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„Kokie r ink in ia i , t o k s i r 
i š r ink tas i s" , - D a n u t ė 
B indok ienė r a š o 
v e d a m a j a m e a p i e 
r i n k i m u s Čečėni joje ; 
Alg imantas A. G e č y s 
„Drąsos PLB XI S e i m o 
a t s t o v a m s n e t r ū k o " . 

3 psl. 

„Bičiulystė": m o t e r y s 
ka lbas i ap ie s e n a t v ę ; 
a lkohol izmas ir k t . 

4 psl. 

„Draugo" l i e t u v i u k u 
pr iedelyje: t a r p t a u t i n ė 
mokytoju d iena ; a p i e 
der l ių ir p a p r o č i u s . 

5 psl. 

JAV LB T a r y b o s n a r y s 
Vytas Mac iūnas . 

6 psl. 

Maloniai k v i e č i a m e į 
„ D r a u g o " pokylį . 

8 psl. 

Sportas 
* JAV NBA k l u b o ,.Cle-

v e l a n d C a v a l i e r s " v i d u r i o 
puo lė jas Žydrūnas I lgauskas 
trečiadienį per antrąs ias ikise-
zonines rungtynes svečiuose su 
..Atlanta Hawks" pelnė 19 taš
kų, atkovojo 8 kamuolius ir su
stabdė 3 varžovų met imus . 28 
metų lietuvis buvo rezultaty
viausias rungtynių žaidėjas . 
..Cavaliers" laimėjo 83:80. 

: G e r i a u s i a s L i e t u v o s 
s u n k i a a t l e t i s klaipėdietis Ra
mūnas Vyšniauskas Tarptau
tinės sunkiosios atletikos fede
racijos (IWF) paskelbtame ge
riausių sportininkų populiaru
mo sąraše savo svorio kategori
joje — iki 105 kg — su kitais 
sportininkais dalijasi 3-5 vie
tas. 

* L i e t u v o s t a u t i n i a m e 
o l imp in i ame k o m i t e t e a p s i 
l a n k ę s Seimo pirmininkas Ar
turas Paulauskas buvo apdo
vanotas aukščiausiu LTOK 
apdovanojimu — Garbės ženk
lu Jteikdamas apdovanojimą, 
kuris A. Paulauskui paski r tas 
50-mečio proga. LTOK prezi
dentas Arturas Poviliūnas pa
brėžė, jog Seimo vadovas daug 
padeda sportui ir pa ts rodo tei
giamą pavyzdį sportuodamas. 

Naujausios 
žinios 

* „Ke tu r i s k o m u n a r u s " 
Bal tarus i jo je l a i m i n ę s k u n i 
gas — įtariamas KGB bend
radarbis. 

* „Mes v a l d y s i m e k i t ą 
Seimą", sako partiją kur ian t i s 
Seimo milijonierius V. Uspas-
kich. 

* P r e z i d e n t a s p a r a g i n o 
eg ip t i eč ius atidaryti ambasa
dą Vilniuje. 

' E u r o p o s K o m i s i j a pa 
žadėjo p a r a m ą elektros tilto 
statybai. 

M e d i k a i r a g i n a 
-. i s u o i e p Į gelbėti vaikus nuo 
savižudybių 

Mffl ir ino- tiMtik:!*. ^tei
g ia pens i jų fondų valdymo 
bendrove. 

Britu lordas: grąžinti žydams 
nusavintą turtą būtu „padoru' 

V i l n i u s , spalio 8 d. (BNS) 
— Vilniuje viešintis Pasaulio 
žydų kongreso viceprezidentas 
bei aktyvus Didžiosios Britani
jos žydų bendruomenes narys 
lordas Greville J a n n e r trečia
dienį po susit ikimo su preziden
tu Rolandu Paksu pareiškė, kad 
butų ,,teisinga, garbinga ir pa
doru" sugrąžinti Lietuvos žydų 
Bendruomenėms tur tą , nusa
vintą per nacių ir sovietų oku
pacijas. 

Lietuvos įs ta tymai numato 
kompensacijas valstybės pilie
čiams už okupacinių režimų nu
savintą nekilnojamą turtą, ta
čiau neka lba apie bendruo

meninį turtą. 
Lordas susijaudinės pasa

kojo apie tai, kaip nacių okupa
cijos metais Lietuvos žydai buvo 
varomi iš namų, vežami į miš
kus ir ten šaudomi. „Daugelis iš 
vietos žmonių, kurie dalyvavo 
šiose žudynėse, tikėjosi, kad 
n iekam niekada tai nerūpės ir 
n iekas niekada nežinos, kad jie 
dalyvavo žudynėse", sakė G. 
J a n n e r . 

Anot britų lordo, jam paliko 
gerą įspūdį Lietuvos vyriausy
bės ir savivaldybių bendradar
biavimas pažymint žydų žudy
nių vietas Lietuvoje, kurių yra 
daugiau nei 200. 

Lietuvos katalikų vadovai kaltina žiniasklaidą 
puolimu prieš Bažnyčią 

Vilnius, spalio 9 d. (BNS) 
— Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
vadovai pareiškė pasipiktinimą 
žiniasklaidos „neigiamu nusi
teikimu" prieš religiją ir „orga
nizuotu puolimu" prieš Bažny
čią. 

Kaip teigiama ketvirtadienį 
BNS perduotame Lietuvos vys
kupų laiške kunigams, vienuo
liams, katechetams ir visiems 
tikintiesiems, „pasaulietinė ži
niasklaidą nuo pat nepriklauso
mybės atkūrimo ne kartą rodė 
neigiamą nusiteikimą religijos 
atžvilgiu. Pastaraisiais mėne
siais vykdoma ištisa kampanija, 
organizuotas puolimas prieš 
Bažnyčią — skleidžiami nega
tyvūs, dažnai piktų gandų lygio 
pranešimai apie vyskupus, ku
nigus ir kunigų seminarijas. 
Bažnyčia kaitinama dėl visko, 
ką ji bedarytų". 

Ketvirtadienį, kalbėdamas 
per Lietuvos radiją, Vilniaus ar
kivyskupas metropolitas kardi
nolas Audrys Juozas Bačkis 
priekaištavo žurnalistams dėl 
kompetencijos stokos bei teigė, 

kad Bažnyčia neturi galimybės 
atsakyti į žiniasklaidos puoli
mą. 

Vyskupų laiške rašoma, 
kad „žiniasklaidą be skrupulų 
naudojasi gandais, anonimi
niais kaltinimais ir net sergan
čių žmonių fantazijos sukurtais 
kliedesiais, idant pasiektų savo 
tikslą — sukompromituotų Baž
nyčią, sumenkintų jos įtaką vi
suomenės gyvenime". 

Vyskupų nuomone, viena iš 
priežasčių, kuri skatina šmeižti 
Bažnyčią, yra „griežtas katali
kų priešinimasis verslo struktū
rų užmačioms pelnytis iš kont
racepcijos, dirbtinio apvaisini
mo ir negimusios gyvybės žudy
mo". Anot jų, prisidengiant pa
saulio žiniasklaidoje plačiai ap
tarinėjamais kunigų pedofilijos 
skandalais, siekiama suniekinti 
ir Lietuvos kunigus. 

„Norime pareikšti, kad ku
nigų seminarijoms metami kal
tinimai yra šmeižikiški, nes tiek 
vyskupai, tiek seminarijų vado
vybės netoleruoja pasitaikančių 
moralinių nukrypimų klierikų 

gyvenime. Mes šalinome ir ša
linsime iš seminarijų tuos klie
r ikus, kurie savo elgesiu liudys 
apie lytinį nebrandumą ir ne
pasirengimą laikytis celibato", 
rašo vyskupai. 

Laiške pažymima, kad 
„Bažnyčia siekia dialogo su ži
niasklaidą, tačiau negali tylėti, 
kai yra ruošiami ir priiminėja

mi prieš žmogaus orumą ar gy
vybe nukreipti įstatymai, kai 
įteisinami grupiniai interesai". 
„Sunkumai kyla dėl to, kad tie
siai apie blogybes kalbanti 
Bažnyčia t ampa neparankiu 
partneriu, kurį bandoma nu
tildyti", teigia vyskupai. 

Apie 80 procentų Lietuvos 
gyventojų laiko save katalikais. 

Žinių visuomenė — būtina 
sąlyga pilietinei visuomenei 

P a r y ž i u s - V i l n i u s , spalio 9 menei. Šis vardas jam suteiktas 
d. (BNS) — Paryžiuje vyks
tančioje UNESCO konferencijo
je informacinių technologijų 
klausimais kadenciją baigęs 
Lietuvos prez iden tas Valdas 
Adamkus teigė, kad žinių vi
suomenė yra būt ina sąlyga stip
riai pilietinei visuomenei ir ra
gino -nepamiršti „išt ikimųjų 
draugių" — knygų kompanijos. 

Ketvir tadienį prasidėjusi 
konferencija yra pirmasis ren
ginys,; kur iame V. Adamkus da
lyvauja kaip UNESCO geros va
lios ambasadorius žinių visuo-

praėjusią savaitę. 
Šioje apskritojo stalo konfe

rencijoje ke t inama paruošti 
deklaraciją Ženevos pasauli
niam forumui informacinių 
technologijų ir žinių visuome
nės klausimais , kuris vyks 
gruodžio 10-12 dienomis. 

Paryžiuje vykstančioje kon
ferencijoje, kurioje dalyvavo 
UNESCO generalinis direkto
rius Koichiro Matsuura, 
UNESCO valstybių ministrai, 
V. Adamkus teigė, 

N u k e l t a į 7 psl . 

„Keturi komunarai" neigia Baltarusijoje šmeižę Lietuvą 
Prezidentas Rolandas Paksas (kairėje), priėmė Pasaulio žydų kongreso 
viceprezidentą lordą Greville Janner ir Didžiosios Britanijos ambasadorių 
Lietuvoje Je remy Hill 'dešinėje). Sauliaus Venckaus ELTA) nuotr. 

Valstybei skolingas kas dešimtas 
gyventojas ir kas antra įmonė 

tybės kontrolė, pirmą kartą Lie
tuvoje atlikusi skolų valstybei ir 
jų išieškojimo patikrinimą. 

J o metu nustatyta, kad šių 
metų pradžioje bendra mokesti
nė nepriemoka valstybei siekė 
2.259 mlrd. litų, o skolingas val
stybei buvo kas dešimtas Lietu
vos gyventojas ir kas an t ras -
t reč ias juridinis asmuo. Ši 
nepriemoka būtų dar didesnė, 

N u k e l t a i 7 ps l . 

V i l n i u s , spalio 9 d. (BNS) 
— Valstybės gaunami delspini
giai už mokesčių nepriemoką 
yra beveik 30 kar tų mažesni, 
nei už valstybės skolą mokamos 
palūkanos. 

O Mokesčių nepriemokų iš
ieškojimo s k y r i a m s išlaikyti 
Valstybinė mokesčių inspekcija 
išleidžia daug iau nei išieško 
delspinigių. 

Tokia išvadas padarė vals-

Vengdamas bausmės, 
lietuvis apsimetė nelegalu 

lietis. 
Dabar paaiškėjo, kad apsi

metėlis iš tikrųjų yra ne kar tą 
t e i s tas Lietuvos pilietis, nuo 
1999 metų policija jo ieško dėl 
vagystės. 

Apsimetėlį trečiadienį pa
sieniečiai perdavė Trakų rajo
no policijos pareigūnams, pra
nešė Valstybės sienos apsaugos 
tarnyba. N u k e l t a \ 7 ps l . 

V i l n i u s , spalio 9 d. (BNS) 
— Pi rš tų a n t s p a u d ų tyr imo 
duomenys padėjo atskleisti Ru
sijos piliečiu apsimetusį lietuvį. 

43 metų vyras nuo praėju
sių metų gruodžio kaip nelega
lus migrantas buvo apgyvendin
t a s Užsieniečių registracijos 
centre (URC) Pabradėje, parei
gūnams patikėjus vaizdingu pa
sakojimu, esą j i s yra Rusijos pi-

Vilnius, spalio 9 d. (BNS) 
— „Keturiais komunarais" pra
minti valdančiosios Socialde
mokratinės koalicijos frakcijos 
Seime nariai, grįžę iš Baltarusi
jos, neigia ten šmeižę Lietuvą ir 
gyrę autoritarinį prezidento 
Aleksandr Lukašenka režimą. 

„Mūsų vizitas y ra sveikinti
nas, nes su kaimynais mūsų 
santykiai per daug atšalo", ket
virtadienį Seime surengtoje 
spaudos konferencijoje pareiškė 
vienas iš vizito dalyvių social
demokratas Bronius Bradaus-
kas. 

Kartu su juo šią savaitę Bal
tarusijoje lankėsi socialdemok
ratai Vytautas Einoris, Vydas 
Baravykas ir Lietuvos rusų są
jungos atstovas Vladimiras Ore-

chovas. Visi minėti parlamen
tarai priklauso parlamentinei 
Gerų kaimynystės ryšių su Bal
tarusija grupe. 

Parlamentarų vizitas susi
tikti su demokratinio pasaulio 
nepripažįstamo Baltarusijos 
parlamento atstovais ir jų vieši 
pasisakymai, parodyti per Lie
tuvos televizijas, sukėlė opozici
jos pasipiktinimą. Nuo vizito at
siribojo Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas ir Užsienio 
reikalų ministerija. 

B. Bradauskas spaudos 
konferencijoje teigė, jog žinia-
sklaidoje cituojami jo ir kitų ke
lionės dalyvių pasisakymai bu
vo ištraukti iš konteksto. J is pa
žymėjo, jog vizito metu nebuvo 
svarstomi politiniai klausimai, 

o liaupses Baltarusijai vadino 
„mandagumu". „Mandagumas 
reikalauja pagir t i kaimyną", 
sakė B. Bradauskas. 

Apsilankęs Baltarusijos ko
lūkyje, par lamentaras gyrė šios 
valstybės žemės ūkį ir pareiškė, 
jog iš Lietuvos kaimynai galėtų 
pasimokyti nebent ka ip griauti 
kolūkius. 

Spaudos konferencijoje B. 
Bradauskas ir V. Einoris teigė, 
jog su Baltarusija būt ina bend
radarbiauti s iekiant padidinti 
krovinių srautus per Klaipėdos 
uostą, gyrė bal tarusiškus trak
torius. 

Pasak B. Bradausko, susi
tikimuose buvo iškeltas klausi
mas dėl Baltarusijos ketinimų 
statyti hidroelektrinę ant Ne-

I „Keturi komunarai" — Seimo nariai socialdemokratai (iš kairės): Vladimiras Orechovas, Bronius Bradauskas. 
j Vytautas Einoris ir Vydas Baravykas. Algirdo Sabaliausko ELTA• nuotr 

muno kranto. 
Socialdemokrato teigimu, 

Lietuva galėtų greitai pasira
šyti ir readmisijos (nelegalių 
imigrantų grąžinimo) sutartį, 
jeigu su Baltarusijos premjeru 
susitiktų Lietuvos premjeras. 

N u k e l t a į 7 psl . 

L i e t u v o s k o m u n i s t ų 
v a d a s g r e i t a i ga l ė s 

d ž i a u g t i s l a i s v e 
Viln ius , spalio 9 d. (BNS) 

— Vienam Lietuvai tragiškų 
1991 metų sausio įvykių kalti
ninkų Mykolui Burokevičiui 
liko kalėti tik kelis mėnesius — 
Vilniaus apygardos teismas 
trečiadienį šiam buvusiam ko
munistų vadui sumažino baus
mę dvejais metais, rašo dien
raštis „Lietuvos rytas". 

Teismas bausmę sumažino 
atsižvelgęs į 76 metų M. Buro
kevičiaus prašymą. 

Buvęs aukštas komunistų 
partijos veikėjas paprašė su
mažinti bausmę, kadangi nese
niai buvo pakeisti baudžiamieji 
įstatymai. 

Nuosprendis Vilniaus apy
gardos teisme M Burokevičiui 
buvo paskelbtas 1999 metų 
vasaros pabaigoje. 

N u k e l t a \ 7 psl . 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP. !nterfax. ITAR-TASS. BNS 

» » i agentūrų prarisimais) 

EUROPA 
V a t i k a n a s . Dabar, kai po

piežius Jonas Paul ius II labiau 
nei bet kada atrodo nusilpęs ir 
pasiligojęs, viso pasaulio katali
kai teiraujasi: a r jis vis dar te
bevadovauja milijardą t ikin
čiųjų turinčiai Bažnyčiai? Be 
to, a r vra kokia nauda iš apaš
taliniu kelionių, jei jo skleidžia
mą Gerąją Naujieną temdo par
kinsonizmas ir nebeklausan
čios kojos? Atsakymai, kaip ir 
pati Bažnyčia, — daugialypiai. 
„Jis vis dar a tsakingas , — pri
mygtinai tv i r t ina vienas Vati
kano dvasininkas. — Jis nėra 
tik kažkieno nurodymų vykdy
tojas. Viskas daroma lėčiau, bet 
nuo jo niekas neslepiama" Net 
tuomet , kai da r nes i skundė 
sveikata, popiežius uoliai nesi
kišo į kiekvieną smulkmeną. 
Nuo pat pontifikato pradžios j is 
pasirinko panašiai mąstančius 

padėjėjus, kuriais galėtų pasi
tikėti , ir pavedė jiems įvairias 
pareigas . Per savo 25 metų 
pontifikatą, kur is prasidėjo 
spalio 16 dieną, dabar jau 83 
metų sulaukęs lenkų kilmės po
piežius nuveikė daugiau negu 
galėjo tikėtis nuveikti daugelis 
jo pirmtakų. 

M a d r i d a s . Iš tremtas Tibe
to dvasinis vadovas, Nobelio 
taikos premijos laureatas Dalai 
Lama trečiadienį sakė, kad jo 
tėvynėje vyksta „kultūrinis ge
nocidas", nes dėl užplūdusios 
etninių kinų imigracijos bangos 
tibetiečiai savo regione tampa 
mažuma. Dalai Lama. kuris iš 
Tibeto pabėgo numalšinus 1959 
metų sukilimą ir daba r va
dovauja Indijoje dirbančiai vy
riausybei, teigia kovojąs ne už 
šio Himalajų regiono nepri
klausomybę, o tik didesnę au
tonomiją. 

Kopenhaga . Danija atme

tė JAV prašymą nusiųsti dau
giau karių į Afganistaną, nes 
jau dalyvauja įvairiose tarptau
tinėse misijose, trečiadienį pra
nešė danų gynybos ministras 
Svend Aage Jensby. Vašingto
nas prašė nusiųsti į Afganista
ną 800 karių batalioną. Šiuo 
metu NATO vadovaujamose 
pajėgose ten tarnauja 49 da
nai. 

JAV 
New York. JAV prezidento 

patarėja valstybinio saugumo 
klausimais Condoleezza Rice 
apkaltino nuverstą Irako reži
mą, kad jis iki paskutiniosios 
savo žlugimo akimirkos mėgino 
įgyti uždraustų ginklų. Ji kal
bėjo Čikagoje pirmą kartą po 
to, kai buvo paskirta grupės, 
kuriai pavesta normalizuoti pa
dėtį Irake, vadove. Remdamasi 
JAV specialistų atliekamos mai
šinio naikinimo ginklų paieškos 
rezultatais, patarėja pabrėžė, 
jog Saddam Hussein režimas 
tęsė karinių programų įgyven
dinimą, pažeisdamas JT Sau
gumo Tarybos rezoliucijas. 

Co lo rado S p r i n g s . NATO 
gynybos ministrai trečiadienį 
stebėjo netikrą gelbėjimo ope
raciją, peraugančią į masinio 
naikinimo ginklų krizę. Šiomis 
pratybomis siekta įvertinti 
NATO pasirengimą veikti nau
jų grėsmių aplinkoje. Pirmą 
kartą surengtame tokio pobū
džio ir lygio mokomajame semi
nare, kuris vyko ant uolinių 
kalnų keteros įsikūrusioje slap
toje JAV oro pajėgų bazėje, bu
vo sukritikuota NATO spren
dimų priėmimo procedūra, kuri 
apsunkina sąjungos galimybes 
reikiamai reaguoti į po šaltojo 
karo pabaigos a ts i radusias 
grėsmes saugumui pasaulyje. 

V a š i n g t o n a s . Ketvirtadie
nį apyvartoje JAV pasirodė 
nauji spalvingesni 20 dolerių 
vertės banknotai, kurie, kaip 
tvirtina federalinis iždo ban
kas, yra „saugiausi" kada nors 
valstybėje a tspausdint i ban
knotai. 2004-2005 metais apy
vartoje turėtų pasirodyti naujos 
50 ir 100 dolerių vertės bankno
tai. Iždo departamentas žada 
atnaujinti banknotus kas 7-10 

metų, kad visuomet vienu 
žingsniu lenktų šiuolaikinių 
technologijų laimėjimus naudo
jančius pinigų klastotojus. 
Naujasis 20 dolerių banknotas 
labai panašus į senąjį — vieno
je jo pusėje taip pat puikuojasi 
buvusio prezidento Andrew 
Jackson atvaizdas, kur is buvo 
šiek tiek padidintas. Kitoje pu
sėje, kaip ir anksčiau, pavaiz
duoti Baltieji rūmai. Pagrindi
nis pokytis yra papildoma spal
va, kuri kar tu su kai kuriais ki
tais naujais saugumo elemen
tais turėtų gerokai apsunkinti 
pinigų klastotojų darbą. Tarp 
šių elementų yra vandens ženk
las, matomas iš abiejų pusių, 
kai banknotas yra peršviečia
mas, vertikali plastikinė sau
gumo juostelė, an t kurios, per
šviečiant banknotą, matomas 
užrašas „USA TWENTY", taip 
pat spalvą keičiantis rašalas, 
kuriuo įspaustas skaičius 20 
keičia spalvą nuo vario iki ža
lios, kraipant banknotą. 

pasilieka sau teisę panaudoti 
užkardomuosius smūgius, jeigu 
pasaulyje išliks tokia praktika, 
užbaigdamas tarpvalstybinių 
Rusijos ir Vokietijos konsultaci
jų posėdį, ketvirtadienį pareiš
kė prezidentas Vladimir Putin. 

ARTIMIEJI RYTAI 

RUSIJA 
J e k a t e r i n b u r g a s . Rusija 

R a m a i a . V a k a r ų Kran
tas . Palestinos savivaldos pre
zidentas Yasser Arafatas serga 
skrandžio gripu, ir Egipto gydy
tojai viliasi užbaigti jį tirti. „Jis 
nemiršta", sakė palestiniečių 
valdžios atstovas, artimas 74 
metų Y. Arafat, paneigdamas 
Britanijos laikraščio „The 
Guardian" pranešimą, kad Y. 
Arafat praėjusią savaitę ištiko 
nestiprus infarktas. 

R a m a i a , V a k a r ų Kran
tas. Palestinos savivaldos prem
jeras Ahmed Qurie ketvirtadienį 
pareiškė prezidentui Yasser 
Arafat, jog nori atsisakyti vy
riausybes vadovo pareigų. Y. 
Arafat • norėjo atleisti vidaus 
reikalų ministrą Nasser Yous-
sef, kuris kontroliuotų sau
gumą, A. Qurie tam nepritarė. 
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SPORTO APŽVALGA 

LAIMINGAS SAVAITGALIS ČIKAGOS 
PROFESIONALAUS SPORTO KOMANDOMS 

Praėjęs savaitgalis Čika
gos profesionalaus sporto ko
mandoms buvo labai laimin
gas: jos visos šventė pergales. 

Ypatingai čia savo gerbė
jus pradžiugino „Cubs" beisbo
lo komandos žaidėjai, kurie 
sekmadienio vakaro išvykoje 
įveikė Atlanta „Braves" ko
mandą 5—1 ir laimėjo pose-
zoninių varžybų seriją 3-2, 
įžengę į antrąjį ratą. Tai yra 
pirmas kartas 95 metų laiko
tarpyje, kuomet šis beisbolo 
klubas peržengė pirmąjį bar
jerą. Dabar čikagiečiai namuose 
antradienį pradės antrąją ser
iją (ji bus žaidžiama jau ne iki 
trijų, bet iki keturių pergalių). 
„Cubs" varžovas — patyrusi 
Floridos „Marlins" komanda. 

Pirmąją pergalę dar ne 
taip seniai prasidėjusiose ame-
rikietiškojo futbolo pirmeny
bėse, iškovojo ir „Bears" ko
manda, kuri neseniai atnau
jintame „Soldiers Field" sta
dione įveikė svečius iš Kali-
fomijos-Oakland JRaiders" 
24-21 . Čia lemtingas buvo 
paskutinis rungtynių ketvir
tis, kuris baigėsi 18-3 čika-
giečių naudai ir atnešė jiems 
seniai išsvajotąjį laimėjimą. 

Šeštadienį pergalę šventė 
ir visame pasaulyje žaidžia
mojo futbolo, čia „soccer" var
du vadinamo — JFire" vienuo-
likė. Ji išvykoje nugalėjo Los 
Angeles „Galaxy" ir sustiprino 
padėtį savo grupėje, labiau įsi
tvirtindama pirmoje vietoje. 

Šeštadienį laimėjo ir Čika
gos ledo ritulio Jrlawks" ko
mandos žaidėjai, kurie pasku
tinėse priešpirmenybinio se
zono rungtynėse sukūlė 
Dalias 4-2. 

TAČIAU „LITUANICOS" 
FUTBOLININKAI 

PRALAIMĖJO 

Gaila, kad „Lituanicos" 
futbolininkų nelydėjo sėkmė: 
j ie sekmadienį šeštosiose 
„Metropolitan" lygos „major" 
divizijos rungtynėse išvykoje 
turėjo pripažinti varžovų — 
„Maroons" pranašumą. Mūsiš
kiai pralaimėjo 2-4, ir tai nebuvo 
atsitiktinumas, nes komanda 
šį sezoną nerodo didesnio 
entuziazmo ir kovingumo. 

Po 1-2 pasibaigusio pir
mojo kėlinio (įvarčio autorius 
Tomas Mačiulis) antrame 
„Maroons" buvo spėję pasiekti 
3-1 . O tada iš 11 metrų bau
dinio lietuviai priartėjo iki 
2-3. Tačiau tai buvo viskas, 
ką mūsiškiai sugebėjo pasiek
ti. Norėdami pasekmę išlygin
ti, lietuviai nekreipė dėmesio į 
gynimą ir tada „Maroons" su
gebėjo laimėjimą sutvirtinti 
dar vienu įvarčiu. 

Jeigu pernai rudenį šiuo 
metu, o taip pat ir pirmojo ra
to pabaigoje, lietuvių vienuo-
likė aiškiai ėjo pirmoje vietoje 
be pralaimėjimo, tai dabar, po 
6 rungtynių, mūsiškiai jau spėjo 
net 4 kartus patirti pralaimė

jimo skonį. Viena pergalė ir 
vienos lygiosios mūsiškius nu
stūmė į pirmenybinės lentelės 
dugną. Jau laikas ką nors 
daryti, norint iš jo išbristi ir 
išsilaikyti „Major" divizijoje. 

Po beveik trijų Floridoje 
praleistų savaičių į namus su
grįžęs komandos vadybinin
kas Albertas Glavinskas mums 
sakė, kad jis labai išgyvena 
tokius pralaimėjimus ir ieško 
būdų, kaip reikalą pakreipti 
geresne vaga. Jis galvoja, jog 
komandai reikėtų pasamdyti 
profesionalų trenerį, kuris gal 
čia galėtų padėti. Taip pat jis 
ieško ir naujų žaidėjų, nes kai 
kurie senesnieji neranda rei
kalo ar noro ateiti į treniruotes ir 
neturi atsakomybės jausmo. 

ŠĮ SEKMADIENI PRIEŠ 
„LIGHTNING" 

Šį sekmadienį „Lituani
cos" futbolininkai žais išvyko
je prieš, dar neseniai lenkiška 
buvusią, „Lightning" vienuo-
likę, kurioje jau daugumą 
žaidėjų sudaro futbolininkai iš 
Meksikos ir Pietų Amerikos. 
Tai gana pajėgi komanda, 
prieš kurią bus sunku kovoti, 
ypač jeigu vyrai nepajėgs pail
sėti po šeštadienio nakties 
linksmybių. 

Rungtynės bus žaidžiamos 
Polish National Alliance aikš
tyne, kuris yra netoli Auroros. 
Pradžia — 2 vai. po pietų. 

AMERIKIETĖS 
FUTBOLININKĖS 

PRALAIMĖJO 
PUSFINALYJE 

Šiuo metu Amerikoje vyk
stančiose moterų pasaulio fut
bolo pirmenybėse dabartinės 
pasaulio čempionės — JAV 
vienuolikė nepajėgė peržengti 
pusfinalio barjero. Jos sekma
dienį, spalio 5 d., Portland, 
Oregon, įvykusiose rungtynė
se negalėjo atsispirti Vokieti
jos rinktinei. Pralaimėdamos 
1-0 ir besistengdamos rezul
tatą išlyginti, jos nekreipė 
dėmesio į gynybą ir, per 
paskutines dvi minutes gavu
sios du įvarčius, amerikietės 
pralaimėjo net 0-3. 

Dabar JAV atstovės atei
nantį šeštadienį Carlson, Ka
lifornijoje, kovos dėl bronzos 
su Kanados rinktine, kuri va
kar buvo priversta nusileisti 
švedėms. O šios dėl aukso me
dalių sekmadienį ten pat 
susikibs su vokietėmis. E. S. 

„UTUANICOS'' 
POBŪVIS SPALIO 25 D. 

Jau čia pat LFK „Litua
nicos" metinis balius, kuris 
įvyks spalio 25 d. PL centro 
didžiojoje salėje Lemonte. 
Vietas reikia užsisakyti kaip 
galima anksčiau, skambinant 
Laimai Glavinskienei, tel 630-
323-6302. 

„METROPOLITAN" FUTBOLO LYGOJE 
Praėjusį sekmadienį, spa

lio 5 d., „Metropolitan" futbolo 
lygos „major" divizijoje buvo 
sužaistos 5 rungtynės. Jose 
.Maroons" įveikė „Lituanicą" 
(Jjths") 4-2, „Vikings"-„Green-
White" 1-0, „United Serbs"-
„Schwaben" 6-4. Taip pat dve
jos rungtynės baigėsi lygio
mis: „Eagles"-„Lightning" 1-1, 
ir tokia pat pasekme užfiksuo-
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tas „Sockers"-„Polonia" susi
tikimas. 

Dabar pirmoje vietoje eina 
„Vikings" su 10 taškų iš 6 
rungtynių, o po jos seka „Ma
roons" 9 taškai irgi iš 6 susi
tikimų, „Lituanicą" ir „Green-
White" stovi lentelės pabaigo
je — iš 6 rungt. — 4 tšk., tik 
pirmoji turi šiek tiek geresnį 
įvarčių santykį. E.Š. 

„Lietuvos ryto" klubo vadovai i r treneriai , surengę komandos pristatymą prieš naująjį sezoną. 
Sauliaus Venckaus (Elta) nuotr . 

„LIETUVOS RYTAS" SIEKS AUKŠČIAUSIŲ TIKSLU 
Vilniaus „Lietuvos ryto" 

krepšininkai, praėjusį sezoną 
Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) 
likę antri, šiemet sieks aukščiau
sių tikslų ne tik Lietuvoje, bet 
ir Europoje, pirmąkart daly
vaudami ULEB taurės varžy
bose. 

Apie tai klubo vadovai ir 
treneriai pareiškė spalio pra
džioje „Lietuvos ryto" arenoje 
surengtame komandos prista
tyme. Jo metu buvo pristatyti 
ir pagrindiniai komandos rė
mėjai — „Švyturys" bei „Om-
nitel", kurių emblemos puoš 
krepšininkų marškinėlius. 

Vilniečių komandos vyr. tre
nerio Jono Kazlausko teigi
mu, pasirengimas sezonui vy
ko beveik visą vasarą, didžiau
sią dėmesį skiriant jaunie
siems komandos naujokams. 
Didžiausia problema tapo ne
tikėta į „Lietuvos rytą" sugrį
žusio Andriaus Giedraičio li
ga, nes šiam žaidėjui buvo pla
nuojamas vienas pagrindinių 
vaidmenų komandoje. Gydy
tojai jam diagnozavo retą li
gą — plaučių limfmazgių 
padidėjimą, o jos eigą progno
zuoti sunku. Pats krepši
ninkas yra pilnas optimizmo, 
tačiau jo likimą per arti

miausias dvi savaites nuspręs 
gydytojų konsiliumas. „Jei pa
aiškės, kad Giedraičio netek
sime daugiau nei pusei metų, 
ieškosime kito tos pačios pozi
cijos krepšininko", teigė ko
mandos direktorius Jonas Vai
nauskas, pripažinęs, kad žval
gyba jau vyksta. 

Naujuoju komandos kapi
tonu išrinktas po pusantrų 
metų pertraukos į aikštelę su
grįžtantis vidurio puolėjas 
Robertas Javtokas, kurio kar
jeros vos nenutraukė skaudi 
motociklo avarija. 

„Jaučiuosi neblogai, esu 
atsigavęs, — sakė krepšinin
kas. — Nors būna, kad pa-
skauda, bet žaisti tai netruk
do. Sportuoju visa jėga ir tikiuosi, 
kad viskas vėl bus kaip buvo". 

Ypatingas vaidmuo tenka 
ir naujajam „Lietuvos ryto" 
legionieriui, NBA čempiono 
žiedą turinčiam Dickey Simp-
kins. Jis teigė, kad du mėne
siai Vilniaus komandoje pali
ko gerą įspūdį: „Patinka vis
kas — komanda, žaidėjai, trene
riai, miestas ir mokykla, kurią 
lanko vaikai". 

Dar vienas neabejotinas 
vilniečių komandos vadovas 
bus Ramūnas Šiškauskas, ta

pęs šių metų Europos čempio
nu. Sugrįžus į klubą, treneriai 
jam leido kiek pailsėti ir ne-
sivežė į draugišką turnyrą 
Ventspilyje. J. Kazlauskas ti
kisi, kad greit komandoje ap
sipras ir perspektyvūs nau
jokai — Tomas Delininkaitis 
bei Saulius Kuzminskas. 

Kalbėdamas apie būsimąjį 
LKL sezoną, Vilniaus koman
dos treneris nesiėmė progno
zuoti, ar nors viena kita ko
manda pasipriešins „Lietuvos 
rytui" ir „Žalgiriui", tačiau iš
reiškė norą, jog Lietuvoje būtų 
dar pora pajėgių klubų, kurie 
sugebėtų sukur t i didesnę 
intrigą. 

Savo pirmąsias rungtynes 
LKL čempionate vilniečiai žai
džia spalio 10 d. svečiuose su 
Kėdainių „Nevėžiu", o spalio 
11 d. savo arenoje jie priims 
Kauno „TOPO centrą — Atletą". 

ULEB taurės varžybose 
burtai lėmė žaisti F grupėje kar
tu su „Brighton Bears" (Angli
ja), Splito „Croatia Insurance" 
(Kroatija), Sopoto „Prokom 
Trefl" (Lenkija), „Cholet Bas-
ket" (Prancūzija) ir .Jonikos NF" 
(Graikija). Pirmosios rungty
nės — lapkričio 11-ąją na
muose su lenkais. (Elta) 

SVARIAUSIAS PERGALES IŠKOVOJO LIETUVIAI 
Lenktynėmis Vilniuje fini

šavusiame 2003 metų Baltijos 
šalių automobilių žiedinių lenk
tynių čempionate svariausias 
pergales iškovojo Lietuvos lenk
tynininkai, nugalėję trijose 
klasėse. 

Didžiausią susidomėjimą 
kėlė lenktynės laisvojoje kla
sėje, kur favoritu buvo laiko
mas vilnietis Marius Budrikis 
su „Chrysler Stratus". Jo lau
kė konkurencija ne tik su galingą 
techniką vairuojančiais latviais 
bei estais, bet ir su lietuviais. 

Pirmąjį finalą Marius lai
mėjo be didesnio vargo, tačiau 
antrajame beveik pusę distan
cijos jam teko kovoti su sėkmin
giau startavusiu estu Tonu 
Soomer. Vis dėlto M. Budrikio 
„Stratus" aplenkė esto vairuo
jamą BMW ir tuo sukėlė 
žiūrovų ovacijų audrą. 

Trečias šios klasės įskaito
je liko estas Paavo Rebane su 
„VW New Beetle", o Lietuvos 
čempionate prizininkais tapo 
Audrius Gelžinis ir Eugenijus 
Tumalevičius. 

Pergalė Vilniuje užtikrino 
M. Budrikiui pirmąjį jo kar
jeroje Baltijos šalių čempiono 

titulą. 
Baltijos šalių čempionu 

tapo ir S1600 klasėje visą se
zoną pirmavęs Robertas Kup-
čikas. Tiesa, antrajame finalo 
važiavime jis dėl variklio gedi
mo pasitraukė iš kovos, tačiau 
antroji vieta lenktynėse užtik
rino pergalę sezone. Vilniuje 
laimėjo Andrius Firantas (jis 
Lietuvos ir Baltijos šalių čem
pionate liko antras), trečiąją vie
tą užėmė Audrius Makarskas. 

Savo pranašumą Lietuvos 
sportininkai įrodė ir „Formula 
Baltic" klasėje, kurioje abu 
finalo važiavimus laimėjo Ai
varas Pyragius. Abu sykius 
antru finišavusiam Ramūnui 
Čapkauskui tokio rezultato 
pakako, kad apgintų pernai 
iškovotą Baltijos šalių čempio
no vardą. Trečias Vilniuje liko 
suomis Tepo Suvanto, o Lietu
vos čempionato trečiuoju prizi
ninku tapo Egidijus Gutaravičius. 

B2000 klasėje pirmą kartą 
startavo svečias iš Vokietijos 
Sandro Vogei su „Opel Astra". 
Jis kvalifikacijos važiavimuo
se buvo trečias, o lenktynėse 
užėmė penktą vietą. 

Abu važiavimus Vilniuje 

laimėjo praėjusių metų Bal
tijos čempionas estas Aivis 
Ohtla su „Honda Civic Ty-
pe-R", o čempionu tapo antras 
abu kartus finišavęs Indrek 
Sepp su „VW GolF. 

Geriausiai iš lietuvių šioje 
klasėje pasirodęs, Elonas 
Aleksandravičius užėmė šeštą 
vietą ir pelnė pirmąjį šalies 
čempiono titulą. 

Dvi iš trijų prizinių vietų 
lietuviai pelnė „Toyota Yaris" 
taurės lenktynėse. Čia nuga
lėjo suomis Ilmari Ullako, o ki
tas vietas užėmė Robertas 
Kupčikas ir Darius Baltramie-
jūnas. 

Lietuvos čempionato ko
mandų rikiuotėje pergalę iš
kovojo „Toveros sporto-Nico-
rette" lenktynininkai, aplenkę 
„Adampolis Mobil" ir „Igol" 
komandas. 

Lenktynes Pilaitės trasoje 
sekmadienį stebėjo apie 
20,000 žiūrovų. J a s organiza
vusių „Promosporto" atstovų 
teigimu, azartiškumu ir daly
vių gausa jos įeis į Lietuvos 
automobilių sporto istoriją. 

(Elta) 
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Lenktynes laisvojoje klasėje laimėjo vilnietis Marius Budrikis su „Chrysler S t ra tus" automobiliu Eltos nuotr 

PAMINKLAS NUSIPELNIUSIAM 
LIETUVOS KREPŠINIO TRENERIUI 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Prieš beveik dvejus metus 
— 2001 m. spalio 14 d., 
amžinybėn iškeliavo vienas 
iškiliausių Lietuvos krepšinio 
specialistų — Vytautas Bim
ba. Jo gyvybės siūlas nutrūko 
staiga, jam einant 75-sius 
gyvenimo metus. 

V. Bimba buvo ilgametis 
legendinis Kauno „Žalgirio" 
vyrų komandos ir Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės vy
riausias treneris, už savo nuo
pelnus apdovanotas DLK 
Gedimino IV laipsnio ordinu. 

Praėjusio šimtmečio sep
tintasis ir aštuntasis dešimt
metis, kai V. Bimba buvo 
„Žalgirio" vyr. treneriu, buvo 
šio klubo žydėjimo laiko
tarpis. „Žalgiris", savo eilėse 
neturėdamas ypatingų žvaigž
džių (išskyrus Modestą Pau
lauską), Sov. Sąjungos čem
pionatuose sugebėdavo laimė
ti medalius. Jo auklėtinis M. 
Paulauskas olimpinėse žai
dynėse Miunchene pasipuošė 
aukso medaliu. V. Bimba 
išugdė ir daugiau jaunų krep
šininkų, kurie daugelį metų 
buvo ne tik „Žalgirio", bet ir 
Lietuvos bei Sov. Sąjungos 
rinktinių pasižymėjusiais na
riais. 

I r vėliau, kuomet V. 
Bimba perėjo dirbti į Vilniaus 
universiteto fizinio auklėjimo 
ir sporto katedrą, būdamas 
jos vedėju, jis diegė studen
tams ne vien teorines žinias, 
bet ir meilę sportui, norėda
mas, kad sportas būtų jų kas
dieninio gyvenimo palydovu. 

Beje, J jis rašė metodinius 
straipsnius sporto ir kūno 
kultūros klausimais. Šalia to, 
V. Bimba buvo aktyvus stu
dentų sporto organizatorius, 
pradėjęs Vilniaus universitete 
sukurti nemaža komandų, 
kurios Lietuvos varžybose 
pelnė gerus rezultatus. 

Apie šį žmogų 2002 me-

Paminklas t rener iu i Vytautui 
Bimbai Petrašiūnų kapinėse. 

tais Kaune pasirodė stambi 
knyga (ją sudarė R. Nauže-
mys. SJ, Paukštys, J. Vabuo-
las), kuri buvo pirmuoju Vy
tauto Bimbos paminklu. 

Kiek vėliau tikrasis pa
minklas išdygo Petrašiūnų 
kapinių panteone (jo autorius 
— skulptorius V. Cikana). Šis 
stambus kūrinys vaizduoja 
dvi rankas, apglėbusias ka
muolį. Jo viduryje yra kry
žius, o apačioje užrašas „Krep
šinio treneris doc. Vytautas 
Bimba". 

Smagu, kad taip gražiai 
pagerbtas šis. daug Lietuvai 
nusipelnęs, krepšinio treneris 
ir sporto populiarintojas jau
nimo tarpe. V. Bimbą mes 
ilgai prisiminsime1, nes jis da
vė Lietuvos krepšiniui tęsti
numą, kurio vaisiais dar ir 
šiandien Lietuvos žmonės 
džiaugiasi. 

mailto:administracija@draugas.org
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DRĄSOS PLB XI SEIMO 
ATSTOVAMS NETRUKO 

ALGIMANTAS S. GEČYS 

Nemažai spaudoje rašyta 
apie PLB XI seimo renginius, 
jį sveikinusius garbingus Lie
tuvos vadovus, turėtas audi
encijas bei iškilmingus pri
ėmimus. Lietuva, įspūdingai 
minėdama karaliaus Mindau
go 750 metų karūnacijos su
kaktį, atvykusių išeivijos at
stovų neužmiršo ir jiems skyrė 
išskirtinį dėmesį. Džiugina, 
kad nesame tėvynės Lietuvos 
pamiršti. Nemažiau džiugina 
ir PLB seime dalyvavusieji lie
tuviškosios išeivijos atstovai, 
visa eile atvejų pademons
travę drąsą, išmintį bei su
brendimą nutuokti, kas vyks
ta jų aplinkoje, ir tinkamai pa
sisakyti rūpimais klausimais. 

Priimti svarūs nutarimai 
PLB seimo nutarimai — 

rezoliucijos rašomos ne vien 
visuomenės pasiskaitymui. 
Jos pateikiamos Lietuvos pre
zidentui, Vyriausybei, Seimui, 
įvairioms ministerijoms, ne
kalbant apie PLB sudėtyje 
esančias 37 kraštų Lietuvių 
Bendruomenės valdybas. 

Ypatingos svarbos laikau 
PLB atstovų priimtą rezoliuci
ją primenančią, kad Lietuvoje 
reikalavimas atlyginti SSRS 
okupacijos padarytą žalą yra 
įtvirtintas Lietuvos Respub
likos Seimo priimtu įstatymu. 
Vyriausybė raginama diplo
matinėmis priemonėmis, pa
sitelkiant tarptautines organi
zacijas ir forumus, atkakliai 
kelti žalos Lietuvai ir jos gy
ventojams atlyginimo klausi
mą. Tuo pačiu kreipiamasi į 
Lietuvos Seimą, priimtą 
įstatymą laikyti nekeičiamu. 

Kitu svarbaus politinio po
būdžio nutarimu PLB seimas 
reiškia rūpestį dėl Lietuvos 
Vyriausybės Nr. 320 nutari
mo, apie politinių kalinių ir 
tremtinių bei jų šeimų narių 
sugrįžimo į Lietuvą 2002— 
2007 m. programą, gyvenamų 
patalpų nuomos pagrindais 
grįžtantiems suteikimą. PLB 
seimas konkrečiai siūlo minė
to Vyriausybės nutarimo pa
pildymą. Abu PLB seimo nu
tarimais paminėti klausimai Lie
tuvoje yra politiškai jautrūs ir 
PLB seimo drąsa nedvipras
miškai pasisakyti pagirtina. 

Atskiru nutarimu seimo 
atstovai kreipiasi į Lietuvos 
Katalikų ir Evangelikų Baž
nyčių vadovybes susirūpinti 
pasaulyje pasklidusių tautie
čių religiniu aptarnavimu. 
Praeityje per parapijas ir mi
sijas ilgus dešimtmečius sėk
mingai buvo užtikrintas pa
saulyje pasklidusių tautiečių 
religinis aptarnavimas, kartu 
puoselėjant ir bendruomeninį 
susitelkimą. Pastebima, kad 
šiuo metu užsienyje lietuvių 
emigrantų skaičius sparčiai 
auga, o lietuvių kunigų skai
čius vis mažėja. Būtina padėtį 
skubiai taisyti. 

Pasidžiaugęs tautinės lie
tuvių dvasios atgimimu ir 
puoselėjimu Lietuvoje bei už 
jos ribų, PLB seimas atkreipė 
dėmesį, kad globalizacijos 
procesai iškelia svarbą rūpin
tis tautinės kultūros išlikimo 
klausimu. Rezoliucijomis taip 
pat pasisakoma dėl naujos 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vizijos sukūrimo ir Lie
tuvos įvaizdžio formavimo, 
atkreipiamas dėmesys į litu
anistinio švietimo nepavydėti
ną padėtį už Lietuvos valsty
bės ribų, skatinama pabrėžti 
šeimos vaidmenį bendruome
niniame gyvenime. Nepamirš
ti ir iš Lietuvos į užsienį išvyk
stantieji. Lietuvių diaspora 
skatinama nuoširdžiai priimti 
naujakurius, vertinamas nau
jai iš Lietuvos atvykusiųjų dė
mesys bendruomeninei veik
lai. Nutarimu kreipiamasi į 
Lietuvos Respublikos institu
cijas ir žiniasklaidą PLB bei 
LB kraštų bendruomenių var
dus rašyti didžiosiomis raidėmis. 

Aistringa diskusija dėl 
PLB fondo pavaldumo 
Didžiausias aistras iššau

kė PLB Kontrolės komisijos 
nario Algimanto S. Gečio pa
siūlymas PLB XI seimui pri
imti nutarimą, kad „JAV Illi
nois ir Michigan valstijose vei
kiantį PLB fondo korporacija 
yra pavaldi PLB seimui ir 
PLB valdybai". A. Gečys at
kreipė dėmesį į tai, kad, 1979 
m. įkurtas, PLB fondas veikia 
nepriklausomai nuo PLB orga
nų, devynių (9) save pasisky-
rusių ir jokios PLB institucijos 
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Danutė Bindokienė 

Pasibaigus Pasaulio Lietuvių Bendruomenes seimui, vykusiam š.m. liepos pradžioje Vilniuje, būrys PLB valdy
bos ir svečių su prof. Vytautu Landsbergiu ir buv. PLB pirmininku Vytautu Kamantų (viduryje I eil.). 

Jono Urbono nuotrauka 

netvirtinamų fondo direktorių 
žinioje. Fondui neveikiant įna
šų (akcijų) principu, PLB fon
do valdymui fondo aukotojai 
rolės taip pat neturi. Savo 
ruožtu, PLB Kontrolės komisi
ja PLB fondo knygų nerevizuo
ja. Pagal PLB fondo inkorpo
racijos dokumentus, pasitrau
kus kuriam iš direktorių, li
kusieji direktoriai gretas pa
pildo, sutardami pasikviesti 
jiems priimtiną asmenį. Di
rektorių kadencija neseniai 
pratęsta į neįprastai ilgą lai
kotarpį — net šešerius (6) me
tus. (Lietuvių fonde direktorių 
kadencija tėra treji metai!). 
Nepriklausomas mąstymas 
PLB fondo direktorių taryboje 
neskatinamas, net įstatais 
varžomas. Šešių (6) direktorių 
daugumos sprendimu, PLB 
fondo direktorius gali būti 
pašalintas. A. Gečio teigimu, 
susirūpinimą kelia paskuti
niuoju metu fondo direktoriate 
pastebimos nepotizmo apraiš
kos. 

PLB seimo atstovams — 
Vytui Maciūnui, Liūdai Rugie-
nienei, Birutei Vilutienei ir 
kitiems buvo nesuprantamas 
kai kurių PLB fondo direk
torių priešinimasis matyti PLB 
fondą pavaldų centriniams 
PLB organams — PLB valdy
bai ir PLB seimui. Viešai 
klausta: jei nenorima PLB for
maliai priklausyti, kodėl pasi
rinkta PLB fondo vardas ir 
kodėl laiškai, prašantys fon
dui aukų, puošiasi PLB emble
ma? Galima suprasti, kodėl 
dabartiniam PLB fondo pirmi
ninkui Vytautui Kamantui. 
kartu esant ir PLB valdybos 
pirmininku, fondo „nepriklau
somybė" didesnio rūpesčio 

nekėlė. Tačiau XI PLB seime 
ruoštasi rinkti naują PLB 
valdybą, sulaukti naujo PLB 
valdybos pirmininko. Klausta, 
ar norima, kad naujai išrink
tas PLB valdybos pirmininkas 
finansiniu požiūriu priklausy
tų ir būtų kontroliuojamas 
nerinktų, nei vienai PLB insti
tucijai nepavaldžių, devynių 
(9) PLB fondo direktorių? Juk, 
kas kontroliuoja lėšas, tas ir 
valdo! Tokios „demokratijos" 
PLB seimo atstovai nepanoro! 

Balsuojant 52 atstovai pa
sisakė už PLB fondo pavaldu
mą PLB seimui ir PLB valdy
bai. Susilaikė 20 atstovų, 48 
atstovai balsavo prieš. Naujai 
išrinktas PLB valdybos pirmi
ninkas Gabrielius Žemkalnis 
savo žodyje pareiškė, kad 30 
dienų bėgyje PLB valdyba į 
savo žinią perims PLB fondą. 
Žinią apie G. Žemkalnio pa
reiškimą perimti PLB fondą 
pakartojo „Lietuvos aidas" 
liepos 14 dienos laidoje. 

Kol kas oficialaus praneši
mo dėl PLB fondo perėmimo 
neturime. Norisi tikėti, kad 
sprendimui bus paklusta, PLB 
fondo įstatai bus atitinkamai 
peržiūrėti ir pataisyti. Teko 
tačiau girdėti užuominų, kad, 
užuot paklusę PLB seimo 
nutarimui, PLB fondo direkto
riai gali nuspręsti PLB fonde 
sukauptas lėšas perkelti... į 
Lietuvių fondą. Tikėkime, kad 
sveikas protas ir santūrumas 
nulems! 

Stebinantys PLB valdybos 
rinkimų rezultatai 

Daugiau kaip savaitę prieš 
PLB XI seimo pradžią, sa
vaitraštis „Amerikos lietuvis" 
š.m. birželio 28 dienos laidoje 

išspausdino žurnalisto Edvar
do Šulaičio pokalbį su kadenci
ją baigiančiu PLB valdybos 
pirmininku Vytautu Kaman
tų. Pokalbis vyko birželio 18 d. 
Lemonte. E. Šulaičio teigimu, 
V. Kamantas surinkęs kandi
datus naujai PLB valdybai. 
Pranešama, kad „...naujos val
dybos branduolį pavyko su
daryti iš Kanadoje gyvenančių 
bendruomenininkų". Išvar
dinama visa eilė pavardžių 
būsimojoje PLB valdyboje. 
Skilčiai uždėta ir antraštė: „Nau
ja PLB valdyba — Kanadoje". 

Gyvenimas ne vieną kartą 
yra parodęs, kad žmonės 
nenori būti marionetėmis. 
PLB seimo atstovai ryžosi 
vadovautis savo išmintimi, 
išstatant kandidatus ir 
renkant PLB valdybą. Buvo 
išstatyti papildomi kandidatai 
į PLB valdybą. Balsuojant du 
V. Kamanto sudarytame 
„sąraše" kandidatavę 
kanadiečiai (abu advokatai!) į 
PLB valdybą nebuvo išrinkti. 
Abiejų būta potencialiais kan
didatais į PLB valdybos 
pirmininkus. Jų neišrinkus, 
subyrėjo ir vadinamasis 
„kanadietiškas branduolys". 
PLB valdybos pirmininku 
buvo išrinktas, Lietuvoje dau
giau ar mažiau nuolat apsi
gyvenęs, Australijos lietuvis 
Gabrielius Žemkalnis. PLB 
valdybos branduolys atsidūrė 
Lietuvoje, kur, šalia G. Žem
kalnio, „daugiau ar mažiau" 
gyvena kiti du PLB valdybos 
nariai — Jaras Alkis ir dr. Ro
mas Vaštokas. Tebūna tai, kas 
įvyko, priminimas, kad skir
tingo scenarijaus reikalauja 
PLB valdybos rinkimai ir lėlių 
teatro spektaklis. 

VERTINGOS GAIDOS BEI KNYGOS PAPILDYS KOLEKCIJĄ 
Lietuvos Muzikos akade

mijos garbės daktarės Linda Ma-
xey, jos kolegos iš JAV Kansas 
universiteto prof. Daniel Poli-
toske, ir JAV Valstybės depar
tamento Fulbright akademi
nių mainų programos dėka, 
Lietuvos Muzikos akademijai 
dovanojamos vertingos muzikos 
literatūros knygos ir gaidos. 

Lietuvos Muzikos akade

mija naudosis dovanojama 
knygų kolekcija, kaip pagrin
diniu informacijos šaltiniu 
amerikietiškos muzikos studi
joms. Kolekcija naudosis ne 
tik akademijos dėstytojai, stu
dentai, bet ir profesionalūs 
atlikėjai. 

Lietuvos Muzikos akade
mija aktyviai dalyvauja JAV 
Fulbright akademinių mainų 

programoje. Akademijoje šios 
programos dėka dirbo du JAV 
akademikai: dr. Darius Lapins
kas 1994-1995 m. ir dr. Linda 
Maxey viešėjusi Lietuvoje du 
kartus: 1998-1999 m. ir šiuo 
metu. Iš Fulbright programoje 
dalyvavusių JAV studentų Wil-
liam Waite studijavo muzikos 
kompoziciją 1994-1995 m., o 
Paul Budraitis dalyvavo dra

mos studijose 2001-2002 m. 
Lietuvos fortepijono dėstytoja 
Eglė Perkumaitė-Vikšraitienė 
1996-1997 m. JAV Miami uni
versitete studijavo fortepijono 
pedagogiką, o šių metų LMA 
absolventas Vytautas Germa
navičius JAV Mills kolegijoje 
Kalifornijos valstijoj metus stu
dijuos muzikos technologijas. 

JAV Fulbright akademinių 

mainų programa skatina abi
pusį supratimą tarp Jungtinių 
Valstijų ir kitų valstybių, tarp 
jų ir Lietuvos. Programa pade
da skirtingų valstybių pilie
čiams geriau pažinti abiejų 
šalių kultūrą ir idėjas, skatina 
glaudesnius visuomeninius 
ryšius tarp Lietuvos ir JAV. 

Info 

Kokie rinkimai, toks ir 
išrinktasis 

Kremlius šiuo metu pa
tenkintas: praėjusį sek
madienį Čečėnijoje įvy

ko prezidento rinkimai ir Ru
sija gali tvirtinti pasauliui, 
kad toji valstybė tvarkosi de
mokratiniais pagrindais. Visgi 
bent tiems, kurių akys nebėra 
įsmeigtos vien į Iraką ar įvy
kius Artimuosiuose Rytuose, 
šie rinkimai atrodo sureži
suoti Maskvoje, o išrinktasis 
Akhmad Kadyrov — prez. Pu-
tin marionetė. Jis tai gerai su
pranta, todėl prieš rinkimus 
žurnalistams pareiškė: „Kas 
pasikeis su mano išrinkimu? 
Saulė tikrai nenukryps nuo 
savo kelio... Tačiau aš būsiu 
teisėtu balsavimu išrinktas 
šios respublikos prezidentas ir 
jokiu būdu netapsiu Krem
liaus marionete". 

Tačiau dauguma čečėnų 
tiki, kad Akhmad Kadyrov 
kaip tik yra Maskvos statyti
nis ir dėl to bus pavaldus savo 
„šeimininkui", o Čečėnijos rei
kalais rūpinsis tik tiek, kiek 
Putin leis. Kad „motutė Ru
sija" savo valdose pratusi į 
aukščiausias vietas įkišti, la
biausiai prisitaikyti mokan
čius, žmones, ne viena tauta 
patyrė sovietų okupacijos lai
kais. Patyrė tai ir Lietuva, kai 
1940 m., vos įkėlusi koją įjos 
teritoriją, Maskva paskelbė 
„laisvus rinkimus". Mes ži
nome, kiek „laisvi" tie rinki
mai buvo ir kas juos laimėjo. 

Niekas netiki, kad Kady
rov būtų veiksmingas prezi
dentas. Iš tikrųjų jo kadenci
jos prognozė piešiama labai 
tamsiomis spalvomis: grei
čiausiai čečėnai partizanai at
ras progą if su Kadyrov „susi
doros"... 

Kad Kremlius rėmė Ka
dyrov kandidatūrą, buvo vi
siems žinoma. Ir Putin nes
lėpė savo pasitenkinimo, kai 
šis kandidatas laimėjo. Iš da
lies ir dėl to, kad nesibaigianti 
agresija Čečėnijoje nemestų 
šešėlio ir ant jo siekių pasilik
ti Kremliuje dar vieną kaden
ciją. Juk opozicija ne kartą 
priekaištavo dėl nesibaigian
čio kraujo praliejimo Čečėni
joje, o tarptautinė žmogaus 
teisių apsaugos organizacija 
nuolat pabrėžia tų teisių pa
žeidimus ir čečėnų pastangas 
atsiriboti nuo Maskvos. 

Nepaisant to, Putin tvirti
na, kad karas seniai pasibai
gęs, tik teroristai vis dar pul
dinėja rusų karius ir net savo 
tautiečius, trukdydami nor
malų demokratijos vyksmą. 
Antra vertus, ir JAV preziden
tas George W. Bush panašiai 

sako: karas Irake pasibaigė 
gegužį, tik kažkokie teroristai, 
ar Saddam Hussein sukurs
tyti kraštutinieji, kaišioja 
pagalius į gražiai demokrati
jos kūrimo keliu riedančio 
Irako valstybės vežimo ratus. 

Kaip bebūtų keista, .apie 
Čečėnijos problemas ir čečėnų 
laisvės kovas amerikietiškoje 
žiniasklaidoje užuominų be
veik nėra. Net ir prezidento 
rinkimai nesusilaukė kiek 
platesnio dėmesio. Šiuo kri
tišku Irako karo, žydų-pales-
tiniečių konflikto, Afganistane 
nesibaigiančių kovų metu, 
svarbu „nejudinti ramiai Va-
šingtono-Maskvos gerų san
tykių upe plaukiančio laive
lio..." Praėjusią savaitę pirmą 
kartą JAV prezidentas pri
pažino, kad Rusija taip pat 
susiduria su terorizmu — Če
čėnijoje. Tad kur dingo 
ankstesnieji karo veiksmų, 
smurto ir akivaizdūs žmogaus 
teisių pažeidimo pasmerki
mai, ne kartą pasigirdę iš 
Baltųjų rūmų Vašingtone? 

Juo toliau į mišką, tuo 
daugiau medžių, kaip mūsų 
liaudis sakytų. Kaip gali prez. 
Bush prieštarauti Rusijos 
smurtui Čečėnijoje, ar Izraelio 
agresijai Sirijoje, jeigu ir JAV 
sėdi toje pačioje valtyje, neša
ma tos pačios pavojingos sro
vės... Kai Vakarų Europa at
sisako ateiti į pagalbą, drau
giškas Vladimir Putin nusi
teikimas Vašingtono atžvilgiu 
yra labai svarbus. O Putin, be 
abejo, tuo moka dabar, ir atei
tyje mokės, pasinaudoti... 

Rinkimai Čečėnijoje buvo 
kruopščiai suorganizuoti, ap
ribojant Kadyrov opozicijai 
veiklos lauką. Kremlius nepa
liko jokių abejonių, kieno pu
sėje yra jo simpatijos ir kas 
turi rinkimus laimėti. Nepai
sant, kad rinkėjai galėjo pasi
rinkti iš 7 kandidatų, tvirtina
ma, jog Kadyrov gavęs 80 
proc. balsų. Rinkimus stebėję 
žmogaus teisių organizacijų 
nariai ir kiti užsieniečiai, 
abejoja balsų skaičiavimo tiks
lumu. Bet kas patikrins? 

Apskritai rinkimai pasižy
mėjo baimės ir bejėgiškumo 
nuotaika. Žmonės ėjo balsuoti, 
nes kitos išeities neturėjo, o 
nebalsavusieji galėjo susilauk
ti skaudžių represijų. Stebė
tojai tvirtina, kad balsavusių 
procentas buvo menkas, bet 
oficialiai pranešama, jog bal
savo 60 proc. Tačiau ir balsa
vusieji, ir nebalsavusieji ma
no, kad iš esmės niekas 
Čečėnijoje nepasikeis... 

KAS APVERKS JŲ DALIĄ... 
Sibiro tremties atminimui 

Nr. 23 
Suvalgiau pusryčių davinį, 

užlipau į savo vietą ant narų 
ir tuojau užmigau. Netrukus 
juntu — kažkas purto už kojos: 

— Kelkis, greičiau! 
— Vilkis, bus krata. Grei

čiau! — ragino prižiūrėtojas. 
— Aš sergu, pilieti virši

ninke. 
— Kelkis, nieko neatsitiks. 

Pasėdėsi kitoje sekcijoje. Vik
riau! 

Pradėjau rengtis. 
— O ko tu guli? — pa

klausė jis apačioje gulintį blat-
nąjį. — Ko nėjai į darbą? 

— I darbą aš nevaikštau, 
— subambėjo tas išdidžiai, nė 
nesijudindamas iš vietos. 

— Tai ką tu — įstatymo 
laikaisi? 

— Laikausi. 
— Eik iš čia, eik! Negir

dėjai, ar ką? Visi, visi nešdin-
kitės į kitą galą! — šaukė 

prižiūrėtojas. 
Blatnasis atsikėlė ir išėjo 

neskubėdamas, oriai, su pa
nieka. Išėjau ir aš. 

Sekcijoje pasiliko tiktai 
karininkas, keturi prižiūrėto
jai ir tvarkantys. Jie darba
vosi porą valandų, o paskui 
mus po du leido atgal kiek
vieną smulkiai iškratydami. 

Visi čiužiniai buvo išvar
tyti, kai kurie net praardyti. 
Keletas jų riogsojo ištįsę ant 
grindų, kitų galai karojo nuo 
narų. Visos patalynės — su
jauktos, suverstos. Iš po apa
tinių narų blatnųjų tur tas 
ištrauktas, išknaisiotas, išmė
tytas. Rašalą, cheminius pieš
tukus ir plunksnas surinko ir 
išnešė. 

Prausykloje, po vandens 
kubilu, surado du peilius. 
Tikriausiai vienu iš jų buvo 
nudurtas maisto dalintojas. O 

kiek dar kitų?! 
Prasidėjo tardymas, nai

vus klausinėjimas — tarsi kas 
ims ir prisipažins. 

Vakare Fiodorą Petrovičių 
ir Grišą iškvietė pas operą. — 
taip zekai praminė operatyvinį 
karininką, dar vadinamą ir 
kūmu. Tiedu sugrįžę siautėjo 
visame barake sakydami, kad 
tarp mūsų yra stukačių, — 
taip buvo vadinami opero 
agentai, kurie jį informuodavo 
apie kalinių elgesį barake. 

— Sužinosime, rasime tą 
gyvatę! Bet geluonį — per 
uodegą ištrauksim! Ne peiliai 
svarbu, kam reikės — pasi
darys naujus! Bet tarp mūsų 
yra judošius! Nieko, išaiškin
sime' Bet tada tegul nestaugia! 

Režimas vis griežtėjo ir 
griežtojo, su kaliniais elgėsi 
žvėriškai, pasitaikydavo labai 
baisių įvykių. 

Kelias iki kirtavietes nuo
lat ilgėjo. Čia atvykę apsisto
jome pačiame miške, o dabar 
aplinkui buvo vien kirtimai. 
Darbovietė nutolo daugiau ne

gu per tris kilometrus. Kali
nius į darbą varydavo auto
matais ginkluoti sargybiniai 
su šunimis. Darban išvedamus 
ir į zoną grįžtančius zekus prie 
vartų nuodugniai kratydavo 
reikalaudami, kad ir kaip būtų 
šalta, atsisegti drabužių sagas 
ir nusiauti veltinius. 

Ir taip kasdien, po penkis 
gretoje, susikibę už parankių, 
čempindavome į kirtavietę ir 
atgal. Sargybiniai dėl mažiau
sių nesklandumų grasindavo 
ginklu. Ir kas kartą tas „žingsnis į 
dešinę, žingsnis į kairę..." 

Sykį, grįždami iš darbo, 
sutikome priešais atlekian
čias ketverias roges, kurios, 
nugabenusios į stotį rąstus, 
grįžo paimti naujos partijos. 

Diena buvo labai šalta, 
smarkiai pustė. Rytą, išėję iš 
barakų, radome užverstus vi
sus takus. Kol nuėjome į kirta
vietę, juos pramynėme, o da
bar, grįžtant, kojos vėl klimpo 
į sniegą aukščiau kelių. Dirb
dami miške, vėją ne taip juto
me, o plikame lauke jis viską 

nešė, vertė, maišė. Atrodė, kad 
milžiniška masė, pakilusi virš 
žemės, blaškosi, juda, verda. 
Sniegas kapojo veidus, skver
bėsi už apikaklių. užantin, į 
rankoves, kišenes — visur, 
kur surasdavo bent menkiau
sią plyšelį. Besikapstydami 
per vėpūtinius, nuo prakaito 
net sušlapome. 

Pirmasis kinkinys, nė ne
mažindamas greičio, lėkė vi
duriu kelio tiesiai į kalinius. 
Zekai, ėję tvarkingomis eilė
mis, šoko į šalis, kolona iširo. 
Šlajoms pravažiavus, mėgino
me vėl išsirikiuoti, bet atsi
dūrėme priešais važiavusius iš 
paskos ir puolėme atgal. Kilo 
sumaištis. 

— Stok! Stok! Stok! — iš 
visų pusių šaukė prižiūrėtojai. 

— Trrr... Trrr... Trrr... — 
parpė automatų serijos. 

— Au au au! Au au au! Au 
au au!.. — skalijo vedami su
neš, tampydami pavadžius. 

— Gult! Gult! — paleido 
nasrus konvojus. 

Sukritome kniūpsti kur 

kas stovėjęs: ant kelio, į pus
nis, į sniegą. Sargybiniai 
vaikščiojo aplinkui, skaičiuo
dami ir tikrindami, o mes šą
lame sniege... 

— Pilieti viršininke, mes 
baigiame sušalti! — šaukė zekai. 

— Greičiau, pilieti virši
ninke' Kiek galima žmones 
sniege! 

— Atsirado žmonės! Kiek 
reikės, tiek ir laikysime! — 
šiurkščiai atrėžė prižiūrėtojai, 
žodžius palydėdami keiks
mais. — Išmoksite tvarkos lai
kytis, fašistų išperos! 

Skaičiavimai nesutapo, 
pradėjo iš naujo. Gulinčiųjų 
sąnariai stingo, veidai šalo. 
purtė šiurpulys. Gal tik po 
valandos suskambo komanda: 

— Keltis! Tvarkingai ri
kiuotis gretomis!.. Žingsnis j 
dešinę... Konvojus... 

Pastėrę, vos judindami są
narius, tarytum išbadėjusios 
putpelės žmonės kėlėsi iš 
sniego ir rinkosi ant kelio. 

Viena juoda dėme liko 
sniege. 

— Ei, tu! Ar užmigai?! — 
riktelėjo sargybinis. 

Kniūpsčiomis gulintis 
žmogus nekrustelėjo. 

Sargybinis priėjo, pajudino 
koja, apvertė. Vienas kankinys 
jau miegojo minkštuose sniego 
pataluose nepabudinamu, am
žinu miegu. Tai buvo lietuvis 
mokytojas iš gretimos mūsų 
barako sekcijos. 

Kas rytą išėjo į darbą, tas 
privalėjo ir sugrįžti. Mirusįjį 
parišo per pažastis virve ir 
parvilko iki lagerio. Konvojus 
įsakė lavoną pamesti prie 
vartų. Vienas tų zekų, kurie jį 
partempė, lietuvis Ignas, atsi
klaupė prie mirusiojo paglostė 
jo veidą ir pabučiavo į kaktą. 

Kareivis riktelėjo: 
— Marš į koloną' Gana sei

liotis! 
Supratau, kad šitas žmo

gus Ignui buvo brangus, todėl 
zonoje, po šmono. priėjau prie 
jo. paspaudžiau ranką ir 
pratariau: 

— Užjaučiu... 
Bus daugiau 
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MOTERYS, PASIKALBĖKIME 
Senatvė ar mokėjimas senti!? 

Jaunos dienos - neprotingos, 
Paklydimais gan turtingos, 
Neina žingsniais, bet risčia! 
Už akių joms neužbegsi. 
Nepavysi, neužrėksi, 
O senatvė štai ir čia.' 

Maironis „Jaunos dienos" 

V , , . 

Ž
mogus sensta, raukšlėjasi . 
Vienų veidus dengia raukš
lės, kitų, net ir garbingo 

amžiaus sulaukus, veidas lyg iš 
marmuro išskaptuotas . J a u 
seniai stebiu ir žaviuosi keliomis 
septyniasdešimtmetėmis moteri
mis, išlaikiusiomis g a n a 
grakščias figūras. Kartą teko 
dalyvauti viename susibūr ime, 
kur susirinko įvairaus amžiaus 
moterų. Spausdinu min t i s iš 
mūsų draugiško pasiplepėjimo. 
Moterys, sut ikusios, kad j ų 
mintys a ts i ras tų spaudoje , 
nepageidavo, jog būtų minimos 
pavardės. 

Janina T. Šiais m e t a i s 
atšvenėiau septyniasdešimt me
tų jubiliejų. Nesu n a m i s ė d a , 
daug keliauju. Kai buvo gyvas 
mano vyras, su kuriuo pragy
venome veik dešimt metų (mums 
abiems tai buvo antroji santuo
ka. J is buvo našlys, o aš — j a u 
daugelį metų išsiskyrusi. Vyras 
paliko mus su dukra, kai ja i te
buvo tik treji. Netekėjau, bijo
jau nusivilti. Išėjus pensijon, at
vykau į Ameriką, kur ir su t ikau 
Joną), kasmet kur nors vis pa
traukdavome. Žinoma, m a n ne
reikėjo dirbti — vyro pensija ir 
santaupos leido mums t rupu t į 
pagyventi sau. Kaip jis sakyda
vo, kad visą gyvenimą t aupė , 
tarsi laukdamas to laiko, kai 
galės atsipūsti ir pakeliaut i . Tik 
jo pirmoji žmona nesu laukė to 
laiko. Kai mes susit ikome, Jo
nas jau trečius metus našl iavo. 
Todėl niekas negali m a n prie
kaištaut i dėl mudviejų san-
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tuokos ir, ačiū Dievui, niekas 
neapkar t ino mudviejų gyveni
mo negeromis ka lbomis . Gal 
mes tiesiog nesidomėjome, kas 
ką kalbėjo. 

Sakote, kad nesenstu. . . Ne 
vien veidas, v isas k ū n a s neina 
j aunyn . Tik veidas, kaklas , ran
kos daugiausia at idengtos, dau
giausia matomos kūno dalys, 
kurios ir išduoda amžių. Mano 
vyras , kur is buvo vyresnis veik 
šešeriais metais , sakydavo, kad 
m a n o veide g raž i k iekviena 
raukšlelė . Toks jo švelnumas ir 
dėmesys man, leido j aus t i s sau
giai ir gerai, mylėti gyvenimą. 
Žengdama per nugyventus me
tus , visada jaučiausi normaliai. 
Kai klausiama, kiek moteriai me
tų, nereta i išgirsti: metų tiek, 
kiek atrodau. Ir ta i t ikra tiesa. 
J u k metai tė ra t ik skaičių kom
binacija. Nieko daugiau. Žino
ma, nesu akla, ma tau , kaip kei
čiuosi. Turiu mylėti save tokią, 
kokia esu. Raukšlės — natūra
lus dalykas, ta i gyvenimiškos 
pat i r t ies dalis. Tur iu j au suau
gusį anūką, gal greit ir pro
anūkių Dievulis nepagailės. Kai 
kam atrodo, kad jei esi vyresnio 
amžiaus , būt inai tur i būti susi
raukšlėjusi. O jei esi močiutė, tai 
nešioji akinius . Lietuvos močiu
tės sėdi namuose ir mezga anū
kėl iams kojines, megztukėlius. 
Amerikoje gyvenimas teka kiek 
ki ta ip . Be abejo, viską sąlygoja, 
kokias turi pajamas. . . 

Atsimenu prieš daugelį me
tų Lietuvoje rodytą kino filmą, 
kai vyresnio amžiaus moteris, 
palaidojusi vyrą a t k u n t a ir pra
deda puoštis <toks ten puošima
sis — skrybėlė ant galvos, ranki
nė), vaikščioti į kavines, net kon
certus , tuo s t eb indama ir siu
t i n d a m a a r t imuos ius , norėju
sius, kad močiutė sėdėtų užpeč-
ky, saugotų a n ū k u s , gal kokį te-
lefilmą pasižiūrėtų, o pinigėlius 
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atiduotų jaunesniems... 
Stasė P. Taip, atsimenu ir 

aš tą filmą, kurį priėmiau gal su 
doze ironijos — mat, senė ko už
simanė! Gal tada nebuvau su
brendusi suprasti tokio amžiaus 
moterų. Dabar, jei galėčiau, žiū
rėčiau pati ir kitoms siūlyčiau 
tą filmą iš naujo. Lietuvoje daž
na bėda, kad tėvų bute vaikai 
užaugo, į tą butą atsiveda savo 
an t rąs ias puses, ten gimdo vai
kus, iš to buto į kapus išlydi tė
vus. Gyvenimas slenka kaip už
bu r t ame rate — nesi tur t ingas, 
negali nuomotis ar įsigyti atski
ro buto... Toks bendras gyveni
mas sendina visus ir net labai, 
nes niekada nėra gyvenimo sau. 
Man jau šešiasdešimt ir tik Ame
rikoje, kur jau gyvenu šeštus 
metus , nors ir vargstu, gyvenu 
pas žmones, neturiu savo kam
po, aš atsipūčiau. Mūsų trijų 
k a m b a r i ų butelyje gyvenome 
penkiese — mes su vyru, viena 
dukra su vyru, kita dukra dar 
netekėjusi. Kai išvykau Ameri
kon, pradėjau uždirbtus pinigus 
siųsti ir jaunėlė galėjo nusipirk
ti butelį, mano vyras irgi atsi
pūtė, sako. ačiū tau, Stasele, kad 
gyvenimą mums palengvinai . 
Nors visi laukia, kada sugrįšiu, 
bet žinau, kad, kol kitai dukrai 
nepadėsiu, tol negrįšiu, nes, nors ir 
labai mylime savo vaikus, bet 
a te ina toks laikas, kai nori gy
venti savo privatų gyvenimą — 
nori keliesi, nori miegi, nori 
knygą skaitai, nori kaukę ant 
veido užsidedi... 

Regina K. Aš irgi j au esu 
močiutė, nors man tik penkias
dešimt ketveri. Bet nemanau, kad 
man reikėtų įsitaisyti supamą 
krėslą ir leisti laiką prie televi
zoriaus. Visą gyvenimą daugiau 
ar mažiau aktyviau sportavau, 
gal tai padėjo man išlaikyti nor
malių proporcijų kūną ir dabar 
l a n k a u Sveikatingumo klubą 
(Health Club), du kar tus savai
tėje paplaukioju. Raukšlių be
veik neturiu. Tiesa, aš niekada 
nerūkiau, alkoholį vartojau la
bai saikingai, tik retsykiais, gal 
kokių švenčių proga. Tiesa, kli-
maksinio periodo metu turėjau 
daug iau atkreipt i dėmesio į 
maistą. Apie dešimtmetį laikiausi 
t am tikros dietos. Jaunesnėms 
moterims, kurios nevengia pa
rūkyti , alkoholio padauginti (tą 
pastebiu ypač giminaičių tarpe, 
kurių čia prikviečiau nemažai) 
galiu pasakyti, jog toks gyveni
mo būdas paspartins jūsų sen
atvę ir oda raukšlėsis žymiai 
greičiau. Senėjimo problemos 

gal aktualesnės toms gra
žuolėms, kurios visą gyvenimą 
jau tė padidintą vyrų dėmesį, 
dar manekenėms, kurių išvaiz
da susijusi su profesija. Žinau 
ne vieną, kurios • vyksta Lie
tuvon ir ten darosi plastines 
operacijas. Kodėl nepasidaryti 
operacijos, jei yra galimybė? 
Kartais senėjimas b ū n a ne
labai estetiškas nei pačioms, nei 
aplinkiniams. Žaviuosi, kad nebijo, 
kad viskas sėkmingai baigiasi. 
Pasitaiko, kai kurios žymios 
amerikietės aktorės po plastinių 
operacijų tampa neatpažįsta
mos, kartais net subjaurojamos. 
Buvo laikas, kai išeivijos lietu
viai atvažiuodavo iš Amerikos, 
įsistatę dirbtinius dant is , ir j 
juos žiūrėdavome, kaip į nenor
malius... Dabar man viskas 
visai kitaip atrodo, estetiškiau. 

Janina T. Reikia visą laiką 
kažkuo domėtis — skaityti, jei 
akys nepavargsta, dėlioti viso
kias dėliones, mažiau plepėti 
telefonu,, judėti. Vartoti daug 
vaisių, daržovių, kas labai pade
da odai išlikti gražesnei. Nepa
mirškim, kad vanduo, grynas 
oras, vaikščiojimas basomis irgi 
labai palankiai veikia odą. Pri
pažįstu masažą, kuris suaktyvi
na kūno raumenis. Ir, be jokios 
abejonės, kai reikia, gera kosme
tika. Kai rečiau vartoji, ji greitai 
sensta. Tokią be jokio gailesčio 
reikia mesti lauk —juk tai tavo 
nuosava oda, pati brangiausia 
tau pačiai, tai ir mai t ink ją 
šviežiu produktu. Gerai atrodyti 
gali ir be brangių kremų. 

Valerija Ž. Nemėgstu jaunų 
kirpėjų. Viena mane nukirpo 
taip, kad nei jaunai, nei vyres
nei tokia šukuosena netiktų. 
Sugadino kelioms savai tėms, 
kol plaukai kažkiek ataugo. Da
bar nevaikštau pas jauną, nes ji 
kerpa mane, kaip bobulę arba 
kaip jauniklę. Neranda vidurio. 
Paskutinioji mano kirpėja už mane 
tik dešimčia metų jaunesnė. Vis
kas tvarkoje. Ne pirmi metai pa
stebiu, kad madas demonstruo
j a vis jaunesnės ir jaunesnės 
manekenės. Kad jos be krūtinės 
ir be moteriškumo seniai visi ap
siprato, nes madą kuriantieji, daž
niausiai, yra homoseksualai, 
kurie ir pasirenka tokį keistą ti
pažą — nei vyrą, nei moterį... 
Amerikoje nueik kad ir į vidu
tinio brangumo parduotuvę, ką 
ten gausi savo amžiui? Maišą 
palaidine, sijoną ar suknelę — 
maišą ir ant viršaus švarką. Dar 
vietoje sijono — kelnės. Žinoma, 
nekalbu apie brangias parduo

tuves, jos ne mano kišenei. Ge
rai, kad Lietuvoje, nors ir nėra 
labai pigu, bet pigiau nei čia, 
gali užsisakyti ar nusipirkti 
įvairesnių, europietiškos mados 
drabužių, kad gerai jaustumeisi 
su savo metais... Jei man penkias
dešimt, tai ką, nebegaliu būti 
madinga?! Man nepatinka sijo
nas virš kelių, nes nuo mažumės 
buvo kalama į galvą, kad keliai 
nėra gražiausia kūno dalis, bet 
galiu būti madinga ar net eks
travagantiška ir su sijonu, užden
giančiu kelius. Kai pastebiu mo
teris, kurių sijonai vos vos iki pusės 
kelių, o metų per penkiasde
šimt, pamatau, kaip tie keliai 
gana aštroki ir atsikišę, man 
net nemalonu, kad moteris nori 
būti madinga bet kuria kaina. 

Irena P. Rusai turi tokį 
posakį, kuris išvertus skamba 
— jei moteriai keturiasdešimt, 
tai jos nebėra, o keturiasdešimt 
penkerių — ji uoga ir vėl. Turi
ma galvoje „Life change" laiko
tarpis. Kvailos tokios dogmos, 
teigiančios, kad keturiasdešimt
metė — sena. Man — keturias
dešimt treji. Jau penkeri metai 
gyvenu Čikagoje. Neleidau vel
tui laiko, nelaukiau, kad kas 
nors ką nors atneš man ant 
lėkštutės ir pasiūlys. Sugebėjau 
gauti specialybės sertifikatą, 
dirbu banke. Nors buvo netikru
mo, truputį baimės, bet turėjau 
viską nugalėti. Man, užsienie
tei, nebuvo lengva gauti darbo, 
bet jie įvertino mano darbš
tumą, patirtį, profesinius įgū
džius. Atrodo, kad net turiu ga
limybę būti paaukštinta. 

Danutė R. Klausiau ir klau
siau, ir galvojau — pamiršome 
pagrindinį gyvenimo variklį — 
meilę. Gali visko turėti — mais
to, daiktų, net sveikatos. Bet meilė 
yra viskas — tekame, vaikus gim
dome, gyvename tik todėl, kad 
mylime. Pats svarbiausias daly
kas! Intymus gyvenimas vyres
nio amžiaus moteriai — tikras 
dopingas, energijos, teigiamų 
emocijų šaltinis. Intymaus gy
venimo džiaugsmai būtini, kaip 
duona kasdieninė. Ir viskas tik 
siejama su meile. Jei nesijauti 
mylima, koks ten gali būti artu
mas? Jei nėra jausmų, pagar
bos, tai seksas tik dėl sekso yra 
moters pažeminimas, jos išnau
dojimas. 

Janina T. Moterims intymu
mui nėra ribos. Vyrams su am
žiumi atsiranda problemų, bet, 
jei nugyvenai su mylimu žmogu
mi gyvenimą, tai tokios proble
mos nėra problemos, nes išlieka 

ar tumas, švelnumas, pagarba, 
kurie būtini visiems amžiams. 
Juk pamilau savo antrąjį vyrą, 
kai man jau buvo arti šešias
dešimties. Pamilau visa širdimi 
už gerumą, dėmesingumą. Ir 
jam tuo pačiu atsilyginau. Tai 
buvo svarbiau už in tymius 
dalykus. 

Danguolė D. Nors man ke
turiasdešimt aštuoneri, aš tur
būt senstu greičiau, nei norė
čiau. Amerikoje jau treji metai. 
Padedu dukrai auginti dukrytę. 
Kai ji laimėjo „žalią" kortelę, 
neturėjau ką daryti, turėjau at
vykti padėti. Visas gyvenimas 
toks, kad kažkam tarnauji. Jau
na ištekėjau — tarnavau vyrui 
ir jo motinai, kuri gyveno kar tu . 
Gimus dukrai , j au t a r n a v a u 
trims. Kai vyras vis dažniau ir 
dažniau negrįždavo namo, any
ta, jį gindama, sakydavo, kad jis 
komandiruotėse. Vėliau, kai 
mažajai nebuvo nė trejų, išvažiavo 
į Rusiją statybos darbams. Ten 
jis ir pasiliko, sukūręs šeimą su 
ruse. Anyta bylinėjosi, atsiteisė 
kambarį iš manęs. Kai dukra 
paaugo, baigė mokyklą ir neįs
tojo į institutą, atsitiko taip, kad 
nuo pirmosios meilės pastojo. 
Liepiau gimdyti. Jo tėvai nelei
do vesti — neturtinga, išsisky
rusių tėvų dukra. Buvo labai 
sunku. Darbovietė, kurioje pra
dirbau ilgus metus buvo „prich-
vatizuota". Visas vyresnes atlei
do. Tada į darbą išėjo dukra, o 
aš sėdėjau su mažąja, nes dar-
želin vesti, kai močiutė neturėjo 
darbo, buvo brangu. Kai man suėjo 
keturiasdešimt penkeri, sut ikau 
žmogų, kurį turėjau galimybės 
pamilti, nes buvo doras, o, paži
nęs mane. kūrė planus ateičiai, 
bendram gyvenimui. Cia dukra 
laimėjo tą kortą. Norėčiau, kad 
atvyktų ir Pranas, tik jo jau 
antrą kartą neišleidžia. Man 
atrodo, kad kamuojama ilgesio, 
laukimo, depresuoju ir senstu. 
Tikiu, kad — meilė — didelis 
jausmas, kuris gali pakelti puo
lusį, uždegti gęstančią ugnelę. O 
manoji ugnelė vos rusena, nes 
vilties turiu mažai, išvykti 
negaliu. Turiu laukti. Bijau per 
anksti susenti... 

Gerontologai skaičiuoja ir 
žmogaus vidinį laikrodį — am
žių, populiariai šnekant — kaip 
atrodai ir kaip jautiesi, kuris 
dažnai skiriasi nuo biologinio 
amžiaus. Galų gale, ar naujiena 
j auna susenusi moteris? Ne 
visada priklauso tik nuo rūky-

% t! MENO PASAULYJE 

Garsus operos solistas Juozas 
Mažeika į Valstybės cho
rą priimtas 1927 meta i s , 

jau po trejų metų debiutavo Va
lentino vaidmeniu operoje 
„Faustas" 1935 metais, kartu su 
Kipru Pet rausku, gas t ro l iavo 
Pietų Amerikoje. 1937 meta i s 
Vienoje, jaunųjų vokalistų kon
kurse, laimėjo sidabro medalį. 
1938 metais dainavo čekų ope
roje. Užėjus r u s a m s , nepas i 
traukė į Vakarus, liko Lietu
voje ir toliau dainavo operoje. 
1948 m. kartu su kitais dalyva
vo meno dekadoje Maskvoje . 
Dainininkas turėjo tr is va ikus , 
kurių du — Džilda ir Jonas , 
buvo pasirinkę estrados daini
ninkų kelią, o Kipras (pakrikšty
tas garsaus dainininko garbei) 
pasirinko tarptautinio žurnal is
to kelią, gerai mokėjo keletą 
užsienio kalbų. 

Estrados dainininkė Džilda 
Mažeikaite buvo daugiau žinoma 
vidurinės kartos žm,/nems. Pir
masis ją pastebėjo Lie tuvos 
estradinio orkestro įkūrėjas Juozas 
Tiškus Kurį laiką Džilda dainavo 
jo orkestre, vėliau perėjo į an
sambli „Nemuno žiburiai". Aukš
ta, išskirtinai daili, a n t pečių 
krentančiais juodais p lauka i s , 
aukšta iškilia krut inę, dainuo
janti žemu. krūt in iniu ba lsu , 
Džilda, sulaukė didelio pasiseki
mo ne tik Lietuvoje Keletą kar
tų tekėjusi, skyrusis. pagal iau ji 
išvyko paskui rusų šokėją Bo

r isą Riuminą, už kur io ir 
ištekėjo, sūnų palikusi auginti 
Lietuvoje buvus iam vyrui, foto
grafui Tadui Žebrauskui . Mask
voje ji neliko nepastebėta . Pra
dėjo dirbti Vals tybiniame estra
d in iame o rkes t r e , vadovauja
mame Leonido Utiosovo. 1968 
m. Sofijoje (Bulgarija) vyko IX 
pasaulinis demokrat inio jauni
mo ir s tudentų festivalis. Atsto
vaut i SSRS buvo pas iųs ta ir 
Džilda Mažeikaitė, kur laimėjo 
aukso medalį politines dainos 
konkurse. Be abejo, toks apdo
vanojimas buvo labai svarbus 
tuometinėje ar t is to kūrybinėje 
biografijoje. Džildai galėjo atsi
verti visos Maskvos koncertinės 
scenos. Tačiau. Džilda tuo ne
mokėjo pasinaudot i , nes jau bu
vo pradėjusi var tot i alkoholį. 
Kurį laiką dainavo su gana ne
blogą vardą turinčiu ansambliu 
„Via 68'" Bet vis dažnesni ir daž
nesni išgėrimai nu t raukė dai
nininkės karjerą didžiojoje sce
noje. Ji da r bandė sugrįžti Lie
tuvon, dirbo Kauno „Orbitos" 
restorane, norėjo įsidarbinti į J . 
Tiškaus vadovaujamą orkestrą, 
bet pagal tuomet inę tvarką, kai 
nėra etato, negali priimti į dar
bą. Arba, paprasčiau, nebuvo lė
šų mokėti atlyginimą. . Palaips
niui pragyvenimui tekdavo užsi
dirbti, da inuojant tik restora
nuose, kur pr ikaušusi publika 
nebuvo tokia reikli. Džilda su 
vyru gyveno prestižiniame Mask

vos rajono bute. kuris j iems te
ko, mirus Boriso motinai. Pa
la ipsniui vis mažėjant paja
moms, bet nemažėjant poreikiui 
išgerti, Riuminai iškeitė butą į 
žymiai prastesnį rajoną, taip už
sidirbdami pinigų skoloms pa
dengti, tolesniam pragyvenimui 
prisidėti. 

Pažinojusių damininkę žmo
nių nuomone, sendama Džilda 
Mažeikai tė išliko tokia pat i 
daili, nuoširdi... Kaip sakoma, 
geros prigimties nepaslėpsi. 

Šį pavasarį Maskvos bute, 
kuris dvokė alkoholiu ir katėmis 
(jų buto šeimininkė prilaikė net 
devynias). Džilda Mažeikaitė buvo 
ras ta negyva, paplūdusi krau
juose. Neilgai t rukus, praėjus 
devynioms dienoms po žmonos 
žūties, mirė ir Džildos vyras Bo
risas Riuminas. Sklando versija, 
kad prie motinos žūties galėjo 
prisidėti ne itin pastovios psi
chikos, pastaruosius keler ius 
metus praleidęs psichikos dis
panseryje, sunūs Konstantinas. 
J i s , beje. iškart po motinos žū
ties apsigyvenęs jos bute. 

Kur ir ką veikia trumpai žyb
telėjęs estrados scenoje Jonas , 
negalėčiau pasakyt i . Kipras 
Mažeika ilgą laiką dirbo SSRS 
APN (paskutinių žinių agen
tūra) korespondentu Belgijoje, 
iš kur buvo transliuojami jo ga
na įdomiai parengti reportažai. 
Ne taip seniai šmėkštelėjo žinu
tė, kad „Achemos" susivienijimo 

generalinis direktorius B. Lubys 
dėl tam tikrų priežasčių atleido 
direktorių spaudai Kiprą Mažei
ką. Vadinasi. Kipras Mažeika 
sugrįžo Lietuvon... L.T. 

ALKOHOLIZMAS 

„Apvirtus savadarbiui trak
toriui, kuriuo du persigėrę sugy
ventiniai vežė tris mažamečius 
vaikus, žuvo du mažyliai ir pats 
traktorininkas. Tragedijos vieta 
— Prienų rajono Ašmintos se
niūnijos Mačiūnų kaimas. Lai
kas — sekmadienio pavakarė. 
Nutrūko dar trejų neturinčio 
Irmanto ir septynmetės Eglutės 
Dobilų bei trisdešimt penkerių 
metų Virgio Lazausko gyvybės" 
— „Kauno diena" (2003.09.29). 

Alkoholizmo priežastys gi
liai socialinės. Lietuvoje auga 
nauja alkoholikų vaikų, pames
tinukų ir atstumtųjų karta. Žmo
gus, išaugintas nemeilėje, nepa
garboje, smurte, atsilygins vi
suomenei tokiais pat jausmais. 

Alkoholis yra svaigi ir nuo
dinga medžiaga, žalojanti žmo
gaus psichiką ir somatiką (kū
ną). Alkoholizmas — tai lėtinė 
liga, kurią sukelia dažnas alko
holio vartojimas. Ji pasireiškia 
liguistu potraukiu alkoholiui. 
Sergant alkoholizmu gali atsir
asti psichozė, o dėl alkoholio 
skilimo produktų poveikio — 

sutrikti kepenų funkcija. Pa
mažu gali vystytis alkoholinė 
degradacija. 

Potraukis alkoholiui — tai 
liga su aiškiais kriterijais. Ji nu
statoma, jei yra nors trys šių 
požymių: 

— stiprus troškimas ar 
noras vartoti alkoholį; 

— sunku kontroliuoti alko
holio vartojimą (t.y., vartojimo 
pradžią; intensyvumą ir pabaigą): 

— nustojus vartoti alkoholį 
atsiranda fiziologinė abstinenci
jos būsena, arba alkoholis varto
jamas norint išvengti abstinen
cijos požymių; 

— niekuo nesidomima, tėra 
tik vienas interesas — išgerti: 

— alkoholinis padidėjęs ner
vų sistemos jautrumas (polineu-
ropatija) — būdingi skausmai, 
nemalonūs jutimai galūnėse 
(tirpimai, mėšlungis), sutrinka 
eisena, atrofuojasi raumenys. 

Alkoholizmas, kaip liga, 
vystosi lėtai: I stadija — po 5-10 
metų alkoholio vartojimo (at
sižvelgiant į gėrimo intensyvu
mą), o kartais galima ir pikty
binė eiga po vienerių-dviejų me
tų. Ypač tai budinga moterims, 
pagyvenusioms žmonėms, paaug
liams. II stadija — po 5-15 metų. 

Lietuvoje kasmet daugėja 
sergančiųjų alkoholine psichoze 
bei mirštančių nuo alkoholio. 
Valstybinio psichikos sveikatos 

mo ar alkoholio nesaikingo var
tojimo. Yra dar ir aibė ligų, ku
rios mus sendina. Nors apskri
tai senatvė — medikų terminas. 
Aišku, nė vienas nežinome, kas 
mūsų laukia. Mes bijome senat
vės, kaip ir kitų natūralių gy
venimo pokyčių, nors žinome, 
kad tai neišvengiama. Reikia 
nebijoti šypsotis, juk pačios gra
žiausios raukšlės yra šypsenos 
raukšlės. Juo daugiau bendrau
jame su žmonėmis, turime opti
mizmo, džiaugiamės gyvenimu, 
tuo labiau apsisaugojame nuo 
baimės susenti . J u o daugiau 
„įsisukame" į kokią nors visuo
meninę veiklą, tuo mažiau senė
jimo krizių — nėra laiko apie tai 
galvoti. Amerikoje pastebėjome, 
žmonės, jei tik gali, neskuba 
pensijon, dalyvauja visuomeni
niame gyvenime. Juo esi labiau 
užimtas, tuo mažiau turi laiko 
galvoti apie amžiaus krizę. Bet 
yra vienas „bet" — paklausy
kime ką sako mūsų kūnas — ar 
neužplaka širdis per tankiai, ar 
nejaučiame nuovargio. Tada stab
telėkime, prisiminkime metus ir 
pailsėkime — jau ne jaunystė, 
nors ir ne senatvė. Žmogaus mo
torui irgi reikia remonto ir poil
sio. Kad neištiktų po fizinės ne
galios sekanti dvasinė negalia. 

Jaunystė — kaip vėjas, pra
švilpiantis medžių viršūnėmis. 
Jaunystė — galinga, ir, kaip 
rašė poetas, paklydimais gan 
turt inga, neina žingsniais, bet 
risčia, o senatvė štai ir čia. 
Kokią senatvę pasirenkam, daž
nai priklauso ir nuo mūsų pačių. 

Užrašė Ligija Tautkuvienė 

centro (VPSC) duomenimis, per 
2001 metus medicinos įstaigose 
buvo užregistruoti 783 nauji 
alkoholine psichoze — sunkiau
sia alkoholizmo komplikacija — 
sergantys ligoniai. 2000 metais 
tokių ligonių buvo mažiau — 764. 

Specialistai nerimauja, jog, 
pagal preliminarinius sergamu
mo alkoholine psichoze 2002 
metais duomenis, didėjimo ten
dencija išlieka. Kasmet nuo al
koholinės psichozės gydoma vis 
daugiau pacientų. 2001 metais 
psichozė gydyta 2,129 pacien
tams . 2000 metais — 2,065 
pacientams. Alkoholinės psicho
zės gydymas valstybei kainuoja 
brangiai. Už vieno paciento gy
dymo kursą ligoninėje reikia 
mokėti 1.260 litų. 

2000 metais sergančiųjų al
koholizmu Lietuvoje buvo 63,7 
tūkstančio. 2001-aisiais alkoho
likų padaugėjo iki 63.9 tūk
stančio. 

Dalis sergančiųjų alkoholiz
mu miršta, dalis išvyksta iš Lie
tuvos, o dalis pasveiksta ir yra 
išbraukiami iš sergančiųjų 
įskaitos. 

Naujų alkoholizmo atvejų kas
met užregistruojama ris daugiau ir 
jau artėjama prie 2,000 susir-
gusiųjų per metus Medikai neri
mauja, jog mirš tamumas nuo al
koholio vartojimo per pastaruo
sius dvejus metus irgi padidėjo. 

2000 metais dėl alkoholio var
tojimo mirė 893 gyventojai, 2001 

Dabar 
P«> 

plastinės 
operacijos 

<S^/ TH 
metais — 1,032, nors realiai ser-
gantiųjų alkoholizmu yra kur kas 
daugiau. Vyrų. mirusių nuo alko
holio vartojimo, yra trigubai 
daugiau nei moterų. Sergan
čiųjų alkoholine priklausomybe 
triskart daugiau yra miestuose 
nei Lietuvos kaimuose. Alko
holizmo ir jo komplikacijų gydy
mo išlaidos yra tik mažoji ne
tekčių, susijusių su girtavimu, 
dalis. Neigiamos alkoholizmo 
pasekmės visuomenei yra kur 
kas didesnės, tik niekas nėra 
atlikęs tyrimų dėl ekonominių 
nuostolių, kuriuos lemia dėl 
įvairių komplikacijų atsiradusi 
negalia, šeimų gyvenimo koky
bės blogėjimas bei iš asocialių 
šeimų atimtų ir valstybės augi
namų vaikų išlaikymas. 

ALKOHOLIS IR 
NĖŠTUMAS 

Šiandien jau ištirta alkoho
lio vartojimo pasekmes, kai mo
teris geria nėštumo metu. Po il
gų tyrimų JAV mokslininkai 
nustatė, kad pirmoje nėštumo 
pusėje suvartotas, kad ir nedi
delis kiekis alkoholio atsiliepia 
vaikui, ypač paauglystėje. Tada 
jis sveria žymiai mažiau nei jo 
bendraamžiai, kurių motinos 
nevartojo alkoholio nėštumo metu 
Apytikriai tai svyruoja apie 7 
kilogramus (Bus daugiau) 

Pagal įvairią spaudą 
parengė L. T. 

mailto:biciulyste@aol.com
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MOKYTOJŲ DIENA 

Ar žinote, vaikai, koks 
darbas pasaulyje įdomiausias, 
tauriausias ir reikalingiau
sias, reikalaujantis toleranci
jos, sumanumo, išradingumo, 
pakantumo, žinių, humoro 
jausmo ir daug kitų savybių? 

Ko gero kalendoriuje yra 
tik viena diena, kai vienos at
sakingiausių profesijų atsto
vai - mokytojai - gali pasi
džiaugti jiems rodomu dėme
siu ir pagarba. Tai - Mokytojo 
diena. 

Kaip norėtųsi pasaliyti daug, 
bet širdis neišsirenha žodžių. 
Kaip norėtųsi pabūti šalia 

ir tiesiog apkabint, 
bet atstumas skausmingai 

viską užgožia. 
Lieka mintys ir žodžiai, 

neištarti žodžiai, 
kurių niekas, išskyrus 

Jus, nesupras... 
Viskas telpa Jumyse, Jūsų 

žodyje „Mokytoja"... 

PIRMOSIOS MOKYKLOS KARTOGRAFIJA 

• •—mai l iumi . 

Į II u 

GALVOSŪKIS 
Įrašykite pirmąsias daiktų pavadinimų raides ir 

perskaitykite žodį. Rimanto Dovydėno piešinys. 

Lietuvoje pirmoji mokykla 
pradėjo veikti 1397 metais 

Vilniuje, prie Katedros. Vėliau 
jų būta daugiau prie parapi
nių bažnyčių, todėl ir buvo 
vadinamos parapinėmis. Jose 
mokėsi tik berniukai, nes pa
rapinės mokyklos rengė kuni
go studijoms ir bažnyčios tar
nautojus. Šiek tiek mokslo pa
grindų vaikai gaudavo namuo
se. Mokyklose berniukus mo
kė tikybos, rašymo, skaitymo, 
ir, žinoma, skaičiuoti. Tik tada 
šiuos dalykus vadino ne moks
lais, o menais. Jų mokytis 
reikėjo lotyniškai. Labai įdo
mu, nes ta kalba nebuvo kal
bančios tautos - tai buvo 
„mirusi" kalba. 

Mokykloje būdavo neleng

va. Raides reikėjo pažinti at
mintinai mokantis mokytojo 
skaitomas giesmes. O išmokus 
skaitmenis ir skaičių reikš
mes, mokytis skaičiuoti, po to 
imtis žinių apie pasaulį ir t.t. 
Pritinginčius mokytojas „ska
tindavo" rykštėmis. Pamokos 
trukdavo visą dieną. Mokyk
loje vaikai atlikdavo ir namų 
užduotis, nes neturėjo namuo
se knygų - jos buvo labai bran
gios. Bet argi brangumas rūpėjo 
vaikams. Knygas jie nučiupi-
nėdavo riebaluotais pirštais. 

Pirmoji aukštesnioji mo
kykla - kolegija - Lietuvoje 
buvo įsteigta 1539 m. Vilniuje. 
Vėliau jų būta ir kituose mies
tuose, todėl Lietuvoje daugėjo 
raštingų žmonių. 

APIE MOKINIUS IR 
MOKYTOJUS 

Mokytojas, išaiškinęs, kur 
pasaulio šalys, klausia: 

- Na, Elenute, tai kur yra 
pietūs? 

- Ant stalo, pone mokytojau. 
*** 
Vaikučiai, uždarykite du

ris. Lauke šalta. 
- Bet ar uždarius duris 

lauke bus šilčiau? 
*** 
Mokytojas: 
- Vaikai, kaip atsiranda 

rasa? Ką galvoji tu, Sigute? 
- Žemė taip sunkiai suka

si, kad sušyla net iki prakaito. 
*** 

Sakyk, Stasį, kaip vadi
nosi pirmojo žmogaus pati? -
klausia mokytojas. 

- Pirmojo žmogaus pati 
vadinosi Adomienė! 

Mokytojas: 
- Šeši vaikai nuėjo prie 

upės vasarą, bet keturiems 
mamos uždraudė maudytis. 
Kiek vaikų maudėsi? 

Vaikai vienbalsiai: 
-Visi!!! 
*** 
Mokytojas klausia: 
- Kurį mėnesį žmonės ma

žiau miega? 
- Žinoma, kad vasario, 

nes jis turi tik 28 dienas. 
*** 
Mokytojas: 
- Na, Vincai, koks daik

tas nepūva, visuomet šlapias 
būdamas? 

- Liežuvis, pone mokytojau. 

Kartografija yra viena se
niausių geografijos mokslo 
sričių. Jos šaknys siekia ne 
mažiau kaip 10,000 metų iki 
mūsų eros, o veikiausiai ir dar 
toliau. Seniausi mums žinomi 
kartografiniai radiniai yra 
4,000 - 5,000 metų. Tai šiau
rės Mesopotamijos ir Babilono 
miesto kartografiniai vaizdai 
molio lentelėse. Šių kartogra
finių paminklų jau nepava
dinsi intuityviais brėžiniais, 
nes juose laikomasi geogra
finės informacijos perdavimo 
taisyklių: brėžiniai yra orien
tuoti, nubrėžti pagal mastelį. 

Geografija pirmykštėms 

bendruomenėms turėjo didelę 
praktinę reikšmę, nes suvokti 
aplinką skatino gyvenimo po
reikiai. Žmogus, smalsumo 
skatinamas, negailėjo jėgų ir 
proto pradžių pradžios ieškoji
mams. Ar ne dėl to nesiliauja
ma ieškoti tiesos apie Atlan
tidą, kitas legendines šalis. O 
kiek įdomių minčių sukelia 
samprotavimai apie spėjamas 
kitų pasaulių protingas 
būtybes, aiškinantis jų taria
mus pėdsakus žemėje. Šie ieš
kojimai žadina fantaziją, ro
mantinį ieškojimų polėkį, o 
neretai ir atsimoka nelauktais 
atradimais. 

Indėnų piešiniai: viršuje - piešinys Aukštutinio ežero uoloje, vaizduojan
tis penkių valčių kelionę per ežerą. Brūkšneliai rodo žmonių skaičių val
tyse. Kelionės tikslas - sausuma (nusako vėžlys), kurią priplaukė per tris 
dienas (trys saules po dangaus skliautui; apačioje - Kajarų-Uaupes ir 
Kudujary upių santakos kartografinis piešinys. 

*************************** 

Ruduo, kaip žinote, vai
kai, turtingas derliumi metas, 
kuomet užderi daržovės ir 
vaisiai. Ūkininkai skuba nu
imti paskutinį derlių nuo lau
kų, sėja žiemkenčius, skina 
obuolius, kasa bulves. Spalio 
12 diena Lietuvoje yra Der
liaus diena. 

SVEIKI, VAIKAI, 
S U S I P A Ž I N K I T E S U 

VAISIAIS 

Aš esu obuolys. Esu lai
mingas ir visuomet šypsausi, 
nes esu vienas populiariausių 
Lietuvos vaisių! Man patinka, 
kai žmonės viską žino apie 
obuolius. 

Obuolius smagu valgyti, 
jie būna įvairių rūšių ir spal
vų. Obuoliai sultingi ir ska
nūs, turi daug skaidulinių 
medžiagų. Ar žinote, kad kai 
kurios obuolių rūšys tokios 
mažos, kad gali tilpti jūsų del
niuke? 

* • * * * * * * * * * * * * • # ********** ********************************************************************** r * * * * * * * * *********** ***********! ******************************************* 

DERLIAUS DIENA 
Dar labai mėgstu važinėtis 
riedlente. 

Bananas yra puikus už
kandis. Galima juos valgyti 
bet kur ir bet kada. Puiku yra 
tai. kad bananai turi daug 
skaidulinių medžiagų, vita
mino C ir kalio, kurių būtinai 
reikia kiekvienam organizmui. 

6 a & T 

Aš esu kriaušė. Mėgstu 
važinėtis dviračiu ir riedlente. 
Ar žinote, jog kriaušės yra vi
tamino C ir skaidulinių me
džiagų šaltinis? Jei valgysite 
- būsite stiprūs ir sveiki. 
Kriaušės yra įvairių dydžių, 
rūšių ir spalvų. Kas kartą pa
bandykite suvalgyti vis kitokią. 

Aš esu ananasas. Esu la
bai gražus, nes turiu auksi
nius šarvus ir žalią karūną. 
Tačiau daug svarbiau kas yra 
mano viduje. Esu puikaus 
kvapo ir skonio, taip pat vita
mino C šaltinis. 

saldžios, skanios ir sultingos 
yra vynuogės. Ar žinote, vai
kai, kad vynuogės yra žalios, 
raudonos ir mėlynos? 

Galite valgyti vynuoges vi
sur, net judėdami. Daug vai
kų valgo vynuoges mokykloje 
priešpiečiams ar eidami namo. 

KAIP SVEIKINAMASI KITOSE ŠALYSE 

Aš bananas. Esu didžiau
sias puošeiva iš visų vaisių! 

Aš esu arbūzas. Labai 
mėgstu sportuoti ir žaidžiu 
mokyklos sporto komandoje. 

Vaikai, ar jūs žinote, kad 
yra apie 50 skirtingų rūšių 
arbūzų? Arbūzus valgyti ne 
tik skanu, bet ir sveika, nes 
jie turi daug vitamino C. 

V-iCT- Žiu* 

Aš esu vynuogė. Mėgstu 
pasakoti vaikams, kokios 

Aš esu apelsinas. Ar ne
manote, kad aš pats sultin-
giausias vaisius? Priklausau 
citrusinių vaisių šeimai. Visi 
citrusiniai vaisiai yra labai 
populiarūs ir turi labai daug 
vitamino C. Vaikai mėgsta 
valgyti apelsinus, nes jie yra 
saldūs ir gaivūs. 

Sveikinimosi papročiai yra 
labai skirtingi, priklausomai 
nuo šalies kultūros. Kartais 
sveikinimasis yra šiltas ir 
mandagus, kartais juokingas 
ir keistas. 

, jKonnutuba" Japonijoje 

Japonų elgesio kultūra 
labai ceremoninga. todėl pasi
sveikinimas ir atsisveikini
mas yra ne tik sudėtingas, bet 
ir svarbus. Čia pasisveikini
mo gestas yra nusilenkimas -
pagarbos ir nuolankumo žen
klas, o ne vergiško pataikavi
mo. 

Kaip taisyklingai pasvei
kinti japoną? Taisyklingas 
nusilenkimas yra nuo lie
mens, laikant rankas pri
spaustas prie šonų. 

Tibetas 

Tibetiečiai sveikinasi nu
keldami galvos apdangalą 
nuo galvos dešine ranka, o 
kairę pridėdami prie ausies ir 
iškišdami liežuvį. 

„Bonjour* Prancūzijoje 

Prancūzai rankas spau
džia tiek pasisveikindami, 
tiek atsisveikindami ir tai da
ro su kiekvienu tą dieną su
tiktu. Rankos paspaudimu iš
reiškiama pagarba ir asmeni
nis pripažinimas. 

„Ni hao" Kinyoje 

Kinai sveikindamiesi ne

silanksto kaip japonai, bet 
nestipriai paspaudžia ranką. 
Susitikus žvilgsniams, pagar
bai išreikšti kinai trumpam 
nuleidžia akis. 

„Good aiternoon'' 
Didžiojoje Britanijoje 

Šioje šalyje ranka paspau
džiamą tik susipažįstant arba 
skiriantis ilgam laikui. Britai 
mano. kad stiprūs rankų 
spaudinėjimai, tai amerikie-
tiškas bruožas, o jie vengia 
visko, kas amerikietiška. 

„Nemąstė" Indijoje 

Tradicinis indų pasisvei
kinimas tariamas sudėjus del
nus tarsi maldai po smakru, 
linktelėjus galva ir nuleidus 
žvilgsnį žemyn. 

Sveikinimosi gestai Indijo
je labai reikšmingi. Pavyz
džiui, induistai dažnai nusi
lenkia paliesdami pašnekovų 
kojų pėdas, o paskui - savo 
galvą. 

„Hi" Jungtinėse Amerikos 
Valstijose 

Sveikindamiesi amerikie

čiai paprastai šypsosi ir žiūri 
vienas kitam į akis. Sveiki
nantis tvirtai spaudžiama de
šinė ranka, bet tik kelias se
kundes. Sveikinantis dar pri
duriama visiškai retorinė fra
zė ,.How are you". todėl į ją 
atsakoma be jokio susimąsty
mo ..fine". 

„Buongiorno" Italijoje 

Net jei susitikimas trum
pas, susitikdami ir išsiskirda
mi vyrai spaudžia vienas ki
tam ranką. Draugai paprastai 
apsikabina ir patapšnoja vie
nas kitam per nugarą. Dau
gumoj, italai mėgsta fizinį 
kontaktą, todėl, nereikia nu
stebti, jei kalbėdamiesi jie 
čiups už rankos, patapšnos 
per petį ar nugarą ir žiūrės 
jums tiesiai į akis. 

Pasisveikinimo paprotys, 
kai paduodama ir pa
spaudžiamą ranka, labai 
senas. Tai reiškė, kad šioje 
rankoje mes neturime gink
lo ir esame nepavojingi 
sutiktajam. 
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-JAV LB XVII Tarybos sesijoje Omahoje (rugsėjo 12-14 d.) filadelfiečiai bendruomenininkai su LR ambasadoriu
mi JAV: (iš kaires! LB Philadelphijos apygardos pirm. Vytas Maciūnas, amb. Vygaudas Ušackas, Roma 
Krušinskiene. Rimas Gedeika. Kazys Razgaitis. 

OMAHOS SVEČIAI 

Rugsėjo 12-14 d. Omahoje, 
NE. vykusioje JAV LB XVII 
Tarybos sesijoje Vytas Maciū
nas pr i s ta tė Ekonomikos ko
misijos prie Krašto valdybos 
rezoliuciją, kuria buvo siekia
ma ieškoti galimybių išeivių 
jaunimą siųsti į Lietuvą verslo 
s tažuotėms, turint tikslą sudo
minti jį Lietuva ir leisti jau
niems specialistams tobulinti 
savo lietuvišką tartį . Šia tema 
ir pradedame pokalbį su Vytu 
Maciūnu. JAV LB Tarybos na
riu iš Philadelphijos. JAV LB 
Pietryčių apygardos pirminin
ku. 1991-1994 m. buvusiu JAV 
LB Krašto valdybos pirminin
ku, dar vienai kadencijai iš
rinktu LR Seimo ir JAV LB 
komisijos nar iu bei naujai 
tapusiu Ateitininkų sąjungos 
tarybos nar iu . Nors vyresnioji 
dukra j a u studijuoja univer
sitete (beje, Čikagoje), bet j is 
pats Lietuvių Bendruomenėje 
dar priklauso jaunųjų veikėjų 
kartai. Tai plataus žvilgsnio ir 
labai ak tyvus visuomeninin
kas, n iekada posėdžių metu 
nenuobodžiaujantis, dalyvau
jantis kiekvienoje diskusijoje 
bei t u r i n t i s savo nuomonę 
dažnu bendruomenėje svars
tomu k l a u s i m u arba dedan
t is p a s t a n g a s tą nuomonę 
tu rė t i . 

- Atrodo, kad J ū s ų pri
s ta tyta rezoliucija, l ieč ian
ti i š e i v i ų j a u n i m ą , nėra 
a t s i t ik t inė . Jaunimo l ie tu
vybės t emą J ū s ke l ia te ne 
pirmą kartą. 

- Šiandien mane labiau
siai ir domina mūsų jaunimo 
problema. Esu rėmęs rezoliu
ciją, kad LB kreipia per mažai 
dėmesio į jaunimą. Šešiolik-
mečiui lietuvių kilmės jaunuo
liui nėra jokių organizacinių 
rėmų, o Amerikoje augančiai 
kartai aplinkos t rauka yra la
bai didele. Vieni tėvai čia jau 
nieko negali padaryti. Jauni 
mui reikia sudaryti lietuvišką 
aplinką. Pats jaunimas nepa
jėgus tokius dalykus tvarkyti 
ir t a ip a t s i r anda už borto. 
Protestuojama, kad jaunimas 
nežino ką daro. bet jam tėviš
kai ir nepadedama. Daug me
tu vyksta jaunimo kongresai, 
kuriuose dalyvauja jaunimas 
nuo 18 iki 35 metų. Ką bendra 
gali tu rė t i 18-metis ir 35-kia-
metis? N'c tie pasauliai. Mums 
Philadelphijoje. manau, pasi
sekė ras t i bendrą kalbą su jau
nimu, su naujai atvykusiais. 
Pvz., tautinių šokių grupėje 
dalyvauja ir Amerikoje gimė. 
ir naujai atvykę. Mes. vyres
nieji, sudarėme palankias bui
tines sąlygas veikti: tik dirb
kit, organizuokit šokius, spor-
tuokit. O sportas, krepšinis 
yra ta bendra kalba. Ir proble
mos dingsta. 

V y t a s M a c i ū n a s 

- Ir pats namie auginate 
jaunimą. Kaip sprendžiate 
lietuvybės problemą? 

- Tur ime dvi d u k r a s . Vie
nai 19, kitai - 16. Kai vyres
nioji stojo į universi tetą , jos 
paklausė, kas suformavo jos 
pasaulėžiūrą. J i pasakė : „Ma
no lėlės Barbės nežaisdavo pa
jūrio namuose , o rankoje lai
kydavo lietuviškas vėliavėles 
- jos demonstruodavo". Iš tie
sų, kai vykdavo lietuvių de
monstracijos su vėliavomis ir 
plakatais , vyresniajai buvo gal 
3-4 metai. Tokie vėliau būdavo 
ir sesučių žaidimai. O nesenia i 
dukra mane pr i t renkė , kai ji 
parašė rašinį, kad j au tės i šim
taprocentine l ietuvaite tol, kol 
nenuvažiavo į Lietuvą. Lietu
voje ją visi laikė amerikie te . 
. .Dabar m a n j a u nebegėda 
pasakyt i , kad aš esu amerikie
tė", - sako ji . - Aš, nenorė
damas tikėti savo aus imis , net 
paklaus iau jos: ,,Gal tu tyčia 
man ta ip sakai!?" - nors su
p ra tau , kad apl inka daro savo 
poveikį. 

- Esate gimęs Amerikoje, 
bet lietuvių kalba galite reikš
ti gana sudėtingas sąvokas. 
Tai lietuvių filologų šeimos 
įtaka? 

- Aš aktyviai dalyvavau ir 
j aun imo organizacijose, pvz.. 
a t e i t i n inkų , ku r m u s ve r t ė 
mokytis ne t ik vi r tuvinės kal
bos, bet ir diskutuot i , argu
mentuot i filosofinėmis sąvoko
mis. Įgauti pajėgumą t runka 
laiko. Kai gyveni ne vien bui
t in iame pasaulyje, vystosi ir 
kalba. Esu dėkingas, kad turė
jau tokias galimybes. 

- Priimkite užuojautą dėl 
tėvelio, l ietuvių literatūros is
toriko Vinco Maciūno, mir t ies . 
Malonėk i te plačiau p a p a s a 
koti apie jį ir savo šeimą. 

- Mano senelis Maciūnas 
buvo Linkuvos (dabar Pakruo
jo raj.) gimnazi jos kūrė jas . 
Tėvas. Vincas Maciūnas, prieš 
p a s i t r a u k d a m a s į V a k a r u s , 
b u v o - Vi ln iaus un ive r s i t e to 
bibliotekos direktorius. Jo ty
rinėjimų sritis buvo lietuvių 
l i tera tūra . J i s buvo l i teratūros 
istorikas. Vokietijoje dėstė Pa
baltijo universi tete , o 1949 m. 
atvyko j Ameriką, j Philadel-
phiją. Užsi t ikrinęs elementa
rų buit inį gyvenimą (gavo 
darbą Philadelphijos univer
siteto bibliotekoje), toliau tęsė 
savo mokslinį darbą (atlieka
mu la iku) . Leidžiant vieną 
svarbiausių išeivijos leidinių -
Bostono ,.Lietuvių enciklope
diją", jam buvo pat ikėta su
redaguoti Lietuvos tomą. Taip 
pat jis redagavo Vinco Krėves 
raš tus , dalyvavo li tuanistikos 
mokslininkų suvažiavimuose. 
Dirbdamas Philadelphijos uni

versitete ir daug- metų ben
dradarb iaudamas su Vilniaus 
universiteto biblioteka, savo 
iniciatyva sukaupė didžiausią 
už Lietuvos ribų l i tuanist inę 
biblioteką. Ta biblioteka ilgai
niui tapo savotišku universite
to pasididžiavimu, nors buvo 
kur iama be un ivers i te to ži
nios. 

- Kaip įsijungėte į lietuviš
ką visuomeninę veiklą? Jūsų 
kartai tikriausiai imponavo 
tėvų kartos pasišventimas? 

- Ne tik imponavo, bet at
rodė, kad ki ta ip negali būti. 
Man nebuvo malonu dalyvau
ti, bet aš sup ra t au , kad ne
turiu kitos išeities. Žinojai, jei
gu tu nedarysi , už tave niekas 
nepadarys. Su Vytau tu Voler-
tu, Algimantu Gečiu dirbau 
Lietuvių Bendruomenėje, pas
kui buvau kiek atsitolinęs. O 
kaip vėl į s i t raukiau , tiesiog 
anekdotiškas a ts i t ik imas . Tai 
buvo 1990 m., po Kovo 11-
osios. Mes su 2-3 drauga is 
sėdėjome lenkų bare ir gėrėme 
alų. S u s k a m b o telefonas ir 
pranešė, kad atvažiuoja Phi
ladelphijos televizija tirti , ko
kia visuomenės reakcija į Lie
tuvoje paske lb tą nepr ik lau
somybę. Sėdim ir svarstom: 
klubas i š l a ikomas vietinių 
lenkų. Kai jų pak laus , ką jie 
galvoja apie Lietuvos nepri
klausomybę, j ie t ikriausiai pa
traukys pečiais, ir tiek. Ir tai 
nuskambės per visą Philadel-
phiją. Reikia kažką daryt i! 
Mes nesuvaidinsim, kad visi 
čia sėdintys e s a m lietuviai. 
Reikėjo veikti labai greitai: su-
stūmėm s ta lus ir paskelbėm, 
kad planuojame, kaip kitą sa
vaitę švęsime Kovo 11-osios 
iškilmes. Atvažiavo televizija, 
ir visa Philadelphija sužinojo, 
kad lietuviai kitą savaitę ren
giasi švęsti Nepriklausomybės 
dieną. Kilo susidomėjimas, į 
šventę atėjo netgi miesto me
ras. Taip vėl įs i t raukiau į LB 
veiklą. Nuo 1991 m. tapau 
Krašto valdybos pirmininku. 
Žmonės dirbo kūrybiškai . Pri
simenu dar vieną triuką. Su
žinojom, kad į sovietų amba
sadą atvažiuoja Jelcinas, ku
ris t ada Lietuvai buvo palan
kus. Mes užplūdom ambasadą 
su gėlėmis - geltona-žalia-
raudona spalvų. Darbuotojai 
pasimetė, nežinojo ką daryti, -
viskas aplinkui buvo nuklota 
gėlėmis. Mes pasirinkom tokj 
būdą paremti tuolaikinę Jel
cino politiką. To darbo buvom 
išmokę Lietuvos reikalais 
vaikščiodami pas savo senato
rius. 

Dėkojame už pokalbį ir 
malonią pažintį. 

Kalbėjosi 
Audronė V. Škiudaitė 

Vienas amerikiet is rašyto
jas , šias eilutes rašančiai ren
giantis į užsienį, pa ta rė : „Tik, 
susimildama, nemėgink imti 
pas t a tų nuo t raukų , fotogra
fuok žmones!" 

Labai daug g i rd ime bei 
skaitome apie Lietuvos jauni
mo bėgimą iš tėviškių į už
sienį. Tačiau joks užklydęs 
balandėlis nea tneša nė t ru
pinėlio žinelės apie tų j aunų 
žmonių grįžimą savo tėvynėn. 
O jų esama apsčiai. Čia kaip 
t ik t r okš tu pas i sakyt i bei 
pasidžiaugti ta is j aunos kar
tos Lietuvos patriotais . 

Iš į Wisconsin laikinai dar
buotis atvykusių 4 lietuvaičių, 
gerai pažintų ir su ja i s ne
mažai pabendrautų , visi ketu
ri sugrįžo namolėn. 

Štai įdomi Dar iaus istori
ja . Prieš keletą metų iš Lie
tuvos į Madison, Wisconsin, 
atvyko j a u n a s , dar tr isdešim
tojo pavasario neišvydęs (jam 
tik daba r 30 m.), žvalus ir ne
abejot inai labai t e ig iamas 
vyras, vardu Darius (skamba 
labai lietuviškai, bet tai šau
naus Persijos kara l iaus var
das). Dar iui viskas buvo gerai, 
viskuo žavėjosi, nieko nekri
tikavo, o, pakviestas į „Žaibo" 
t au t in ių šokių ansambl į , 
mielai pr is i jungė. Lietuvoje 
igijęs žemės ūkio technikos 
inž in ie r iaus specialybę, čia, 
niekad nedejuodamas ir ne
s iskųsdamas, dirbo prasčiau
sius da rbus ūkyje ir darži-
ninkavime. Užsidirbęs pinigų, 
grįžo namo pas savo j auną 
žmoną ir 2 metų amžiaus sū
nelį. 

Liepos mėnesį aplankėme 
jo šeimą Lentvario miestelyje, 
netoli Vilniaus. Priėmė lyg se
niai nematy tus gimines. Sta
las lūžo nuo užkandėlių, šaltų 
ir karš tų patiekalų, įvairių gė
rimų. Širdį suspaudė grau
dulys (kam tiek išlaidų — jiems 
kiekvienas centas brangus.) . 
Daba r jie gyvena nuomoja
mame bute, bet Darius pava
žiavo su mumis į Pagir ius , 
parodyti savo būsimo „dvaro". 

I r buvo kuo džiaugtis. Pa
gir iuose, buvus i ame kolūky 
(dar dunksojo kai kurie buvu
sieji pastatai ) , erdviame skly
pe dūlojo gražus, vidutinio dy
džio, dviejų aukš tų , šviesių 
plytų mūrinis namas — smė
lio spalvos su „vyšniniu" sto
gu. Prie jo prisiglaudęs, to pa
ties st i l iaus bei spalvų, gara
žas. Dar t rūks ta vidaus įren
gimų. P i rmame aukšte labai 
erdvi pa ta lpa — bus svetainė, 
valgomasis kambarys ir vir tu
vė, a n t r a m e aukš te — 4 mie
gamieji . Nus ip i rkęs 5 ak rų 

žemės sklypą s u n k i a i uždirb
ta is pinigais, p a k a r t o t i n a i lan
kan t Angliją, Daniją ir JAV, 
Dar ius buvo d a b a r i šd idus sa
vo šeimos gūžtos s av in inkas , o 
taipgi tu r į s gerą va ld išką dar
bą. Je i žmogus s iekia ir a tkak
liai bei tv i r ta i d i rba , t a i j a m ir 
Dievas padeda ! N i e k o nė ra 
neįveikiamo! 

U ž k l a u s i a u D a r i a u s , a r 
gyvenimas Lietuvoje e ina ge
ryn. J i s pažvelgė į ak i s , tar
t um k l a u s d a m a s : 

— O čia d a b a r kas per 
k laus imas? 

Grei ta i nedve jodamas at
sakė: 

— Žinoma, k a d gerėja. Ir 
da r kaip! Neabejoju, jog po 10 
metų Lietuvoje bus t a i p gerai, 
ka ip Suomijoje! (Nevel tu i Lie
tuva užsieny p a v a d i n t a „Bal
tijos t iražu!") 

I r koks e n t u z i a z m a s jo 
balse... O t a s a t s p i n d y s jo aky
se... Širdis d ž i a u g s m u plazde
no, i šg i rdus j a u n o , ryžtingo 
l ie tuvaičio v i l t i n g u s , s t ipr i 
nančius žodžius. Tokie vyrai 
nesimėto.. . Kad j u o daugiau 
panaš ių a t s i r a s tų Lietuvoje. 

Į Baraboo, VVisconsin, at
vyko dvi j a u n u t ė s , vos univer
si tete s tudi jas Lietuvoje bai
gusios, Daiva ir A u š r a . Su jau
na tv i ška šypsena sunk ia i dir
bo spaudos r e i k m e n ų fabrike, 
iš t isas 8 v a l a n d a s s tovėdamos, 
nei kiek nep r i s ė sdamos . Abi 
grįžo tėvynėn. 

Liepą e s a n t „Vilniaus Na
ruty", su gėlių p u o k š t e mus 
ap lankė Daiva. Išs ivežėm ją 
res to ranan v a k a r i e n i a u t i , o j i 
savo ruožtu pas ikv ie tė į savo 
namų židinį. Už p r a k a i t u ir di
delėm fizinėm p a s t a n g o m už
d i rb tus p in igus j i nus ip i rko 
p a s a k i š k a m e Vi lniuje gražų 
nuosavą butą. Džiaugias i ir 
gau tu geru d a r b u finansų ben
drovėje. A u š r a i š d ū m ė laiki
nai į „svietą" — Danijon su
k r a p š t y t i d a u g i a u pinigėlių 
savo svajonei a t s i ek t i . 

Iš E lek t r ėnų į Madison at
skr ido ir pens in inkė (65) Re
gina s laugyti ligonių. Darbas 
žvėriškai s u n k u s , be t geriau
siai a p m o k a m a s . J i pakar tot i 
nai a t s i l anko ruden į ir žiemą 
pensininkės k i šenę papildyti , 
o pavasa r į i r v a s a r ą grįžta 
Lie tuvon d ž i a u g t i s su vyru 
gardesnių kąsne l iu ir saulė
tom dienom Palangoj Baltijos 
pajūry. Kas gali ją smerk t i , jei 
ji sugeba pa t i p a s k a i d r i n t i 
savo „auksines dienas"?! 

Regina, buvus i mokytoja 
bei ku l tū r in inkė , gabiai filoso
fuoja. J i a t s k l e i d ė sal iamo
nišką išmintį . Mirė karal ius 
Sa l iamonas . P r i e š mi rdamas . 

paprašė jį pašarvot i su atvers
ta i s į viršų delnais . 

—Kodėl? — nustebę klau
sė dvar i šk ia i . — Ogi todėl, 
kad . b ū d a m a s gyvas, turėjau 
visko p i lna — gėrybėmis per
tekusią ka ra lys tę , o miręs — 
vis iška i n ieko , t ik tuščias 
rankas! 

Te i s inga i Lie tuvos liau
dies išminčiai teigia, jog „kars
te lentynų nėra!" Tad, anot 
Aloyzo Barono humoro, neap
simoka „įsimylėti banko kny
gelę", kur i d a b a r beveik bever
t ė — n e t vieno ilgo procento 
nebenešan t i . Ir ne visi bėga į 
V a k a r u s „aukso veršio" gar
binti . O t e n ne pyragai laukia! 

Kur m e s t ik nesi lankėme 
— Vilniuje , K a u n e . Kaišia
doryse , L e n t v a r i o miestely, 
visur va iš ino užkandėliais su 
rūkyta laš iša . JAV-ose ji bran
gi — p e r k a n t pakel ia is ji 
išeina 15—18 dol. už svarą. 
Nus tebus i ir neiškentusi už
k laus iau , ka ip Lietuvoje pajė
gia ta ip plačiai naudoti . „Na
ručio" l a b a i ma lonus resto
r anų d i r e k t o r i u s „atidengė 
paslaptį": iš Norvegijos impor
tuoja šviežią lašišą ir patys rū-
kina. G a u n a pigesnę, šviežes
nę ir žymia i skanesnę lašišą. 
Ar ne b ravo lietuviai? 

Pr ie Grū to parko j aunas 
(29 m.) vy ra s iš savo lengvos 
maš inos , a t i d a r ę s bagažinę, 
pa rdav inė jo r ū k y t u s ungu
r ius : po 9, 10, 15 ir 20 Lt. 
(pagal dydį) . Siūlė ir „magary
čių", je i p i rks i už 15, 20 Lt. 
Augus i Kla ipėdos k raš te , 
buvau „pamišus i ungurinin-
kė". N u s i p i r k u s i už 10 Lt. 

didžiulę žuvį, pardavėjui su
karpius ir padavus servetėlė
je , prie ežero su t a š i au be 
duonos, be nieko, kaip ka t inas 
smaližius (šeimos nariai žu
vies nelietė — per riebi). 
Pasiteiravau, kokiu būdu par
duoda pigiai brangią žuvį. 
Žuvininkas paaiškino, kad at
veža šviežią iš Lazdijų, Dusios 
ežero, ir pats rūkina . O žiemą? 
Parveža iš Klaipėdos ir taip 
verčiasi. Žmona — pradžios 
mokyklos mokytoja. „Juk 
mokytojams nemoka algų", 
nustebau. „Moka", džiaugėsi 
jaunas verslininkas. Visokių 
žmonių yra, visokių ir reikia! 
Ir sugeba, ir su randa išeitį, ir 
nebėga iš savo gimtinės! 

Girdime, jog žmogus klajo
ja po visą pasaulį, ieškodamas 
laimės, o nežino, kad laimė 
laukia jo namie. Taip ir čia 
rašančiai, išsitrankiusiai po 6 
žemynus, teko pat ir t i tėvynė
je, ko niekur k i t u r neišvydo. 

Vargas — geriausias mo
kytojas! Jis išmokė ir lietuvius 
taupyti. Palangos naujame (5 
metų) moderniškame viešbuty 
„Palangos vėtra" (Arvydo Sa
bonio 4 žvaigždučių viešbučio 
„Pušų paunksmėje" kaimynė), 
kurio vestibiulio visa s iena 
nuo pirmo aukšto iki ketvirto 
— stiklinė, koridoriuose, užde
gus šviesas, j o s po t rumpo 
laiko automat iškai pačios 
užgęsta. Pasitaikiusi kamba
rinė šypsojosi: „Taupome elek
trą!" Ar ne džiugu, kokie mū
siškiai lietuviai šaunūs gud
ročiai ir išradingi? J ie t ikrai 
verti pagyrimo, paskat in imo ir 
paramos. 

Kaunas, spalio 9 d. (ELTA). Kauno medicinos universiteto klinikų 
<KMUK) Širdies centro Kardiochirurginėje klinikoje iškilmingai atidary
tas atnaujintas operacinių kompleksas, kurio įrangai įsigyti ir patalpoms 
atnaujinti buvo panaudoti 3,5 mln. litų. Širdies centro Kardiochirurginės 
klinikos vadovas Rimantas Benetis ELTAI sakė, kad iki šio! KMUK buvo 
galima atlikti iki 1,200 širdies ir kraujagyslių operacijų per metus. 
Seimo Pirmininkas A.Paulauskas (kairėje) ir Širdies centro 
Kardiochirurginės klinikos vadovas R.Benetis atnaujintų operacinių 
atidaryme Kauno klinikose. Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr. 

NESENKANČIOS FOLKLORO INTERPRETACIJOS 
Kad ir kiek semtum iš tur 

tingos liaudies muzikos kra i 
čio skrynios, iki dugno neprisi-
kas tų niekas. Penktas is Kau
ne surengtas tarptaut in is folk
loro muzikos festivalis „Sukle-
gos" tik patvir t ino aksiomą: 
l ietuvių, latvių, lenkų, bal
tarus ių folkloro puoselėtojai ir 
per teikėjai per dvi d i enas 
surengtuose koncertuose bei 
naktinėje programoje pr is ta tė 
turiningą programą. 

„Kaip įstengėte įpirkti len
kų grupę , 'Kapela ze wsi 
Warszawa", kaip savo intensy
vią veiklą su festivaliu suderi
no ba l ta rus ių 'Troitsa?' " -
šiuos ir panaš ius klausimus iš 
folkloro žinovų abi „Suklegu" 
festivalio dienas girdėjo jo or
gan iza torė , Kauno t a u t i n ė s 
kul tūros centro vadovė Asta 
Vandytė. „Suklegu" festivalio 
biudžetas (apie 30 tūkstančių 
Lt) tok iam renginiui nė ra 
didelis. „Su visais atvirai de
rėjomės, - sakė Asta Vandytė. 
- Vieni sutiko atvykti, jei bus 
apmokėta kelionė, kiti prašė ir 
honoraro, tačiau folkloro an

sambl ia i n e i š p a i k i n t i , j i ems 
labai svarbu koncer tuot i , pa
matyt i , kuo gyvena kiti kolek
tyva i . G e r i a u s i a i l ius t rac i ja 
šiai minčiai - baltarusių Troitsa'. 
Savo namuose įvert inimo j ie 
su laukė t ik po to , kai jų kon
cer tus ėmė rodyti MTV. kitos 
Europos muz ik inės stotys". 

Ba l t a rus ių g rupės naujau
sia p rograma „Runos" užbaigė 
„Suklegąs" , t a ig i paba ig tu 
vėms pas i l ik tas ryškus akcen
ta s . Ansambl io dalyviai pasa
kojo, jog jų a t l i ekamos muzi
kos šaknys s iekia d a u g anks
tesn ius l a ikus nei balalaikų 
ansambl ia i ir pabrėžė , kad jie 
savo kūryb inę veiklą tu r t ina 
ekspedicijose r i nkdami senas 
da inas , paproč ius , sakmes . 

Veronika Povilionienė, ku
rios v a r d a s daugel iu i klausy
tojų yra lyg senųjų liaudies 
da inų s inon imas , koncertavo 
pirmąją festivalio dieną, pa-
kv iesdama nau ja i apmąsty t i 
sakmes . O. d a r nesibaigus fes
t iva l iu i , j i jau kalbėjo, kad 
ramybės jai neduoda gitara ir 
a k o r d e o n a s , t a i p a t sa rg ia i 

p r a s i t a r d a m a apie būsimuo
sius savo sumanymus . 

„Maloniausi įspūdžiai, ku
r iuos p a t y r i a u šio festivalio 
koncer tuose, yra du, - susu
mavo Veronika Povilionienė. -
P i rmiaus i a t a rp publikos do
minuoja ne mano amžiaus 
žmonės, o j aun imas . Manau, 
kad tai da r kar tą patvirt ina 
fest ival io dalyvių programų 
profes ionalumą ir originalu
mą". T a l e n t i n g a menin inkė 
n iekada nešykšt i gero žodžio 
kolegoms. Mokėdama pasidžiaug
ti kitų kūrybiškumu, ji negai
lėjo pagyr imų kolegoms, sakė 
l a u k i a n t i pas i rodan t lenkų 
grupės , svečių iš Baltarusijos. 
„Tikras festivalio brangakme
nis y r a ' Jazz Land', - sakė 
Veronika Povilionienė, išskir
d a m a unikal ią vokalinio ko
lektyvo programą. Entuzias
t ingai ją pr iėmė ir publika, 
juolab kad penkiolika metų 
kūryb inę veiklą tęsianti grupė 
išties paker i klausytojus senų, 
gerai ž inomų lietuvių liaudies 
dainų interpretaci ja . 

Penktadien į prasidėjęs, o 

jau šeštadienį pasibaigęs festi
valis, daugelio įs i t ikinimu, 
buvo per t rumpas . Festivalio 
rengėjams ypač malonus buvo 
publikos dėmesys nakt in iam 
penktadienio projektui. Į ne
mokamą koncertą klausytojai 
rinkosi valandą prieš jo pra
džią, numanydami , kad 
Veronikos Povilionienės ir Do-
nio (Donatas Bielkauskas) 
koncertas, D. ir Z. Kalesinskų 
aukštesniosios liaudies amatų 
mokyklos meno projektas 
„Šviesos ženklai" yra unikalūs 
reginiai. 

Neliko nepas tebėtas ir fo
tografės Jurgos Treinytės su
manymas. Meno akcijoje „Post-
folkloras" jungėsi vaizdo pro
jekcijos, kuriose natos virsda
vo grafiniu vaizdu, iš kurio 
kuriamas audinys. Š iam vyks
mui antrino folkloro ansamb
lis JEglala", pabrėždamas visų 
kūrybos ir darbo formų są
veiką, o gal ypatingą, neže
mišką darną. 

Milda Zinkevi6atė 
Kaunas 



Žinių v i s u o m e n ė — būt ina sąlyga pilietinei visuomenei 
Atke l ta iš 1 psl . 
kad, siekiant žinių visuomenės 
plėtros, svarbiaus ia sute lk t i 
bendras vyriausybių, verslo ir 
privataus ūkio pas t angas . V. 
Adamkaus teigimu, „žinių vi
suomenė yra būtina sąlyga stip
riai pilietinei visuomenei", ku

rios idealai ir vertybės artimai 
siejasi su j a u 50 metų veikian
čios UNESCO tikslais. 

V. Adamkus priminė, kad 
šių metų rugpjūtį Vilniuje vykęs 
Pasaulinis informacinių techno
logijų forumas priėmė dekla
raciją, kurios nuostatos sutam

pa su UNESCO deklaruojamais 
tikslais. 

Tai — visuotinis išsilavini
mas, išraiškos laisvė, stipri vie
šos informacijos ir kultūrų įvai
rovės sritis. Būtent apie šiuos 
tikslus, V. Adamkaus teigimu, 
turi kalbėti pasaulinis forumas. 

Valstybei skolingas kas dešimtas gyventojas ir kas antra įmonė 
Atke l ta iš 1 ps l . 
jei ne 2002 metais nurašyt i 139 
mln. litų delspinigių, Tur to 
bankui perduota 322 mln. litų 
mokestinė nepriemoka bei be
viltiškomis pripažinta, bet ne
nurašyta 6 mln. litų mokestinė 
nepriemoka. 

„Netinkamai vykdant ar vi
sai nevykdant mokestinių prie
volių, laiku negaunama ar visiš
kai negaunama planuotų paja
mų valstybės funkcijoms vykdy
ti, būtina skolintis mokėti palū
kanas. Vienam palūkanoms mo

kėti išleistam litui surenkama 
tik 18 centų delspinigių", tei
giama valstybės kontrolės ata
skaitoje. Joje nurodoma, kad iš
ieškoti delspinigiai nepadengia 
mokesčių inspekcijos išlaidų 
Nepriemokų išieškojimo sky
riams išlaikyti. 

Pasak finansų viceministro 
Vito Vasiliausko, per šių metų 
devynis mėnesius bendra mo
kest inė nepriemoka sumažėjo 
dar maždaug 400 mln. litų ir 
rugsėjo 1 dieną siekė 1.8 mlrd. 
litų. 

Valstybės kontrolieriai pa
tikrinimo metu taip pat atkrei
pė dėmesį, kad nepriemokų iš
ieškojimas gerokai sumažėjo 
pradėjus antstolių reformą ir 
kad mokesčių inspekcija per 
dažnai taiko skolininkams atlei
dimą nuo delspinigių. 

Be to, buvo pastebėta, kad 
muitinės iš esmės nesinaudoja 
galimybe areštuoti skolininkų 
turtą, ir kad per pastaruosius 
dvejus metus nebuvo iškelta nė 
vienos baudžiamosios bylos ne
sąžiningiems skolininkams. 

V I E N E R I METAI B E PEDAGOGO 
IGNO S E R A P I N O 
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,Keturi komunarai" ne ig ia Baltarusijoje šmeižę Lietuvą 
Atke l ta iš 1 ps l . 

Oficialusis Vilnius laikosi 
riboto bendravimo su Minsku 
politikos. 

Valdančiosios Lietuvos so
cialdemokratų partijos (LSDP) 
atstovai atsiribojo nuo savo na
rių kelionės į Baltarusiją, va
dindami ją „privačia iniciaty
va", tačiau taip pa t pasipiktino 
opozicijos kritika. „Eilinį kartą 
liberalų ir konservatorių pas
tangomis iš musės da romas 
dramblys", teigiama LSDP in
formacijos centro pareiškime. 
„Be konteksto pa te ik tas parla
mentarų frazes t raktuojame tik 
kaip asmeninę jų nuomonę, nie
kaip neatspindinčią oficialios 
LSDP pozicijos ir niekuo neįpa-
reigojančią", pažymima jame. 

Prezidentas Rolandas Pak-
sas šią savaitę pareiškė, jog Bal
tarusijoje apsilankiusių parla
mentarų pas i sakymai nedaro 
jiems garbės. 

Seimo valdyba nepr i t a rė 
parlamentaru komandiruotei į 
Baltarusiją, tačiau jie išvyko 
Seimo automobiliu, kurį užsakė 
Peticijų komisijos pirmininko 
vardu V. Einoris. 

Opozicija p a p r a š ė Seimo 
Etikos ir procedūrų komisijos 
įvertinti, ar tai nebuvo pikt
naudžiavimas tarnybine padėti
mi. V. Einoris teigė ket inąs su
mokėti už kelionę iš savo kiše
nės. Tai, pasak jo, kainuos apie 
800 litų. 

Ketvirtadienį į spaudos 
konferenciją atvykusius Balta
rusijos draugus su raudonais 
gvazdikais, Baltarusijos vėlia
vomis ir pionier išku būgnu 

pasi t iko jaunieji l iberalai ir 
krikščionys demokratai. Tačiau 
„keturių komunarų" nesutrikdė 
nei opozicijos kritika, nei jauni
mo ironija. 

Be to, B.Bradausko teigimu, 
Baltarusijoje sutiktas katalikų 
kunigas „atleido visas mūsų 
nuodėmes", nes jie nepabijojo 
bendrauti su baltarusiais. 

Baltarusijos politikai ir val
stybinė žiniasklaida Seimo na
rius vadino drąsuoliais, metu
siais iššūkį „tariamai Lietuvos 
demokratijai". 

Tuo tarpu, buvusio Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus 
nuomone, valdančiosios daugu
mos atstovų vizitas „susilpnino 
Baltarusijos demokratines jė
gas". 

„Toks grupės Seimo narių 
socialdemokratų poelgis nesu
der inamas su Lietuvos, kaip 
Vakarų demokratijos, būsimos 
Europos Sąjungos valstybės, 
laikysena. Ryšių su režimo pa
skirtu parlamentu negalima pa
teisinti jokiais argumentais, nes 
esančio Baltarusijos rėžimo iš 
principo patobulinti neįma
noma", teigiama jo pareiškime. 

S o c i a l d e m o k r a t ų v a d o v a s 
n e i g i a m a i į ve r t i no 
„ k o m u n a r ų " vizi tą 

Valdančiosios Lietuvos so
cialdemokratų partijos (LSDP^ 
pirmininkas premjeras Algirdas 
Brazauskas neigiamai įvertino 
„ketur ių komunarų" vizitą į 
Baltarusiją. 

„Šita parlamentinio bend
radarbiavimo forma yra nepri
imtina, ji turi būti kitokia. Šita 

forma, aš manau, buvo neteisin
ga", ketvirtadienį atsakydamas 
į parlamentarų klausimus Sei
me pareiškė A. Brazauskas, ko
mentuodamas skandalu virtusį 
keturių Socialdemokratinės 
koalicijos frakcijos narių vizitą į 
Minską. 

Premjero nuomone, tokiai 
kelionei reikėjo gauti Seimo Už
sienio reikalų komiteto pritari
mą. Seimo valdyba atsisakė j 
skirti lėšų keturių parlamenta- i 
rų kelionei, bet formaliai nu- į 
sprendėjai pritarti. 

Tačiau kar tu A. Brazauskas i 
pareiškė esąs prieš Baltarusijos j 
izoliavimą ir neatmetė parla- j 
mentinio bendradarbiavimo ga
limybės. 

„Aš esu šalininkas už tai, 
kad reikia bendrauti įvairiais | 
lygiais. Būtų labai trumpare
giška, jeigu mes iš žemėlapio iš
brauktume Baltarusiją", sakė 
premjeras. 

Vėliau žurnalistams jis tei
gė, kad parlamentinis bendra
darbiavimas su Baltarusija gali 
būti, tačiau , j o forma neturi bū
ti tokia iniciatyvi ir laisvanoriš
ka". 

Vyriausybės valandoje Sei
me kalbėjęs A. Brazauskas savo 
nuostatą dėl parlamentarų vizi
to išsakė tik pakartotinai jį pa
klausus. Pradžioje jis teigė, kad 
Seimas nėra vieta aptarinėti 
partinius reikalus. A. Brazaus
kas taip pat bandė teisinti ke
lionę aiškindamas, jog į Balta
rusiją vyko Seime teisėtai vei
kiančios parlamentinės grupės 
nariai, jog tokius vizitus rengia 
ir kitų valstybių parlamentarai. 

Lietuvos komunistų vadas greitai galės džiaugtis laisve 
Atkel ta iš 1 ps l . 

Už kurs tymą nužudyti ir 
antivalstybinę veiklą jis buvo 
nuteistas kalėti 12 metų. Už 
šiuos nusikalt imus su juo buvo 
nuteisti ir kiti perversmo vado
vai — Juozas Jermalavič ius , 
Juozas Kuolelis, Leonas Barto
ševičius, Ja ros lavas Prokopo-

vičius, kiti sovietiniai veikėjai. 
Iki nuosprendžio kalėjime 

dar keletą metų praleidusiam 
M. Burokevičiui vartai į laisvę 
turėjo atsiverti 2006-aisiais. Po 
naujos palankios teismo nutar
ties iš pataisos namų jis turėtų 
būti paleistas jau kitų metų 
sausio 15-ąją. 

Dabar M. Burokevičius kali 
Vilniaus antruosiuose pataisos 
namuose. Buvęs komunistas 
yra silpnos sveikatos, todėl var
toja daug vaistų. 

Neseniai M. Burokevičius 
pataisos namų administracijos 
paprašė padėti gauti naują pasą 
ir jau turi šį dokumentą. 

Vengdamas bausmės, l ietuvis apsimetė nelegalu 
Atkel ta iš 1 ps l . 

Praėjusių metų pabaigoje 
Vilniaus miesto policijos pa
reigūnai į URC pris tatė vyriškį, 
kuris buvo sulaikytas, kai ne
blaivus vairavo vogtą lengvąjį 
automobilį. Sulaikymo metu vy
ras prisistatė esąs Rusijos pilie
tis, tačiau policininkams nepa
teikė jokių asmens dokumentų. 
Pagal sulaikytojo sukurtą pasa
kojimą, jis gimęs ir gyvenęs Ru
sijos Voronežo srityje, o į Lietu
vą atvykęs 1982 metais. Kaip 
teigė vyriškis, 1990 metais jis 
Lietuvoje prarado sovietinį pa
są. 

2002 m. gruodį teismo 
sprendimu sulaikytas vyriškis 
buvo laikinai apgyvendintas 
URC. 

Atlikdami asmenybės nu
statymo procedūras, URC Tyri
mų skyriaus pareigūnai nusiun
tė užklausimus įvairioms Ru
sijos institucijoms, prašydami 
pateikti informaciją apie centre 

apgyvendintą vyriškį. Visuose 
susirašinėjimo metu gautuose 
atsakymuose buvo pažymima, 
kad apie asmenį, Lietuvoje pri
sistatantį tokia pavarde, Rusijo
je duomenų nėra. 

URC pareigūnams kilo įta
rimas, kad vyriškis gali būti ap
simetėlis, dėl kažkokių priežas
čių besistengiantis likti gyventi 
URC. Įtarimus dar labiau su
stiprino gauta informacija iš ka
rinio komisariato Rusijoje, ku
riame, vyriškio teigimu, turėjo 
būti jo byla. Rusijos kariškiai, 
atsakydami į URC užklausimą, 
patvirtino, kad toks asmuo nėra 
registruotas. 

Nusiuntus URC gyvenančio 
vyriškio pirštų antspaudų kor
telę į Kriminalinių tyrimų cent
rą, Lietuvos policijos pareigūnų 
buvo paprašyta siunčiamus 
pirštų atspaudus palyginti su 
nenus ta ty tų asmenų atspau
dais, kurie buvo aptikti po nu
sikaltimų Vilniuje ir Vilniaus 

rajone. 
Pats vyriškis pasieniečiams 

aiškino, kad daktiloskopinė eks
pertizė nepadės nustatyti jo as
menybės, nes jis neva tarnavęs 
specialiajame sovietinės Rusijos 
padalinyje Lietuvoje ir esą jo 
pirštų atspaudų Lietuvos parei
gūnai nerasią jokiose duomenų 
bazėse. 

Pasak VSAT. gautas krimi
nalistų atsakymas padėjo išsi
aiškinti, kad Rusijos piliečiu 
bandė apsimesti 43 metų Lie
tuvos pilietis Volodia Paškaus-
kas. 

Paaiškėjo ir priežastis, dėl 
kurios vyriškis apsimetinėjo — 
tris kartus už įvairias vagystes 
teisto V. Paškausko nuo 1999 
metų ieškojo Trakų rajono poli
cijos komisariatas. Vyriškis tu
rėjo atlikti 2 metų laisvės at
ėmimo bausmę už vagystes iš 
butų ir automobilių, tačiau, kol 
įsiteisėjo teismo nuosprendis, V. 
Paškauskas spėjo pasislėpti 

2002 m. rugsėjo 25 d. iš 
gyvųjų t a r p o p a s i t r a u k ė peda
gogas Ignas S e r a p i n a s . Taip 
vienas po kito į Amžinuos ius 
namus iškel iauja m ū s ų t au tos 
šviesuoliai. 

Šviesuolio v a r d a s labiau
siai t i nka ped. Ignu i Serapi
nui, nes j i s i lgą savo gyve
nimą š v i e t ė m ū s ų j a u n i m ą 
Lietuvoje ir išeivijoje. 

Žemai t i s . G i m ė netol i Pla
telių ežero, g r až i aus io Žemai
tijoj, Gilaičių k a i m e , Kre t in
gos apskr . 1906 m. lapkričio 3 
d. 

Mokslo k e l i a s : 1928 m. 
baigė Telš ių gimnazi ją , 1935 
m. baigė V y t a u t o Didžiojo uni
versitetą. Studi jos =— lietuvių 
k„ l i t e r a t ū r a i r pedagogika. 
1952 m. Čikagoje Loyolos uni
versi tete ba igė žurna l i s t ikos 
kursus . 

Da rbas : Lie tuvoje — P a s 
valio g imnazi jos ir Merk inės 
progimnazi jos mokyto jas . 
1942—1944 S a l a n t ų progim
nazijos d i r ek to r iu s . 1945 m. 
Vokietijoje į k ū r ė l ie tuvių gim
naziją W u e r z b u r g e ir buvo jos 
d i r ek to r iu s . Vokiet i jo j buvo 
R o t h e n b u r g o i r S e l i g e n s t d t 
gimnazijų l ie tuvių k. moky
tojas. I g n a s S e r a p i n a s Vokie
tijoj pa ruošė l ie tuvių k. pro
g r a m a s Vokie t i jos l ie tuvių 
gimnazijoms. 

Atvykęs į J A V ilgokai dir
bo Čikagos aukštesniojoj l i tu
anist ikos mokykloj . Nuo 1962 
iki 1978 m. Pedagogin io litu
anist ikos i n s t i t u to neakivaiz
dinio s k y r i a u s d i rek to r ius . Čia 
pedagogą Igną Se rap iną paži
nau. Tai buvo r e to d a r b š t u m o 
asmuo. PLI neak iva izd in iam 
kursui dės ty t i buvo su te lkęs 
daug t a l k i n i n k ų . „Lie tuviška
sis šv ie t imas Š i a u r ė s Ameri
koje" knygos 2 8 5 psl . j i s rašo: 

„Lektor ia i , dės tomies iems 
da lykams s tud i j inės medžia
gos ir ša l t in ių p a r u o š t i su t ikę: 

1. Prof. dr . P e t r a s Jon ikas 
— lietuvių specia l ių dalykų 
lektorius. 

2. Prof. dr . P r a n a s Skar
džius — l ie tuvių kalbos spe
cialių da lykų lek tor ius . 

3. Prof. d r . J o n a s Balys — 
lietuvių l i t e r a t ū r o s ( tautosa
kos) special inio k u r s o lekto
rius. 

4. Prof. d r . J o n a s Grin ius 
— lietuvių l i t e r a t ū r o s specia

l inio k u r s o lektorius . 
5. Dr . Henr ikas Nagys — 

l ie tuvių l i te ra tūros lektor ius . 
6. Prof. d r . Vik tor i ja 

S k r u p s k e l y t ė — lietuvių lite
r a t ū r o s specialinio kurso lek
to rė . 

7. Prof. dr. J a n i n a Rėklai-
t i e n ė — lietuvių kalbos spe
cial inio kurso lektorė. 

8. Prof. dr . Albinas Liaug-
m i n a s — pedagogikos — psi
chologijos lektorius . 

Visą a r t rumpesn į laiką 
s t u d e n t a m s ku r są dės tė lekto
r ia i : 

1. Domas Velička — lietu
v ių ka lbos ir l i t e ra tūros lek
to r iu s , paruošęs ir visą eilę 
k u r s i n ė s medžiagos. Dėstė iki 
m i r t i e s . 

2. J u r g i s P ė t e r a i t i s — 
l ie tuvių t au tos istorijos lekto
r i u s . Dirbo iki mir t ies . 

3 . Ignas Se rap inas — lie
t u v i ų ka lbos , l i t e r a t ū r o s i r 
m e t o d i n i ų bei psichologinių 
da lykų lektorius. Dirbo visą 
laiką. 

4 . Kun . dr . J u o z a s P r u n s -
k is — žurnal is t ikos kurso lek
to r iu s . Dirbo visą laiką. 

5. Dr. Vanda Sruogienė — 
l ie tuvių t au tos istorijos lek
to rė , special iniam kur su i pa
r u o š u s i eilę s t ambesn ių bei 
m a ž e s n i ų leidinių. Neakivaiz
d i n i a m e skyriuje dėsčiusi nuo 
1964 metų . 

Neakiva izd in iame skyriu
j e t r u m p e s n į laiką (po keletą 
m e t ų ) dės tė : 

1. A leksandras Dundul i s 
— metodin ių dalykų lektor ius . 

2. Kleopas Girvilas — lie
t u v i ų kalbos specialinio kurso 
l ek tor ius . 

3 . J o n a s Vaičekonis — lie
tuv ių kalbos metodikos lek
to r i u s . 

4. Vincentas Liulevičius — 
l ie tuvių t au tos istorijos lekto
r i u s , paruošęs visą eilę kur
s i nė s medžiagos leidinių spe
c ia l in iam kursu i . 

5. S k i r m a n t a s Radvila — 
l ie tuvių t au to s istorijos lekto
r i u s . 

6. Čes lovas Grincevičius 
— l ie tuvių t au tos istorijos lek
to r iu s . 

7. Dr. J o n a s Puz inas — 
l ie tuvių t au tos istorijos spe
cial inio kurso lektorius , dėstė 
v ieną semestrą . 

8. Romas Kinka — lietu-
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vių kalbos specialiųjų dalykų 
lektorius special iniame kurse. 

9. Jaunesniojo personalo 
atstovai: Vilija Kerelytė porą 
pastarųjų mano direktoriavi
mo metų bendr in iame kurse 
dėstė lietuvių kalbą ir lietuvių 
li teratūrą. 

10. Vytau tas Naru t i s buvo 
pakviestas bendr in iame kur
se dėstyti lietuvių tau tos is
toriją ir i š r inktas direktoriaus 
padėjėju. 

11. R a m u t ė D r ū t y t ė — 
as i s t en tė d i r ek to r i au s tech
niškiems d a r b a m s . Tebestu -
dijuodama specialiame kurse, 
porą metų pagal reikalą talki
no direktoriui. 

Direktorius Ignas Serapi
nas Ped. lit. ins t i tu to neaki
vaizdinį skyrių gražiai išrek
lamavo, todėl turėjo s tudentų 
ne tik iš JAV, bet iš Kanados, 
net Australi jos. S tuden tams 
jis s iun tė užduot i s , grąžino 
j iems atsiųstus, ištaisytus dar
bus, su ja is susirašinėjo, ska
tino, ragino studijuoti . Ir tai 
darė su tokia meile jauni
mui, kad gražu būdavo žiū
rėti, kaip j is , visas švytėda
mas , pasakodavo apie savo 
studentų geresnę pažangą. Ir 
j aun imas jį mylėjo, sveikinda
vo su šventėmis, jį lankė. Tai 
patvirt intų jo buvusi s tudentė 
Ramutė Drūty tė iš Čikagos ir 
s tudentas Vytenis Senuta iš 
Brockton, Mass. 

Ir dar viena detalė. Kai 

Ped. lit. instituto tautosakos 
lektorius, dr. Arvydas Žygas 
įkūrė insti tuto studentų etno
grafinį ansamblį, Teodora ir 
Ignas Serapinai renginio pro
ga įteikė ansambliui didoką 
piniginę auką, džiaugdamies, 
kad j aun imas domisi lietuvių 
tautosaka. 

Ped. Ignas Serapinas, be 
pedagoginio, dirbo ir mokslinį 
darbą. J i s talkino lietuvių kal
bos žodyno redakcijai, lietuvių 
tautosakos archyvui, bendra
darbiavo spaudoje. Jo straips
nių buvo „Lietuvos aide", 
„Vaire", „Naujojoj Romuvoj", 
„Skautų aide" ir kituose laik
raščiuose bei žurnaluose. 

Studijuodamas pr ik lausė 
korp. „Samogitia", „Simano 
Daukanto" draugijai, „Vilniui 
vaduoti sąjungai". Visą gyve
nimą buvo skautas. 1954 m. 
už nuopelnus pakeltas į skau
tininkus. 

Čikagoje priklausė Moky
tojų sąjungai, įvedė pedago
ginius skyrius „Drauge" ir 
„Naujienose". Buvo šių dien
raščių bendradarbis. 

Prieš keliolika metų nete
kęs savo žmonos, dainininkės 
Teodoros, jautėsi labai vienišas. 

Jo vienišom dienom rūpi
nosi pedagogo brolio Rapolo 
duktė, gyvenanti Havajuose, o 
čia, Čikagoje, turėjo globėją 
Jan iną , kuri duk te r i ška i jį 
globojo. 

Stasė Petersonienė 

JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirmininkei 
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Kun. Jonas Kuzinskas, 
Bronius Juodelis ir Ed Pocius 
užsisakė stalus į metinį 
..Draugo" pokylį ir jau sumo
kėjo už visas vietas. J iems 
nuoširdžiai dėkodami, prime
name, kad pokylio bilietų dar 
yra. Pokylis vyks spalio 19 d., 
sekmadienį, Martiniąue sa
lėje, 2500 W. 95th St., Ever-
green Park, IL. Pokylio pro
grama: 6 v.v. vakarienė, 8 v.v. 
šokiai, bus paskelbti loterijos 
laimėtojai, vyks meninė pro
grama. 

Nuo šių metų lapkričio 
mėnesio „Pasaulio lietuvis", 
Jūsų visų žurnalas, bus lei
džiamas Punske. Redaktorė — 
Živile Makauskienė, spausdi
nama ..Aušros" spaustuvėje, 
leidėjas - Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba. Visą 
korespondenciją redakcijai 
prašome siųsti šiuo adresu: 
Wydawnictwo ,,Aušra" („Pa
saulio lietuviui"), ui. Mickie-
vicza 23. 16-515 Punsk woj. 
podlaskie. Poland: ei. pašto 
adresas: plietuvis@wp.pl 

Po vasaros atostogų J au
nimo centro Moterų klubas 
grįžta prie darbų. Visi gerai 
supranta, kad Jaunimo cen
tras yra lietuvybės išlaikymo 
švyturys. Pirmas JCMK kvie
timas - spalio 26 d., sekmadie
nį, tuojau po 10 v. r. šv. Mišių 
- į Jaunimo centro kavinę. Bū
site pavaišinti skaniausia is 
mieliniais blynais su obuolie
ne ir turėsite galimybę paben
drauti su draugais ir tėvu 
Antanu Gražuliu. SJ, kuris 
laukia mūsų paramos. 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos su
sirinkimas įvyks spalio 17 d., 
penktadienį. 6:30 v.v.. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje, 6820 So. Washtenaw. Po 
susirinkimo bus vaišės. Visi 
kviečiami. 

Spalio 12 d., sekmadienį. 
12 v. p.p.. Šaulių namuose Pa
nevėžiečių klubas rengia va
karienę, skirtą Panevėžio 
miesto 500 metų jubiliejui. 
Kviečiame dalyvauti. 

Čikagos Pietvakarių bro
liškos šalpos rėmėjai, malo
nėkite ir šiais metais paremti 
BALFo pastangas sušelpti 
mūsų tautos varguolius, pa
remiant Vilniaus amatų mo
kyklą, studentus, invalidus, 
buvusius politinius kalinius, 
našlaičius ir benamius arba 
pavalgydinant juos Betanijos 
valgykloje Vilniuje, taip pat ir 
gelbstint Suvalkų krašto lietu
viams. Pagalbos prašančiųjų 
nemažėja. Čekius prašome ra
šyti ..United Lithuanian Re-
lief Fund" ir siųsti vajaus 
vykdytojui šiuo adresu: Faus
tas Strolia, 15325 Seąuoia St., 
Oak Foreat, IL, 60452. 

Artėja Lietuvių operos po
kylis. Šiais metais vajaus po
kylis vyks lapkričio 22 d., šeš
tadienį. Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Pokylio metu 
bus traukiami laimingieji lo
terijos bilietai. Operos valdyba 
prašo, jei dar negrąžinote bi
lietų šaknelių, malonėkite jas 
nedelsiant grąžinti, o už auką 
..Trubadūro" operos pastaty
mui jums iš anksto dėkoja. Po
kylio vadovas - Jurgis Vidžiū
nas taip pat primena, kad jau 
pats laikas įsigyti pokylio bi
lietus ir užsisakyti stalus. Vi
sais pokylio reikalais prašome 
kreiptis į Jurgį Vidžiūną tel. 
773-767-5609. 

ALRK Moterų sąjungos #3 
kuopos susirinkimas vyks spa
lio mėn. 18 d. (šeštadienį), 3 
vai p.p., Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje. Bus ap
tariami svarbūs reikalai. Pra
šome visas nares dalyvauti. 
Bus kavutė. 

Minint spalio 9-ąją, Vil
niaus netekimą, spalio 12 d., 
sekmadienį, 10 v.r.. Tėvų Jė
zuitų koplyčioje bus aukoja
mos šv. Mišios už visus, kovo
jusius ir žuvusius dėl Lietuvos 
sostinės Vilniaus. Vilniaus 
krašto lietuvių sąjungos Čika
gos skyriaus valdyba kviečia 
lietuvių visuomenę ir skyriaus 
narius dalyvauti. 

Amerikos Lietuvių tarybos 
63-asis suvažiavimas vyks 
lapkričio 8 d., šeštadienį, Bal-
zeko lietuvių kultūros muzie
juje 6500 S. Pulaski Rd.. Chi-
cago. IL. Pradžia 9 v. r. Dau
giau informacijos - ALTo raš
tinėje tel. 773-735-6677. 

Visi kviečiami į Marąuette 
Parko Lietuvių namų savinin
kų draugijos rengiamus pietus 
sekmadienį, spalio 12 d., po 
10:30 v.r. šv. Mišių. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje, 6820 So. Washtenaw. Lė
šos bus skirtos videojuostos 
apie Pažaislio vienuolyną iš
leidimui anglų kalba. 

Vargdienių puota" vyks 
spalio 26 d.. 12:30 vai. p.p.. (po 
11 v. šv. Mišių), Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. didžio
joje salėje. Stalus ir vietas 
užsisakyti kreipiantis į Aušrą 
Šaulienę. 271 Coe Rd.. Claren-
don Hills. IL. 60514. tel. 630-
323-6974. Auka - 10 dol. as
meniui. Čekius rašyti ..Saulu
tė" arba ..Sunlight Orphan 
Aid". Visus dalyvauti kviečia 
..Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis. 

Lietuvos Dukterų rudens 
puota vyks spalio 25 d., šešta
dienį. 6 v.v.. Jaunimo centro 
salėje. Bus nauja programa, 
loterija, vaišės, šokiai. Kvie
čiame jaunus ir senesnius! 
Lauktume dovanų laimės 

AMERIKOS LIETUVIAI IR 
LIETUVA 

('irero Lie t imu Bendruomene kviečia visus lietuvius dalyvauti šv Mišiose 
-i sekmadienį, spalio 12 d . 9 v r . Cicero Šv Antanu bažnyčioje, o po pa
maldų užeiti i parapijos sale pasivaišinti skaniais pietumis Jono Kuprio 
nuotraukoje Regina Norkuvienė ir Michalina Bikuloene tai dvi seimi 
ninkes. kurios mielai ir nepai ls tamai vaišina Cicero parapijiečius Kvie-
c lame visus atvažiuoti ir paremti seną lietuviu parapija. 

Jeigu Jūsų draugai šven
čia sukaktuves, jeigu Jūsų 
šeimos narys baigė mokslus 
ar buvo paaukštintas tarny
boje arba jeigu Jums tiesiog 
gera nuotaika, siųskite vi
siems lietuvišką atviruką ir 
užtvindykite pasaulį savo 
meile. „Draugo" knygynėlyje 
didelis atvirukų pasirinki
mas! 

šuliniui, kurias prašome at
nešti į „Namelius": 2735 W. 
71 Str.. Chicago, IL. 60629. 
Tel. 773-925-3211. Tuo pačiu 
adresu galite gauti bilietus ir 
užsisakyti stalus. Nameliuose 
bus budima nuo antradienio 
iki šeštadienio. 

Yra norinčių prisiminimui 
įsigyti Violetos Urmanos kon
certo Čikagoje programą ir 
plakatą. Tokiems siūlome 
kreiptis į „Draugo" knygynėlį. 
Spalvota programa kainuoja 3 
dol., plakatas - 1 dol. 

Šv. Pranciškaus seserų 
vienuolyno rėmėjų metinis 
seimas spalio 12 d., sekma
dienį, vyks Tėvų marijonų 
vienuolyne 6336 L. Kilbourn 
Ave., Chicago, IL, prie „Drau
go". 11 vai. šv. Mišios už gy
vus ir mirusius vienuolyno rė
mėjus. 12 vai. pietūs; 1:30 vai. 
p.p. registracija ir posėdis. 

Akademinio skautų sąjū
džio Čikagos skyriaus miru
sių narių prisiminimo šv. Mi
šios bus aukojamos spalio 12 
d., sekmadienį, 11 vai. r. Pal. 
J. Matulaičio misijos bažny
čioje, Lemonte. Po pamaldų 
visi susitiksime PLC vestibiu
lyje ir vyksime į kapines 
tradiciniam kolegų kapų lan
kymui. Visi ASS nariai prašo
mi dalyvauti Mišiose ir lan
kant kapus. Informacija tel. 
Vyteniui Kirvelaičiui 630-
257-0064. 

Dail. Danguolės Jurgu-
tienės, dailininkės iš Michi-
gan valstijos, paroda bus ati
daryta spalio 11 d., šeštadie
nį. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Paroda dedikuoja
ma karaliaus Mindaugo karū
navimo 750-mečiui. 

Spalio 18 d. Amerikos lie
tuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos (ALIAS) Čikagos 
skyrius organizuoja architek
tūrinę ekskursiją pėsčiomis 
miesto centre. Su senaisiais ir 
moderniais dangoraižiais su
pažindins prityręs ekskursijų 
vadovas Jurgis Anysas. Ren
kamės 12 v. r. ..Santa Fe" pa
stato fojė adresu 224 S. Michi-
gan Ave. (Jackson Blvd kam
pas). Jėjimas iš Michigan gat
vės. 

„Seklyčios" restoranas 
jums mielai padės, jeigu patys 
negalite pasigaminti maisto. 
Maistas į namus pristatomas 
2. 3. 4. 5 kartus per savaite 
pagal jūsų pageidavimą. Ap
tarnaujame Marquette Parko. 
Bnghton Parko. Gage Parko 
ir kitus, netoli gyvenančius. 
Cikagas miesto gyventojus. 
Lietuviškas maistas prista
tomas šiltas, skanus ir už pri
einamą kainą Teirautis at
vykus j restoraną adresu 
2711-15 W. 71 Str. arba tel. 
773-476-2655. 

Lietuvių išeivių veikla 
Amerikoje turi gilias tradici
jas. Per daugiau nei šimtą 
metų čia buvo įkurta daugybe 
įvairių kultūrinių, politinių, 
religinių, visuomeninių orga
nizacijų, fondų, draugijų. Jų 
veikla daugeliu atvejų buvo 
svarbi ne tik patiems išeivijos 
lietuviams, bet ir tėvynėje 
gyvenantiems tautiečiams. Iš
eiviams visuomet buvo svar
bu išlaikyti ryšį su tėvų ir 
protėvių žeme, nenutolti nuo 
savo šaknų, daugeliu atvejų 
įvairiais būdais padėti savo 
tėvynei, o ir patiems išjos kar
tais pasisemti stiprybės. 

Šiais laikais Amerikos lie
tuvių išeivių bendradarbiavi
mas su Lietuva taip pat turėtų 
būti labai gyvas ir svarbus. 
Lietuva sparčiai kinta, mo-
dernėja, randa sau garbingą 
vietą Europos šalių bendrijoje, 
mezga verslo ir kultūrinius 
ryšius su įvairiomis pasaulio 
šalimis, tarp jų ir Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis. Lietu
vos politikai, visuomenės ir 
verslo atstovai kuo toliau, tuo 
dažniau lankosi Amerikoje ir 
neretai vis dar stebisi radę čia 
labai gyvą lietuvišką veiklą. 
Nors aktyviosios lietuviškos 
organizacijos gana tampriai 
bendrauja su Lietuva, šis ben
dravimas galėtų būti ir plates

nio masto. 
Prieš 37 metus Čikagoje 

įsteigtas Balzeko lietuvių kul
tūros muziejus jau keliolika 
metų ypač aktyviai bendrauja 
su Lietuvos politinėmis, kul
tūrinėmis, visuomeninėmis 
organizacijomis. Muziejuje 
yra lankęsi ir apie jo veiklą 
žino daugelis žymiausių Lie
tuvos žmonių. Kasmet muzie
jus „Metų žmogaus" žymeniu 
pagerbia Lietuvai, lietuviams 
ar žmonijai nusipelniusį as
menį. „Metų žmogaus" žyme
niu buvo pagerbti ir nemažai 
asmenų iš Lietuvos. Šiemet 
šis žymuo suteiktas Vilniaus 
merui Artūrui Zuokui. Tai 
ypač svarbu, nes Čikaga ir 
Vilnius yra susigiminiavę 
miestai, taip vadinami „sister 
cities". 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus kviečia visas išei-
viškas organizacijas. įvairių 
verslų ir profesijų atstovus 
dalyvauti muziejaus rengia
mame „Metų žmogaus" poky
lyje, kuris įvyks vieno pres
tižiškiausių pasaulio viešbu
čių — Peninsula Hotel — po
kylių salėje Čikagos miesto 
centre. Dalyvavimas pokylyje 
— tai ne tik asmeniškas vieno 
ar kito, vienos ar kitos orga
nizacijos atstovo susipažini
mas su Lietuvos sostinės me-

Arturas Zuokas (kairėje) ir Stanley 

ru. Tai — išeiviškos veiklos 
pristatymas Lietuvai, tai — 
proga užmegzti verslo ar kul
tūrinius ryšius, tai — proga 
parodyti išeivijos paramą ne 
tik merui asmeniškai, bet ir 
visiems Vilniaus ir Lietuvos 
žmonėms. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus „Metų žmogaus" 
pokylio svečių ir rėmėjų var
dai bus įrašyti pokylio pro-

Balzekas. Jr . 

gramoje. Dar kartą kviečiame 
visus dalyvauti. Pokylis įvyks 
šių metų spalio 26 d.. 5 vai. 
vakaro, Peninsula Hotel, 108 
E. Superior St.. Čikagoje. Dėl 
bilietų užsakymo ir sveikini
mo ar reklamos įdėjimo į po
kylio programą prašome 
skambinti muziejaus telefonu 
773-582-6500. 

Karilė Vaitkutė 

CTA planuoja ateinančių 
metų pradžioje 25 centais 
pakelti viešojo susisiekimo 
bilietų kainą. Tokiu būdu tiki
masi subalansuoti . metinį 
biudžetą. Vėlesnėmis žinio
mis, Čikagos miesto meras 
Richard Daley kainų kėlimui 
nepritaria. 

Skiepai - „flu shots," spa
lio 14 d., antradienį, nuo 9 v. 
iki 12 vai. p.p., PLC, Lemonte, 
Bočių menėje. Turintiems 
„Medicare" kortelę skiepai 
nemokami. JAV LB Lemonto 
apylinkės socialinių reikalų 
skyrius kviečia pasinaudoti 
šia galimybe. 

"IEŠKO GIMINIŲ 

Ieškome giminių, kurie 
per karą emigravo į JAV. Kur 
jie gyvena, nežinome, tačiau 
prieš daugelį metų buvome 
gavę laišką. Dabar jie gali 
būti mirę, bet gal liko jų vai
kai ar vaikaičiai. Ieškome tė
čio pusbrolio Juozo Rucevi-
čiaus :r Mildos Mildažienės. 
gali būti. kad Milda yra jo 
dukra. 

1941 m. buvo atėjęs pali
kimas, tačiau jie nespėjo jo 
atsiimti, nes užėjo karas. Lie
tuvoje gyvena labai daug gi
minių, pusbrolių. Rucevičius 
Vincas. Juozo, mirė 1998 m., 
dar gyva Vinco žmona Mary
tė. Mama - Rucevičienė Ona 
(1889-1981 m.) turėjo 8 vai
kus. Tėtis žuvo per karą kalė
jime, daugiau duomenų netu
rime. Laišką rašo sūnus Alvy
das. Mums rašyti: Rucevičie
nė Marytė. Alksnėnų paštas, 
Vilkaviškio rajonas. Lietuva. 

BALFO RUDENS 
Ruduo — derliaus metas. 

Ąsočiai jau pilni medaus, 
aruodai grūdų. Rudens gėry
bėmis laikas pasidalinti su 
tais, kuriems tų gėrybių stin
ga. Todėl ir skambina senas 
BALFo varpas: „Spalio mėnuo 
— BALFo mėnuo". BALFo 
steigėjai turėjo trumpalaikį 
tikslą — suteikti pagalbą nuo 
bolševikų grėsmės iš Lietuvos 
pasitraukusiems žmonėms 
Vokietijoje ir kitose Europos 
šalyse, prisiglaudusiems šal
tose kareivinėse ar lauko pa
lapinėse ir kenčiantiems badą 
ir šaltį. Bet iškilo naujas šal
pos reikalingumas — pagalbos 
teikimas tremtiniams Sibire ir 
už geležinės uždangos varge 
esantiems lietuviams. Sunkiu 
ir paslaptingu, pilnu pavojų 
keliu. BALFo šalpa galėjo 
pasiekti šalpos gavėjus. Kai 
okupantui išryškėjo tikrasis 
siuntinių siuntėjo vardas, tai 
paskelbė šūkį „Atsargiai! 
BALFas!" 

Dabar, po 13 metų laisvo 
gyvenimo, gerovė krašte ima 
kilti, tačiau ne visus ji pa
siekia. Sostinės gatvėmis rie
da blizgantys limuzinai su 
tais, kurie yra „nusipelnę gy
venti geriau", paliekant bena
mius vaikus, nuo bolševikinio 
teroro nukentėjusius pensi
ninkus bei daugiavaikes šei
mas ir daugelį kitų labdaros 
malonei. Kol valdžios pareigū
nuose tebetarpsta nesąžinin
gumas ir savanaudiškumas, 
tol eilinis žmogus skursta. 
Skurdas naikina tautos fizi
nes ir dvasines jėgas. Todėl 
mūsų pagalba yra būtina. 

VAJUS CICERO 
Kaip visada, ir šį spalį. 

BALFo aukų rinkėjai kreipi
mąsi į geraširdžius, prašyda
mi aukoti vargstantiesiems 
vargą pergalėti. Cicero lietu
vių telkinys, nors mažokas, 
tačiau BALFo skyrius, talki
nant kai-myninių apylinkių 
lietuviams, vajaus metu su
renka arti 6.000 dol. Skyriaus 
pirmininkės a.a. Onos Zails-
kienės ir vicepirm. dr. Prano 
Budininko sumanymu, pri
tariant Cicero gyventojams — 
dr. Petrui Kisieliui ir dr. 
Ferdinandui Kaunui, buvo su
telktas būrelis šimtininkų. Jį 
sudarė vajui aukoję po 100 
dol. ir daugiau. Minėtieji dak
tarai per dešimtmečius tebėra 
to būrelio rėmėjais. Su pagal
ba kitų šimtininkų būrelis te
beveikia iki šiol. Praėjusiame 
vajuje jų buvo 20. Apsukrios 
aukų rinkėjos Olimpijos Bau-
kienės dėka šimtinę paaukojo 
ir Cicero valdybos prezidentas 
Ramiro Gonzalez. 

Pernai stambieji aukotojai 
suaukojo 2.551 dol. Kiti auko
tojai — 3.208 dol. Iš viso — 
5.759 dol. buvo įnešti į BALFo 
iždą. 

Cicero skyrius veikia nuo 
BALFo įsteigimo laikų. Buvo 
įsteigtas klebono prel. Igno 
Albavičiaus. Anksčiau jame 
darbavosi pirmosios bangos 
ateiviai. Vėliau skyriaus pir
mininku buvo a.a. Juozas Arš-
tikys, antrosios bangos atei
vis, kuris su dukrele Audrone 
(dabar Vanagūniene) rinkda
vo aukas. 

Jau ilgą laiką skyriuje 
gyvuoja tradicija kiekvienais 

metais suruošti metinę šventę 
— iškilmingą susirinkimą 
sekmadienį, su pamaldomis 
už gyvus ir mirusius BALFo 
aukotojus ir jo darbuotojus. 
Šiemet tokia šventė įvyko 
kovo 30 d. Joje dalyvavo daug 
metų BALFui pasišventusi 
centro pirmininkė Maria 
Rudienė ir jos gyvenimo gar
bingas palydovas inž. Anta
nas Rudis, palikę pavyzdį, 
kaip brandžiame amžiuje išli
kusias jėgas panaudoti arti
mo meilės darbams. 

Cicero baltininkai savo 
globėju yra pasirinkę Pal. 
arkivysk. Jurgį Matulaitį. 
kuris rūpinosi nuskriaustai
siais. Kasmet jie pamini pa
laimintojo mirties sukaktį pa
maldomis bažnyčioje. 

Vajui aukos renkamos 
asmeniškai, o į toliau gyve
nančius kreipiamasi laiškais. 
Daugelį metų asmeniškai au
kas renka atsidavę rinkėjai: 
Č. Bačinskienė. O. Baukienė. 
S. Didžiuliene. J. Mikulis. B. 
ir V. Motušiai. B. Novickis. E. 
Radvilienė. R. J. Rimkus. S. 
Žemaitienė. (Č. Bačinskienė ir 
O. Baukienė BALFo rinkliavose 
dalyvauja nuo pat į šj kraštą 
atvykimo). Tikimasi, kad au
kotojai, kaip visada. įvertin
dami aukų rinkėjų geranoriš
kumą bei aukų tikslą, ir šie
met išlydės juos su dosniomis 
aukomis. 

Praėjusiais metais BALFo 
centro į Lietuvą išsiųstųjų 
siuntinių ir pinigų vertė buvo 
379.403.04 dol. f Suvalkų 
kraštą — 194.606.12 dol. { ki
tus kraštus — 59.046.86 dol. 
Tai BALFo aukotojų ir dar
buotojų nuopelnas žmonių 
vargui palengvinti ir ateičiai 
vilčių suteikti. 

Bronė Motušienė 

„DRAUGO" RĖMĖJAI 
Vitalis J. Lembertas, San

ta Monica. CA. apdovanojo 
..Draugą" 100 dol. dovana. La
bai ačiū! 

P. Gudaitis, Vvindsor. 
Ont.. Canada, prie prenume
ratos atnaujinimo mokesčio 
atsiuntė 105 dol. auką. Tokį 
žymų dosnumą tikrai Įverti
name ir dėkojame. 

r SKELBIMAI 

2003 m kovo 30 d. BALFo Cicero skyriaus metiniame susirinkime valdybos nariai ir svečiai. Sėdi (iš kaires): inž. 
Algirdas Stepaitis - vicepirm., sol. l a imutė Stepait iene. Maria Rudiene - BALFo pirm . dr. Brone Motuziene 
skyriaus pirm., dr. Česlovą Bačinskienė - sekr. Stovi: dr. Petras Kisielius, inž Algirdas Didžiulis i/H . Viktoras 
Motušis kontr kom. narys. Olimpija Baukienė - kontr. kom pirm., inž Antanas Rudis. .1 Mikulis vykd. 
vicepirm., Albinas Mickus narys. Nėra: Sigutės Žemaitienės renginių vadoves. Vidos Kuprytės rastvedes. 
Vidos Kuprytes nuotr. 

• Amerikos Lietuvių radi
jas, vad. Anatolijus Siutas kiek 
vicn;j sekmadieni 7 vai. r. per 
\V( KV 14.50 AM. Tel. 773-847-
4903. adresas: 4459 S Rancisco. 
Chicago. IL60532. <sk i 

mailto:plietuvis@wp.pl

