mūsų krepšininkai 
nieko gero neišmoksta. Keista, 
kad ilgą laiką Amerikon stu
dijuoti bei žaisti išvykstan-
čiuosius įvairiai niekindavo 

Lietuvos ol impines krepšinio rinktines žaidėjai D a n u s M a s k o l i ū n a s , S a u l i u s Š t o m b e r g a s ir Š a r ū n a s J a s i k e 
vičius dž iūgauja spalio 1 d. Sidnėjaus s u p e r d o m e 89-71 p a s e k m e la imėję r u n g t y n e s pr ieš Austral i ją ir iškovoję 
Lie tuvai bronzos medalį. Eltos n u o t r a u k a 

net žymūs Lietuvos krepšinio 
autoritetai, kaip Šarūnas 
Marčiulionis ir Vladas Garas
tas. 

Žvilgsnis i skaičius 

Lietuvos krepšinio rinktinė 
olimpiniame turnyre sužaidė 
8 rungtynes, iš kurių 3 pra
laimėjo (dvi prieš amerikie
čius ir vienas prieš italus). Du 
pralaimėjimai buvo tik dviejų 
taškų skirtumu. Bendras taš
kų santykis gerokai Lietuvos 
naudai — 620-558. 

Šalia baigminio ketvertuko: 
JAV, Prancūzijos, Lietuvos ir 
Australijos rinktinių, kurios 
varžybinėje lentelėje išsirikia
vo aukščiau minėta tvarka, 
tolimesnes vietas užėmė: 5. 
Italija, 6. Jugoslavija (jų tar
pusavio rungtynių rezultatas 
69-59), 7. Kanada. 8. Rusija 
(kanadiečiai po dviejų pratę
simų įveikė rusus 86-83"!. 9. Is
panija. 10. Kinija (ispanai nu
galėjo kiniečius 84-64), 11. 
Naujoji Zelandija ir paskuti
nėje, 12-oje vietoje, liko Afri
kos čempionai, pralaimėję 
prieš Naujosios Zelandijos 
krepšininkus 60-70. 

Čia stebina Jugoslavijos nu
kritimas: serbai paskutinėse 
grupinėse rungtynėse pralai
mėję kanadiečiams taip ir ne
atsigavo. Juos ketvirtfinalyje 
sutriuškino lietuviai, o susiti
kime dėl 5-tos vietos — ir Ita
lija. Kanada, netikėtai išėjusi 
B grupės I vietos laimėtoja, 
bet vėliau pralaimėjusi ket
virtfinalyje, kitose rungtynėse 
vėl parodė darnų žaidimą ir. 
laimėjusi prieš Rusiją, iško
vojo dar garbingą — VII vietą. 
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Šiuo pavadinimu baigiama 
spaudai ruošti knyga, apiman
ti 50-ties metų lietuvių sporti
nę veiklą buvusioje pokario 
Vokietijoje ir iki šių dienų 
Šiaurės Amerikoje. Anksčiau 
spaudoje esame rašę apie mū
sų užmojį išleisti tokios pa
skirties knygą. Šiandien, ga
lime sakyti, jog sėkmingai ju
dame prie jos pasirodymo da
tos... 

FASKAS, Fizinio auklėjimo 
ir sporto komitetas, įsisteigęs 
1947 metais Vakarų Vokieti
joje, koordinavo tuometinę lie
tuvių sporto klubų veiklą. 
Prasidėjus emigracijai, šis ko
mitetas, persikėlęs į Šiaurės 
Ameriką, tęsė darbą čia, vado
vaudamas iš naujo besikurian
tiems sporto klubams JAV-se 
bei Kanadoje. Laiko slinktyje 
gyvenimo sąlygoms keičiantis, 
komiteto pavadinimas 1965 
m. buvo pakeistas į ŠALFASS 
— Šiaurės Amerikos Lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto są
jungą. Šios organizacijos 
apimtyje, šiandien, jau net 
ketvirtosios kartos lietuvių 
jaunimas yra buriamas sporti-
nėn veiklon. 

Ilgų darbo metų slinktyje 
sportinė veikla lietuviškuose 
klubuose buvo gana sėkminga. 
Pasiekta laimėjimų ir tarptau
tinėje plotmėje, individualiai 
ir komandinėse varžybose. 
Svarbiausia, kad lietuvių jau
nimas auga ir sportuoja savoje 
aplinkoje, gerbiant tautinius 
papročius bei tradicijas. 

Prisiminti šios patirties eigą 
ir yra užrašomi veiklos tarps
niai knygoje, kurią skaitys ir 

ateinančios kartos. Nekalbant 
apie savanoriškas pastangas 
visa tai atlikti, susiduriama 
su nemažomis išlaidomis. 
ŠALFASS-gos centro valdyba 
kviečiame lietuviškojo sporto 
rėmėjus, gerbėjus bei prijau
čiančius prisidėti nors kuklia 
parama. Asmeninius čekius ar 
kita patogesne forma pinigi
nes perlaidas prašom siųsti 
centro valdybos iždininkui Li
nui Balašiui, 35 Treadgold 
Cr., Toronto, Ontario M3A 
2X1. Canada. Arba: Parama 
Lithuanian Credit Union, 
1573 Bloor Str. W., Toronto, 
Ontario, M6P 1A6, Canada, 
ŠALFASS sąskaita. Dėkingi 
visiems. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

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

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

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
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D. ZUBRAUS SUTARTIS 
SU „CANADIENS" 

Šiaurės Amerikos nacionali
nės ledo ritulio lygos (NHL) 
Montrealio „Canadiens" klu
bas pasirašė dvejų metų su
tartį su 22 metų puolėju Dai
nium Zubru. Lietuvos ledo 
ritulininko, kuris iki pastarojo 
meto lygoje turėjo laisvojo 
agento statusą, kontrakto su
ma — 2 mln. JAV dolerių '8 
mln. litų). 

D. Zubrų Montrealio ekipa 
įsigijo 1999 metų kovo mėnesį, 
Filadelfijos „Flyers" klubui 
mainais atidavusi puolėją 
Mark Recch. 

1998-1999 metų sezoną „Ca
nadiens" sudėtyje D. Zubrus 
žaidė 17 rungtynių, pelnė 3 
įvarčius bei 5 kartus rezulta
tyviai perdavė ritulį partne
riams. 

1999-2000 metų sezoną, pa
prastai rungtyniavęs Montrea
lio ekipos puolėjų trejete kar
tu su rusais Sergej Zoltok bei 
Oleg Petrov, lietuvis per 73 
rungtynes įmušė 14 įvarčių ir 
28 kartus asistavo partne
riams. 

Spaudos konferencijoje D. 
Zubrus pasidžiaugė naujuoju 

kontraktu. Jis taip pat vylėsi, 
jog naująjį NHL sezoną „Ca
nadiens" pavyks patekti tarp 
aštuonių geriausių Rytų kon
ferencijos komandų bei toliau 
tęsti kovą atkrintamosiose 
varžybose dėl Stentey taurės. 

Savo karjerą NHL D. Zub
rus pradėjo 1996 metais Fila
delfijos ..Flyers" komandoje. Iš 

Nedaug betrūko, kad „Litua
nicos" vyrų futbolo vienuolikė 
būtų švariai peržengusi ir 
penktąją kliūtį „Metropolitan" 
futbolo lygos rudens rato pir
menybių susitikimuose. 

Kuomet antrame rate Lai
monas Bytautas buvo pakėlęs 
pasekmę iki 3-1 mūsiškių nau
dai (beje, šis vyras įmušė vi
sus įvarčius), atrodė, kad jau 
pergalė garantuota. 

Tačiau, deja, taip nebuvo. 
Vartininkas šiurkščiai sukly
do (jis net 11 m baudinį užsi
dirbo), na, ir gynimas sužaidė 
žemiau galimybių. Žinoma, ja
me labai trūko Petro Šmigels-
kio. kuris šeštadienį sugalvojo 
pagelbėti „Lituanicos" vete
ranams ir buvo sunkokai „pa
kaustytas". 

Taigi spalio 1 d. išvykoje bu-

viso per penkis sezonus jis 
žaidė 290 rungtynių, pelnė 36 
įvarčius. 76 kartus rezultaty
viai perdavė ritulį partne
riams. 

Penktadienį „Canadiens" 
klubas pradeda pasiruošimą 
naujam NHL sezonui g\-g 

Vieni iš sen iaus ių LFK „Li tuan icos klubo ve te ranų - Romas Koženas 
' Koženiauskas ) ir E d m u n d a s V e n g i a u s k a s ruošias i dalyvaut i klubo 50 
metų veiklos minėj ime šeš tad ienį , spal io 28 d vyksiančiam PLC, Lemon-
te N i'.'ir Kd. Š u l a i c i o 

vo prarasti du taškai ir dabar 
po 5 susitikimų mūsiškiai turi 
13 taškų ir dar stovi lentelės 
viršūnėje. Sekmadienio susiti
kime jau pirmame kėlinyje 
„Lituanica" vedė 2-0, nors ga
lėjo dar daugiau įmušti. Ta
čiau vietoje to, prieš pertrau
ką lenkai rezultatą šiek tiek 
sušvelnino, padarydami 1-2. 
Antrame kėlinyje vaizdas pa
sikeitė, nors ir buvo žaidžiama 
pavėjui. Pradžioje dar buvo 
pasiektas trečiasis įvartis, ta
čiau tada mūsiškiai nuspren
dė „pailsėti". Sunku suprasti, 
kas jiems atsitiko, bet tuo pa
sinaudodami varžovai rezulta
tą išlygino. 

Spalio 8 d. „Lituanicos" vy
rai vyksta į tolimąją šiaurę — 
į „Serbian Center" aikštę Lake 
Villa miestelyje prie Wiscon-
sin sienos. Spalio 15 d. jie vėl 
rungtyniaus namuose — Le-
monte (prieš „Rams"). Ten jie 
turės ir priešpaskutines rung
tynes spalio 22 d. (prieš „Spar
ta"). O pirmenybiniai susitiki
mai bus baigti spalio 29 d. 
išvykoje prieš „Centrum 
Sport". Kaip matome, ši data 
yra kiek neparanki, nes bus 
kitą dieną po „Lituanicos" 50 
metų minėjimo pokylio. Ta
čiau kiti sako, kad mūsų vyrai 
yra įvairiapusiškai užsigrūdi
nę ir jiems tai neturėtų pa
kenkti. Visų rungtynių pra
džia — 2 vai. p.p. 

„LITUANICOS" 
JUBILIEJINIS 

POKYLIS 
Spalio 28 dieną jau ne už 

kalnų. Šio mėnesio paskutinį 
šeštadienį, 6:30 vai. vakaro, 
prasidės „Lituanicos" futbolo 
klubo auksinio jubiliejaus po
kylis. Čia vyks oficialioji dalis, 
veteranų pagerbimas, žymiųjų 
svečių pristatymas ir jų svei
kinimai. Bus ir vakarienė, šo
kiai (jiems gros žinomasis 
Švabų orkestras) ir kiti įvai
rumai. 

Vietas užsakyti reikia tuoj 
pat, skambinant Leonui Ju-

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

Seimo pirm. V Landsbergis . Seimo 
r ū m u o s e vykusiame olimpines de
legacijos pagerbime, buvo apdova
notas olimpiniais marškinėl ia is 

raičiui — (708) 532-7526 arba 
Laimai Glavinskienei — (630) 
323-6302. Dalyvavimo kaina 
tik 35 dol. asmeniui. Galvoja
ma, kad šį kartą gali pritrūkti 
vietų, nepaisant, kad PL cent
ro didžioji salė yra gana erdvi. 

ATVYKSTA 
EDVARDAS SADAUSKAS 

Kas gi neatsimena „Lituani
cos" vyrų komandos sudėtyje 
žaidžiusio Edvardo Sadausko. 
Jis senaisiais laikais buvo vie
nas iš geresniųjų klubo futbo
lininkų. 

Tačiau jau senokai šis futbo
lo entuziastas apleido Čikagą 
ir apsigyveno šiltojoje Florido
je. Neseniai iš jo gavome laiš
kutį su sveikinimais buvu
siems jo draugams, klubo dar
buotojams. Prie šiltų žodžių E. 
Sadauskas pridėjo ir 200 dol. 
klubo veiklos reikalams. Taip 
pat jis paminėjo, kad spalio 7 
d. atvyksta Čikagon aplankyti 
čia gyvenančios dukros. Be to, 
dar pažymėjo, jog, jei aplinky
bės leis, pasiliks čia iki mė
nesio pabaigos, nes norėtų da
lyvauti „Lituanicos" klubo 50 
metų minėjime. Tikimės šį di
delį futbolo entuziastą pama
tyti šiame neeiliniame klubo 
sukakties minėjime! E.Š. 



KLASTĄ PRIMENANTI 
SPALIO 9-OJI 

IGNAS MEDŽIUKAS 
Lenkai, po Pirmojo pasauli

nio karo atstatę valstybės ne
priklausomybę, nepasitenkino 
tautinės Lenkijos ribomis; nu
lėmė maršalo J. Pilsudskio 
planas — atstatyti Lenkiją is
torinėse sienose, federaliniais 
pagrindais prijungiant Lietu
vą, Ukrainą, Gudiją. Dėl dide
lių teritorinių pretenzijų kilo 
karas su bolševikais. Lietuva 
jau buvo pasirašiusi su So
vietų Rusija 1920.VII.12 d. su
tartį, kuria ji „visiems am
žiams atsisakė nuo visų Rusi
jos suvereniteto teisių, kurias 
ji yra turėjusi lietuvių tautos 
ir jos teritorijos atžvilgiu". 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras pasiųstoje Lenkijai 
notoje deklaravo neutralumą 

"Lenkijos - Sovietų Rusijos ka
re ir siūlė lenkams tartis dėl 
naujos demarkacijos linijos. 
Tačiau Lietuvos vyriausybė 
Suvalkijoje pasiuntė karinius 
dalinius užimti lietuvių gy
venamas vietas, iš kurių rusų 
spaudžiama buvo pasitrauku
si Lenkijos kariuomenė. Prie 
Varšuvos lenkai, sumušę ru
sus, didelėmis pajėgomis puo
lė ir lietuvių karinius dali
nius, kurie, netikėtai užpulti, 
turėjo didelių nuostolių. 

Lenkijos atstovas VVladys-
law Grabski Spa konferenci
joje, Belgijoje, 1920 m. liepos 
13 d. buvo pasirašęs sąjungi
ninkams pasižadėjimą: „Len
kų vyriausybė sutinka, kad 
Vilnius nedelsiant būtų ati
duotas lietuviams ir išskirtas 
iš bolševikų ruožo paliaubų 
metu", kartu sutinka „priimti 
Aukščiausios' Tarybos spren
dimą Lietuvos sienų klausi
mu". 

Deja, lenkai to nepaisė. Są
jungininkams verčiant, rugsė-
jo mėnesį Suvalkuose prasi
dėjo lietuvių ir lenkų delega
cijų derybos. Tuo pačiu metu 
prie Lydos lenkai telkė kari
nius dalinius Vilniui užimti. 
Spalio 7 d. sutartis buvo pasi
rąžyta, o spalio 8 d. rytą gen. 
L. Želigovskio vadovaujami 
lenkų kariuomenės daliniai 
pradėjo žygį į Vilnių. Lietuvos 
kariuomenės vadas gen. S. Žu
kauskas iš pradžių manė Vil
nių ginti. Bet sužinojęs, kad 
neproporcingai didelės jėgos 
buvo sutelktos užimti Vilniui. 
įsakė kariuomenei trauktis. 
Lietuvos įstaigos skubiai kė
lėsi į Kauną. Anglų pik. Ward 
tarpininkavo, kad nesuspėju
siems būtų leista evakuotis. 

Lenkai pasauliui aiškino, 
kad Vilniaus užėmimą įvykdė 
nepaklusnus gen. L. Želigows-
ki, bet klasta buvo aiški. Dirb
tinai sukurta „Vidurinioji Lie

tuva" buvo įjungta į Lenkijos 
teritoriją. Iš tikrųjų tai buvo 
J. Pilsudskio sumanymas, ką 
jis vėliau prisipažino ir tuo di
džiavosi. 

Tautų Sąjunga spalio 14 d. 
pasmerkė L. Želigovskio žygį, 
bet Vilnius liko Lenkijos val
džioje 19 metų. 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
spalio 9-oji, Vilniaus užėmimo 
diena, buvo paskelbta gedulo 
diena. Miestuose tautinės vė
liavos būdavo iškeliamos, per
rišant jas juodu kaspinu. 12 
vai. dienos metu sukaukdavo 
sirenos, sustabdomas vienai 
minutei judėjimas. Tai buvo 
protesto ženklas prieš neteisy
bę ir skriaudą, padarytą lietu
vių tautai. 

Įsikūrė Vilniaus Vadavimo 
sąjunga ir prie jos Vilniaus 
Geležinis fondas. Buvo renka
mos lėšos pavergtos Lietuvos 
dalies laisvinimui, slaptai re
miami tenai žiauriai persekio
jami veikėjai. Poetai sukūrė 
Vilniaus ilgesio ir ryžto jį at
gauti poezijos kūrinių: Petras 
Vaičiūnas „Ei, pasauli! Mes be 
Vilniaus nenurimsim'", Kazys 
Binkis — „Gelžinio Vilko mar
šą". Šie kūriniai kompozitorių 
harmonizuoti, pritaikant cho
rams ir orkestrams, savo jau
tria melodija uždegdavo Lietu
voje giliai patriotinius jaus
mus. Lietuva neturėjo diplo
matinių santykių su Lenkija, 
kol 1938 m. kovo 18 d. ultima
tumu buvo priversta juos už
megzti. 

Lenkams spaudžiant, buvo 
uždaryta Vilniaus Vadavimo 
sąjunga, jos spaudos organas 
„Mūsų Vilnius" ir radijo va
landėlė Kauno radiofone. Len
kų pasiuntinybė pareikalavo 
neminėti spalio 9 — Vilniaus 
gedulo dienos. 

Buvęs Lenkijos karinis at
stovas Kaune gen. štabo pik. 
Leon Mitkiewicz 1968 m. Lon
done išleido savo atsiminimus 
„Wspomnienia Kowienskie", 
kuriuose rašo, kad gegužės 3 
d. Lenkijos tautinės šventės 
proga Lenkijos pasiuntinys 
Kaune Franciszek Chorwat 
buvo sukvietęs savo atstovy
bes tarnautojus ir svečius (tik 
lenkus) į Metropolio restoraną 
iškilmingiems pietums. Čia jis 
pasakė patriotinę kalbą, už
baigdamas tostu „Kad mes 
Lenkijos respublikos atstovy
bė Lietuvoje greičiau taptume 
Kauno vaivadija!" Pik. L. Mit
kievvicz nuomone, tai buvo 
žalinga lietuvių jausmų pro
vokacija, priešinga instrukci
joms, kurias buvo gavęs Len
kijos pasiuntinys F. Chorvvat, 
išvykdamas atstovauti Lenki

jai į Kauną. Restorano tarnau
tojai tą kalbą girdėjo ir supra
to lenkiškai. Ta kalba, rašo 
pik. Mitkievvicz, Chorvvat už
trenkė duris geriems santy
kiams su lietuviais. 

Atsiminimuose pik. Mitkie
vvicz rašo, kad jam labai pati
ko apeigos ir žuvusių pagerbi
mas prie Nežinomo kareivio 
kapo Karo muziejaus sodelyje. 
Įėjęs į Karo muziejaus salę, 
pik. Mitkievvicz buvo labai 
nustebęs. Jam atrodė, kad jis 
esąs ne lietuviškame Kaune, 
bet Krokuvoje ar Varšuvoje. 
Čia buvo išstatyti Lietuvos 
kunigaikščių, Lenkijos karalių 
portretai, bendros lietuvių ir 
lenkų kovos su kryžiuočiais, 
Liublino unija. Bet pik. Mit
kievvicz pastebėjo, kad čia 
reiškėsi Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštijos ir jos vado Vy
tauto kultas. 

Toliau jis konkrečiai prieina 
prie lietuvių lenkų santykių 
pablogėjimo. Vienoje salių an
trame aukšte stovėjo Suvalkų 
sutarties paminklas, juodo 
marmuro obeliskas, kuriame 
sidabrinėmis gedulo raidėmis 
iškalta: „Atmink, lietuvi, kad 
klastingas lenkas, pasirašęs 
Suvalkų sutarti **" -*-
lio 7 d., jau po dviejų dienų tą 
sutartį sulaužė ir pagrobė 
tavo sostinę Vilnių". 

Čia pat prie obelisko paka
bintas juoduose gedulo rėmuo
se 1920 m. sutarties tekstas 
su Lenkijos atstovų pik. Mac-
kievvicz ir Lukosievvicz bei lie
tuvių atstovų parašais. 

Gen. V. Nagevičius, paste
bėjęs Lenkijos karinio atstovo 
įspūdį, pasakęs: „Labai gaila, 
kad taip atsitiko. Šiandien bū
tų galėję visai kitaip būti tarp 
mūsų". 

Atstovas čia radęs ir mar
šalo Pilsudskio didelį portretą, 
nes Pilsudskis Lietuvoje buvęs 
labai populiarus ir laikomas 
Jietuvių bylos išdaviku". 

Istorinėje praeityje lenkai su 
lietuviais kartu yra atlikę 
lemtingų svarbių žygių, su
stabdė kryžiuočių ordino verž
lumą. Bet lenkai yra padarę ir 
daug blogio. Remdamiesi Jo
gailos vedybomis su princese 
Jadvyga, lenkai laikė, kad Lie
tuva yra Jogailos kraitis Len
kijos karūnai. Todėl jie sten
gėsi savintis Lietuvą, menkin
ti lietuvių kalbą, kliudyti jai 
atgauti nepriklausomybę, 
šmeižiant lietuvių tautą, jog ji 
esanti prasčiokų tauta, nesu
gebėsianti savarankiškai tvar
kytis. Ir ginklu, ir klasta mė
gino Lietuvą pavergti. 

Šiandien, kaip Lietuvoje, 
taip ir Lenkijoje, jau kita žmo
nių karta. Atrodo, kad šiuo 
metu lenkų ir lietuvių santy
kiai bent paviršutiniškai ge
riausi, kaip kada nors buvę. 
Skaudi Vilniaus ir jo krašto 

DRAUGAS, 2000 m. spalio 6 d., penktadienis 

Danutė Bindokienė 

Bet ar Lietuva išgirs? 

Paminklas žuvusiems kovose už Lietuvos nepriklausomybe Alytuje. Algir
do Čepėno nuotrauka 

PRIEŠ ŽEMĖS PARDAVIMĄ 
UŽSIENIEČIAMS 

nuogąstauja, kad Lietuvos pi
liečiai nepajėgtų įpirkti že
mės, „o daugeliui užsieniečių 
tai bus be galo pigus pirki
nys", nes žemė Lietuvoje esan
ti daug pigesnė, nei turtingose 
Europos valstybėse. 

Pareiškimo autoriai mano, 
kad Konstitucijos pakeitimus, 
kurie leistų užsieniečiams įsi
gyti žemės ūkio paskirties že
mės Lietuvoje, galima būtų 
svarstyti tik po „keleto metų, 
išsisprendus minėtas pro
blemas". 

1996 m. Seimas priėmė Kon
stitucijos pataisą, leidusią už
sienio piliečiams įsigyti ne že
mės ūkio paskirties žemės 
Lietuvoje. Šiemet vyriausybė 
paskelbė partijų diskusiją dėl 
Konstitucijos pataisų, kurios 
leistų užsieniečiams pirkti 
Lietuvoje ir žemės ūkio pa
skirties žemę. 

Žemės pardavimo liberali
zavimas, be kita ko, reikalin
gas Lietuvai stojant į Europos 
Sąjungą. ( B N S ) 

Septynios Lietuvos 
politinės partijos pareiškė, 
kad dabar būtų „netikslinga" 
įteisinti žemės ūkio paskirties 
žemės pardavimą užsienie
čiams. 

Antradienį paskelbtame 
partijų pareiškime teigiama, 
kad pirmiausia reikėtų leisti 
Lietuvos juridiniams asme
nims įsigyti žemės, nes tai 
„labai išjudintų žemės rinką". 
Anot pareiškėjų, tai būtų labai 
patogu žemdirbiams, nes ban
kai galėtų teikti kreditus, už
statu imdami žemę. 

Pareiškimą pasirašė Vals
tiečių, Nacionaldemokratų, 
Socialdemokratų, Demokrati
nės darbo, Naujosios demokra
tijos partijų bei Krikščionių 
demokratų sąjungos vadovai. 
Nacionalinės partijos „Jaunoji 
Lietuva" vadas Stanislovas 
Buškevičius dokumentą pasi
rašė su prierašu, kad „Lietu
vos žemės parduoti užsienie
čiams negalima niekada". 

Minėtos partijos dabar netu
ri dideles įtakos Seime. 

Dokumentą pasirašiusios 
partijos mano. kad dabar keis
ti Konstitucijos 47 straipsnį ir 
leisti užsienio piliečiams pirk
ti žemės ūkio paskirties žemę 
Lietuvoje yra netikslinga, nes 
dar nėra užbaigta žemės refor
ma, ne visi žemės savininkai 
turi nuosavybę patvirtinan
čius dokumentus. Pareiškėjai 

netekties žaizda 
randai yra likę. 

užgijusi, bet 1 

* Lietuvos diplomatai 
ragina nepervertinti galimų 
neigiamų padarinių Lietuvai 
tapus Pasaulio prekybos orga
nizacijos (PPO) nare, nes ilgai
niui narystės privalumai bus 
gerokai didesni. Lietuva auto
matiškai taps PPO nare pra
ėjus 30 dienų po to, kai oficia
liai informuos ją, kad jos par-
amentas patvirtino narystės 

dokumentą. 'Eitai 

Kiekvienos valstybės parei
ga rūpintis savo gyventojų ge
rove, nors, deja, ne visos jos 
šios auksines taisyklės laikosi 
ar sugeba laikytis. Tačiau 
kiekviena civilizuota valstybė 
vertina savo piliečius, net ir 
tuomet, kai jie gyvena už vals
tybes geografinių bei etnogra
finių sienų. Pavyzdžiu galime 
laikyti ir Ameriką, kuri griež
tai reaguoja, kai jos piliečiai 
kurioje kitoje šalyje yra perse
kiojami, skriaudžiami, pa
sikėsinama prieš jų gyvybę ar 
saugumą. Juk prisimename, 
kad Amerikos vyriausybei ne 
kartą pavyko pragręžti plyšelį 
sovietų imperijos geležinėje 
uždangoje ir ištraukti iš „rau
donojo rojaus" savo pilietį. 
Pasitaikė tokių atvejų ir lietu
viams, kurių tėvai (ar jie pa
tys) gimė Amerikoje, bet visą 
gyvenimą praleido Lietuvoje. 

Bet ar Lietuvai, kuri yra 
nepalyginamai mažesnė už 
Jungtines Amerikos Valstijas, 
tiek pat svarbus kiekvienas 
pilietis — nepaisant, kuriame 
pasaulio krašte begyventų? 
Deja, ne... Galima sakyti, kad 
Lietuvos valdžia atranda vis 
įvairesnių būdų savo piliečius 
išjungti iš aktyvaus dalyvavi
mo svarbiausiuose valstybės 
gyvenimo procesuose. O vie
nas tokių svarbiausių proce
sų, kurio metu suteikiama 
proga savo nuomonę — ir va
lią — pareikšti kiekvienam 
valstybės piliečiui, yra rinki
mai. Tai supranta ir didelės, 
ir mažos tautos, suteikdamos 
progą šią pilietinę pareigą at
likti savo žmonėms, gyvenan
tiems užsienyje. Tačiau Lietu
va, atrodo, čia vėl išimtis. 

Šios dienos laiškų skyriuje 
spausdiname ypatingą laišką, 
iš kurio eilučių aidi širdį ve
riantis šauksmas: ,Ar Lietu
vai mūsų jau nereikia?" Ragi
name kiekvieną tą laišką pa
skaityti ir susimąstyti. O dar 
primygtiniau raginame jį pa
skaityti tiems, kurie gali atsa
kyti į tą klausimą. 

Atsižvelgiant į tai, kas laiš
ką parašė, jo mintys pasidaro 
dar prasmingesnės ir svares
nės. Kiek kartų mesti prie
kaištai naujiesiems imigran
tams iš Lietuvos: kodėl jie pa
lieka savo tėvynę, kuriai kaip 
tik reikia jaunesnių, išsilavi
nusių žmonių rankų, kūry
bingumo, sumanumo ir pa
siaukojimo. Tačiau pasiaukoji • 
mas turi būti abipusis: ir vals
tybę valdančiųjų sluoksnių, ir 
tos valstybės gyventojų. Lietu
va čia vėl išimtis — reikalau
jama pasiaukojimo iš žmonių, 
bet per mažai stengiamasi, 

kad tie žmones jaustų bent 
kiek apčiuopiamesnės valdžios 
pastangas pagerinti jų būvį. 
Rodos, per dešimt nepriklau
somybes metų buvo jau laiko 
padaryti klaidų — ir iš jų pa
simokyti, jas atitaisyti... 

Suprantame: įstatymas yra 
įstatymas. Nubalsuota ir pa
tvirtinta, kad po nepriklauso
mybes atkūrimo iš Lietuvos 
išvykusieji žmonės, priėmę ki
tos valstybės pilietybę, auto
matiškai išjungiami iš savo 
tėvynės piliečių sąrašų. Argi 
Lietuvai — tokiam gyventojų 
skaičiumi negausiam kraštui 
— jau tikrai tie žmonės nerei
kalingi? Tik Dievo įsakymai 
yra amžini: žmonių priimtieji 
įstatymai gali (ir yra) būti 
keičiami, papildomi, perreda
guojami, visiškai panaikina
mi, iš naujo sukuriami. Ti
kime, kad būsimojo Lietuvos 
Seimo nariai apie tai rimtai 
pagalvos. 

Galbūt verta pabrėžti dar 
vieną to „dvigubos pilietybės" 
įstatymo neigiamąją pusę (ji 
pažymima ir tame laiške), bū
tent: iki 1944 m. gyvenusieji 
Lietuvoje gali turėti ir Lietu
vos, *r Amerikos pasą, naujieji 
imigrantai — ne. Vadinasi, 
pati Lietuva gilina vieną grio
vį tarp lietuvių visuomenės 
Amerikoje (ir kitur), kai tų 
sprūdžių ir taip nemažai atsi
randa. 

Argi Lietuva iš vieno pilie
tybės klausimo sunarpiiojimo 
dar nepasimokė, kad įklimpo į 
kitą? 

Po Antrojo pasaulinio karo 
užjūriuose atsidūrusiems lie
tuviams dar neatslūgo kar
tėlis dėl reikalavimo iš naujo 
prašyti pilietybės, kai, pagal 
gimimo teisę, jie jaučiasi tik
rieji Lietuvos piliečiai. Dabar 
tą kartėlį jaučia ir naujieji 
imigrantai, tokiu akivaizdžiu 
būdu išjungti iš savo tėvynės 
valstybinio gyvenimo. Didžioji 
jų dalis yra ne kažkokie avan
tiūristai, išsidanginę į sveti
mus kraštus laimės ieškoti, 
bet priversti susidariusių eko
nominių sąlygų. Jie Lietuvą 
myli ne mažiau, kaip anksčiau 
atvykusieji. 

Lietuvai visais laikais daug 
naudos davė užsienyje gyve
nantys tautiečiai, padėdami 
jai ir materialinėmis gėrybė
mis, ir politinėmis priemonė
mis. Ar jau dabar tos pagalbos 
atsisakoma — visiems lai
kams9 Ar norės savo tautai 
padėti žmonės, kurių toji tau
ta lengvabūdiškai atsisako? 
Kas išgirs mūsų tautiečių 
šauksmą ir į jį atsilieps? 

BIRUTES ODISĖJOS 
ORANGUTANGŲ KARALYSTĖJE 

Nr.l AURELIJA MTTUZIENE 

Aplankyti Indonezijos Kali-
mantano džiunglėse dirbančią 
žymiausią pasaulyje lietuvių 
kilmės mokslininkę Birutę 
Galdikaitę mintis kilo prieš 
daugelį metų. Lietuvą pasiek
davo tik mažytė dalis knygų, 
straipsnių ir filmų, kurie gar
są apie gamtininke skleidė per 
visą pasaulį. 

- Amerikoje jau gimnazijų 
moksleiviai gerai pažįsta Bi
rutę — jos nuotraukos yra mo
kykliniuose vadovėliuose, mo
kiniams rodomi filmai apie 
mokslininkę ir jos globotinius 
orangutangus. Birutės nuo
trauka puošia pernai išleisto 
enciklopedinio biografijų žiny
no apie žymiausias pasaulio 
mokslininkes viršelį, ji nuolat 
minima tarp garsiausių Kana
dos mokslininkų. 

1995 metais pasirodžiusi B. 
Galdikas autobiografinė kny

ga „Rojaus atspindžiai" netru
kus buvo pakartotinai išleista 
Didžiojoje Britanijoje. Kana
doje, Honkonge, Australijoje, 
išversta į korėjiečių, prancū
zų, vokiečių, olandų, švedų ir 
kitas kalbas. Ilgiausiai dirbo 
japonai — septynerius metus 
vertėjai ir biologijos specialis
tai vertė Birutės tekstą į ja
ponų kalbą, kol šviesą galėjo 
išvysti du stori hieroglifais iš
marginti tomai. 

Knygos „Rojaus atspindžiai" 
pagrindu buvo pradėtas kurti 
meninis filmas — pastatytas 
malajų kaimelis, sukomplek
tuotas kūrybinis kolektyvas, 
rasti finansavimo šaltiniai, 
numatyta filmo platinimo sis
tema. Pagrindinę rolę sutiko 
atlikti Akademijos premijos 
laureatė aktorė Marisa Tol-
mei. Likus dvidešimčiai minu
čių iki lėktuvo su aktoriais 

pakilimo ir skrydžio į filmavi
mo vietą, darbai buvo sustab
dyti — įsisiautėję Indonezijos 
miškuose gaisrai neleido ne 
tik filmuoti, bet net kvėpuoti. 

Netikėtai mirus didžiulį pa
rengiamąjį darbą atlikusiam 
prodiuseriui, filmo kūrimas 
įstrigo. Bet žiniasklaida profe
sorės ramybėje nepalieka — 
keletą kartų per savaitę ją 
atakuoja laikraščių, žurnalų, 
televizijos žurnalistai, ji lau
kiama viešnia televizijos lai
dose, auditorijose, privačiuose 
jos gerbėjų pobūviuose. 

Amerikoje populiari video
juosta su Birutės tyrimų sto
vykloje apsilankiusia Holivu
do kino žvaigžde Julija Ro-
berts, dokumentiniai filmai 
apie orangutangų tyrinėtoją 
nereti palydovinės televizijos 
gamtos programose. 

„Legendinė moteris", „oran
gutangų karalienė", „miško 
žmonių globėja" — tai toli 
gražu ne visi epitetai, kuriais 
tituluojama Birutė. Tik Lietu
voje, paminėjus Birutę Galdi
kaitę, dažniausiai išgirsti 

klausimą: „O kas ji tokia?" 
Net ir su didžiausių Lietuvos 
bibliotekų koridorių labirin
tais susipažinę skaitytojai ka
taloguose gali rasti vos keleto 
Birutės straipsnių ir publika
cijų apie ją nuorodas. Nepasi
naudojo proga plačiau supa
žindinti su Birute skaitytojus 
Lietuvos žurnalistai, kai ji pir
mą kartą apsilankė tėvų že
mėje 1998 metais. Tačiau tuo
met kelionės išvakarėse „Lie
tuvos ryte" publikuotas 
straipsnis apie būsimą vizitą 
padėjo profesorei patekti į Lie
tuvą. 

Neturėdama laiko pasirū
pinti reikiamais dokumentais, 
ji surizikavo be Lietuvos vizos 
pasirodyti Vilniaus oro uoste. 
Iš pradžių pasienio pareigūnai 
net girdėti nieko nenorėjo — 
skriskit atgal, ir tiek. Nepa
dėjo nė aiškinimai, kad ryto
jaus dienai yra numatytas vi
zitas pas Lietuvos prezidentą. 

Atsitiktinai Birutė išgirdo 
vieno pareigūno užuominą 
apie skaitytą laikraštyje infor
maciją, kuri suminkštino pa

sieniečių širdis. Tai atvere Bi
rutei Galdikaitei vartus į jos 
tėvų gimtinę. 

Lietuviškoji jaunystė 

Visuose leidiniuose ir rengi
niuose B. Galdikas pristatoma 
ka'p Vokietijoje gimusi kana
dietė. Paprastai apie Lietuvą 
net neužsimenama. Tačiau sa
vo dvasia Birutė visuomet 
jautėsi lietuve. Tai liudija ir 
taškas ant paskutinės jos var
do raidės, kurio pasirašydama 
ji niekuomet nepamiršta už
dėti. 

Dar mokydamasi gimnazi
joje, konkursinio rašinio temai 
Birutė pasirinko savo vardo 
kilmės istoriją. Pasakojimas 
apie kunigaikštytę Birutę, jos 
meilę ir ištikimybę tuomet 
pelne B. Galdikaitei premiją. 
Tik Birutės pavarde vakarie
tišku pavyzdžiu buvo nuo pat 
gimimo rašoma pagal tėvą — 
Galdikas. 

Birutes tėvai — Utenos 
krašte gimusi Filomena Slap-
šytė ir mosėdiškis Antanas 
Galdikas — susitiko pokario 

audros blaškomų pabėgėlių muziką ir šokį, jaunuoliai ne-
stovykloje Vokietijoje. Aukšti, trukus sukūrė šeimą ir per-
šviesiaplaukiai, mėgstantys sikele į Kanadą. (B.d.) 
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ŠVELNŪS IR MIELI TIGRIUKAI 
Vardas gal ir nelabai tinka, 

nes tie „tigriukai" yra linksmi, 
malonūs berniukai, labiau pa
našūs į švelnius katinėlius ne
gu į riaumojančius tigriukus. 
Kaip tik tuo savo linksmu 
švelnumu jie mus ir žavėjo. 
Gaila tik, kad labai mažai tų 
„mūsų" tebuvo. 

Prieš dešimtį metų džiaugė
si Lietuva išsikovojusi nepri
klausomybę, o kartu su ja 
džiaugėmės ir mes. išeiviai. 
Ypač tie, kurie, šalia grumty
nių dėl tėvynės laisvės, dar at
kakliau grūmėmes su aplinka 
dėl jaunosios kartos išlikimo. 
Ir nei koks kosmopolitizmas 
mums rūpėjo, nei mes juo do
mėjomės, pagaliau, nei jis 
kaip nors mus veikė. Mūsų 
gretas dilde tik svetima aplin
ka, su kuria turėjom grumtis 
visiškai vieni, be savo krašto 
atramos. Laisvės rytui tėvy
nėje išaušus, skubėjome jos 
ten ieškoti. Kadangi tik sava 
kultūra — lietuvių kalba, pa
pročiais, tradicijom bei įvairio
mis kitomis kultūros apraiš
komis — buvom gyvi, jos 
naudą sėmėme iki dugno. Ir 
jau labai jautėme, kad per 50 
metų ir tas dugnas prakiuro, 
ir beveik nebėra iš ko semti. 
Pasigedom naujesnės jos kū
rybos, modernesnių laikų ap
raiškų, naujų lapų, žiedų, kar
tais ir naujų šaknų. Skridome 
į Lietuvą, teiravomės. žiūrėjo
me, kalbėjomės, kvietėmės 
menininkus — dailininkus pa
rodoms: solistus, chorus, ma
žesnius dainininkų būrelius 
koncertams: teatro aktorius 
vaidybai; kunigus į gerą kelią 
vesti. Daug jų č\a jau buvo: 
dainavo ir vaidino, deklamavo 
ir kalbėjo, prašė ir žadėjo. Ir 
ne vien tik kultūrininkai. Bū
riais mus lankė mokslininkai 
ir politikai^ verslininkai ir 
analitikai, žurnalistai ir re
daktoriai, vargšų globėjai — 
jiems ir sau laimės ieškotojai. 
Visi neprasti, su aukštuoju. Ir 
visiems buvo gerai. Visiems? 
O gal ir ne taip visiems. Jau 
minėjau, kad mes pirmiausia 
Lietuvoje ieškojom atramos 
mūsų lietuvybės išlaikymo 
darbui, tiksliau — jaunimo, 
mūsų antrosios kartos lietu
viškam ugdymui bei auklėji
mui, o iš čia nupiešto lanky
tojų vaizdelio atrodo, kad to
kios atramos jie mums visgi 
nepastatė. Turbūt nė nebandė 
statyti. Visas jų bendravimas 
vyko tik su mumis, senaisiais, 
iš kurių visi lankytojai bandė 
daugiau gauti negu duoti. Nei 
jie mūsų jaunimu, nei jauni
mas jais per daug domėjosi. 
Tiesa, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės, taip pat ir pa
ties jaunimo pastangomis šio
kio tokio sąlyčio buvo ir išei
vių antrosios kartos su Lietu
vos bendraamžiais, bet tai vy
ko daugiausia pramoginėje 
plotmėje Išskyrus gal sporti
ninkus, kurių suorganizuoti 
vaikų susitikimai sporto aikš-
t'ėse ir už jų, čia ir Lietuvoje, 
laikytini lietuvybę žadinančio
mis pastangomis. Bijau, kad 
jos irgi neliktų tik vienkarti
nis „pasispardymas". Užtat ir 
labai sveikintinas JAV LB 
kultūros tarybos pirmininkės 
Marijos Remienės sumanymas 
pasikviesti iš Lietuvos gražiai 
dainuojančių vaikų trejukę ir 
sudaryti sąlygas lietuviška, 
profesionaliai perduota, daina 
prabilti į išeivijos jau trečios 
kartos tokių pat bendraamžių 
širdeles. Nors pavadinimas, 
kaip jau minėjau, ir ne pagal 
juos. bet gal čia jo ir reikėjo. 
Toks iššaukiantis, patrau
kiantis, viliojantis vardas at
rodė būsiąs sėkmingesnis 
klausytojams prisikviesti. 

„Ąžuoliuko" choro nariai, 
dvvlikmečiai Vytautas Jurge-
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Aurimas Syrusas, mokytojos 

Eleonoros Rakauskienės į tre
jetuką suburti ir labai gerai 
paruošti, koncertavo Lemonte, 
Čikagoje. Detroite, Clevelan-
de, Philadelphijoje ir Vašing
tone. Meniniu požiūriu reper
tuarą bei dainavimą vertino 
praėjusį šeštadienį .Draugo" 
priede Ligija Tautkuvienė, to
dėl apie tai čia nekalbėsiu. 
Mano nuomone, berniukai dai
navo puikiai, scenoje elgėsi 
kaip tikri profesionalai, todėl 
ir klausytojus labai sužavėjo. 
Ir dar labiau gaila, kad jų 
klausėsi daugiausia tik pensi
ninkai, o ir jų buvo ne daugiau 
kaip po šimtinę kiekviename 
koncerte. Kažin kur „šuo pa
kastas"9 Kurgi buvo tas mo
kyklinio amžiaus jaunimas — 
dainininkų amžiaus ir vyres
nieji moksleiviai? Kodei tėvai, 
mokytojai jų į tokį koncertą 
neatsiuntė? Girdėti, kad tik 
Clevelande koncertą ruošė 
naujųjų išeivių kultūrinis 
sambūris „Gija", ir Philadel
phijoje — koncertą ruošė 
Bendruomenės apylinkė, į tai 
buvo atidžiau atsižvelgta. Į 
tuos koncertus buvo sukviesti 
lietuviškų mokyklų mokiniai. 
Bet Lemonte, kur vyko Mairo
nio lietuviškos mokyklos 
mokslo metų pradžios iškil
mės, buvo labai gera proga ke
liems šimtams moksleivių bei 
jų tėvams bent valandą to 
koncerto paklausyti, rengėjai 
skundėsi vos porą dainelių įsi
prašę. Kodėl toks keistas ne
susipratimas ir kur čia beda? 
Iš Vašingtono, bene iš amba
sados, ataidėjo priekaištas, 
kodėl tie tigriukai šiuo laiku 
ne mokyklose, bet skraido po 
Ameriką koncertuodami, nors, 
pagal rengėjus, dėl to su mo-

S K E L B I M A I 

Iš kaires: „Gijos" nare Audronė Majorovienė ir „Trys tigriukai" - Vytautas Jurgelevičius, Aurimas Syrusas ir 
Ramojus Motuzas su Cleveiando lietuvių jaunimu susipažinimo vakare, kuris įvyko rugsėjo 14 d. Clevelando 
Lietuvių namų „Gintaro" restorane. Vakarą organizavo „Gija". Lino Johansono nuotr. 

kyklomis Vilniuje buvo iš 
anksto susitarta. Iš kur čia 
toks nepasitenkinimas? 

Aplamai ir ši mintis, ir jos 
įgyvendinimas buvo labai nau
dingas užmojis antros kartos 
Amerikos lietuvių vaikų lietu
vybei stiprinti, o berniukams 
iš Lietuvos — niekada neuž
mirštamas patyrimas. Kodėl į 
tokias išskirtinai puikias bei 
naudingas pastangas mes taip 
ribotai atsiliepėme? Ar galvo
jame, kad Amerikos lietuviu
kams Lietuvos lietuviukų kul
tūriniai pasirodymai neįdo
mūs, nereikalingi ir su lietu
vybės išlaikymu nieko bendra 
neturi? Nereikia tarpusavio 
bendravimo? Kas į tokį klau
simą gali atsakyti? 

Bronius Nainys 

VERTINAME ATLIKTUS 
DARBUS 

JAV LB Kultūros tarybos 3 metų 
kadencijos apžvalga 

Kai baigiasi metai, papras
tai vertiname nuveiktus dar
bus, skaičiuojame rezultatus, 
bet kartais randame ir ką ap
gailėti. Baigiant LB Kultūros 
tarybos 3-jų metų veiklos ka
denciją, atėjo laikas apžvelgti 
darbus bei užsimojimus, ku
riuos teko atlikti, nepaisant 
įvairių sunkių problemų. 

Mūsų JAV LB organizacija 
klesti, remdamasi ne vadais, o 
visais nariais ir jų darbais. 
Būdami čia užjūryje, kaip ne
gausi tautinė mažuma milži
niškame krašte, stovime prieš 
žūties ar būties klausimą. 
Visą viltį dedame į savo kul
tūrą, lietuvišką švietimą, savo 
paveldėtos tautinės dvasios 
išlikimą. Mūsų kultūrinės jė
gos sumažėjo. Prieš 50 metų 
atvykę ir dar gyvi likę kul
tūrininkai, dailininkai, teatra
lai nebegali reikštis mūsų 
bendruomenėje, o kiti jau ir 
iškeliavo nebegrįžtamai. Esa
me įpratę prie gerų koncertų, 
gėrėjomės mūsų menininkais, 
juos gerbėme ir visur kvie
tėme. Jie aukojosi, neimdami 
honorarų, atsisakydami atos
togų ar net darbo dienų. 
Kultūros prisiminimai nelei
džia jų užmiršti, jie mumyse 
gyvi, jais didžiuojamės. Bet 
visa tai jau praeityje. Keičiasi 
žmonės, keičiasi bendruome
nės nariai. Beprasmiška būtų 
užmerkti akis prieš tikrovę. 
Turime galimybę bendrauti ir 
atsikviesti geriausias menines 
jėgas iš tėvynės. Mes turime 
ta galimybe naudotis, neatsi
likti nuo tautos ir nuo lietu
viškos kultūros. 

Tad LB Kultūros taryba 
emė bendradarbiauti su tauta, 
neužmiršdama ir savųjų kul
tūrininkų, sudarydama poetų. 
solistų, muzikų, ansamblių, 
dainų vienetų, paskaitininkų 
sąrašus su adresais ir telefo

nais. Tie sąrašai buvo išsiųsti 
visoms LB apylinkių valdy
boms, kad joms būtų lengviau 
ruošti kultūrinius renginius, 
minėjimus. Buvo sudarytas 
švenčių ir minėtinų įvykių 
datų kalendorius. Be to, spau
doje skelbiamas Lietuvoje vyks
tančių festivalių bei kul
tūriniu įvykių datos, kad 
vykstantieji į Lietuvą galėtų 
pasigėrėti programas atlie
kančiais: ne tik tėvynės ge
riausiais menininkais, bet ir 
menininkais iš kitų kraštų. 

Kad neišblėstų iš mūsų at
minties baisieji 1991 m. sau
sio 13-tftsios dienos įvykiai 
Vilniuje. Kultūros taryba su
rengė 7 minėjimus skirtingose 
LB apylinkėse. Lemonte, Lie
tuvių dailės muziejuje, meni
nę dali atliko solistė Praurimė 
Ragienė, smuikininkė Linda 
Veleckytė ir muzikas Alvydas 
Vasaitis. Į kitas 6 LB apy
linkes buvo pakviestas buvęs 
politinis kalinys, dabar Seimo 
narys, poetas Vytautas Ci-
nauskas. 

LB Kultūros taryba 3-jų 
metų bėgyje suruošė 39 kon
certus skirtingose LB apy
linkėse Koncertavo: Lenkijos 
lietuv"; kaimo kapela „Klum
pė", Kauno ansamblis „Ka

mertonas", Vilniaus „Kan
klės", solistė Judita Leitaitė, 
solistas Vladimiras Prudniko
vas, muzikė Nijolė Ralytė ir 
berniukų trio „Trys tigriukai". 

LB Kultūros taryba suor
ganizavo platų Lietuvos him
no autoriaus, rašytojo ir publi
cisto dr. Vinco Kudirkos mi
nėjimų tinklą 100 m. nuo jo 
mirties sukakties proga. Aka
deminę paskaitą skaitė do
centė dr. Irena Slavinskaitė, o 
mininę dalį atliko aktorė Vir
ginija Kochanskytė. Jos apke
liavo 12 LB apylinkių, kartu 
veždamos ir vaizdų parodą. 

Atgaivinta ir tęsiama „Po
ezijos dienų" tradicija. „Po
ezijos dienose" dalyvavo poe
tai: Bernardas Brazdžionis, 

.Julius Keleras, Daiva Karu-
žaitė, Eglė Juodvalkė, Vainius 
Aleksa, Vytautas Landsbergis, 
Liūne Sutema, Julija Šva-
baitė, Alfonsas Tyruolis, Balys 
Auginąs, Aurelija Balašaitie-
nė, Dalia Staniškienė. Progra
mose dalyvavo aktorė Nijolė 
Martinaitytė, paskaitininke 
dr. Daiva Markelytė, lite
ratūrologas Algirdas Titus An
tanaitis ir Onutė Pučkoriūtė. 
Vakarai vyko Čikagos Jau
nimo centre, Lemonte ir Cle
velande. 

Po ilgesnės pertraukos 
Kultūros taryba atgaivino mė
gėjų teatrą Čikagoje. Teatras 
pavadintas „Žaltvykslės" var
du; režisierė— aktorė Audrė 
Budrytė. Rašytojo Petro Vai
čiūno „Tuščios pastangos" 
premjera buvo Čikagoje ir an
tras spektaklis Clevelande. 
„Žaltvykslės" teatro sambūris 
ruošia naują spektaklį ir daly
vaus lapkričio mėn. teatro fes
tivalyje Čikagoje. 

JAV LB Taryba: pritarus, 
Kultūros taryba vė! tęsia Pre
mijų šventes. Šios šventės su
daro progą mūsų išeivijos 
menininkus, kultūrininkus 
pagerbti, o taip pat padėkoti 
už jų įnašą į išeivijos kultūrinį 
gyvenimą. Vienos premijos dy
dis — 1,000 dol., mecenatas 
Lietuvių fondas. Įvyko dvi pre
mijų šventės: Clevelande ir 
Čikagoje, o trečioji bus St. Pe-
tersburge, FL, lapkričio 18 d. 
Pagal sudarytas komisijas, 
premijomis būna pažymėti 
spaudos darbuotojai, lituanis
tinės mokyklos, radijo progra
mos, dailininkai, muzikai ir 
tik vienas mokytojas, kuriuo 
mecenatas buvo dr. Jonas 
Adomavičius. Iš viso įteikta 11 
premijų ir laukia dar šių meti, 
5-kios premijos. 

Suruošti vienkartiniai kul
tūriniai renginiai Čikagoje: 
prisimintas vakaronėje a.a. 
poetas Henrikas Nagys, su
ruoštos dr. Antano Lipskio 
poezijos knygos sutiktuvės 
„Rausvas dagio žiedas" ir jo 
meno paroda, o taip pat ir Lie
tuvos vaikų piešinių paroda. 

Rugsėjo mėnesiais Kultūros 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Cikagcs miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžininga.. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AUTOMOOLO, NAMŲ. SVEIKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis \i Ofl. Mgr AJKSO 

3 Kane kaiba ietuviskai. 
FRANK ZAPOUS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773)581-8654 
Window YVashers Needed! 

40,000 per ycar. We necd 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L Ji. McMahon Window VVashing. 
Td. 800-820-6155. 

GREIT PARDUODA 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

taryba skelbia spaudos vajų. 
Su Lietuvių fondo finansine 
parama yra paremiami nauji 
prenumeratoriai, sumažinant 
pirmų metų šių periodinių lei
dinių prenumeratos kainą: 
„Draugas", „Dirva", „Darbi
ninkas", „Eglutė", „Lietuvių 
balsas", „Pasaulio lietuvis", 
„Lituanus", „Bridges" ir „Pen
sininkas". 

Tiek Lietuvoje, tiek JAV 
plačiai spaudoje nuskambėjo 
per 40 metų JAV Čiurlionio 
galerijų sukaupta didelė meno 
darbų kolekcijos paroda. Ko
lekcija buvo pervežta i Lie
tuvą JAV LB Kultūros tarybos 
pastangomis, o pergabenimo 
išlaidas padengė Lietuvių fon
das. Parodos atidarymas „Su
grįžusi išeivija" įvyko 2000 m. 
kovo 14 d. Radvilų rūmuose, 
Vilniuje. Parodą atidarė Sei
mo pirm. Vytautas Landsber
gis ir JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Regina Narušienė. 

1999 m. Kultūros taryba 
išleido labai senų lietuviškų 
knygų katalogą. Tos knygos 
randamos Čikagos miesto cen
tre Nevvberry bibliotekoje. 
Katalogą sudarė ir redagavo 
speciali komisija. 

LB Kultūros tarybos pastan
gomis, šiose LB apylinkėse 
vyko kultūriniai renginiai, (o 
kitose apylinkėse net po kelis 
kartus): Čikagoje, Lemonte, 
Clevelande, Putname, Bosto
ne, Philadelphijoje, New Yor-
ke, Washington, DC, St. Pe-
tersburge, Los Angeles, Den-
ver, Omaha, Seattle, Detroite, 
Baltimorėje, Hartford, Lietu
vos ambasadoje, Washington 
DC, bendradarbiaujama su 
Kanados LB. 

LB Kultūros veikla būtų 
skurdi be Lietuvių fondo fi
nansinės paramos. Nesvarbu, 
kur, kiek ir kada, kultūra 
neišsilaiko tik iš savo kūrybos 
ir veiklos. Kultūros taryba yra 
dėkinga Lietuvių fondui už 
paramą. Trejų metų laikotar
pyje JAV LB Kultūros taryba 
galėjo finansiškai paremti 27 
kartus LB apylinkių kultūrinę 
veiklą. JAV LB Kultūros tary
ba stengėsi savo pareigas at
likti pagal galimybes ir gali 
daug kuo pasidžiaugti, bet 
turi ir ką apgailėti. Bendruo
meniniame gyvenime turi būti 
dirbama susitarimu. Tačiau 
ne visada taip būna ir darbas 
kartais pasidaro neįmanomas. 
Taip atsitiko su Pasaulio lie
tuvių archyvu (PLA). Noriu 
pateikti praeities faktus, kas 
yra tas Pasaulio lietuvių ar
chyvas ir kokia jo pradžia. 

Pagal dokumentus, PLA 
pradžia buvo Vokietijoje 1946 
m., kai ilgametis PLA vedėjas 
Vincentas Liulevičius pradėjo 
rinkti medžiagą. Nuo 1951 m. 
iki 1955 m. PLA globoje ir fi
nansavo VLIKas, o PLA buvo 
seserų Kazimieriečių patal
pose Čikagoje. 1956 m. PLA 

Moteris ieško darbo. Gali dirbti 
7 dienas per savaitę ir gyventi 
kartu. Turi savo automobilį ir 

gerą patirtį sunkių ligonių -
slaugyme. Siek tiek kalba S 

angliškai. Tel. 708-344-3777. 3 

Reikalingi 2 asmenys prižiūrėti 
ir padėti vyr. amžiaus invalidei 
moteriai. Norint, galima gyventi 

kartu. Dienos ir nakties pamainos. 
Reikalinga šiek tiek mokėti i 

angliškai. Skambinti 
708-422-3270, kalbėti angliškai.' 
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DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės j 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Reikalingi dangoraižių langų plovėjai! 
Turi būti patyrę. Darbas visus metus. $100 
+ i dieną. Atvykite šiandien ir galite pradėti 
dirbti rytoj. Reikalingi taip pat paprastų 
langų plovėjai. Patirtis nebūtina. Reikalingas 
automobilis. Galite pradėti dirbti rytoj. 1989 
University Ln. C'nit F, Lisle, IL 60532, teL 
630-434-7030. 

globą ir nuosavybę perėmė 
JAV LB centro (krašto) valdy
ba, o daiktai buvo laikomi pri
vačiuose namuose. Nuo 1964 
m. PLA buvo tėvų jėzuitų turi
mame namelyje, o nuo 1972 
m. Jaunimo centre. 

1971.X.16 d. įvyko centrinių 
LB institucijų pirmininkų 
posėdis, kuriame dalyvavo 
PLB pirm. Stasys Barzdukas, 
LB pirm. Vytautas Volertas, 
Švietimo tarybos pirm. Jonas 
Kavaliūnas ir Kultūros fondo/ 
tarybos pirm. Anatolijus Kai
rys. Buvo nutarta, kad PLA 
perima savo globon LB centro 
(krašto) valdyba ir bendru su
tarimu nuspręsta PLA pavesti 
JAV LB Kultūros fondui/ 
tarybai, pirm. Anatolijui Kai
riui ir jis 1972.VIII.25 d. pasi
rašė nuomos raštą su Jaunimo 
centru. 

Įsikūrus Lituanistinių stu
dijų ir tyrimo centrui (LSTC), 
Pasaulio lietuvių archyvą 
pradėjo prižiūrėti ir papildyti 
LSTC. Buvo norima, kad PLA 
nuosavybė pereitų į LSTC, 
kaip į LSTC įsijungė Liet. mu
zikologijos archyvas, foto ar
chyvas ir kt. Tačiau PLA 
nuosavybė nebuvo ir nėra per
vesta. PLA tebepriklauso JAV 
LB bendruomenei, globojama 
JAV LB krašto per Kultūros 
tarybą. 

PLA archyvo vaidmuo nu
sakoma PLA Statute. Archy
vas yra atskira, nepriklauso
ma, pelno nesiekianti orga
nizacija. PLA tvarkytojui a.a. 
Česlovui Grincevičiui mirus, 
PLA padėtis pasidarė kompli
kuota. Per paskutinius aš
tuonerius metus neprieita su
sitarimo su LSTC. Lietuvių 
bendruomenė neturi raktų į 
savo archyvą, negali patikrinti 
kokiame stovyje jis yra, kas 
ten' daroma. Yra žinių, kad 
daiktai nėra saugūs. Kas įei
na, išeina, ką išsineša. (Infor
macija paimta iš provincijolo 
kun. A. Saulaičio laiško rašyto 
1997. 9. 25 d.) Pasitarimus su 
LSTC vedė LB krašto vald. 
pirm. Vytas Maciūnas, dr. Vi-
tolis Vengrys ir buv. Kultūros 
tarybos pirm. Alė Kėželienė. 
Nepasisekė surasti tinkamo 
susitarimo nei šios kadencijos 
Kultūros tarybai. Tikimės, 
kad susitarimas bus pasiektas 
dėl šio labai svarbaus išeivijos 
istorijos dokumentų išsau
gojimo. 

JAV LB Kultūros taryba su
daro: pirmininkė Marija Re

inienė, Violeta Drupaitė, Dalia 
Anysienė, Juozas Žygas, Regi
na Jautokaitė, Dalia Šlenienė, 
Loreta Venclauskienė, Aušrelė 
Sakalaitė, Laima Petrauskai
tė-Vanderstoep ir spec. reika
lams NY Laima Šileikytė-
Hood. Visi LB Kultūros tary
bos nariai negauna jokio atly
ginimo, dirbama savanoriškai. 

Tariu nuoširdų ačiū Lietu
vių fondui už finansinę pa
ramą. 

Tariu nuoširdų ačiū laik
raščių redaktoriams, ypač 
„Draugo" vyr. redaktorei Da
nutei Bindokienei, ir visiems 
spaudos bendradarbiams už 
pritarimą ir garsinimą LB 
kultūros darbų. Taip pat tariu 
nuoširdų ačiū visoms JAV lie
tuvių radijo laidoms bei lei
dėjams už LB kultūrinių 
"darbų skleidimą. 

Tariu nuoširdų ačiū visiems 
JAV LB Kultūros tarybos na
riams už jų įnašą į mūsų 
bendrą kultūrinį darbą. 

Ypatingai nuoširdžią pa
garbą ir padėką reiškiu JAV 
LB Krašto valdybos pirminin
kei Reginai Narušienei, kuri, 
gerai suprasdama ir įvertin
dama kultūrinio darbo pastan
gas, visuomet padėdavo sun
kiuose darbuose. 

Marija Remienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė 

* Šiemetinis turizmo 
sezonas parodė, kad į Lie
tuvą atvyksta vis mažiau už
sienio piliečių. Naujausiais 
statistiniais duomenimis, per 
aštuonis šių metų mėnesius 
Lietuvą aplankė 2,787 mln. už
sieniečių, arba 8.3 proc. ma
žiau nei tokiu pat metu per
nai. Specialistų teigimu, at
vykstančiųjų užsienio gyven
tojų skaičius sumažėjo dau
giausiai dėl to, kad Rusijos ir 
Baltarusijos gyventojai p rara-
do susidomėjimą netoli pasie
nio Lietuvoje esančiomis pre
kyvietėmis, r Eltai 

* Per septynis šių metų 
mėnesiu* Lietuvoie susituokė 
432 poromis mažiau ir išsi
tuokė 334 poromis mažiau ne
gu per praėjusių metų tą patį 
laikotarpį. J Lietuvą atvyko 
683 žmonėmis mažiau, išvyko 
126 žmonėmis daugiau, paly
ginti su praėjusių metų tuo 
pačiu laikotarpiu. <Eit«> 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

AR LIETUVAI MŪSŲ JAU NEBEREIKIA? 
Atviras laiškas Lietuvos piliečiams ir būsimiems 

Seimo na r i ams 
Lietuvai atgavus nepriklau

somybę, daugelis tikėjome, 
jog, išsivadavę iš „raudonojo 
rojaus", galėsime lengviau at
sipūsti, gyventi be melo, dirbti 
ir kurtį savo nepriklausomos 
tėvynes rytojų. Deja, daugeliui 
šios svajonės teliko svajonė
mis. 

Ekonominė bei finansinė 
valstybės griūtis privertė, 
kaip tada buvo madinga saky
ti, „susiveržti diržus" ir kant
riai laukti, gal ateis ta diena, 
kai už darbą bus mokama pa
gal tikrąją jo vertę, kai nebijo
sime vieną gražią dieną tapti 
bedarbiais, kai būsime užtik
rinti, kad mūsų sumanyto 
smulkaus versliuko „nesuval
gys" nepriekaištingai dirbanti 
biurokratijos mašina ar iki 
kvailumo juokinga mokesčių 
politika, kai galėsime be neri
mo, žvelgti jei ne į savo, tai 
bent į vaikų ateitį. 

Gaila, bet dar tebeaidint 
Sąjūdžio šūkiams, mūsų šir
dyse teberusenant geresnio 
gyvenimo vilčiai, Lietuvos ge
rovės vežimas pradėjo riedėti 
žemyn. 

Tuomet dar netikėjome, kad 
geresnio gyvenimo ieškosime 
svetur. Netikėjome, kad 1991 
metais Jungtinėse Amerikos 
Valstijose pirmą kartą sureng
tos „žaliosios kortelės" (tada 
dar nelabai supratome pačios 
kortelės „svorį" ir kainą) lote
rijos laimėtojai bus praminti 
trečiosios lietuvių emigracijos 
bangos į JAV pradininkais. 
Tačiau tai įvyko. 

Nuo to laiko iš tėvynės, deja, 
pasitraukė tūkstančiai lietu
vių. Vieni atvyko į Ameriką 
kaip laimingieji „žalieji", kiti 
čia apsistojo ir gyvena nelega
liai. Vieni — iš karto pasinėrė 
į margaspalvę daugiatautę jū
rą ir joje pranyko, kiti — iš
liko nuoširdžiai savo tėvynę 
mylinčiais lietuviais, kurių 
meilė ir dėmesys pagal išgales 
kol kas apsiriboja rūpesčiu ir 
finansine pagalba savo arti
miesiems Lietuvoje. 

Laikui bėgant, vis daugiau 
JAV „naujųjų ateivių" (taip 
mus praminė vyresnieji vieti
niai lietuviai) turi galimybę 
gauti JAV pilietybę, ir jie tuo 
naudojasi. Tik, pasirodo, žen
gus šį žingsnį, jie jau nėra rei
kalingi Lietuvai — mylimoji, 
bet nepatenkinta tėvynė auto
matiškai, nepaisydama, nori 
jie to ar ne, atima Lietuvos pi
lietybę. Kas tai? Kerštas už 
„išdavikišką" ekonominę emig
raciją? Ar Lietuvai po kokių 
10 metų nepraverstų mūsų 
kapitalas, kurį mieliau inves
tuotumėme Vilniuje ar Kaune, 
nei kur nors Maryland valsti
joje? Ar jai nesvarbu, kad dau
gelis vyresnio amžiaus trečio
sios bangos emigrantų savo 
senatvės neįsivaizduoja nie
kur kitur, kaip tik Lietuvoje? 
Ar jai nerūpi, kad mūsų „atos
toginiai" pinigai atsidurs ne 
Baltijos miestų-kurortų ar 
kaimo turizmo puoselėtojų ki
šenėse, o kur nors Floridoje? 

Tokie ir panašūs klausimai 
kankina ne vieną, neišrovusį 
iš savo širdies Lietuvos. Ta
čiau šiuo metu neramina tai, 
kad mes prarandame teisę 
balsuoti, t.y. tiesiogiai daly
vauti valstybės gyvenime. Ne

jaugi iki 1941 metų Lietuvą 
palikę jos gyventojai yra ge
resni ir tikresni lietuviai, jei 
jiems ši teisė neatimama (net
gi jų anūkai, kurių daugumai 
Lietuva — tik tolimas archaiš
kas kraštas, gali tapti pilna
teisiais jos piliečiais)? Nėra 
paslaptis, kad 1998 metų Lie
tuvos prezidento rinkimuose 
dabartinį valstybės vadovą 
sėkmė lydėjo didžia dalimi 
užsienio lietuvių (taigi, ir mū
sų!) balsų pagalba. Nejau Lie
tuvai jau nebesvarbu išsaugoti 
kad ir saujelę aktyvių rinkėjų? 

„Neisiu balsuoti, negaliu, 
priėmiau Amerikos pilietybę". 
„Balsuoti? Ką, aš kvailas? Su-
sems ir perduos emigracijai". 
„Nežinau, gal ir eičiau bal
suot, turiu 'žalią kortą'. O jei
gu jie sužinos, kad čia dirbu ir 
atims mano pensiją Lietuvo
je?", tokie ir panašūs žodžiai 
skamba prieš Seimo rinkimus 
„naujųjų ateivių" lūpose. Re
miantis neoficialiais duomeni
mis, šiuo metu Amerikoje gy
vena per 40,000 (o gal ir dar 
daugiau) naujųjų emigrantų iš 
Lietuvos. Atkritus nelega-
lams, „žaliakortininkams" (kai 
kurie jų neis balsuoti solidaru
mo savo šeimos nariams — 
JAV piliečiams vardan, nors 
tai kai kam gali pasirodyti 
juokinga), Lietuvos parlamen
to rinkėjų gretos gerokai pra-
retės. 

Žinoma, šis mūsų nerimo 
laiškas jau pavėluotas — rin
kimų „traukinys" artėja prie 
paskutinės stotelės. Tačiau tai 
— ne paskutiniai rinkimai 
Lietuvoje, ir mes — ne pasku
tiniai, pareiškę norą turėti 
dvigubą pilietybę. Spren
džiant iš to, kokiu greičiu Lie
tuvoje „gerėja" gyvenimas, ga
lima tikėtis Amerikoje sulauk
ti dar ne vieno tūkstančio tau
tiečių, kurie, atsiradus gali
mybei, kaip savo ateities ga
rantą tikrai gaus JAV piliety
bę. 

Todėl norime paprašyti visų, 
balsavimo teisės ir savimonės 
nepraradusių Lietuvos pilie
čių, išrinkti tokį Seimą, kuris, 
be kita ko, pagaliau patvir
tintų įstatymų dėl dvigubos 
pilietybės ir pensijų dvigubo 
apmokestinimo pataisas, bū
siančias naudingomis ne sei-
mūnams, o užsienio lietu
viams ir Lietuvai. Argi nejuo
kinga, kai parlamentas sku
bos tvarka priiminėja įstaty
mus, dėl kurių paskui ilgai ir 
nuobodžiai lankstosi bei atsi
prašinėja pasaulio, o kai kurie 
labai reikalingi teisės aktai 
dūlėja seimūnų stalčiuose. 
Prieš metus JAV Lietuvių 
Bendruomenės tarybos XV se
sijoje buvo priimtas nutari
mas, kuriame pasiūlytos mi
nėtų įstatymų pataisos. Sei
mas joms lyg ir pritarė, su
darė komisiją... tuo viskas (ga
na tradiciškai-lietuviškai) ir 
baigėsi. 

Šiemet Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ir Lietuvos 
Seimo posėdžiuose parlamen
taro Felikso Palubinsko pa
stangomis svarstymui pasiūly
tos minėtų įstatymų pataisos 
taip pat teliko „balsu tyruose". 
Gal tai pernelyg menka prob
lema, o gal kadenciją baigian-

BRANGIAI 

Vieni geresnio gyvenimo ieško užsienyje, o kuriems galimybių išvykti nė
ra — tikisi geraširdžių praeivių pa be r: amų centų. Lietuvos kasdienybės 
paradoksas: parašas ant sienos ir elgeta. Ar jos niekas nebrangina? 

tys seimūnai visą dėmesį su
telkė „treniruotėms", siekiant 
patekti į naujų rinkimų mara
toną... 

Kad ir kokie bebūtų naujojo 
Seimo sprendimai, nėra pa
saulyje valstybės ir valdžios, 
kuri uždraustų žmonėms no
rėti gyventi geriau ir ...mylėti 
savo tėvynę! 

Tiesa, yra ir dar viena išei
tis. Amerikos piliečiais tapę, 
lietuviai neprarado savo lietu
viškų žaliųjų pasų, todėl spa
lio 8-ąją šaltais veidais gali 
eiti prie balsadėžių ir pa
reikšti savo nuomonę. Tik ką, 
tokiu atveju, apgaudinėsime? 

Grupės esamų ir būsimų 
JAV piliečių, ne savo noru ne
tekusių ir neteksiančių Lietu
vos pilietybės, vardu — 

Dalia ir Vytautas 
Badarai , 

Daiva ir Eimis Švabai, 
Daiva ir Vaidas Miliūnai, 

Danguolė ir Rober tas 
Vitkai, 

Raimonda ir Egidijus 
Stankevičiai i r kt . 

NE TIK TINGINIAI IR 
NEDORĖLIAI 

Su pavasariu sugrįžta 
paukščiai ir atgimsta gamta, o 
su rudeniu sugrįžta keliaunin
kai iš Lietuvos ir atsinaujina 
lietuviška veikla. Ne vienas iš 
sugrįžusiųjų noriai dalinasi 
įspūdžiais: vieni gerais, kiti 
blogais, o dar kiti teigia, jog 
Lietuvoje tik tinginiams blo
gai. Atrodo, kad daugelio regė
jimas apčiuopia tik periferiją, 
o tiesiaregiai lieka mažumoje. 

Spauda irgi neatsilieka su 
įspūdžiais. Pavyzdžiui, į klau
simą, kodėl asmuo pasitraukė 
iš Lietuvos, už poros skilčių 
randa užuominą: ar ne ir dėl 
„trupinio aukso, gardaus val
gio šaukšto" (K. Barūnas, 
„Dr.", rugsėjo 8 d.), o dėl rin
kimų karštligės Lietuvoje 
.juntama neviltis ir rezignaci
ja su nemaža doze neapykan-

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

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

Stephen M. Oksas, Prefident 

Pmtarnauįam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiam Kaip 95 Matus. 

tos valdžiai" (R. Česonis, 
„Dr.", rugsėjo 27 d.). Tai vis 
nuomonės mačiusių, kalbėju
sių, girdėjusių, skaičiusių. 
Rinkimams esant ant pat 
slenksčio, būtų gal ne vien 
įdomu, bet ir naudinga išgirsti 
iš pirmų lūpų, iš asmens, ku
ris slegiančia krašto atmosfe
ra ne tik alsuoja, bet ir nešioja 
ant savo pečių. 

Jei taip, tai pasidalinsiu su 
skaitytojais laišku, ką tik gau
tu iš asmens, priklausančio 
patriotinei partijai, nuo Sąjū
džio laikų remiančio prof. 
Landsbergį, turinčio vaikų ir 
anūkų, dar iki šiol dirbančio: 
„Etatai vis mažėja, kurį laiką 
prisieina dirbti nemokamai. 
Tai liūdina visus, nes sunku 
yra verstis, ypač jaunoms šei
moms, turinčioms vaikų. Taip 
mus surietė „konservų" politi
ka. Saviems tik skiriasi pini
gines premijas, išeitines pa
šalpas bei „šiltas" vieteles. 
Tautai — skurdas ir neviltis. 
Jokių prošvaisčių nesimato, 
jaunimui belieka tik emigruo
ti, ieškant svetur duonos. La
bai keista atrodo, kai paskai
tau užsienio lietuvių rašinius, 
neva mes tinginiai ir nedo
rėliai. Taip sakyti gali tik vi
sai Lietuvos situacijos nesu
prantantys, kurie nemato, 
kaip tauta stumiama į pra
žūtį. Jei ir toliau bus taip val
doma, žmonės sukils ir ru
sams bus gera proga vėl mus 
'išvaduoti'. ... Manau, jei ir to
liau užsienio lietuviai mylės 
tik prof. Landsbergį, greitai 
gali nebūti ką mylėti". 

Iš pateikto vaizdo susida
riau įspūdį, kad Lietuvą ap
leidžia nebūtinai tinginiai ir 
nedorėliai, ir ne tiek dėl „gar
daus valgio šaukšto", kiek del 
duonos kąsnio. 

Dr. Leonidas Ragas 
Itasca. IL 

AR ŽINOTE0 

Kiek Lietuvoje yra beglobių 
vaikų? Kiek organizacijų dir
ba, jiems padėdami? Ką jos 
nuveikė? Penktadienio, rugsė
jo 29 d., susirinkome Bočių 
menėje, PLC. „Saulutės" kvie
čiami pasiklausyti Lietuvos 
vaikų fondo Vilniuje atstovų 
Romualdos Navikaitės ir Ro
mano Burbos. Jie atsivežė ge
rai išdėstytas nuotraukas iš 
įvairios fondo veiklos ir su
kurtą plakatą, skirtą vaikų 

globai Kalbėjo įdomiai, trum
pai ir aiškiai. Atsakė trumpai 
ir aiškiai į klausimus apie jų 
vi-iklą. ruĮRSČius ir ateitį. Li
kome sujaudinti jų meile vai
kam--, pasiaukojimu ir rūpes-

Daugelis mūsų aukojame 
Lietuvos našlaičiams, čia buvo 
gera proga sužinoti ir iš pačių 
atstovų išgirsti apie vaikų pa
dėtį Lietuvoje. Deja, mažai 
kas pasiryžo atvažiuoti, pa
gerbti tuos žmones ir suprasti, 
kad mūsų aukos našlaičiams 
yra svarbios, reikalingos ir 
vertinamos. Gal kitą kartą, 
jeigu j ii.- vėl galės atvažiuoti ir 
susidomėjimas bus didesnis, 
turėsim progą suprasti mūsų 
pagalbos Lietuvai svarbą. 

Baniutė Kronienė 
Clarendon Hills, IL 

NEŠDINKIS TEN, IŠ KUR 
ATĖJAI 

Paskutiniu metu, kai kurie 
Lietuvos parlamentarai savo 
dėžutėse Seime rado šmeižto 
pobūdžio lapelius. Pvz., į pre
zidento dėžutę įmestas lapelis 
su pasakymu: „Nešdinkis į 
ten, iš kur atėjai". Kitas pasa
kymas: „Nesvarbu, kad mes 
badausime (jūs visi esate apsi
riję), tačiau paskutinius pensi
jos .grašius panaudosime kil
niam tikslui — demaskuoti 
tėvynės išdaviką Adamkų". 

Štai kokios užkulisinės nuo
taikos vyrauja sąmonėje tų, 
kurie kaltina visą dabarti
nę tvarką Lietuvoje. Juo 
labiau, kad tas vyksta prieš 
Seimo rinkimus. 

Ta pačia proga yra verta 
perskaityti š.m. rugsėjo 16 d. 
„Draugo" straipsnį, parašytą 
Danutės Bindokienės: „Na ir 
pilsto: iš tuščio į kiaurą". 

Jau gerokai po PLB Seimo 
pabaigos „Lietuvos rytas" iš
spausdino ilgą straipsnį, ku
riuo nėra ko pasidžiaugti. Čia 
laikraštis atranda parankią 
adatėlę, kuria baksteli į užsie
nio lietuviams skaudamą vie
tą, sako D. Bindokienė. 

Toliau „Lietuvos rytas" viso
kiais žodžiais koneveikia, už-
gaudinėja, kad mes visi esame 
pasenę ir niekam neverti: 
„Persiųskite visus savo Lietu
vių fondo pinigus į Lietuvą, 
nes neverta stengtis pirštu už
kimšti begriūnantį lietuvišką 
pylimą Amerikoje". 

Baigdamas noriu trumpai 
pakomentuoti apie trečiosios 
lietuvių bangos leidžiamą 
laikraštį Čikagoje „Amerikos 
lietuvis". 

Redakcinė kolegija ir laik
raščio korespondentai nieko 
neužgaudinėja. Duoda užsie
nio žinių ir santraukų iš Lie
tuvoje leidžiamų dienraščių. 
Daug skelbimų ir naudingų 
pasisakymų sveikatos ir ūki
niais klausimais. Laikraštis 8 
puslapių, 10" X 17" dydžio, 
smulkesnis šriftas. Jo įdomūs 
skelbimai niekam nekenks
mingi, nebent jūs norite įsi
mylėti. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles. CA 

PAPILDAU 
Salomėjos Nėries-Bačinskai-

tės tėviškė buvo čia pat. prie 
mano namų, Vilkaviškio 
apskr. Alvito valse., Kiršų km. 
Aš ją, jos tėvus, brolius ir se
seris pažinojau. 

Kai mirė jos tėvas, tai ji į 
Bažnyčią nėjo, bet vaikštinėjo 
šv. Mišių metu lauke. 

Kada nešė karstą į kapus 
laidoti, ji ėjo paskutinė. 

Kai komunistai jos motiną 
sueme ir išvežė į Vilkaviškio 
geležinkelio stotį, ji, neišlai
kiusi žmonių maldavimo, mo
tiną parvežė į namus. 

Kas galėjo tuo laiku savo ar
timuosius išvaduoti0 Tik ko
munistai! Aš bent bijojau ir 
pagalvoti apie jos darbus. Bai
su! 

Ona Kreivėnienė 
Media. PA 
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VERTINGA INFORMACIJA 

Šių metų liepos mėnesio 
bėgyje abu Vokietijos parla
mento rūmai priėmė įstatymą 
dėl vienkartines pinigines 
kompensacijos asmenims, ku
rie Antrojo pasaulinio kare 
metu buvo priverstiniai darbi
ninkai Vokietijoje (,,Zwangs-
arbeiter"„Ostarbeiter"). 

Apgailestautinai tarp kom-
pensuotinų asmenų sluoksnių 
susidarė įspūdis, kad miru
siųjų priverstinių darbininkų 
įpėdiniai visais atvejais nepa-
veldi teisės į šitą vienkartinę 
kompensaciją. Tačiau iš tikrų
jų yra kitaip. Tais atvejais, 
kai buvęs priverstinis darbi
ninkas mirė vėliau, negu 1999 
m. vasario 15 d., jo įpėdiniai 
turi teisę gauti tą kompensa
ciją, kurią mirusis būtų ga
vęs, jei nebūtų miręs. 

Paveldėjimo teisių tvarka 
yra to Vokietijos įstatymo 
(straipsnis 13/1 > nustatyta 
taip: a. žmona (vyras) ir vai
kai lygiomis dalimis; b. jei nė
ra žmonos (vyro) ir vaikų — 
anūkai ir anūkės; c. jei taip 
pat nėra anūkų ir anūkių — 
tada broliai ir seserys; d. jei 
ir brolių, ir seserų nėra — 
tada testamente išvardinti 
įpėdiniai. 

Mano kuklia nuomone, yra 
laitei^svarbu, kad buvę pri
verstiniai darbininkai ir dar
bininkes ..Draugo" skaitytojų 
gretose būtų apie šitą reikalą 
teisingai informuoti, ir aš taip 
pat tikiuos, kad ir kiti lietu
viški periodiniai leidiniai JAV 
ir Kanadoje perspausdins šitą 
laišką. 

advokatas Josef 
Griliches, J .D. 

New York, NY 

A. t A. 
STEFANIJA GASPARAITIENĖ 

Mirė 200 m. spalio 4 d. 
Gyveno Tamarac, FL. Anksčiau Čikagoje, Brighton 

Parko apylinkėje. Gimė Lietuvoje, Šilalėje. Amerikoje 
išgyveno 50 metų. 

Nuliiidę liko: vyras Bernardas, dukra Danutė, žentas 
Juozas Švarai; anūkai — Dalytė, Petras, sesuo Zosė ir 
kiti giminės Lietuvoje. 

Velionė priklausė Čikagos LietuviųOperos chorui. 
A.a. Stefanija pašarvota penktadienį, spalio 6 d. nuo 6 

iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Cali-
fornia Ave. 

Laidotuvės šeštadienį, spalio 7 d. Iš laidojimo namų 9 
vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių Velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę: vyras , dukra , žentas, anūka i ir 
sesuo. 

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440-

A. t A. 
PETRAS SNIEGAITIS 

Lietuvos kariuomenės karininkas 
Mirė 2000 m. rugsėjo 28 d., sulaukęs 84 metų. 
Gyveno Juno Beach, FL. Gimė 1916 m. rugsėjo 18 d. 

Ukmergės apskrityje, Žėruolių kaime. 
Nuliūdę liko: žmona Elena, seserys bei mirusio brolio 

Simono šeima Lietuvoje. 
Velionis Petras buvo palaidotas spalio 3 d. Royal Palm 

Beach Gardens kapinėse, po šv. Mišių St. Paul of the Cross 
bažnyčioje, West Palm Beach, FL. 

Nuliūdusi žmona ir giminės. 

Mylimai Mamytei 

A. t A. 
ZITAI SAKALAUSKIENEI 
mirus , m ū s ų mie lu s g r a n d i e č i u s — dukrą 
J U L Y T Ę Ž U K A U S K I E N Ę , žentą VLADĄ, 
vaikaič ius E L Y T Ę , I N D R Ę ir POVILĄ šią 
skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame 
ir meldžiame Jums Dievo paguodos ir ramybės. 

Jaunimo tautinis ansamblis „Grandis" 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. t A. 

TEODORAS BLINSTRUBAS 
Jau sukako vieneri metai, kai 1999 m. spalio 6 d. mirė 
mūsų mylimas Tėvelis, Senelis ir Uošvis. 
Vienerių metų mirties prisiminimui Šv. Mišios bus 
atnašaujamos sekmadienį, spalio 8 d. 10:30 vai. ryto 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. 
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti mūsų 
brangų Tėvelį maldose. 

Liūdinčios dukros : Severiną Jušk ienė ir 
Daiva P a n a r i e n ė su šeimomis. 

• \ » 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Irena Milkevičiūte '.sopranas), sa pasisekimu dainavusi Lietuvių operos 
pastatyme „Norma". šį sekmadienį pasirodys Mother McAuley mokyklos 
scenoje. Spalio 8 d. 3 vai.p.p. ji kartu su baritonu Mindaugu Žemaičiu at
liks dviejų dalių programą. Atvykite pasiklausyti neeilinio koncerto! 

Pianistė Sonata Zubovie
nė, net tik koncertuojanti so
listė, bet ir patyrusi kameri
nės muzikos atlikėja, akompa
nuos solistams Irenai Milke
vičiūtei ir Mindaugui Žemai
čiui šį sekmadienį Mother 
McAuley (3737 W. 99th Str., 
Chicagoj mokykloje vyksian
čiame koncerte. Programoje -
populiarios lietuvių ir užsienio 
kompozitorių dainos, operų 
arijos, duetai. Bilietus gaiite 
įsigyti ..Seklyčioje". ,.Drauge'' 
ir koncerto dieną nuo 1:30 
vai.p.p. mokyklos salėje. 

SKELBIA SPAUDOS 
VAJŲ! 

JAV LB Kultūros taryba, 
padedant Lietuvių fondui, 
pradedant rugsėjo mėn. iki 
gruodžio 31 d. skelbia spaudos 
vajų. Kviečiame atkreipti dė
mesį į suteikiamus papigmi-
mus naujiems prenumerato
riams ir pasinaudoti šia pro
ga. Spauda yra tautos ir išei
vijos gyvybė. Pasirinkite 
„Draugą" kaip mėgiamiausią 
lietuvišką laikraštį, kuris yra 

,puiki dovana ir kitiems bet 
kuria proga. 

Pastaba: norėdami pasi
naudoti papiginimu. kreiptis 
reikia į kiekvieną laikraštį ar 
žurnalą atskirai. 

Marija Remienė 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirmininkė 

Iš a r t i I r toli 
Istorikas kun. Vincas 

Valkavičius savo trilogijos 
LITHUANIAN RELIGIOUS 
LIFE IX LITHUANIA po dvi 
kopijas paaukojo visoms bib
liotekoms Lietuvoje. Taip pat 
po dvi kopijas pasiuntė ir vi
siems katalikų vyskupams. 
Šią vertingą trilogiją galima 
įsigyti kreipiantis į : Lithua-
nian. History Project. 36 St. 
George Ave.. Norvvood. MA 
02062-4420. ar elektroniniu 
paštu: Vincasvalk@aol.com.. 
ar faksu - 781-762-6389. Ka
dangi dabar reikia nutraukti 
ryšį su sandėliu, kuriame bu
vo laikomi likę egzemplioriai, 
knygas galima įsigyti labai 
papiginta kaina. Paskubėkite. 

Sic d b l m a l 
• Amerikos Lietuviu ra

dijas, vad Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per V, ( FA I J..10 AM. Tel 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. L , 
Siuntiniai, pinigai į Lietuva per 

TRANSPAK. 
Speciali nuolaida PINIGŲ 

persiuntimui. 
(įstaiga „Draugo" pastate.) 

Tel. 1 773 838 1050 

Čikagos skaut in ink ių drau
govės iški lmingas 50-čio 
veiklos minėj imas vyks sek
madienį, spalio 8 d., 3 vai. p.p. 
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje. Programoje, kuriai 
vadovaus v.s. fil. D. Eidukie-
nė. bus šios draugovės veik
los apžvalga ir menine progra
ma, atliekama ..Aušros Var-
tų7,,Kernavės" tunto sesių. 
Bus išstatyta ir daugiau negu 
100 istorinių skautininkių dr-
vės veiklos nuotraukų paroda. 
Kviečiama visa plačioji Čika
gos skautiškoji šeima ir lietu
viškoji visuomenė. 

Lietuviu ka r iu ve teranų 
sąjungos „Ramovė" Čikagos 
skyriaus narių susirinkimą.-
šaukiamas spalio 15 d., sek
madienį. 12 vai. Jaunimo cen
tre. Laisvės kovų muziejuje. 
Kviečiami visi skyriaus nariai 

' susirinkime dalyvauti. 
„Puota j ū r o s dugne" , tra

dicinis jūrų skautininkų 
„Grandis" rengiamas metinis 
pokylis jūrų skautų ir skaučių 
veiklai paremti, šeštadienį, 
spalio . 14 d. vyks Lemonte, 
PLC Lietuvių fondo salėje. 
Pradžia 6:30 v.v. Bus trumpa 
programa, gardi vakarienė ir 
šokiai, grojant broliams Vir
giui ir Eimiui Švabams. Visi 
kviečiami. Apie dalyvavimą 
prašoma iš anksto pranešti Al
donai VVeir. tel. 630-964-9120. 

Irena Norkaitytė-Gelažie-
nė, gyvenanti Hickory Hills, 
IL. St. Džiugo fondui padova
nojo vertingų knygų lietuvių 
ir anglų kalba, kurios bus nu
siųstos į Raseinių viešąją bib
lioteką. Malonu paminėti, kad 
Irena šių metų pavasarį išlei
do savo pirmąją poezijos kny
gą ..Baltoji paukštė". Jos nuo
širdūs ir gražūs eilėraščiai iki 
šiol mažai kam buvo žinomi, 
nes spaudoje poetė su savo kū-
rvba nedalyvavo. 

I*£* r ori o* 
Dailininkės Jadvygos 

Paukšt ienės paroda Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje 
veiks iki spalio 16 d. 

Skaučių — paukštyčiu 
„Saulučių" draugovė Le
monte spalio mėnesio savo 
veiklos gerąjį darbelį skiria 
labdarai - šelpti Lietuvos ne
turtinguosius vaikus. Jos pa
siryžo rinkti antklodes (.blan-
kets), kurios Lietuvon bus 
siunčiamos per „Saulutės" 
Lietuvos vaikų globos draugi
ją. Prašoma visus aukoti nau
jas ar mažai naudotas švarias 
antklodes, jas atnešant į 
paukštyčių sueigą šeštadienį 
po pamokų vykstančią PLC. 
Lemonte, arba įdėti atneštas 
antklodes į tam tikslui Pal. J. 
Matulaičio misijos prieangyje 
pastatytą dėžę. Paukštytės la
bai prašo visus padėti joms 
šiame visuomeniško gerojo 
darbelio vykdyme. Informaci
jai skambinti Dainai Siliū-
nienei, tel. 630-852-3204. 

Dviejų Čiurlionio festiva
lio koncer tų , vyksiančių lie
tuviškuose centruose, progra
mos bus visiškai skirtingos. 
Šią vasarą Lietuvoje trys 2000 
metais sukurti Lietuvos kom
pozitorių kūriniai fortepijonui 
ir styginių kvartetui buvo pre
mijuoti Čiurlionio 125-osioms 
metinėms skirtame naujų kū
rinių konkurse. Tai - Vytauto 
Barkausko „Karalaitės kelio
nė. Pasaka". Mindaugo Urbai-
čio „Ramybe" ir Remigijaus 
Merkelio „MiKonst". Šių kū
rinių premjeros lapkričio 3 d. 
8 val.v. skambės Lietuvių dai
lės muziejuje Lemonte. O lap
kričio 5 d. Jaunimo centre 
išgirsime paties M. K. Čiurlio
nio kūrybą - j o harmonizuotas 
liaudies dainas, kantatą ,.De 
profundis", styginių kvartetą 
ir kitus kūrinius. Į šį koncertą 
bilietus jau galima įsigyti 
„Seklyčioje". 

20-ajame Ateities savait
galyje, šeštadienį, spalio 28 
d.. ..Tauta ir kultūra" tema 
kalbės iš Cincinnati, Ohio, at
vykęs buvęs Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
dr. Vytautas Bieliauskas. 
Ateities savaitgalis vyks spa
lio 28-29 d. Ateitininkų na
muose. Lemonte. IL. Čikagos 
.r apylinkių lietuviai kvie
čiami savaitgalyje dalyvauti. 

ATEITIES savaitgalis 
š.m. spalio 28 ir 29 d. vyks 
Ateitininkų namuose. Lemon
te. 

Savaitgalis šeštadienį, spa
lio 28 d., prasidės 9 vai. ryto 
kavute ir pabendravimu. 9:15 
vai. - prof. dr. Vėjo Liulevi-
čiaus knygos apie tautinį iden
titetą okupacijoje pristaty
mas. Knygos apžvalgą atliks 
prof. Alfred Senn. 11 vai. r. -
dr. Petro Kisieliaus, Jr„ pra
nešimas „Kas mes esame? 
Tautiškumo analizė". 12:30 
v.p.p. - užkandžiai. 1:30 vai. 
p.p. - prof. dr. Vytauto Bie
liausko pranešimas „Indivi
das, tauta ir kultūra". 

Sekmadienį, spalio 29 d„ 
12:30 vai. p.p. - kava ir paben
dravimas. 1 vai. p.p. prel. dr. 
Jurgio Šarausko pranešimas 
„Rytų Europos ir Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios padėtis 
žengiant į naująjį tūkstant
metį". 

Visi ateitininkai ir besido
minti visuomenė kviečiama. 

LIETUVIŲ FONDO VALDYBOS 
POSĖDYJE 

Posėdis į%ryko rugsėjo 12 d. dynese ir 25 dol. vakarienėje 
Pasaulio lietuvių centro posė
džių kambaryje, pirmininkau
jant valdybos pirmininkui Po
vilui Kiliui. Sekretoriavo Alė 
Razmienė. Pradžioje buvo 
svarstomi finansiniai reikalai. 
Nuo š.m. pradžios iki rugpjū
čio 31 d. LF kapitalas pa
didėjo: aukomis ir palikimais 
— 585.033 dol. įstojo 22 nauji 
nariai. St. Baras iškėlė klau
simą apie tam tikras turimas 
akcijas, kurias šiuo metu par
davus, galima gauti gerą pel
ną. Abi ūkio nuomos jau yra 
atnaujintos. Berlyne turimo 
namo reikalai turėtų pasistū
mėti į priekį. 

Pelno skirstymo komisija 
Lietuviškos spaudos paramai 
paskyrė 35,000 dolerių. 5,000 
dolerių daugiau negu 1999 
metais. Valdybos nutarimu 
šią sumą paskirstė 19-ai pe
riodinių leidinių ir žurnalų. 
Šis sąrašas dar turi būti pat
virtintas tarybos. 

LF golfo diena bus spalio 15 
d. Pradžia — 10:30 vai. ryto 
Old Oak golfo laukuose, 143-
oji ir Park Road, Orland Park, 
Illinois. Kiekvienas, į fondą 
įnešęs 100 dol. arba padidinęs 
savo įnašą, galės veltui daly
vauti žaidynėse, atgaivos va
landėlėje ir vakarienėje. Kitu 
atveju: 25 dol. dalyvauti žai-

su atgaiva. Vietų užsakymas 
ir informacija skambinant Vy
tautui ir Aldonai Vaitkams 
tel. 630-243-8178. Ramoną Že
maitienė rūpinasi žaidynių do
vanomis. Sigita Balzekiene — 
programos paruošimu ir jos 
atspausdinimu. 

Fondo metinis pokylis bus 
lapkričio 4 d., šeštadienį, PLC 
didžiojoje salėje. N'arys, įnešęs 
100 dol., gaus vieną bilietą 
veltui. Alė Razmienė, fondo 
reikalų vedėja, iš anksto kvie
čia narius ir svečius tą dieną 
užsisakyti vietas į fondo po-
kylį. 

Posėdyje buvo diskutuojama 
apie LF vajaus ir Kalėdų 
švenčių sveikinimo laiškų pa
ruošimą, kokios formos turėtų 
būti 2001 m. LF kalendorius, 
kuris bus siuntinėjamas kiek
vienam fondo nariui. Taip pat 
buvo aptarti ir kiti fondo eina
mieji reikalai. Sutarta, kad ki
tas valdybos posėdis bus spa
lio 25 d. 

Posėdyje dalyvavo: Sigita 
Balzekiene, Stasys Baras, Po
vilas Kilius, Alė Razmienė, 
Ramoną Stephens-Žemaitiene, 
Vytautas Vaitkus, Stasys 
Džiugas ir tarybos pirminin
kas Algirdas Ostis. 

St. Džiugas 
„VAIKO VARTŲ Į MOKSLĄ" VEIKLA 

LIETUVOJE 
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Nuotr Vytaut 

Būrelio darbas vasaros metu 
Čikagoje aprimo, tačiau 
įtemptą ir sunkią veiklą su 
šiokiu tokiu nusivylimo kartė
liu vykdė mokytojos Lietuvo
je. Mūsų sudaryta mokymo ir 
auklėjimo programa apleis
tiems ir beglobiams gatvės 
vaikams pasirodė per sunki. 
Reikėjo pradėti nuo elementa
rių dalykų. Be to, entuziazmą 
slopino sutiktų žmonių abejin
gumas, jie nematė tame pras
mės. Jų nuomone, energija ir 
pinigai eikvojami be reikalo. 
Ir taip lengvai numojus ranka 
apleisti vaikai pasmerkiami 
būti aukomis. Galima kaltinti 
tėvus, aplinką, tačiau visa tai 
tik patvirtina aukos statusą, 
kuri negali pasiekti gėrio, ku
rio trokšta visi. Mokytojos ne
nuleido rankų siekiant užsi
brėžto tikslo. Tik meilė, atkak
lumas ir nuoseklumas gali 
duoti pozityvius rezultatus. 

Jėgų ir optimizmo suteikė 
laiku į pagalbą atėję ameri
kiečiai Richard ir Lyllikki Col-
lins. Jau dešimt metų jie va
žinėja po vargingus kraštus — 
Afriką, Indiją. Albaniją, Veng
riją, Lenkiją, globoja indėnų 
rezervatus, gatvės benamius 
ir apleistus vaikus. Lyllikki — 
suomių kilmės, Richard — bri
tų. Jie abu mokytojai, vyres
nio amžiaus, gyvena Thomas-
ville, NC. Lyg misionieriai vie
nuolika kartų per metus jie 
keliauja po įvairius kontinen
tus, kad padėtų apleistų vaikų 
globos centrams. Net kitatau
čiai, amerikiečiai, kurie tiek 
mažai žino apie Lietuvą, auko
ja savo energiją ir sveikatą, 
kad padėtų aj leistiems Lietu
vos vaikams. Lyllikki yra su 
fizine negalia — vaikšto su 
lazdele, bet tai jai netrukdo 
keliauti ir dalintis meile ir 
džiaugsmu, kad gali padėti ki
tiems. Jų organizeija vadinasi 
„Share God's love" („Pasida-
ink Dievo meile"). 
Šių metų balandžio mėnesį 

ie buvo nuvykę į Estiją. Iš ten 
danų kunigo patarimu jie at
vyko į Lietuv-t. nes čia yra blo
ga ekonomine pa*dėtis ir dau-
gybe apleistų vaikų. Taip Lyl
likki ir Richard Collins atvyko 

Vilnių pas Motinos Teresės 
seseris. Kunigas Jonas Vara-
norkas. kuris globoja ir maiti
na gatves vaikus, benamius ir 
sergančius žmones, amerikie
čius pristatė ten dirbančiai 
Y.i.ko tartai i mokslą" būre-

• i.ism«'VH'-ia<is iio programos vykdytojai, mo-

Fotomenininkas A. Kezys su „Pasaulio lietuvio" žurnalo administratore 
L. Zavistauskiene Čiurlionio galerijoje, kur spalio 20 d bus atidaryta 29-
oji lietuvių fotoparoda. Nuotr. Ed. Šulaičio 

ARTĖJA KASMETINĖ LIETUVIŲ 
FOTOGRAFIJOS PARODA 

kytojai Ritai Venclovienei. Ji 
jiems vertėjavo ir nušvietė 
esamą padėtį, esančią vaikų 
globos centruose Lietuvoje. L. 
ir R. Collins už didelę pinigų 
sumą Velykų proga nupirko 
vaikams maisto, vaisių, dova
nų. Rugpjūčio mėnesį jie vėl 
atvyko į Lietuvą ir aprūpino 
vaikų globos centrus šaldytu
vais, skalbimo mašinomis, 
maistu, drabužiais. Jų gyveni
mo devizas: pasidalinkime 
meile ir gerumu su šalia mūsų 
esančiais žmonėmis, nes ati
duodami mes tiek pat iš gyve
nimo gauname. Atverkime šir
dis, kad galėtume visus su 
meile priimti, globoti ir pa
remti. Abu Collins žadėjo vėl 
atvykti į Lietuvą ir padėti ap
leistiems Lietuvoje vaikams. 

Būrelio „Vaiko vartai į 
mokslą" tikslinga veikla pri
traukia vis daugiau rėmėjų ne 
tik tautiečių, bet ir kitataučių 
žmonių tarpe. 

Būrelio narės, vadovaujant 
Birutei Pabedinskienei, susi
rinko rugsėjo 10 d. aptarti sa
vo tolimesnę veiklą ir ateities 
planus, nes būtina mūsų visų 
moralinė ir materialinė para
ma dirbančioms būrelio na
rėms Lietuvoje, apleistų vaikų 
centruose. Tam tikslui parem
ti numatytas renginys „Lau
mių pietūs", jau tapęs tradici
niu būrelio renginiu, kurį 
pamėgo vaikai ir jų tėveliai. 

„Laumių pietūs" (Hallo-
ween) numatomas spalio 22 d. 
12 vai. Pasaulio lietuvių cent
re, Lemonte. Bus linksma ir 
įdomu: kaukių paradas, laimi
kių traukimas, bendri rateliai, 
skanūs pietūs ir kitų įdomy
bių. Lauksime visų, ypač vai
kučių, ir visų norinčių padėti 
Lietuvos vaikams. Vietas už
sisakykite, skambindami Nijo
lei Grigaliūnienei, tel. 708-
975-1262. 

Būrelis „Vaiko vartai į 
moksle" dėkoja aukojusiems: 
Dianai Ignatavičienei už 100 
dol., Ramutei ir Aloyzui Aidis 
— 150 dol., Reginai ir Algirdui 
Osčiams — 50 dol., Eugenijai 
Baršketis — 20 dol., R. ir M. 
Marchertams — 15 dol.. Lietu
vių fondui už 10,000 dolerių. 

Regėkime plačiai atsiverian
čias duris į mokslą, į Lietuvos 
rytdieną. Mes tą galime pada
ryti, kai visi vieningai susiren
kame, turėdami bendrą tikslą. 
Mes esame gyvi gerumu, dova
notu kitiems. 

Alina Bičkienė 

Štai jau vėl ruduo. Tai 
ženklas, kad netrukus prasi
dės kasmetinė lietuvių foto
grafijos paroda, 29-oji iš eilės. 

Šiemet jos atidarymas bus 
spalio 20 d. (penktadienį) 
Čiurlionio galerijoje, kuri yra 
įsikūrusi Jaunimo centro rū
mų patalpose. 

Kaip ir anksčiau, parodos 
rengėjas yra Budrio lietuvių 
fotoarchyvas, o jos kuratorius 
ir pagrindinis žmogus — foto
menininkas Algimantas Ke
zys. Jis mums papasakojo, * 
kad eksponatai šiai parodai 
pradėjo atkeliauti jau prieš 
mėnesį. Prie jų rinkimo labai 
prisideda Lietuvos fotomeni
ninkų sąjungos skyriai Vil
niuje bei Kaune, o taip pat ir 
pavieniai asmenys. 

Daugumas parodos dalyvių 
gyvena Lietuvoje. Iš kitų kraš
tų ir net pačios Amerikos yra 
nedaug. Šiemet pirmą kartą 
su savo darbais dalyvauja fo
tografijos mėgėjas Arvydas 
Šemeta iš Ukrainos. Iš viso 
yra laukiama apie 100 daly
vių, panašiai kaip ir ankstes
niais metais. 

Šių metų parodos tema — 
„Jaunystė, vasara, vidudie
nis". Kaip ir ankstesniais me
tais, geriausieji eksponatai 
(juos renka parodos lankyto
jai; bus premijuojami pini
ginėmis premijomis. Mecena
tas — Budrio fotoarchyvo fon
das, kurio steigėja ir pirmi
ninke yra dr. Milda Budrienė. 
Kiek vėliau bus išleistas stam
bus parodos katalogas, kurį 
redaguoja Algimantas Kezys. 

Gerai žinome, kad ši paroda 
yra vienas iš stambiausiųjų 
įvykių Čikagos lietuvių kultū
rinėje padangėje. Todėl spalio 
20 d. vakarą jau dabar reikia 
pasižymėti ir atvykti į jos ati
darymą. 

Beje, kalbant su A. Keziu 
apie šią parodą, patyrėme ir 
daugiau su fotografija susiju

sių naujienų. Sužinojome, kad 
judrusis A. Kezys rugsėjo 17 
d. buvo pakviestas „Midvvest 
Museum of American Art" 
(Elkhard, Indiana) vadovybės 
dalyvauti pašnekesyje apie fo
tografiją. Mūsų fotomeninin
kas ne tik kalbėjo, bet ir rodė 
savo kūrybos skaidres gausiai 
susirinkusiai amerikiečių pub
likai. 

Šis mūsiškio pasirodymas 
buvo susietas su tame muzie
juje vykstančia A. Kezio paro
da, kuri vadinasi „Nature". 
Tokiu vardu Loyola Press lei
dykla 1986 m. buvo išleidusi 
jo darbų knygą, kurios prista
tymas ir knygoje spausdintų fo
tografijų paroda jau buvo ta
me muziejuje surengta. Šiuo 
metu vyksta buvusios parodos 
pakartojimas. 

A. Kezys taip pat pažymėjo, 
kad nuo rugsėjo mėnesio pra
džios jo darbų paroda atidary
ta tolimos Brazilijos — Sao 
Paulo kultūros centre. Kuo
met mūsiškis praėjusių metų 
gruodyje buvo pakviestas su
rengti fotoparoda kitame Bra
zilijos mieste — Salvadore 
(pagal Čikagos-Salvadore gi
minystės projektą). Garsas 
apie A. Kezio kūrybą plačiai 
nuskambėjo po visą Braziliją. 
Todėl susilaukta pasiūlymo 
pasirodyti ir Sao Paulo mies
te. 

Čia reikia dar pridėti, jog 
visą vasarą įvairiuose Lietu
vos miestuose vyko A. Kezio 
parodos. Neseniai Šiauliuose 
baigėsi čikagiečio paroda apie 
kapinaites. Jos eksponatus 
perėmė Lietuvos Dailės mu
ziejus (jo vadovas Romualdas 
Budrys) į savo kolekciją. 

O ateinančių metų rugsėjo 
mėnesį A. Kezys. kviečiamas 
Kauno Fotomenininkų draugi
jos, vėl keliaus į Lietuvą su 
nauja paroda. Šį kartą ji turės 
neįprastą pavadinimą ir va
dinsis „Angelai". Ed. Šulaitis 

JAV BALSUOTOJAMS 
Amerikos lietuvių respubli

konų lyga praneša, kad jūs tu
rite būti registruotas, jei nori
te balsuoti lapkričio 7 dienos 
JAV prezidento rinkimuose. 

Paskutinė užsiregistravimo 
diena balsavimui yra spalio 10 
d. Registruotis turi tie, kurie 
dar nėra užsiregistravę, kurie 
yra pakeitę adresą ar kurie 
yra pakeitę pavardę. Regis
truotis galima miesto, mieste
lio, „Tovvnship" įstaigose ar 
kreipiantis į rinkimų komisiją 
(Election Commission). 

Negalintieji dėl kokių nors 
priežasčių asmeniškai balsuo
ti lapkričio 7 dieną, gali pra
šyti „Absentee Ballot". Norint 
balsuoti paštu, reikia kreiptis 
j savo gyvenamos vietos „Elec-
tion Commission" ir prašyti 
.Absentee Ballot". Bus atsiųs
ta forma, kurią užpildžius ir 
grąžinus, bus atsiųsta balsavi
mo kortelė su instrukcijomis. 
Nubalsavus svarbu tai pasiųs

ti atgal, kad jūsų balsavimo 
kortelė pasiektų Election 
Commiss'on prieš lapkričio 7 
dieną. Norint balsuoti „Absen
tee Ballot" asmeniškai, tai ga
lima bus padaryti tarp spalio 
7 ir lapkričio 4 dienos (išimtis 
balsuojant „Election Commis
sion" įstaigoje, ten galima bal
suoti iki lapkričio 6 dienos). 

Aišku, norint gauti „Absen
tee Ballot", turi būti pateiktos 
priežastys, kaip pavyzdžiui 
dėl sveikatos, dėl nebuvimo 
rinkimų dieną savo gyven
vietėje ir 1.1. 

Dėl balsavimo vietos ir laiko 
reikia teirautis savo miesto, 
miestelio, „Tovvnship" ir ap
skrities įstaigose ar kreiptis į 
„Election Commission", kuri 
kitur vadinama „Election 
Board". 

Dalyvaukime rinkimuose. 
Balsuokime. Jūsų balsas yra 
labai svarbus. 
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