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M i r ė diplomatas 
dr. S t a s y s Antanas Bačkis 

V i l n i u s , lapkričio 11 d. 
(Vilniaus arkivyskupijos kuri
ja ) — lapkričio 10 d. po sun
kios ligos, eidamas 94-tuosius 
metus , į Amžinojo Tėvo na
mus iškeliavo Lietuvos Respu
blikos diplomatijos veteranas, 
ambasadorius , daktaras Sta
sys An tanas Bačkis. 
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Dr. Stasys Antanas Bačkis 

Žvelgdami į ilgą velionio nu
eita kelią, visų pirma matome 
tvirtą asmenybę, šviesų protą, 
j au t r i ą ' š i rd į ir nuoširdaus at
sidavimo Dievui. Tėvvnei ir 
Šei m a i žmogų . 

Velionis buvo uolus ir tvir
tas kata l ikas , visą savo gyve
nimą grindęs krikščioniškomis 
vertybėmis ir vadovavęsis 
Bažnyčios autori tetu ir jos mo
kymu. Savo mokslinio darbo 
teisės dakta ro laipsnio ginti 
Paryžiaus Sorbonos universi
te te temą pasirinkęs „Lietuvos 
ir Šventojo sosto konkorda
tas". Visą savo gyvenimą my
lėjo Bažnyčią ir buvo išti
kimas jos sūnus. 

Mažoji Bažnyčia — šeima 
— buvo labai svarbi velionio 
gyvenime. 66-erius metus 
meilėje, suprat ime ir santar
vėje gyveno su savo mylima 
žmona Ona Galvydaite Bač-
kiene. Mylintis ir rūpestingas 
vyras ir tėvas, užauginęs du 
sūnus , j is labai brangino ir 
mylėjo savo šeimą. 

A. a. Stasys Antanas visa 
širdimi mylėjo Lietuvą, sielo
josi ir daug pastangų įdėjo į 
jos laisvės bylą. Meilė Tėvynei 
vertė jį šviesti žmones. J is 
septynerius metus buvo Mo
tiejaus Valančiaus liaudies 
universiteto rektoriumi. Bū
damas užsienyje, rūpinosi vi
suomenine, kultūrine ir poli
t ine veikla, šalpos fondais, lei
do knygas ir žurnalus apie 
Lietuvą, buvo Lietuvos kata
likų mokslo akademijos atkū
rimo išeivijoje sumanytojas, 
kūrė įvairias draugijas. Labai 
mylėjo atei t ininkus: nuo gim

nazijos dienų pats buvo ateiti
ninkas, vėliau — šios organi
zacijos Garbės teismo narys, ir 
Garbės pirmininkas. 

1930 m., po studijų Pary
žiaus universitete, velionio di
plomatinės veiklos kelias pra
sidėjo Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijoje. 1938 m. 
buvo paskirtas į Lietuvos pa
siuntinybę Paryžiuje. 1960 m. 
— į Lietuvos atstovybę Va
šingtone. Nuo 1983 m. — Lie

tuvos diplomatijos vadas. Dirb
damas atsakingą darbą, pa
rodė kompetenciją i r pasiruo
šimą, nepaprastą nuoširdumą, 
aukštą inteligenciją, įgydamas 
bendradarbių pasitikėjimą ir 
pagarbą. Sąžiningas ir kruo
pštus darbas buvo įvertintas 
ne tik Lietuvos vyriausybės, 
bet ir kitų valstybių aukštais 
apdovanojimais. 

1991 m. rugsėjo 6 d. Lietu
vos diplomatų vadas dr. Sta
sys Antanas Bačkis pranešė 
Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministrui Algirdui 
Saudargui ir kolegoms — Lie
tuvos diplomatinės ir konsu
linės tarnybos nariams — apie 

P a s k e l b t i į s lapt int i 
„Wil l iams" i r vyr iausybės 

į s ipare igoj imai 

Ketvirtadienį Kokybes tarybos pirmin.nkas, valdymo reform« ir savival
dybių reikalų ministras Sigitas Kaktys ir naujasis ūkiu .'ninUtrs Vaidmi
nas Milaknia įteikė šiemetinius Nacionalinius kokybes prizus laimėjusia 
įmoaių vadovams Viena didžiausių Lietuvos baldu bendroviųr.,Klaipėdos 
baldai* bei Kauno matavimo ir tikrinimo priemonių gamybos įmonė „Kat
ra" tapo nugalėtojomis jau dveji metai rengiamame konkurse,' kuris, pa
sak įmonių vadovų, yra labai svarbus, nes padės reklamuojant ir demons
truojant savo produkciją. 

Nuotr.: (Iš kaires) Ūkio ministras Valentinas Milaknis, tsidymo re
formų ir savivaldybių reikalų ministras Sigitas Kaktys įteikia prizą „Kat
ros" vadovui Albinui Baciliunui. iCiia* 

Prisiekė naujoji Lietuvos 
vyriausybė 

Vilnius, lapkričio 11 d. mokslo — Kornelijui Platelis, 
(Elta) — Už balsavus 76 Sei
mo nariams, prieš — 33, ir su
silaikius 3 parlamentarams, 
ketvirtadienį Seime buvo pa

savo pareigų užbaigimą. 1993 tvirtinta Andriaus Kubiliaus 
metų pavasarį ka r tu su vyriausybės programa, 
žmona sugrįžo į Tėvynę. Iki Trečiosios per šią Seimo ka-
paskutinių savo gyvenimo denciją vyriausybės nariai ga-
dienų velionis domėjosi ir sie- vo įgaliojimus veikti, 
lojosi visais Lietuvos reikalais. prieš vyriausybės programą 

Nerami širdis, t iek daug buvo opozicinės LDDP, Sodat-
mylėjusi, kentėjusi ir darbą- demokratų, Centro frakcijos, 
vusi, nustojo plakti, kad kritiškai ją vertino Nepriklau-
Viešpaties prieglobstyje su- somos, Jungtinių frakcijų na-
.rastų amžinąjį poilsį ir ramy- riaL Vieningai programai 

užsienio reikalų — Algirdas 
Saudargas, krašto apsaugos 
— Česlovas Stankevičius ir 
ministras pirmininkas And
rius Kubilius. 

Naujojo ministrų kabineto 
narių priesaiką priėmė Seimo-
pirmininkas Vytautas Lands
bergis. Priesaikos ceremoni
joje dalyvavo Lietuvos prezi-

Vi ln ius . lapkričio 11 d. 
'BNS) — Daugeiio Lietuvos 
vyriausybės įsipareigojimų 
JAV bendrovei „VVilliams In
ternational" finansine rizika 
yra neapibrėžta arba sunkiai 
nuspėjama, teigiama iki šiol 
neskelbtame dokumente. * 

Savaitraštis „Veidas"' ketvir
tadienį paskelbė įslaptintą 
pažymą, parengtą vyriausybes 
nariams, kurioje išvardyti 
svarbiausieji „VVilliams" ir vy
riausybes įsipareigojimai, nu
matyti Investicijų sutartyje. 

Pažymos išvados reiškia, 
kad valstybės finansiniai įsi
pareigojimai „Williams", da
bar vertinami maždaug 650 
mln. JAV dolerių (2.6 mlrd. 
litų), ateityje gali smarkiai 
išaugti. Po to, kai pažyma 
buvo paruošta, vyriausybei 
dar pavyko 9 mln. dolerių 
sumažinti savo finansinius 
įsipareigojimus. Ar buvo ir 
kaip sumažinti kiti įsiparei
gojimai, viešai neskelbiama. 

Pažymoje nurodomi penki 
„VVilliams" įsipareigojimai, ku
rių bendra vertė — 225 mln. 
JAV dolerių ir kurie dar gali 
sumažėti: 75 mln. dolerių vek
selis, kurį „VVilliams" turi su
mokėti už akcijas, gali būti 
sumažintas. 

„Williams" atlygins nuosto

lius vyriausybei dviem atve
jais — pateikus neteisingą in
formaciją ar pažeidus sutar
tinius įsipareigojimus. 

Lietuvos vyriausybes įsipa
reigojimų „VVilliams" sąraše 
yra 51 punktas. Be paskolų ir 
jų garantijų, vyriausybė įsipa
reigojo atlyginti amerikie
čiams nuostolius, jei būtų ne
pasirašyta arba pakeista su
tartis su ..Klaipėdos nafta", jei 
..Mažeikių nafta" nebemokėtų 
palūkanų už 75 mln. dolerių 
„VVilliams" suteiktą paskolą, 
taip pat jei paaiškėtų, kad 
„Mažeikių nafta'' yra nesu
mokėjusi mokesčių valstybei. 

Jei vyriausybė neatlygintų 
žalos. ..VVilliams" turėtų teisę 
išieškoti pinigus iš vyriausy
bei mokėtinų palūkanų arba 
mokesčių. 

Vyriausybė, be to, įsipa
reigojo neinvestuoti i- nefi-

nansuoti jokios naftos perdir
bimo veikios Baltijos valsty
bėse, Rusijoje. Baltarusijoje. 
Ukrainoje, Didžiojoje Britani
joje, Vokietijoje ir kai kuriose 
kitose Vakarų Europos val
stybėse. 

Amerikiečiams užtikrintas 
mokesčių pastovumas, paža
dėta bendradarbiaut i , maži
nant mokesčių naštą „Mažei
kių naftai", 20 metų taikyti 
100 proc. rinkliavos nuolaidą 
laivams, p laukiant iems į Bū
tingės uostą. 

Nutrūkus naftos tiekimui iš 
Rusijos, vyriausybė įsiparei
gojo padidinti naftos produktų 
importo muitą iki 30 proc. (iki 
įstojimo į Pasaul io prekybos 
organizaciją;. Vyriausybė ne
kels „Mažeikių naftai" jokių 
papildomų reikalavimų, jei 
bend;ove bus pažeidusi gam
tosaugos reikalavimus iki san
dorio užbaigimo. 

Amerikiečiai, be to. nemokės 
mokesčiu už importuojamas 
technologijas bei asmeninio 
naudojimo daik tus . 

„Williams" rupi tik Lietuvos 
naftos ūkis 

dentas Valdas Adaiytus. 

Lietuvos diplomatai užsienyje 
gaus didesnius atlyginimus 

bę. 
Dr. Stasys Antanas Bačkis 

bus pašarvotas Šv. Jono baž
nyčioje. Laidotuvės lapkričio 
13 d. Šv. Mišios prasidės 12 
vai. Laidotuvės bus Antakal
nio kapinėse. 

Prezidentas pare i škė 
gilią užuo jau tą 

krikščionys demokratai ir kon
servatoriai. 

Po programos patvirtinimo 
prisiekė naujosios Andriaus 
Kubiliaus vyriausybės nariai. 

Būti ištikimais Lietuvos 
Respublikai, gerbti ir vykdyti 
Lietuvos Konstituciją ir įsta
tymus, sąžiningai tarnauti tė-

r ^ . . , vynei, demokratijai prisiekė 
BNS žiniomis prezidentas svėikatoll a p s a u g 0 8 ministras 

Valdas Adamkus ketvirtadieni Raimundas Mekim, teisingu-pareiškė užuojautą Vilniaus 
arkivyskupui Audriui Juozui 
Bačkiui dėl jo tėvo Stasio Bač-
kio mirties. 

„Mes dalijamės skausmu 
kar tu su jumis. S. Bačkio ne
tektis yra nuostolis visai vals
tybei, kuriai jis ilgus metus iš
tikimai tarnavo, gindamas 
Lietuvos interesus pasaulyje. 
Šalies diplomatija neteko vie
no labiausiai patyrusių savo 
vadovų", telefonu A. J . Bač
kiui sakė prezidentas. 

Apgailestavimą dėl S. Bač
kio mirties j is perdavė ir nuo 
savo žmonos Almos Adamkie
nės, pranešė prezidento spau
dos tarnyba. 

Tėvynės l iaudies partija — prieš 
„žiaurias akcijas" 

V i l n i u s , lapkričio 11 d. 
(BNS) — Tėvynes liaudies 
partijos (TLP) pareiškime, pa
sirašytame Seimo nario Vid
manto Žiemelio, Seimo daugu
ma, vyriausybė ir naujasis 
premjeras raginami spręsti 
valstybei ir visuomenei svar
bias problemas. 

Pareiškime raginama vals
tybines institucijas ir biudže
tines programas finansuoti 
pagal išgales, gerinti mokes
čių surinkimą, paspartinti že
mes ir kito nekilnojamo turto 
sugrąžinimą. 

„Pasisakydami už mokesčių 
administravimo gerinimą, at
kreipiame dėmesį, jog si nuos
tata neturi nieko bendra su 

'žiauriomis akcijomis', kurių 
atnaujinimas sužlugdytų dar 
dalį verslininkų, sumažintų 
verslo apimtis bei darbo vie
tas", teigiama pareiškime. 

Dokumente taip pat kvie
čiama paspartinti žemės ir 
kito nekilnojamo tur to sugrą
žinimą, sudaryti žemdirbiams 
galimybes nenuostolingai par
duoti žemės ūkio produkciją. 

TLP steigimo deklaracija 
buvo pasirašyta spalio pabai
goje, gruodį planuojamas stei
giamasis partijos susirinki
mas. Pagrindiniai šios partijos 
steigėjai yra buvę konservato
riai Seimo nariai V. Žiemelis 
ir Laima Andrikienė. 

mo — Gintaras Balčiūnas, 
kultūros — Arūnas Bėkšta, vi
daus reikalų — Česlovas Bla
žys, socialinės apsaugos ir 
darbo — Irena Degutienė, su
sisiekimo ministras Rimantas 
Didžiokas, finansų — Vytau
tas Dudėnas, valdymo refor
mų ir savivaldybių reikalų — 
Sigitas Kaktys, aplinkos — 
Danius Lygis, žemės ūkio — 
Edvardas Makelis, ūkio — Va
lentinas Milaknis, švietimo ir 

* Buvęs premjeras Ge
diminas Vagnorius nere
mia naujosios Andriaus Ku
biliaus vadovaujamos vyriau
sybės ekonominės ir finansi
nės programos. Ketvirtadienį 
„Radiocentre laidoje pažymė
jęs, jog visada rems patį And
rių Kubilių, Gediminas Vag
norius pareiškė, jog jam nepri
imtina „finansinio slopinimo" 
ir „sąjūdietiško perskirstymo" 
politika, kurią pradėjo įgy
vendinti Rolando Pakso minis
trų kabinetas. Pasak G. Vag
noriaus, dalis naujosios vy
riausybės finansinės ekonomi
nės programos iš esmės prasi
lenkia su konservatorių prog
raminėmis nuostatomis. 

* Krikščionių demokratų 
sąjungai atstovaujantis Sei
mo narys Kazys Bobelis teigia 
negalįs toleruoti ir suprasti , 
kaip valdžios įstaigoje gali 
įvykti vagystė. Ketvirtadienį 
spaudos konferencijoje jis sa
kė, kad iš jo kabineto Seime 
buvo pavogta visa Lietuvos 

Vilnius, lapkričio 11 d. 
(BNS) — Nuo lapkričio mė
nesio užsienyje dirbantieji Lie
tuvos diplomatai gaus didesnį 
nei ligi šiol darbo užmokestį, 
kuris beveik prilygs užsienio 
valstybėse reziduojančių Esti
jos ir Latvijos diplomatų atly
ginimams. 

Užsienio reikalų ministeri
jos sekretorius Arnoldas Milu
kas sakė, kad nuo šiol Lietu
vos diplomatų atlyginimas 
visose valstybėse bus vieno
das. „Jeigu jis yra patarėjas, 
jis gaus tiek pat Maskvoje, 
tiek pat Niujorke, tiek pat Ka-

krikščionių demokratų sąjun
gos byla. „Tai yra nesupranta
mi dalykai, kurie vyksta tam 
tikrų intencijų tikslu — atei
nančių rinkimų tik-lu", sakė 
ketvirtadienį spaudos konfe
rencijoje K. Bobelis. 

* Jau p a s t a t y t a s i r ruo 
š i a m a s visu p a j ė g u m u nau
doti Būtingės naftos termina
las galės per metus eksportuo-
ti 8 milijonus tonų. ;mportuoti 
— nuo 5 iki 6.1 mihjono tonu 
naftos, trečiadienį p a n e š ė mi
nistrų kabinetas. 

* L ie tuv i ams M e k s i k a 
tampa t r a m p l i n u \ JAV, 
skelbia „Lietuvon rytas" 
(11.11). JAV pasienio apsau
gos tarnyba sulaiko nelegaliai 
iš Meksikos į Jungtines Vals
tijas bandžiusius patekti Lie
tuvos piliečius, kurie, perkirtę 
oficialia Meksikos ir JAV sie
na laikomą Rio Grande upę. 
keturi lietuviai bavo sulaikyti 
Texas valstijoje. Lietuvos pi
liečių pasuose nebuvo įvažia
vimo į JAV vizų, todėl jie yra 
laikomi nelegaliai Amerikos 
teritorijoje atsidūrusiais as
menimis. Tris savaites nelega-
lai iš Lietuvos praleido JAV 
imigracijos ir natūralizacijos 
tarnybos sulaikymo ir depor
tacijos centre Dabar jie už už
statą išleisti ir lauk.a teismo. 

(Elt.11 

zachstane". sake A. Milukas. 
Tačiau diplomatai dar gaus 

priedą už rangą ir kompensa
ciją priklausomai nuo to. ko
kioje valstybėje dirba. 

L'žsienio reikalų ministeri
jos personalo skyriaus vedėjas 
Neilas Stankevičius sakė. kad 
šiuo įstatymu įkurta nauja ap
mokėjimo sistema, kuri at
sižvelgia i žmogaus užimamų 
pareigų atsakingumą, valsty
bę, kurioje gyvena, bei į 
šeimyninę oadėtį. Tačiau, jo 
teigimu, neįmanoma nustaty
ti, kiek vidutiniškai diploma
tams padidės užmokestis. Pa
sak jo, kai kuriems diplo
matams atlyginimas gali iš
augti iki pusantro karto, o kai 
kuriems — 10 a r 25 procen
tais. 

Kadangi dabar nustatytas 
430 litų minimalus darbo už
mokestis, pagal naują tvarką 
dabar ambasadoriaus alga yra 
beveik 5.000 litų. 

Tačiau diplomatinės atsto
vybes vadovui kartu išmo
kama su darbo išlaidomis su
sijusi kompensacija, sudaranti 
apie 6.000 litų. ir priedas už 
diplomatinį rangą, sudarantis 
beveik 2,000 litų. Taip pat 
išmokamos kompensacijos šei
mos nariams išlaikyti. 

Šią savaitę įsigaliojo ir nauji 
Lietuvos diplomatinių atstovy
bių, ko/isulinių įstaigų ir at
stovybių prie tarptautinių or
ganizacijų darbuotojų atlygi
nimų dydžiai. URM sekreto-
rius A. Milukas" toi?ė. kad at
stovybių darbuotojų atrygini-
mai nebuvo reglamentuoti Di
plomatines tarnybos Įstatyme, 
todėl juos patvirtino vyriau
sybe Atstovybių darbuotojų 
atlyginimai padidės viduti
niškai apie 30 procentų. 

Nuo šiol specialiajam a' .-e 
bus išmokamas 7.500 litų atly
ginimas, jo pavaduotoju i — 
5.500 litų, vyriausiajam spe
cialistui — 7.000 litų. 

Vilnius, lapkričio l l d. 
I BNS) — JAV bendrovė „VVil
liams International" atmeta 
prielaidas, neva ji taikosi ir į 
Lietuvos dujų bei elektros 
energetikos ūkį. Apie tokius 
ketinimus trečiadieni paskel
bė Moterų partijos pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė. 

Seimo nare teigė, kad iš neo
ficialaus pokalbio su JAV am
basadoriumi Keith Smith ji 
sužinojusi, jog „Vv'iliiams In
ternational" ketina investuoti 
ne tik į naftos susivienijimą, 
bet ir dujų bei elektros energe
tikos ūkį. 

Ketvirtadienį išplatintame 
..VVilliams Lietuva" pranešime 
spaudai pabrėžiama, kad ben
drovė investicinės veikios jė
gas skiria skubiam .Mažeikių 
naftos" modernizavimui ir at
gaivinimui. „Tvirtinimą', kad 
Ignalinos AE uždarymas yra 
kaip nors susijęs su "VVilliams" 
atėjimu į Lietuvos naftos 
pramonę ar planais padidinti 
Mažeikių naftos' tamsiųjų 
naftos produktų suvartojimą 
Lietuvoje, yra visiškai netei
singas faktų interpretavimas", 
teigia ..Vv'iliiams Lietuva" ge
neralinis direktorius Randv 

Majors. 
Pranešime pažymima, kad 

vienas pagrindinių „VVilliams" 
investicinių tikslų — padidinti 
šviesiųjų, itin geros kokybes 
produktų gamybą Mažei
kiuose. 

„Kai mūsų investicijų pro
grama bus baigta. 'Mažeikių 
nafta' gamins švarius. Euro
pos Sąjungos reikalavimus 
atitinkančius naftos produk
tus. Šie produktai nėra varto
jami elektrinėse", sako R. Ma
jors. 

K. Prunskiene teigė, kad 
„Vv'iliiams Internat ional" san
doris įsigyti „Mažeikių naftos" 
akcijų „yra susijęs su pa
greitintu Ignalinos atominės 
elektrinės 'LAE, uždarymu" 
Anot K. Prunskienės . IAE ga
minama elektros energija yra 
žymiai pigesnė už gaunamą 
šiluminėse jėgainėse, naudo
jant ir „Mažeikių naftos" pro
duktus. Todėl, pasak jos. 
sprendimas iki 2005 metų 
uždaryti LAE pirmąjį reakto
rių galėjo būti priimtas, 
„siekiant padidinti ..Mažeikių 
narto-" produktų suvarto
jimą". 

„LUKoil" laukia amerikiečių 
pasiūlymų 

Vilnius, lapkričio 11 d. 
BNS) — Rusijos naftos susi

vienijimas „LUKoil" pasiren
gęs bendradarbiauti su 
..VVilliams" valdoma bendrove 
..Mažeikiu nafta", tačiau lau
kia, kol norą parodys ameri
kiečiai. 

„Dabar jie turi parodyti ini
ciatyvą. Mes pasiruošę dirbti 
ir ieškoti kompromisų". BNS 
<ake ..I.rKoil" dukterinės ben
drovės .Northern Europe LU
Koil fnvestholding" atstovas 
Lietuvoje ivan Faleičik. Jis 
teigė, kad kalbėtis su .VVil
liams" atstovais bus galima 
tik tuomet, kai „Mažeikių naf
ta" sumokė- paskutinius 4 
mln. JAV dolerių už trečiąjį 
ketvirtĮ patiektų 100.000 
tonų naftos Pinigai turėtų 
būti pervesti lapkričio 15 
dieną. 

Praėjusią savaitę „Mažeikių 
nafta" jau pervedė „LUKoii" 
'eeveik 22 mln. i- 26 mln JAV 
dolerių, kuriuos „LI'Koir at
stovai laiko skola. 

Mažeikių naftos" vadovai 

anksčiau aiškino, jog nieko 
neskolingi Rusijos susivieniji
mui, nes turi atsiskaityti iki 
lapkričio vidurio. 

Po to, kai JAV oendrovė 
„Williams International" spa
lio pabaigoje įsigijo 33 proc. 
„Mažeikių naftos" akcija ir 
gavo valdymo teisę, ji netęsė 
pokalbių su „LL'Koii". kuris 
yra Rusijos naftos tiekimo į 
Lietuva koordinatorius. 

...Mažeikių nafta", šį mėnesį 
gavusi tik 80.000 tonų naftos 
iš Rusijos bendroves J u k o s " , 
dabar vel negauna žaliavos. 
Pasak įmones Informacijos ir 
reklamos skyriaus viršinin
kės Virginijos Kristmait ienes. 
.Mažeikių naftos" žmones da
bar Maskvoje derasi del naftos 
t iekimo. 

KALENDORIUS ~ 
Lapkričio 12 d.: Šv Juozapa

tas, Alvile. Ašmantas, Grožile. Knst: 
r.i. Narvydas. Renata. Teodoras 

lapkr ič io 13 d.: Arkadijus. Dau-
gantas. Didakas. Eirime. Norvydas. 
Pranciška. Taiyda. 

mailto:DRAUGAS@EARTHUNK.NET
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktore Irena Resienė 

ARVYDAS SABONIS IR NBA KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS 

tuką net 97-82. Ši pergalė dar 
yra malonesne, žinant, kad 
prie jos daug prisidėjo mūsiš
kis Arvydas, kuris gavo nau
dingiausio žaidėjo vardą. Jis 
per 24 minutes įmetė 17 taškų 
— pataikė septynis iš 11 dvi
taškių ir visas tris mestas 
baudas. Be-to, Arvydas atko
vojo 6 kamuolius ir užblokavo 
du varžovų metimus. Tik 
dviems taškais už jį daugiau 
surinko naujai komandoje 
pradėjęs žaisti garsusis Scotie 
Pippen. buvęs žymiosios Čika
gos _Bulls" komandos, kada ši 
vis tapdavo NBA čempione, 
žaidėjas. Dabartinė Portlando 
komanda vra viena iš favori
čių laimėti 1999-2000-jų metų 
pirmenybes. Vakarų konferen
cijoje kiek daugiau nemalo
numų jai gali padaryti dabar
tiniai čempionai San Antonio 
„Spurs" ir Utah „Jazz". 

Tačiau liūdnos žinios ateina 
iš Clevelando, kur runtyniau-
ja kitas mūsų milžinas Žyd
rūnas Ilgauskas. J a m ir vėl 
nesiseka, nes gydytojai, dėl at
sinaujinusios pėdos traumos, 
aikštėn jo neleis mažiausia 8 
savaites. Jo kairės kojos pėdą, 
po buvusios nykščio infekcijos, 
gerokai skauda ir reikalinga 
ilgesnės priežiūros. 

Žydrūnas spaudai y ra pa
reiškęs: „Svarbiausia, kad nė
ra jokio lūžio. Toliau treniruo-
siuosi, skaitysiu knygas ir 
vaikščiosiu į kiną". Žydrūnas 
sakosi, kad jam dabar patinka 
siaubo romanai ir jau kelis iš 
tokių neseniai perskaitė, nes 
laiko turi iki valios. 

Nors žaisdama ir be Žyd
rūno, po keturių pirmenybių 
susitikimų „Cavaliers" koman
da laikosi neblogai ir yra lai
mėjusi tris kartus. 

E.Š. 

Arvydas Sabonis 

Š.m. lapkričio 2 d. prasidėjo 
stipriausios pasaulyje krepši
nio lygos — NBA, kurios pil
nas pavadinimas yra ..Natio
nal Basketball Association" 
pirmenybių maratonas. Jis 
baigsis tik 2000-jų metų vėly
vą pavasarį. Šioje lygoje žai
džia 29 JAV ir Kanados ko
mandos, kurių kiekviena tu
rės rungtyniauti net 82 kartus 
reguliariame sezone, o 16 ge
riausiųjų dar išbandys laimę 
ir atkrentamose varžybose del 
čempionų titulo. 

Smagu pažymėti, kad regu
liaraus pirmenybių sezono 
pradžia yra sėkminga Portlan
do „Trailblazers", kurioje jau 
penktąjį sezoną pradejo-Lietu-
vos krepšinio „tūzas" Arvydas 
Sabonis. Jo atstovaujama ko
manda nė kartą nepralaimėju
si priešsezoninėse draugiškose 
rungtynėse, jau spėjo iškovoti 
keturias pergales iš tiek pat 
susitikimų ir pirmenybinėse 
varžybose. 

Lapkričio 6 d. portlandiečiai 
savoje — Rose Garden arenoje 
nugalėjo savo didžiausius var
žovus Vakarų konferencijos 
Pacifiko divizijoje žaidžiantį 
Los Angeles ..I.akers" penke-

LIETUVĄ GARSINANČIOS 
DVIRATININKĖS GRĮŽO NAMO 

„Šie metai buvo patys gra
žiausi per visą mano karjerą", 
— teigė pasaulio dviračių 
sporto čempione Edita Pučins
kaitė, sekmadienį, lapkričio 7 
d., vakarop sugrįžusi į gimtąją 
Lietuvą iš Italijos. 

„Šiemet patyriau daugiau 
teigiamų emocijų nei pernai, 
po pergalės Tour de France" 
lenktynėse". — pažymėjo spa
lio pradžioje Veronoje :Italija* 
pasaulio čempionės titulą iš
kovojusi Lietuvos dviratinin

kė. Edita sakė, kad ji šių metų 
sezoną pradėjo ramiai ir kopė 
tik į viršų. Lapkričio 27-ąją 
savo 24-ąjį gimtadienį švę
sianti E. Pučinskaitė pasi
džiaugė, kad šiais metais jai 
pavyko ne tik tapti pasaulio 
čempione, bet ir užsitikrinti 
geriausios kalnų dviratininkės 
titulą. 

Daug iš mūsų šalies dvirati
ninkių tikimasi kitų metų 
Sidnėjaus olimpinėse žaidy
nėse. Iš Naujosios Akmenės 

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus prisega ordiną nusi
pelniusiam sporto darbuotojui ir žurnalistui Sigitu: Krasauskui. 

SVEIKINAME SIGITĄ KRASAUSKĄ 

SĖKMINGOS 
SOFTBOLO ŽAIDYNĖS 

KANADOJE 

Š.m. rugpjūčio 28-29 d., Wa-
saga Beach, Ont.. Kanadoje, 
įvyko 14-sis tradicinis Toronto 
LSK „Jungties" — „3-Pitch" 
softbolo turnyras , kuris skai
tėsi ir kaip 1999 m. ŠAL-
FASS-gos pirmenybės. Daly
vavo net 16 komandų — 12 A 
klasėje ir 4 B klasėje. Turnyro 
laimėtojais tapo Clevelando 
„Žaibas", finale įveikęs Toron
to komandą „Pikti kaulai" 
13:3. Pusfinalyje žaibiečiai 
sunkiai laimėjo prieš Detroito 
LSK JCovą" 10:9. Pakeliui į 
čempionatą, „Žaibui" reikėjo 
laimėti 6 rungtynes . JŽaibo" 
komandai vadovauja • Algis 
Nagevičius. 

Turnyras buvo Co-Ed (miš
rių) komandų tipo. Varžybos 
praėjo labai sklandžiai . Ste
bėtinai gausus komandų skai
čius. 

a m b 

Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus, lan
kydamasis Kanadoje, iškil
mingame susitikime su lietu
vių bendruomene, š.m. spalio 
24 d. vykusiame Toronto Ana
pilio didž. salėje, garbės žy
menimis apdovanojo keturius 
nusipelniusius Kanados lietu
vių visuomenininkus. 

Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino 4-ojo laips-

kilusi E. Pučinskaitė teigė, 
kad ji Australijoje stengsis ko
voti dėl medalių, jei bus tokios 
sportinės formos kaip šiemet. 

Edita sakė, kad ji labai pa
siilgo tėvų, giminaičių bei „vis
ko, kas telpa į žodį "lietuviš
kas' ". Savo gimtinėje ji sve
čiuosis iki lapkričio 19 dienos. 
Po to maždaug mėnesiui iš
vyks treniruotis atgal į Italiją. 
Šv. Kalėdas ir Naujuosius me
tus pasaulio čempionė sutiks 
Lietuvoje. 

Namo sekmadienį iš Italijos 
sugrįžo ir dar trys Lietuvos 
dviratininkės: rugpjūčio mė
nesį laimėjusi „Tour de Fran
ce" lenktynes ir pasaulio čem
pionate iškovojusi bronzos me
dalį Diana Žiliūtė, prieš porą 
savaičių pasaulio dviračių tre
ko pirmenybėse bronzą laimė
jusi Rasa Mažeikytė bei Zita 
Urbonaitė. 

23 metų Diana Žiliūtė sakė, 
kad po labai įtempto, kupino 
staigmenų sezono ji nori pail
sėti tiek dvasiškai, tiek fiziš
kai. Lietuvoje Diana bus iki 
gruodžio pradžios. Vėliau ji iš
vyks treniruotis į Maljorką. Iš 
Rietavo (Plungės raj.) kilusi 
dviratininkė gruodžio 20-ąją 
vėl grįš į tėvynę. 

Į Lietuvą parskridusias dvi
ratininkes Vilniaus oro uoste, 
grojant orkestrui, pasitiko ar
timieji, gausus būrys gerbėjų, 
šalies sporto vadovai. 

(Elta) 
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ratininkes I> 

nio ordinas įteiktas gen. gar
bes konsulu: Hariui Lapui. To
kie pat penktojo laipsnio ordi
nai — Kanados LB Krašto val
dybos pirmininkui Algirdui 
Vaičiūnui, dr. Antanui Pace-
vičiui ir ilgamečiui ŠALFAS 
sąjungos valdybos nariui ir 
sporto žurnalistui Sigitui 
Krasauskui už jo asmenines 
pastangas ir nuopelnus išei
vijos sportui. 

Sveikiname visus apdova
notuosius! Ypač džiaugiasi su
teiktu įvertinimu Sigitui Kra
sauskui, mūsų „Sporto ap
žvalgos" puslapio bendradar
biai. Šia proga norime skaity
tojus supažindinti su Sigito 
darbais ir asmeniu. 

Sigitas Krasauskas, gimęs 
1923 m. «ausio 3 d. Gižuose, 
Vilkaviškio apskrityje, Mari
jampolės Rygiškių Jono ir Vil
niaus gimnazijų auklėtinis. 

Ekonomijos mokslus studija
vo 1942-1943 m. Vilniaus ir 
1946-1949 m. Freiburg in 
Breisgau. Albert Ludwigs uni
versitetuose. 

1943-1944 m. lankė ir baigė 
Švietimo vadybos leistus, 
aukštesniosioms mokykloms 
parengti. Kūno kultūros mo
kytojų kursus Vilniuje. 

1953-1955 m., Kanadoje stu
dijavo ir baigė „International 
Correspondence Schools", 
Scrantor., Pennsylvania, sta
tybos inžinerijos fakultetą. 

1963-1964 m. lankė ir baigė 
Canadian Welding Bureau — 
VVelded Structural Steel De-
sign kursą. 

Jaunystėje, krepšinį ir fut
bolą žaidė Vilniaus „Grandy
je", ..Šarūne", Panevėžio 
LGSF-e Pokario Vokietijoje, 
vienas iš steigėjų Freiburg/ 
Brg. lietuvių sporto klubo 
FLSK. Kur aktyviai žaidė fut
bolą ir Krepšinį. Kanadoje, To
ronto sporto klubo „Vytis" dar
buotojas, Toronto lietuvių gol
fo klubo steigėjas (1977 m.). 

Steigiamojo vyriausiojo Fizi
nio auklėjimo ir Sporto komi
teto — FASK-as, 1947 m. 
Augsburge, sporto darbuotojų 
suvažiavimo dalyvis. (Orga-
nizacij s vardas 1965 m. pa
keistas į Šiaurės Amerikos 
Lietuviu fizinio auklėjimo ir 
sport' sąjungą — ŠALFASS). 
Jai pirmininkavo 1965-1968 ir 
1970-1972 metais. Vėliau, 
nuolatinis Centro valdybų na
ry:*, hv.-ęs ŠALFASS-gos Gar
bes teismo pirmininkas, stalo 
teniso komiteto vadovas. 1990 
m pakeltas ŠALFASS-gos 
Garbi - nariu. 

Sporo klausimais bendra
darbi- išeivijos lietuvių spau
doje 1973 m. redagavo Toron
to spurto klubo „Vytis" 25-čio 
sukaktuvinį leidinį, Toronto 
Golfo klubo metinius apžval
g ine - leidinius (1977-1984 
m Tironto „Tėviškės žibu
riu' -norto skyriaus redakto-

KUR IR KADA VYKS EUROPOS 
TARPTAUTINIAI KREPŠINIO ČEMPIONATAI 
Tarptaut inė krepšinio fede

racija (FIBA) nusprendė 2000 
metų tradicines, j a u penktą
sias, Europos žvaigždžių rung
tynes surengti Graikijos sos
tinėje Atėnuose gruodžio 28 
dieną. 

Kaip žinoma, šiemet šios 
rungtynės rengiamos Mask
voje. 

Graikijai sk i r ta teisė rengti 
ir 2003 metų 29-ąjį Europos 
moterų krepšinio čempionatą, 
kuris vyks Atėnuose ir Saloni
kuose. 

2002 metų Europos jaunimo 
6-ąjį vaikinų čempionatą pa
tikėta rengti Lietuvai, o ant
rąjį merginų — Kroatijai. 

2002 metų 20-asis jaunių 
vaikinų čempionatas įvyks Vo
kietijoje, o merginų — Slovė
nijoje. 

Taip pat nuspręs ta , kad 
2001 metų vyrų Eurolygos fi
nalinio ketverto tu rnyras vyks 
Vitorijoje (Ispanija) gegužės 8-
10 dienomis. 

Šio sezono finalinis turny
ras , kaip ir planuota, vyks 
2000 metų balandžio 18-20 
dienomis Salonikuose (Graiki
ja), nors varžyboms rengiama 

rius (1988-1995 m.). „Draugo" 
dienraščio „Sporto apžvalgos" 
bendradarbis, „Išeivijos lietu
vių sportas" bendraredakto-
rius, (501 psl.), 1944-1984 m., 
K Cerkeliūnas, P . Mickevi
čius, Sig. Krasauskas . Apie 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
krepšinio r inkt inės „Vėjas", 
1989 m. išvyką į Lietuvą leidi
nio „Vėjas" autor ius . „Lietuvos 
Kūno kul tūros ir sporto istori
joje", išeivijos sportinės veik
los apžvalgos, nuo 1944 iki 
1996 m., autor ius . Spaudai pa
ruošęs Vinco Ignaičio — „Žmo
nių socialinis gyvenimas" lei
dinį (1991 m.). „Encyclopedia 
of Ethnic Sports in the United 
States — The Contribution of 
Li thuanian immigrants to 
Sports in the United States of 
America" — šios dalies auto
rius (1997 m.). Ruošiamos 
spaudai Lietuvos Sporto en
ciklopedijos bendraautorius 
Kanados dalis) — pasirodys 

2000-siais. 

Apdovanotas Lietuvos Kūno 
kultūros ir Sporto departa
mento medaliais už nuopelnus 
Lietuvos sportui — 1996 ir 
1998 m. Taip pat LTOK atmi
nimo medaliais. 

Vedęs (Freiburg/Br. 1948 
m.) Gražiną Mičiulytę. Toron
te, 1998 m. šventė 50-ties me
tų vedybinę sukaktį. Sūnus 
Algimantas ir duktė Giedrė su 
šeimomis gyvena Toronte. 

Sigitui l inkime dar ilgus me
tus sėkmingai darbuotis lietu
viškojo sporto gerovei 

IR 

arena nebus baigta iki Nau
jųjų metų. Vis dėlto FIBA pa
liko ankstesnį sprendimą, 
duodama graikams galutinį 
terminą viską sutvarkyti iki 
sausio 31 dienos. 

(Elta) 

KAUNO „ŽALGIRIUT 
NESISEKA 

Kauno „Žalgirio" žaidėjai — 
dabartiniai „Eurolygos" krep
šinio čempionai, vis labiau 
grimsta žemyn naujose ge
riausiųjų Europos komandų 
pirmenybėse. Žalgiriečiai j a u 
spėjo pralaimėti keturis susi
t ikimus ir tik vieną įstengė 
laimėti. Atrodo, kad buvo blo
gai sukomplektuota komanda, 
kai po netikėtos pergalės „Eu
rolygos" pirmenybėse iš jos 
pas i t raukė visi geriausieji žai
dėjai, nes kitų valstybių klu
bai j iems pasiūlė gerokai 
aukštesnes algas negu „Žalgi-
ris . 

„Žalgiris" turi sunkumų net 
ir Lietuvos profesionalų ly
goje. Neseniai čia susitiko be 
pralaimėjimų ėjusios „Žalgi
rio" ir Vilniaus „Lietuvos ry
to" komandos. Pirmą kėlinį 
net 12 taškų persvara (49-37) 
laimėjo vilniečiai ir tik rung
tynių pabaigoje kauniečiai 
įstengė pasivyti ir laimėti 82-
80. 

EUGENE C. DECKER DDS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Nortriwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
pnimami ab6oBučiai punktualiai. 
Susitarimui (kabėti angliškai) 

TBL 706-422-8260 

DRJOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Htofcory KMs, L 
Te). (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tai. 773-471-3300 

DR L PETREIK1S 
0ANTtWrYOYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.. Hicjtory HiBs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuvBkai 
6918 W. Archer Ava. Sts. S ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9066 

Valandos pagal šusterimą. 

ARAS2UOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tel (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 
Downers G rovė, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

AUKSO MEDALIAI POVILUI IR 
MARGARITAI 

M. Drobiazko ir P. Vanagas Margaritai ir Povilui atiteko 
triumfavo Kanadoje. 

Lietuvos šokėjai ant ledo 
Margari ta Drobiazko ir Povi
las Vanagas laimėjo antrąjį 
dailiojo čiuožimo „Grand Prix" 
serijos etapą — „Skate Cana-
da" varžybas. 

Lietuvos atstovai užėmė pir
mąsias vietas privalomojoje ir 
originaliojoje programose. Jie 
buvo nepralenkiami ir laisvo
joje programoje šeštadienį, 
lapkričio 6 d. 

Tai pirmasis M. Drobiazko 
ir P. Vanago aukso medalis 
aukšto rango tarptautinėse 
varžybose. Už pirmąją vietą 

30 tūkst. dolerių. 
„Esame labai laimingi. Ne

kantriai laukiame kitų var
žybų Paryžiuje", — sakė P. 
Vanagas. 

Antrąją vietą „Skate Cana-
da" varžybose užėmė ukrai
niečiai Jelena Grušina ir Rus-
lan Gončarov, trečiąją — 
Prancūzijos šokėjai Isabelle 
Delobel ir Olivier Schoenfel-
der. 

Solistų varžybas laimėjo pa
saulio čempionas rusas Alek
sėj Jagudin. J i s nugalėjo ir 
„Skate America" varžybose 
prieš savaite. 

Povilas Vanagas ir Margarita Drobiazko. Lietuvos Sokej.ii ant ledo 
džiaugiasi tarptautinėse vartybose laimėje aukso medalius 



DEŠIMTOJI VYRIAUSYBĖ 
BRONIUS NAINYS 

Paryžiuje išlipome iš lėktu
vo: raudonas kilimas, garbės 
sargyba... Susižiūrėjome su 
Rolandu — Viešpatie, argi ga
lėjome kada nors to tikėtis?" 

Taip „Lietuvos rytui" spalio 
23 d. buvusia savo padėtimi 
džiaugėsi penkis mėnesius 
Lietuvos vyriausybei vadova
vusio Rolando Pakso žmona. 
Iš karto vyrą atkalbinėjusi — 
„tau neleis nieko daryti, bus 
surištos rankos, užrištos 
akys", — Laima Paksienė da
bar jau nė kiek nebeprieš-
tarautų vyrui net savo partiją 
steigti, jei tai padėtų jam vėl 
tapti ministru pirmininku, 
leistų susidaryti jaunų minist
rų kabinetą. Per ketverius me
tus jis Lietuvai daug gero pa
darytų, s 

Laimai Paksienei politika 
patiko. Kaip raudoni kilimai, 
garbės sargybos, dūdų orkest
rai Paryžiuje pakeičia ir nor
malius žmones... 

Naujo ministro pirmininko 
Andriaus Kubiliaus žmona 
mano, kad politika yra vyro 
reikalas. Ji — muzikė, dv* 
dešimt metų grojusi Lietuvos 
valstybiniame simfoniniame 
orkestre, gros ir toliau, rūpin
sis šeima, tačiau bandys pri-
ąiderinti ir prie pakilesnės pa
kopos reikalavimų. Jeigu sau
gumas reikalaus, kelsis ir į 
ministrui pirmininkui įrengtą 
prabangią buveinę Turniškė
se. „Jeigu jau nebesame pa
prasti žmonės, tai taip turė
sime ir elgtis", — sako Rasa 
Kubilienė. 

Taip žmonų nupieštam tos 
pusės paveikslui turbūt ne
priekaištauja nė vyrai, tačiau 
už ministro pirmininko prakil
nios kėdės ant sienos kabo dar 
ir kitoks paveikslas — jame 
tvirtais brūkšniais, tačiau la
bai migloti, skubaus išryškini
mo bei sutvarkymo, reikalau
jantys, niūriomis spalvomis 
nutapyti gausūs valstybės rei
kalai. Kėdėje — naujas mi
nistras pirmininkas, buvęs 
Seimo pirmininko pavaduoto
jas, konsen atorius, 42 metų 
Andrius Kubilius rankose lai
ko ką tik patvirtintą trylikos 
vyrų ir vienos moters, to niū
rių spalvų paveikslo ryškinto-
jų, sunkių, nuo pat Rusijos 
ekonominės krizės pradžios 
Lietuvą užgriuvusių, „Mažei
kių naftos" privatizavimo dar 
daugiau supainiotų, valstybės 
problemų sprendėjų — savo 
bendradarbių sąrašą. Į mus 
įvairiai nusiteikusiais veidais 
jie žvelgia iš šeštadienio lapk
ričio 6-tos, „Draugo" pirmo 
puslapio. Nauja — jau de
šimtoji — Lietuvos vyriau
sybė. 
. „Sprendimams įveikti mums 
būtina nauja ryžtinga vyriau

sybė... Ar sugebėsime tokią 
vyriausybę suburti, esant da
bartiniam politinės atsako
mybės ir politinės valios sty
giui...", — teiravosi preziden
tas Adamkus, kalbėdamas j 
tautą spalio 28 d. Žiniasklai-
dos klausinėjamas, Andrius 
Kubilius padejavo, kad to
kioms pareigoms tinkamų 
žmonių nėra daug. Ar naujoji 
vyriausybė, kurioje dvylika — 
Rolando Pakso palikuonys, da 
bar ir bus tokia, kurios prezi
dentas pageidavo? Ar tą tel
kinį, iki keturiolikos papildę, 
du nauji — ūkio ir finansų — 
ministrai, ją tokią padarys? 

Nore dešimtosios vyriausy
bės sudarymas buvo tiesiog 
žaibiškas, „ėjo kaip per svies
tą", ir prezidentas iš anksto 
konservatoriams buvo įžiebęs 
„žalią šviesą", Račiau jos apta
rimas prezidentūroje visgi už
truko net keturias valandas. 
Žiniasklaidos nurodoma prie
žastis — suabejota numatyto 
finansų ministro Vytauto Du
dėno pajėgumu. O šiuo laiku 
tos pareigos yra pačios sun
kiausios, atsakingiausios. Du
dėnas net nebuvo pakviestas į 
prezidentūrą pasikalbėti. Su 
prezidentu susitiko tik laiki
nas teisingumo ministras Gin
taras Balčiūnas, premjeras ir 
būsimas ūkio ministras Valen
tinas Milaknis. Apie tai pak
laustas, Dudėnas žiniasklai-
dai taip atsakė: „ryškėja vi
suomenės nusiteikimas prieš 
Lietuvoje dirbančius vadina
mus 'Amerikos pensininkus'". 

Žinia lyg ir nauja, ir bū
dinga, nors apie tai kai kas iš 
JAV lietuvių ir anksčiau užsi
mindavo: ar Lietuvos lietu
viams labai prie širdies, kad 
nemažai JAV lietuvių, dirbę 
įvairiose šio krašto darbovie
tėse ir išėję į pensijas, vyksta į 
Lietuvą ir ten ieško naujų tar
nybų — ir ne tokių pačių, ku
rias jie čia turėjo, bet valdžio
je, net aukščiausiose pako
pose. Juk ir pačioje aukščiau
sioje Lietuvos viršūnėje — 
Lietuvos prezidentūroje — pir
mose kėdėse sėdi trys JAV lie
tuviai pensininkai. (Tad ko
dėl jie turėtų nemėgti dar vie
no pensininko, už prezidentą 
vienuolika metų jaunesnio 
Dudėno?) JAV lietuviai pensi
ninkai yra ir kariuomenės va
das, ir Krašto apsaugos mi
nistro pavaduotojas, ir kariuo
menės inspektorius, o pasky
rusi tokį pat pensininką dar ir 
finansų ministru, „Amerikos 
pensininkams" Lietuva bus 
atidavusi bene pačias svar
biausias valdžios vykdomąsias 
įstaigas. Taigi tie pensininkai 
Lietuvos žmonėms sudaro 
rimtą pagrindą niurnėti, jeigu 
gyvenimo pagerinimui iš jų 

Lietuvių fondo pokylyje lapkričio t, d Pasauho Betuvig centre, susitiko vieni pirmųjų Lt' steigėju Iš kaires, dr. 
Kazys Abrozaitis, dr Antanas Razma, dr. Gediminas Balukas ir dr. Ferdinandas Kaunas. 

naudos nemato. Gal ir nenus-
tebkim, jeigu greitu laiku su
lauksime jų pasiūlymų būti 
nebe ministrais, bet tik mi
nisterijų durininkais. Gink 
Dieve, tai nesiūlau Vytautui 
Dudėnui, nes jį laikau rimtu 
savo srities žinovu ir linkiu 
geriausios sėkmės. 

Bet apie jo nepakvietimą į 
prezidentūrą susipažinti ži-
niasklaidai nurodo ir kitą 
priežastį: Dudėnas ir Adam
kus pažįstami jau trisdešimt 
metų, nuo to laiko, kai Adam
kus kandidatavo į „aukštą 
gamtosaugos pareigybę". Taip, 
buvo tokie laikai. Valdui 
Adamkui kandidatuojant į Či
kagos srities sanitarinio dist-
rikto patikėtinių tarybą, jam į 
talką stipriai buvo įsijungę 
daug jaunų lietuvių, salia 
Dudėno, prisimenu Adamkaus 
išrinkimui labai uoliai dirbu
sius Povilą Žumbakį, Petrą 
Petrutį, Gabrielių Gedvilą, su 
kuriuo ir man teko bendradar
biauti, ruošiant sporto sta
dione „Adamkaus dieną". Vė
liau ne kartą stovėjau Čikagos 
gatvių sankryžose, dalinda
mas Adamkų garsinančią me
džiagą. Adamkus nelaimėjo. 
Respublikonų partija, įvertin
dama jo pastangas, per įta
kingą JAV senatorių Dirksen 
atlygino jam federalinė tarny
ba gamtosaugos srityje. Daug 
kas tuos laikus prisimena, ir 
ne visi vienodai. Dudėnas sa
kėsi dabar balsavęs už Lands
bergį, nes esąs konservato
rius. 

J tautą kalbėdamas, Adam
kus pageidavo antikrizinių 
veiksmų plano ir jam vykdyti 
„stiprios antikrizinės vyriau
sybės". Ar ji tokia yra? Mi
nistras pirmininkas Andrius 
Kubilius, nors ir teigia, kad ji 
rūpinsis „krizės prevencija ir 
konkrečiomis reformomis", bet 
kartu ir primena, kad jos pro
grama daug nesikeis. Bus vyk
doma šio Seimo kadencijos 
pradžioje, konservatorių pa

ruošta ir Seimo patvirtinta, 
programa. Vyriausybe jau vel 
žada skolintis 420 mln. do!. Ar 
prezidentas ir del sutarties su 
„VViUiams" prieštaringų nuo
monių audrą sukėlusi tauta to 
norėjo? 

Nereikėtų šį kartą negirdo
mis praleisti Adamkaus klau
simo „ar mes galime pakanka
mai ryžtingą vyriausybę suda
ryti" ir Kubiliaus priminimo, 
„kad bus sunku surasti tin
kamų žmonių", nes tai liudija 
Lietuvos dabartinę tikrovę, 
kurios anksčiau niekas nedrįs
davo pripažinti. Nesinorėtų 
tikėti, kad ministrų pareigoms 
tinkamų žmonių nebūtų, ta
čiau kažin, ar jų yra ieškota'' 
Be to, kaip tą tinkamumą nu
statyti? Juk nėra pasaulyje 
mokyklų ar universitetų, ku
rie ministrus ruoštų ir paruoš
tiems dalintų šio mokslo baigi
mo diplomus. Tokiom parei
gom kandidatus ruošia pats 
gyvenimas, tačiau irgi tik iš 
atitinkamų įvairių mokslo 
įstaigų paruoštų bei savaime 
susibrandinusių, b ; do savy
bes, pareigos supratimą, atsa
kingumą ir ypač sąžiningumą 
išsiugdžiusių, atitinkamų pro
fesionalų. Raudonais kilimais, 
garbes sargybom, dūdų or
kestrais besižavinčių nestigs, 
tačiau visapusiškai tinkami 
kandidatai, žinodami pareigų 
svarbą ir atsakingumą, dažnai 
ir patys nesutiks, jeigu nema
tys reikiamų sąlygų toms pa
reigoms sąžiningai atlikti. Tai 
rodo Degutienės ir Šarkino pa
vyzdys. 

Todėl ir šį kartą ministro 
pirmininko ieškantiems — 
prezidentui bei Seime vyrau
jantiems konservatoriams — 
gal nereikėjo taip skubėti, bet 
nuodugniau pagalvoti, ar per 
penkis mėnesius nuo savo dar
bo pradžios Lietuvos ekonomi
nio gyvenimo ne kiek nepage
rinusi, bet dar labiau i skolas 
valstybę įklampinusi, vyriau
sybė nė kokių pakeitimų taip 

ir nebuvo reikalinga. Dabar 
lyg ir susidaro vaizdai), kad 
prezidentas, visą atsakomybę 
palikęs konservatoriams ir per 
keturias valandas pritaręs jų 
pateiktiems kandidatams, vel 
skubiai metasi į varžybas su 
Seimo pirmininku kelionėms 
po pasaulį. Tikėkim, kad And
riaus Kubiliaus vadovaujama 
dešimtoji vyriausybe i tokias 
varžybas neįsijungs, o gal dar 
ir tu varžovus prilaikys na
mie, priversdama juos kartu 
dirbti ir visomis jėgomis spręs
ti sunkius valstybės uždavi
nius. Gal ji ištemps Lietuvą iš 
ekonominių sunkumų ir nors 
bent kiek pagerins žmonių 
gyvenimą. Sėkmes jai ir Dievo 
pagalbos. 

* Vyriausybė paskyrė 34 
pirmojo laipsnio valstybės 
pensijas. Jos paskirtos gink
luoto pasipriešinimo daly
viams kariams savanoriams, 
kuriuos pasiūlė Lietuvos geno
cido ir rezistencijos tyrimo 
centras. I laipsnio valstybine 
pensija dabar yra 552 litai. Ji 
iki šiol jau buvo paskirta dau
giau kaip 900 žmonių. BNS 

* Pasitikėjimo telefonais 
Valstybinė mokesčių ins
pekcija priima gyventojų in
formaciją apie pastebėtus mo
kesčių įstatymų pažeidimus, 
kuriuos padeda išaiškinti be
veik pusė gautų pranešimų. 
Skambučių pasitikėjimo tele
fonais netrūksta. Žmones 
skambina, kai prekiaujama be 
kasos aparato, kai neišduoda
mas kasos aparato kvitas, kai 
privačiose įmonėse dirba nele
galūs darbuotojai ar siūloma 
kontrabandinių prekių ir pan. 
Gauta informacija mokesčių 
inspekcijoje nustatyta tvarka 
registruojama ir operatyviai 
tikrinama, o ją pateikusiems 
asmenims garantuojamas vi
siškas slaptumas. E.U. 

Danute Bindctkiene 

Paradoksiška 
disciplinos samprata 

Buvo laikas, kada š.a:.-.e 
krašte propaguota visiška vai
ko laisve ir neigiamai žiūrima 
į bet koki jo elgesio, galvose
nos, norų varžymą.. Toji „lais
ve" viešpatavo ne tik vaiko 
namuose, bet ir mokyklose, 
ypač valdiškose. Apkrauti mo
kini namų darbais, varžyti jo 
netvarkinga ^Iges} ir apsiren
gimą, buvo tiesiog nusikaiti
mas. Jeigu tėvai norėjo ..tvir
tesnes rankos", stengdavosi 
vaikus leisti į privačias moks
lo institucijas. Nors kai ku
riems tėvams mokėti moksia-
pinigius, kai valdiškose mo
kyklose mokslas buvo nemo
kamas, nebuvo lengva, bet jie 
ryžosi pasiaukoti del ..geres
nes vaiko ateities". 

Dešimtmečiai nevaržomo el
gesio vis tik neatnešė norimų 
vaisių. Šiandien mokyklose, 
ypač gimnazijose, reikia ir pol
icijos, ir įvairios aparatūros, 
tikrinančios įeinančius moks
leivius, ar jie į klasę neat
sineša ginklų. Užuot maldos 
prieš pamokas, koridoriuose ir 
klasėse iš jaunuolių lūpų aidi 
žodžiai, kurie priverstų ir di
džiausią nepraustaburny rau
donuoti. Mokyklų vadovybe 
saugo, kad kas klasėje neatsi-
verstų iš namų atsinešto Šv. 
Rašto, bet pornograftški žur
nalai per didelio protesto ne
susilaukia. Moksleiviai moko
mi ..apsaugos priemonių nuo 
nėštumo ir rytinių ligų", bet 
būtų tikra naujiena, jeigu kas 
drįstų pasiūlytį geriausią ir 
veiksmingiausią apsaugą: Die
vo įsakymus, moralės dėsnius. 
'Ko gero tokį auklėtoją nu
baustų administracine bauda 
arba net pašalintų iš darbo.; 

Po vis dažniau mokyklose 
pasireiškusių smurto veiks
mų, ypač besibaigiant praėju
siems mokslo metams, tiek šio 
krašto švietimo darbuotojai, 
tiek rinktieji valdžios atstovai 
pradėjo kiek atidžiau pažvelg
ti į susidanusią padėtį ir siū
lyti, kad kažką kažkur reikia 
daryti, nes tokia padėtis gali 
nuvesti į visišką anarchiją. 
Buvo daug pasiūlymų, ir jų 
dar vis atsiranda, tačiau di
džioji jų dalis siejama su page
rinta apsaugos sistema prie 
mokyklų durų. koridoriuose. 
klasėse. 

Kartais atrodo, kad kiek
vienas mokytojas, gavęs peda
gogo diplomą, dar turės lanky
ti ir policijos apmokymo kur
sus, o tik tuomet išdns pra
verti klasės duris. Tik kaž
kodėl niekas neišsitaria, kad 
jokia apsaugos priemone, jokie 
federalinės ar vietines val
džios fondai neįstengs įtaisyti 

ve./c-.rr.ir.gų apari*.. _••. į . r.e 
bus pradėti moksleiviu .: ap 
Bkntai „aunuomehfcs, agre-
.-.;•"• .-. veikimai, naikint, ten 
kur —"'Į1 IT jų šaknys: sie
loje, va./.', iorovm:a:r.e a -.< 
lejirne ^gcž.-.t a*.-.i/.-.:.'.> '.~-
jausmą už savo elgesį 

Tačiau *a: <c-ru>. mokyklos, 
kaip sakoma '• •:::•-..'-.-. oa.-
mes sulaukė .-.-.į.rr.e-." Pri
ėmusios ne:-iri..-.į--. ::.:.<.-.-
leivių elgesio v-;?jfca cįvo.era-
vimo politika Busiysta 
kraštutinumus ir st^.t .r.-. - j 
nenumatytomis kt .t.rr._i Ir 
moksleivių tevaįrjia.- negal: 
susitaikyti su minfim. .cad . . 
vaikeliai elgiasi nec-i^-.in
gai. Užuot stoję abkyklų va
dovybes pusėje ir su ja .<.s.-.. 
dirbę, kad išspręstu su vaiko 
elgesiu susijusius konfi:.-::. -
tęva: griežia, -žtani sav. •.--.• 
ką, apKa-t.'carr; mor:y/..a z.-.-
kriminacija ypač ta: paranka 
jeigu mokinys yra kurios ra
sinės mažumos, ir kitais ne
būtais dalykais. Jau kelis kar
tus pasitaikė, kad galutir^ 
sprendimą turi padaryti teis
mas.. 

Galbūt pati tragiškiausia 
padėtis atsiranda tuomet, ka. 
į moksleivio ir mokyklos vado
vybes nesutarimą įsikiša poli
tikai, kurie iš tikrųjų tik :eško 
būdų „pablizgėti" pasirodyt:. 
kaip tvirtai stovi už rasinių 
mažumų teises ir kovoja su 
švietimo biurokratų propaguo
jama diskriminacija. Taip ne
seniai atsitiko ir viename Či
kagos priemiestyje, kur pra
ėjusį mėnesį keli gimnazijos 
mokiniai sporto rungtynių me
tu pradėjo kumščiuotis. Mo
kyklos vadovybe bematant 
septynis jaunuolius suspenda
vo, o kai kūnuos pašalino iš 
mokyklos. Visi septyni yxa 
juodosios rases, tad netrukus 
}sikišo .juodųjų mažumos tei
sių gynėjas" Jesse Jackson. 
pasiteikęs žiniaaklaidą ir įvai
rius patarėjus, net advokatus. 
Žinoma, ką Jack*on caro. vi

sada yra įtraukiama ir žinia-
sklaida. Užuot galbūt nesun-
tuai išsprendžiamo mokyklos 
vidaus tvarkos konflikto, visas 
reikalas tiek išsikerojo, kad 
dabar diskutuojamas toli už 
Decatur miestelio ar tos gim
nazijos ribų. Tai tikrai para
doksiškas žvilgsnis ; disci
pliną, kuomet — iš vienos pu
ses — mokyklos skatinamos 
netoleruoti netvarkingo ar 
pavojingo moksleivių elgesio. 
o iš kitos, kai JOS mėgina, pa
gal savo taisykles, tą darbą at
likti. įva:rūs pašaliečiai sten
giasi trukdyti. 

PRABĖGUSIO LAIKO 
BEIEŠKANT 

Nr.9 RIMVYDAS SroRYS Tęsinys 
Mūsų kelionė artėjo prie galo. Dar buvom nuskrai

dinti į Guangzhou miestą, kuris anksčiau buvo vadi
namas Kanton. Vadovas paaiškino, kad Kanton buvo 
maža kaimyninė provincįja, bet neišmanėliai anglai 
prikergė vardą Guangzhou miestui. Šiame mieste mes 
praleidom tik keletą valandų, parodė mums milžiniš
ką salę, skirtą Sun-Yat Seu pagerbti. Sun Yat Seu ano 
šimtmečio pabaigoje maždaug tuo pačiu laiku kaip 
mūsų Basanavičius ir Kudirka, pažadino kinų tautą, 
nuvertė Mandžu dinastiją. Salė buvo didinga, bet mes 
joje tik klausėmės paskaitos. Likusi dienos dalis buvo 
skirta dolerių viliojimui. Buvom nuvežti į vakarietiško 
meno muziejų — parduotuvę, daugelį bendrakeleivių 
sugundė gražūs paveikslai. Pervežimas — jokia kliū
tis, tik pirk ir nesirūpink, viskas bus atlikta. Aplan
kėm ir nefrito (jade) apdirbimo įmonę. Nefritas yra 
brangus akmuo, randamas pietų Kinįjoje ir Burmoje. 
Mineralas yra visokių spalvų ir atspalvių, kai kurios 
rūšys yra beveik peršviečiamos, — jos pačios bran
giausios, nors tamsesnis nefritas irgi yra labai bran
gus. Pats gražiausias akmuo yra dviejų spalvų, kurios 
viena nuo kitos griežtai skiriasi. Kiniečiai moka jas 
taip apdirbti, kad dvi figūros atrodo lyg sulipdytos, bet 
iš tikro tai ištisinis akmuo. Salėse buvo šimtai pa
vyzdžių, buvo kuo pasigrožėti. Prie vienos tokios vazos 

ilgai stovėjau. Šviesaus nefrito apvalainas indas, ant 
kurio raizgėsi ryškiai raudonos gėlės. Jei būčiau 
turėjęs atliekamus 2,000 dolerių, gal ir būčiau gur.dę-
sis pirkti. 

Tarp mūsų keturiasdešimties bendrakeleivių pati 
uoliausia pirkėja buvo ponia Luiza. Ji buvo draugiška, 
kalbi, gal jau į septyniasdešimt pasivertus, keliavo 
viena. Mokėjo pajuokauti ne tik apie kitus, bet ir apie 
save. Ją stebint, buvo galima įsisąmoninti, ką reiškia 
amerikiečių taip mėgstamas užsiėmimas — „shop-
ping". Luiza pirko viską ir visur. Jau patį pirmą kelio
nės rytą Beidžinge, Imperatorių rūmuose Luiza įžengė 
į autobusą su septyniom skrybėlėm. Mes, kurie nešė-
mės vieną ar dvi skrybėlaites, buvom nustelbti. Pasi
darė lyg ir paprotys, pamačius ką nors įdomesnio, 
šaukti Luizą ir klausti jos patarimo: pirkti šitą pa
puošalą, ar ne. Prisistatydavo ir krautuvės patarėjai, 
žiūrėk Luiza jau sėdi už staliuko, o keli pardavėjai 
paknobstom neša ir rodo jai savo puošmenas, ar tai 
būtų perlai, padėklai, kloizonė, ar šilkas... Taip buvo 
ir šioje nefrito parduotuvėje — Luiza sėdėjo, o apie ją 
buvo susirinkęs būrelis pardavėjų ir žiūrovų. Ant stalo 
stovėjo keletas skulptūrų, vieną jų jau pakavo į dėžę. 
Man atrodė, kad ta vaza, kuri man taip patiko, buvo 
gražesnė negu Luizos nupirkta, bet nieko nesakiau. 
Luiza apžiūrinėjo skulptūrą, vaizduojančią sėdintį se
ną kinietį. Jos derybos buvo atvirkštinės: „Jei aš už 
aną vazą užmoku 5,000 dolerių, tai kodėl šita figūra, 
bodama didesnė, kainuoja tik 4.000 dolerių0** Par
davėjai vienas už kitą ėme girti skulptūros savybes, 
bet vienas padarė klaidą, išsitarė, kad skulptūros nef

ritas yra antros kategorijos. Luiza sujudo: _Aš nenoriu 
nieko, kas būtų antros rūšies. Viskas, ką aš perku, 
turi būti pirmos rūšies'" Derybos buvo baigtos. Ne
padėjo pardavėjų aiškinimai, jog antra kategorija ne
reiškia, kad kokybė yra prastesnė negu pirmosios, kad 
tai tik apibūdina mineralo grūdą. Luizos sprendimas 
pasiliko. 

Už poros dienų, kai laukėm lėktuvo Hong Kongo oro 
uoste, teko išsikalbėti su Luiza. Ji buvo našle, tik 
prieš šešis mėnesius praradusi savo vyrą. .Vienatve 
yra sunki. Kai aš perku ką nors. perku tai. ką aš ma
nau *mano vyras būtų man pirkęs. Tada tie daiktai 
man jį lyg ir primena". 

Trumpa buvo viešnage Guangzhou — po pietų mes 
jau plaukėm Perlų upe į Hong-Kongą. Kad plaukėm, 
tai ne visai tiksliai pasakyta. Australų gamybos ka
tamaranas jsibėgėjęs pakildavo ant savo slidžių ir 
šliaužė vandens paviršium. 

Hong-Kongas. tas malonus ir savas miestas, važia
vau į jį jau penktą sykį. Kai gyvenom Filipinuose. 
Hong-Kongas buvo čia pat. už durų. karininkai skris
davo į Hong-Kongą apsipirkti. Būdavo taip lengva, 
išsirašai sau atostogas ir skrendi su pirmu pasitaikiu
siu lėktuvu. Žmonos tačiau turėdavo skristi per Ma
nilą filipiniečių lėktuvais. Vaizbūnai žinodavo, kad 
mūsų atostogos trumpos, jau oro uoste jie mus apspis-
davo, siūlydami pasiūti eilutę, pasiūti batus per naktj. 
tik ateik pas juos pirmam pamatavimui. Hong-Kongas 
buvo laisvas uostas, čia suplaukdavo gerybės iš viso 
pasaulio ir viskas būdavo pigu. 

Išskyrus vadovą, visi bendrakeleiviai važiavo i 

Hong-Kongą pirmą sykį. aš patapau vadovo padėjėju. 
Perspėjau, kad Hong-Kongas yra ne Kinijos miestas, 
savo būdu jis yra angliškas, nors miestas .r apgyven
tas vien kiniečių. Ir pats tikra: r.ei.r. :-au. .:." teisyoę 
sakau — paskutinius dvejus metus rr.:estas buvo val
domas komunistines Kinijos. Pavakare pnplaukėm 
pat) miestą, o čia buvo ir mano ei'.e nustebti: neat
pažinau mano atmintyje likusio Hong-Kor.go. Bent 
penkiolika minučių plaukėm pro susigrūdusius dango
raižius. Hong-Kongas jau pasidarė amenkietiškas 
miestas. Tas }spūdis dar sustiprėjo, sužinojus, kad. 
nors Britanija Hong-Kongą apleido, komunizmas į J; 
dar neįsiveržė. Miestas pasiliko savitvarką. savo par
lamentą, policiją, savo piniginę sistema Žemyno ki
niečiai į Hong-Kongą gali įvažiuoti tik su specialiom 
vizom, nors honkongiečiai gali važiuoti ; Kiniją, kada 
tik nori. Savivalda tęsis 10 metų. Kas bus toiiau — ne
žinia 

Vadovai mus atvežė į Kowloon viešbuti Shangri La. 
Kowloon yra Hong-Kongo dalis. įlankos atskirta nuc 
H-K salos Viešbutis buvo pats prabangiausias iš ik. 
šiol lankytų. Kiekvienas kambarys buvo kaip salonas 
Sužinojom, kad mūsų daugiau nebemaitiBfc, dvi dienas 
esat laisvi, gyvenkit Hor.g-Konge. kaip norit. Galėjom 
pasirinkti kaip lankyti Hong-Kongą. gal žuvų miestą. 
ar tikriau akvariumų kvartalą, paukščių m-.osta. arba 
Stanley turgų, kuriame po vienu stogu bu\o 2.000 
krautuvėlių, jos primine Istambuio bazarą. Kiti plau
ke į Aberdeen. žvejų miestą, kuriame jau kehos kar
tos, nesutilpdamos ant žemes, gyvena laivuose, tor. 
gimsta ten ir miršta ,Bd 
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Prez. A. Stulginskio portretas, o priėjo — vaikaitis Jonas Juozevicius po 
minėjimo Menininkų rūmuose Kaune š.m. rugsėjo 19 d. 

„KAI TARNAUJAMA KILNIAI 
IDĖJAI" 

P r i s i m e n a n t L i e t u v o s p r e z i d e n t ą A l e k s a n d r ą S t u l g i n s k į 

Aleksandras Stulginskis bu
vo jauniaus ias dvyliktas vai
kąs — žemaičių valst iečių šei
moje. Gimė 1885 m. Tikroji jo 
tėvo pavarde buvo ne Stul
ginskis , bet Valiuška. „Mat 
mano senelio norėta mano tė
vą įrašyti į bajorus, nes bajo
rai anuomet buvo privilegijuo
ti...''. — r**ė A. Stulginskis at
s iminimuose. | bajorus tėvas 
„neisirašė". bet pavarde išliko. 

Aleksandrą — vienintelį šei
moje — 'tėvai leido į mokslus. 
J i s baigė Žemaičių kunigų 
seminariją, bet kunigu netapo. 
Nusprendęs , kad kaip pasau
lietis katalikas jis Lietuvai 
bus reikalingesnis, išvažiavo 
mokytis į Vokjretiją. Halės že
mes "ūkio. institutą. į Lietuvą 
A. Stulginskis grįžo jau dip
lomuotas agronomas. Prasi
dėjus Pirmajam pasauliniam 
karui. A. Stulginskis apsigyve
no Vilniuje, aktyviai dalyvavo 
visuomeninėje veikloje: buvo 
Mokytojų seminarijos direkto
rius. Nukentėjusiems nuo ka
ro šelpti komiteto narys. Ko
miteto tremtiniams grąžinti iš 
Rusijos pirmininkas, Tautos, 
vėliau Valstybės tarybos na
rys. Kartu su kitais žymiais 
lietuviais pasirašė Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
Aktą 1918 m. vasario 16 d. 
Tais pat metais aktyviai daly
vavo steigiant Lietuvos krikš
čionių demokratų partiją. 

Mykolas Krupavičius prisi
minimuose aprašo būsimo pre
zidento išvaizdą ir kalbos ma
nierą: „... neaukšto ūgio. kres
no sudėjimo, trumpa rusva 
barzdele, tokios pat spalvos 
apkarpytais ūseliais, ligi odos 
apkirpta galva, pensnė ant no
sies , kiek nulenkta galva ir 
p m pensnė virš žiūrįs vyras. 
Kaiba grynai lietuviškai su 
žemaičių tarsenos mažu at
spalviu. Nėra pirmaeilis kal
bėtojas, bet kalba sklandžiai. 
tik be oratoriško polėkio ir 
poetiškų žodžių. Logika ir de-
mokratybė — kalbėtojo tvirtas 
nusistatymas". 

1920 m. krikščionims de
mokratams laimėjus rinkimus 
i Steigiamąjį se imą, Aleksand
ra? Stulginskis buvo išrinktas 
Seimo pirmininku, bet kartu 
ejo ir prezidento pareigas. 
Steigiamojo seimo laikai buvo 
dar labai neramūs, pilni pa-
voj'ų Lietuvos laisvei ir neprik
lausomybei. Buvo momentas , 
kai Seimas turėjo nutraukti 
darbą ir nuo lenkų agresijos 
gint; Lietuvą. Ekonomika bu
vo visiškai sugriauta, žemės 
ūkis — karo nuniokotas. 

Steigiamasis seimas priėmė 
svarbiausius įstatymus — 
Konstituciją, žemes reformos, 
savos valiutos ir kt. Visuose 
Steigiamojo seimo darbuose 

atsispindi A. Stulg inskio as
menybe. Net sunkiaus i įvykiai 
nepajėgė Seimo pirmininko iš
vesti iš pusiausvyros . -Jis buvo 
dvasiškai s t iprus , ryžtingas, 
principingas, a tkaklus Lietu
vos interesų gynėjas . M. Kru
pavičius rašė: . J u o didesnė 
audra, juo j is a t sparesn i s , ryž
t ingesnis , tik kiek žemiau 
barzdelę palenkia, tik tonas 
kiek kietesnis pasidaro, tik 
kiek šypsnis kitokį atspalvį 
įgyja". 

A. Stulg inskis puikiai su
gebėjo valdyti tokią „sunkią" 
auditoriją — Steigiamąjį sei
mą, sudarytą iš skirt ingų poli
tinių pažiūrų ats tovų. Tvarkos 
laužytojams j i s buvo kietas , 
bet te is ingas , korektiškas, pa
sižymėjo objektyvumu, buvo 
bendro darbo ša l in inkas . 

Priėmus Konstitucija, vyko 
prezidento rinkimai. Kandida
tais buvo pasiūlyt i kunigas 
Mykolas Krupavičius . Valde
maras Čarneckis ir Aleksand
ras Stulg inskis . Kodėl iškelti 
trys pretendentai , juk visi j ie 
krikščionys demokratai? Vie
niems nepat iko Seimo pirmi
ninko kietas būdas , kit iems — 
tar iamas nedraugiškumas , 
dar kiti abejojo, ar j i s sugebės 
t inkamai ats tovaut i Lietuvai. 
M. Krupavičius ir V. Čarnec
kis a t s i ėmė savo kandidatū
ras. A. S tu lg insk i s ats isakinė
jo, net išėjo iš posėdžio. Deja. 
pasitarimai su vienintel iu 
kandidatu vyko kel ias dienas. 
Pagaliau A. S tu lg insk i s suti
ko. J is prezidento pareigas at
liko garbingai ii Lietuvai nau
dingai. Iš Vakarų Europos 
kalbų prezidentas mokėjo tik 
vokiečiu, bet ean greitai ir ge

rai išmoko prancūzų bei anglų 
kalbas. įveikė etiketo spragas. 

M. Krupavičius prisiminė: 
„Reprezentaciniuose pobū
viuose A Stulginskis savo lai
kysena v i s i ems imponavo. S u 
kiekvieno krašto atstovu j is 
mokėjo kalbėti jo gimtąja kal
ba. J i s buvo kiek šaltokas ir 
oficialus, nors mokėjo kalbėtis 
įvairiomis temomis". Tai kilo 
iš įgimto valstietiško uždaru
mo. Čia jį gražiai papildė jo 
žmona Ona Matulaitytė-Stul-
ginskienė. 

Aleksandras Stulginskis bu
vo ypač darbštus, pareigingas, 
sąž iningas prezidentas. J i s 
kruopščiai studijuodavo visus 
Steigiamojo seimo atsiųstus 
jam pasirašyt i įstatymus. Rei
kalui e sant , tardavosi su spe
cial istais ir kartais pasinau
dodamas savo teise, grąžinda
vo juos Seimui persvarstyti. 
J is atidžiai sekė vyriausybės 
darbą, dažnai dalyvaudavo jos 
posėdžiuose. Iš ministrų j i s 
reikalaudavo pranešimų apie 
jų darbą. Prezidentui buvo ži
nomos visos valstybės gyveni
mo sritys. Jo darbo diena 
trukdavo nuo ankstyvo ryto 
iki vėlyvos nakties. Del to j i s 
dažnai neturėjo laiko palaiky
ti g laudesnius ryšius su visuo
mene, lankytis prc icijoj. A. 
Stulg inskis tokių pasirodymų 
nemėgo, kaip nemėgo praban
gos, pobūvių. Jam daug k a s 
prikaišiojo užsidarymą prezi
dentūroj — kaip bėgimą nuo 
v isuomenės . 

A. Stulginskis buvo perrink
tas prezidentu Pirmajame sei
me — nors opozicinės partijos 
su tuo nesutiko, trukdė darbui 
ir teko net Seimą paleisti — 
Antrajame seime. Jis prezi
dentavo iki 1926 m. birže
lio 7 d. 

Prezidentas A. Stulginskis 
gyveno kukliai, pinigų ne
švaistė , bet rimtam reikalui jų 
negailėjo: aukodavo nemažas 
s u m a s kultūros reikalams, 
s tudentams šelpti, labdarai. 

Aleksandro Stulginskio pre
zidentavimo laikotarpiu buvo 
kai kurių nepadarytų darbų ir 
net klaidų, kurios nulėmė rin
kimų į Trečiąjį seimą rezulta
tus , kai laimėjo kairiosios par
tijos — liaudininkai ir social
demokratai . Nepaisant to, jo 
prezidentavimo laikotarpiu vi
sose gyvenimo srityse buvo 
padėti valstybės pagrindai, 
Lietuva įgavo tarptautinį pri
pažinimą. Prezidento politika 
ir darbai daug prisidėjo prie 
Lietuvos sustiprėjimo ir su
klestėjimo. 

Buvęs prezidentas A. Stul
ginskis tapo Trečiojo seimo at
stovu. Tiksliai nežinoma, kiek 
krikščionys demokratai prisi
dėjo prie 1926 m. gruodžio 17 
d. perversmo, bet pik. Kons
tant inas Žukas savo atsimi
nimuose teigė, kad A. Stul
ginskis buvo prieš ginkluotą 
sukilimą. Kad Lietuva nebūtų 

pasmerkta užsienio valstybių, 
įvykus perversmui, reikėjo 
įteisinti jo padarinius. Maty
dami didelę perversmo šali-
ninkų persvarą, atsistatydino 
M. Sleževičiaus kabinetas, vė
liau — prezidentas K. Grinius. 

1926 m. gruodžio 19 d. su
šauktas Nepaprastasis seimo 
posėdis, kuriame A. Stulgins
kiui pirmininkaujant Lietuvos 
prezidentu išrinktas Antanas 
Smetona s u sąlyga, kad jis lai
kysis Konstitucijos. Deja, šio 
pažado nei A. Voidemaras, nei 
A. Smetona netesėjo. Trečiasis 
seimas buvo paleistas, o apie 
naujus rinkimus net nebuvo 
kalbama. Aleksandras Stul
ginskis negalėjo susitaikyti su 
tokiais demokratijos pažeidi
mais. 1927 m. lapkričio mėne
sį jo vadovaujama septynių 
žmonių delegacija nuvyko pas 
A. Smetoną reikalaudami, kad 
būtų sušauktas Seimas. Prezi
dentas atsisakė kalbėtis tuo 
klausimu. 

Tolesnėje politinėje veikloje 
Aleksandras Stulginskis ne
dalyvavo. Paėmęs paskolą, bu
vęs prezidentas nusipirko Jo
kūbavo dvaro centrą Kretin
gos rajone ir ten sėkmingai 
ūkininkavo. 

SSRS okupavus Lietuvą, bu
vę prezidentai r— A. Stulgins
kis ir PC Grisius — nuvyko 
pas ministrą pirmininką A. 
Merkį, norėdami gauti dau
giau informacijos ir bandyti 
gelbėti Lietuvos nepriklau
somybę. Tačiau tai jau buvo 
neįmanoma. 

1941 m. birželio 14 d. A 
Stulginskis su Žmona buvo iš
vežtas į Sibirą, Buvęs Nepri
klausomos Lietuvos preziden
tas pateko į flešiotų lagerių 
sistemą. 1942'm. sausio 2 d. 
kartu su grupe 4ymių lietuvių 
areštuotas už Jkontrrevoliuci-
nę veiklą" lageryje, atsidūrė 
Kansko tardyme izoliatoriuje, 
vėliau — Kansf t kalėjime. Is
torikas A. Eidfctas straips
niuose pasaulio lietuvių laik
raštyje „Draugas" 1994 m. bir
želio mėnesį mini ir šių lietu
vių įskundėjus — tai Polosa, 
Gaibutovicius, Polonskis. Už 
šį juodą darbą jie buvo paleisti 
iš lagerio. Tik daugiau kaip po 
10 metų kalinimo — 1952 m. 
— A. Stulginskis nuteistas 25 
metams kalėjimo, įskaitant 
iškalėtą laiką, bausmę atlikti 
perkeltas į Vladimiro kalėji
mą. 1954 m., išleistas iš ka
lėjimo, išvyko pas žmoną į Ko
mijos ATSR, dirbo kolūkyje 
agronomu. 

1956 m. pabaigoje Stulgins
kiai grįžo į Lietuvą. Buvęs 
prezidentas įsidarbino Vytėnų 
sodininkystės - daržininkystės 
bandymų stotyje — iš pradžių 
darbininku, vėliau moksliniu 
bendradarbiu. Padirbėjus ke
lerius metus. A. Stulginskis 

buvo priverstas išeiti iš darbo. 
Kaip prisiminė buvęs prezi
dento draugas Juozas Star
kus, tuo laikotarpiu saugu
miečiai A. Stulginskį vertė 
rašyti ats iminimus apie A. 
Smetoną. Žinodamas, kad jo 
ats iminimai bus iškraipyti ir 
panaudoti .buržuazinės" Lie
tuvos gyvenimo juodinimui, j i s 
tai daryti atsisakė. Netekęs 
darbo, A. Stulginskis gyveno 
iš 7 rublių pensijos... 

Lietuvos prezidentas Alek
sandras Stulginskis išliko gar
bingas ir principingas iki gy
venimo pabaigos. Mirė Kaune 
1969 m. rugsėjo 22 d., palaido
tas Panemunės kapinėse. 

A Stulginskio gyvenimo cre
do buvo žodžiai, užrašyti ant 
nuotraukos, darytos tremtyje 
ir dovanotos J. Starkui: „Nie
ko nėra baisaus bei sunkaus , 
kai tarnaujama kilniai idėjai". 

A u d r o n ė Ž e m a i t y t ė 
V e i l e n t i e n ė , 

(„Kauno žinios", 09.17) 

M o k y k l a p a m i n ė j o 
A l e k s a n d r o S t u l g i n s k i o 
3 0 - ą s i a s m i r i m o m e t i n e s 

Kaip . i r kiekvienais metais , 
š iemet rugsėjo 22 dieną Kau
no Aleksandro Stulginskio vi
durinė mokykla minėjo savo 
vardatėvio, antrojo Lietuvos 
prezidento Aleksandro Stul
ginskio, mirimo metines. 

J 30-ųjų mirties metinių pa
minėjimą iš Čikagos atvyko ir 
buvusio prezidento duktė Al
dona Stulginskaitė-Juozevičie-
nė. Ji yra mokyklos garbės 
viešnia. Mokykloje lankosi 
pirmą kartą. Yra paskyrusi 
pinigines premijas geriau
siems mokyklos abiturien
tams. Anksčiau su mokslei
viais yra susitikusi ir Aleksan
dro Stulginskio proanūkė Rita 
Račkauskaitė. * 

Mokytoja Loreta Gudienė, 
muziejaus mokykloje apie 
Aleksandrą-Stulginskį vadovė 
ir įkūrėja, moksleiviams ir 
svečiams papasakojo apie pre
zidento gyvenimo kelią ir a s 
menybę. Po to Gerojo Ganyto
jo parapijos klebonas Jonas 
Stankevičius aukojo šv. Mišias 
už antrąjį Lietuvos prezidentą 
Aleksandrą Stulginskį. Pami
nėjime ta ip pat dalyvavo Kau
no miesto vicemeras A. Kurla-
vičius, miesto tarybos narys 
Krikščionių demokratų parti 
jos atstovas R. Kalesinskas ir 
Aldonos Stulginskaitės-Juoze-
vičienės studijų draugė D . 
Baršauskienė. 

Po Mišių moksleiviai ir mo
kytojai nuvyko į Panemunės 
kapines padėti gėlių ir dar 
kartą pagerbti Aleksandro 
Stulginskio atminimą. Tai bu
vo dvasingumo ir pagarbos 
iškiliajai Lietuvos asmenybei 
pamoka. 

R i m a V y z i e n ė 

S K E L B I M A I 

„ŽYMESNIEJI ŠAKIEČIAI* 

Panemunės kapinėse prie Aleksandro ir Onos Stulginskių kapo — Aldona 
Juozevičiene-StuiĮrinskaitė ir Jonas bei Daina Juozevitiai. 

Iš Marijampolėje esančios 
„Ramonos" leidyklos atkeliavo 
206 puslapių knyga, pavadin
ta „Žymesnieji šakiečiai". Jos 
sudarytojas Jonas Jurevičius, 
o redaktorius Zenius Šileris. 
Šis leidinys yra išleistas kaip 
žurnalo „Suvalkija" priedas. 
Tiražas 500 egz. 

Kaio šios knygos sudaryto
jas J. Jurevičius rašo, į šį ži
nyną įtraukti „mūsų visuome
nei ir jos kultūrai nusipelnę 
asmenys nuo senesnių laikų 
iki dabarties". J i s mini, kad 
daug gražiu žmonių išaugino 
Šakiai ir ju artimesnės ar toli
mesnes vietovės. „Kai kuriuos 
jau buvome pamiršę ir juos 
mums primine užjūriuose rū
pestingai išleista „Zanavyki-
ja", kurią redagavo knygnešio 
dukra Alicija Rūgytė. 

Todėl nenuostabu, kad dau
giau negu pus* į šią knygą 
įtrauktų žmonių yra gyvenę ar 
dar tebegyvena išeivijoje. Ži
nios apie zanavykus yra pa
teiktos trumpai, enciklopediš-
kai. 

Jie visi knygos gale yra at
žymėti pagal jų gimimo, o je i 
gu mirę — ir mirimo datas . 
Taip pat telpa ir visų alfabeti
nis sąrašas , nurodant kuria
me puslapyje tie žmonės yra 
aprašomi. 

Ta ; iš tiesų, labai vertingas 
ir reikalingas leidinys. 

Ed . Š u l a i t i s 

* N a f t o s p r o d u k t a i L i e 
t u v o s d e g a l i n ė s e jau gruo
džio mėnesį pabrangs 3-4 cen
tais, kadangi naftos produk
tais prekiaujančioms firmoms 
teks sukaupti lėšų brangstan-
tiems degalams pirkti. Vyriau
sybė ketina nuo kitų m e t ų 
pradžios padidinti benzino ir 
dyzelinio kuro akcizą, naftos 
produktai turėtų pabrangti 
13-14 centų. Brangstant naf
tai tarptautinėse rinkose, ti
kėtina, kad brangs ir „Mažei
kių naftos" produktai, nes 
įmonei reikia sukaupti apy
vartinių lėšų ir grąžinti sko
las. (Eha) 

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBUO, NAMU. SVBKATDS, 
IR QYVYBE8 DRAUDMAS. 

Agentas Fmr* Zapota ir Ott. MOT. Auksė 
S. Karw kaba IMuvUkai. 

FRANKZAPOUS 
32061/2 Waat96th8tr*«t 

T«i(70t) 424-6654 
(773)661-6664 

dratięnraUl 
1 nepakartojama Naujt(juineuj puotą 
Hickory HilU Country Člub kviečia 

Eunio Ir Virajo Svabo; 
koncertinė programa! 

Bilietai suauf u»ems - -S80. vaikams — $50 
Ut—cji tai: 7M.W-1*4S, 7ĮM74-3»». 

GREIT PARDUODA 

%S^R£/MAX 
^REALTORS 

<Mc (77s) S86-S9S9 
homc (708) 425 7160 j 
pager (708) S86-49191 

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

B A L T l A a i H r a ^ E A P R E S S 
<CO.LTD. 

Prez. Vidmantas Rapšys 
Menedž. Algimantas Bariuskis 
KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į 

LIETUVĄ 
Laivu 

priimami iki lapkričio 15 d. 
kasdien 

7269 S. Hariem A ve^ 
Bridgevie*. IL 60455 

TeL MOO-SPAJtNAI; l-*0-7T2~7«4 
1554 Cannen Drive, Eik Grove 

VBUkge, IL 60007 
TeL 14M-AMBER XT, 1-666-262-3797 

Jaunimo centre šeštadieniais 
Skambučiai į Lietuvą 12 c/min. 

KMECKREALTORS 

2 1 . 4365 S Archer Ava 
7922 S.PiiaaM Rd 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkto' namus 
kreipkitės į Danutą Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
•MM. 
ForSale —0*kLawn—ByOmter 
2 Br., 1.5 bath-neutral decor. eat in 
kitch-w.paiitry; L R/D R comb. ce-
ramic tiled baths-in unit Idry. Batcony-
į ndoor aid. pariung+storage room. Top 
flr of elev. bidg. Cal owaer ai 706-
873-9665. Pager 706-319-255S. 

SŪDYTOS SILKĖS IŠ 
KANADOS! 

Užsisakykite šventėms jau 
dabar! 

20 svarų statinaitė — $34.00 
18 svarų statinaitė — $20.00 

Skambinkite: 
708-687-5627. 

Pristatome UPS. 

KOMPIUTERIJA 
Parduodami kompiuteriai 

Kompiuterinių sistemų surinkimas 
pagal kliento uis /mus. 

Intemetiniai arba inuustriniai 
scrveriai. Taisomos kompiuterių 
sistemos. Programinė pagalba. 

Intemeto pajungimas. Intemetiniai 
puslapiai. Kreiptis: TeL 773-737-

6792; Fax. 815-461-6159; 
E-mail Loto2000®Yahooxo«. 

Vairuotojas jūsų 
paslaugoms! 

Vežu į darbo agentūras, sutinku 
oro uoste. Tel. 773-368-4358 
arba 773-925-4984. Rairnedag^ 

Ieškome patyrusio dažytojo 
su automobiliu. Kreiptis 
nuo 8 v. v. iki 10 v.v., 

t d . 847-806-9109. Kalbėti 
angliikai arba rusiškai. 

Reikalingas rimtas asmuo, 
turintis mašiną, prižiūrėti 
senuką ir gyventi kartu. TeL 
630-896-3143, Gediminas. 

IEŠKOMOS PADAVĖJOS 
BANKETAMS 

Condesa del Mar. Inc. 
12220 South Cicero Avenue 

Alsip, IL 60803 
ATVYKITE ASMENIŠKAI 

Reikalingi vyrai ir moterys darbui 
apsaugos firmoje uutf vtifttotoiais. 
Reikia šiek tiek kalbėti angiUkaJ. 
Automobilis būtinas. Uždarbis nuo 
$500 iki $700 per savaitę. TeL 773-
276-7539. Skambinti nuo 8 v. r. iki 12 
v>ldi?r?*-

Uetavfa kootraktortas 
parduoda 2 mieg. „Luxury 

town-house" namą Union Pier, 
MI; vienas blokas nuo ežero. 
Skambinti 616-469-4924. 

Ieškau bet kokio darbo: 
galiu prižiūrėti vyresnio 
amžiaus žmones, turiu 

rekomendacijas, žalią kortele ir 
nuosavą automobili. 

Td. 708-863-3966, Gene. 

PATYS , , . _ . f}'i 
PIGIAUSI lECOM/ 
SKAMBUČIAI 
[LIETUVĄ 

i'-ir.MMts tflr-fonu: 

1-888-606-3427 

%l 
c r n t . i i 

PADĖKA 
Rašau norėdama vielai padėkoti Atlantic Express 
Corporation savininkams Kastyčiai ir Jolantai 
Latviams už pervežimą mano mokslo knygų 
bibliotekos į Lietuvą. Kai aš pasakiau, kad knygos 
skirtos Vytauto Didžiojo universiteto humanitariniam 
fakultetui Kaune ir Kauno Viešosios bibliotekos Meno 
skyriui, ponai Latviai iš karto mielai sutiko be 
atlyginimo persiusti knygas į Lietuvą. 
AŠ gyvenu mažame universiteto miestelyje Ohio 
valstijoje. Jie atsiuntė sunkvežimi pas mane į namus. 
Sukrovėme dėžes iš mano garažo tiesiai į sunkvežimį. 
O tų knygų buvo beveik 800 svarų, knygos šešiomis 
kalbomis, jų tarpe labai retų leidinių. Ponai Latviai 
sutvarkė viską greitai, tvarkingai, be jokių fondų 
paramos. Už toki nesavanaudišką patriotini darbą 
Kastyčiui ir Jolantai Latviams reiškiu nuoširdžiausią 
padėką. 

Prof. Emeritą Dr. Liuda Laurinavičiūtė-Alssen 

Bowling Green State University 

Bowling Green, Ohio 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
KAS NETEKO „AMO", 

O KAS RĖKĖ 
Visada su įdomumu skaitau 

Br. Nainio straipsnius, tikėda
ma, kad jie gerai informuoti. 
Lapkričio 4 dienos straipsnyje, 
tačiau randu, jei ir netenden-
cingą, bet netikslią pakraipą. 

Premjerui Paksui išėjusiam 
prieš „Williams" sutartį, ne
tikėtai iš labai arti patyriau 
Lietuvą sukrėtusius įvykius. 
Visu aršumu pasireiškė žmo
nių susipriešinimas, iš maišo 
išlindo visi normaliai nede
monstruojami įsitikinimai ir 
priklausomumai. Iš tikrųjų ne 
„intelektualai", bet Paulaus
kas, Brazauskas, Juozaitis, 
Pavilionis (pasitelkęs už 
mokslapinigius demonstruoti 
atvykusius studentus), savo 
partijų priekyje, atsistojo 
prieš „Lietuvos išpardavimą 
užsieniečiams", o Adamkus, 
Landsbergis, konservatoriai ir 
krikščionys demokratai — už. 
Nereikia daug galvos laužyti, 
kad suprastum, kas tokio „iš
pardavimo" bijo. Juk naftos 
prekyba nemažiau domisi rytų 
kaimynas, nei tolimieji vaka
rai. Reikia manyti, kad ir gra
sinimai, ir kyšiai buvo mėtomi 
ne iš vienos pusės. 
. Teisybė, kad sutartis prastai 
sudėstyta. Naujai atėjusiam 
prez. Adamkui, pakeitusiam 
Lietuvos derybininkų sudėtį, 
šiek tiek, bet ne daug ką, pa
vyko ištaisyti. Lietuvoje kal
bama, kad prezidentas buvo 
„apvyniotas" anksčiau priimtų 
sprendimų ir tiesiog nesąži
ningų derybininkų. Gal ir 
Vagnorius ne be reikalo buvo 
pavarytas. Teisingai rašo B. 
Nainys, kad nuo prezidento 
įsikišimo į derybas „Balsingai 
prabilo ir iki to laiko palyginti 
rami buvusi opozicija". O po 
Bakso „išpažinties" kilo tikra 

audra. Netikslu B. Nainiui ci
tuoti „Lietuvos ryto" žodžius 
be komentarų, kad „Pakso 
kalbą per televiziją išklausęs, 
Adamkus neteko amo, visą 
dieną tylėjo, tik kitą dieną lyg 
pagiriodamas, pranešė, kad 
Lietuvoje nieko neįvyko". Iš 
tikrųjų, prez. Adamkus labai 
apgalvotai pasielgė, pranešda
mas, kad vieną dieną nieko 
nekomentuos, norėdamas įvy
kius šaltai apsvarstyti. Per tą 
laiką jis privačiai kreipėsi į 
įtakingus valstybės žmones, 
kad ir jie susilaikytų nuo ašt
rių pasisakymų. Susipriešini
mo Lietuvoje ir taip per daug. 

„Williams" sutarties pasi
rašymas jau istorija. Ji nėra 
tobula. Lietuvoje gali atnešti 
įvairių pasekmių. Bet kokį 
pasirinkimą Lietuva turėjo? 
Kas būtų laukęs sutarties žlu
gimo? Kokie tada būtų buvę 
rezultatai? Pripažinkime, kad 
šiuos sunkius sprendimus ir 
atsakomybę dėl Lietuvos atei
ties Adamkus ir jo patarėjai 
apsiėmė ne dėl lengvo gyveni
mo ar pasipelnymo. Pagarba 
jiems už tai. 

Malonu skaityti B. Nainio 
išreikštą rūpestį ir patarimus 
Lietuvos valdžiai. Kaip būtų 
puiku, kad, nuvykęs į Lietuvą, 
jis savo nuožiūra sudėtų žmo
nes į Seimą, vyriausybę, mi
nistrų kabinetą, patarėjus, gal 
net prezidentūrą... 

Laima Žliobienė 
Barrington, IL 

DAR APIE LIETUVIŲ 
KALBOS NIOKOJIMĄ 

Šeštadienio (lapkr. 6 d.) rytą 
matytoj „Lietuvių televizijos" 
programoj tarp kitų nerimą 
keliančių naujienų dar kartą 
užkliuvo nesiskaitymas su 
gimtąja kalba Lietuvoje. „Pa
noramos" pranešime buvo kal
bama ir rodoma, kaip laidoja-

TARP MŪSŲ KALBANT 
„POKEMOW ANTPLŪDIS 

Suaugusiems yra gerai ži
nomi Mazda, Nissan, Mitsubi
shi ir kiti japonų automobiliai, 
bet paaugliai yra nelabai susi
pažinę su „Made in Japan" ga
miniais. Apskritai šio krašto 
jaunimėlis nedaug ką ir iš
mano apie japonus ir Japo
niją. Tačiau daugeliui yra pui
kiai žinomas vienas japoniš
kas gaminys, pavadintas „Po-
kemon" vardu, kuris jau spėjo 
užvaldyti Amerikos mokykli
nio amžiaus vaikų širdis. JPo-
kemon" stojo skersai kelio di
delio populiarumo pasieku
siems „Furbies", „Teletubies", 
„Beany Babies" ir kitiems 
žaisliniams sutvėrimėliams. 

Pirmiausiai šiame krašte 
paplito „Pokemon" kortelės, o 
jų įkandin visa šimtinė viso
kių „pokemoniškų" gaminių. 
Šiandien nelengva būtų juos 
visus išvardinti ir apibūdintu 

Dabar „Pokemon" jau kėsi
nasi į suaugusiųjų širdis. Tė
vai, vaikų tempiami, lankosi 
„Pokemon" parodose, suvažia
vimuose — suėjimuose ir par
duotuvėse. Tėvai stengiasi ne
atsilikti ir, kaip sakoma, pri
prasti prie „Pokemon" savy
bių. Yra manančių, kad kitaip 
ir negali būti. Juk daugelis 
vaikų net ir sapnuodami ne
siskiria su Pikachu, Chari-
zard, Diglet ir kitais „pokemo-
niškais" sutvėrimais. „Poke
mon" yra naujausia manija, 
savotiškai užbūrusi ne tik ma
žamečius, bet ir paaugusius ir 
net suaugusius. 

„Pokemon" pralaužęs tarp
tautines sienas, plinta Ameri
koje ir kituose kraštuose. Plin
ta legaliais ir nelegaliais ke
liais. Neseniai JAV muitinėse 
buvo konfiskuota šimtatūks
tantinės dolerių vertės nelega
liai pagamintų „pokemoniškų" 
dirbinių. Manoma, kad prieš 
Kalėdų šventes dar padidės 

nelegalios gamybos įvežimas. 
Naujuoju pamišimu (jeigu taip 
galima išsitarti) susidomėjo 
greito aptarnavimo valgyklos. 
Nuo praėjusio pirmadienio, 
perkant vaikų mėgstamus mė-
sainius, veltui dalinami „poke-
moniški" žaisliukai. Tikimasi 
tokiu būdu padidinti klien
tūrą, o tuo pačiu ir savo apy
vartą. 

Šią savaitę kino teatruose 
prasidėjo naujai sukurto ilga-
metražinio filmo rodymas. Fil
mas sumaniai reklamuojamas 
laikraščiuose, o taip pat radijo 
ir televizijos laidose. Kino lan
kytojams be papildomo mokes
čio dalinamos „Pokemon" kor
telės. Teigiama, kad tokių kor
telių paklausa pralenkia ilga
metį vaikų pomėgį beisbolo 
kortelėms. 

Ne visi vienodai vertina 
Amerikos krantus pasiekusią 
naujovę. Kai kuriose mokyk
lose pernelyg padidėjus „Poke
mon" įtakai, imamasi atitin
kamų priemonių ją sustabdy
ti. Pasirodo, kad mokiniai už
siiminėja besaikiu „Pokemon" 
kortelių mainymu ir pardavi
mu. Kai kur, azarto pagauti, 
vaikai imasi klastos ir smurto 
veiksmų, tad mokyklų vado
vybės buvo priverstos suvar
žyti besiplečiantį „Pokemon 
judėjimą". 

Ką besakytum ir kaip bever
tintum, „Pokemon" tapo stul
binančia priaugančios kartos 
manija, neaplenkusia ir išei
vijos lietuvių prieauglio. Pa
tinka ar nepatinka, „Poke
mon" tikriausiai peržengs ir 
Lietuvos valstybinę sieną. Vis 
tik reikėtų manyti, kad „Poke-
monui" neteks pasidžiaugti 
amžinybe. Ilgainiui jis turės 
pasitrauk" ir savo vietą už
leisti kitoms naujovėms. 

Petras Petrut is 

mi mirusieji. Anksčiau jau bu
vau lietuviškuose laikraščiuo
se skaičiusi, kad mirusieji 
„kremuojami''. Šį šeštadienį 
per „Panoramą" parodė, kaip 
dabar Lietuvoj to negali pada
ryti, kažkas netvarkoj su „kre
mavimo" aparatūra. To maža. 
Parodė pastatą, ant kurio di
delėmis raidėmis užrašyta 
„MORGAS", {domu, kas buvo 
toks „protingas" ir sugalvojo 
lavoninei tokį „anglišką" pava
dinimą? Dar įdomiau kaip su
galvos numirėlį ar lavoną „su-
anglinti"? Ir taip, nepaisant 
švietimo, kultūros ir kitokių 
ministerijų, vėl atsistojom 
prie „Bromos atvertos ing 
viečnastį", tik šį kartą iš dide
lio noro būti kosmopolitais. 
Tai dabar reikia atidžiai žiū
rėti „Panoramą", ar nepama-
tysim kada kaip „korpsą" at
neš į „morgą". 

Emilija J . Valantinienė 
Chicago, IL 

{ŽEIDŽIANTIS 
PALYGINIMAS 

Mano nuomone, keistą iš
mintį parodė Antanas Dundzi-
la savo laiške „Draugo" lapk
ričio 2 d. laidoje. Jis pasišaipė 
iš kiek anksčiau „Draugo" 
dienraštyje paskelbtos žinios 
apie pasaulinio garso akroba
tinio skraidymo meistro Jur
gio Kairio rekordinį skrydį po 
Vilniaus tiltais. 

Kaip žinome, šis J. Kairio 
žygis plaCiai nuskambėjo ne 
vien tik Lietuvoje, bet ir po 
platų pasaulį (jis buvo parody
tas ir per televiziją visoje 
Amerikoje). Tuo tarpu A. Dun-
dzila jį sulygino su kažkokio 
„drąsuolio" kopimu Sears dan
goraižio sienomis. Štai citata: 
„Kai Čikagoje toks drąsuolis 
pradeda kopti Sears dango
raižio išlaukine siena, ant sto
go jo laukia policija ir psichia
tras". 

Aš manau, kad. ..skirtumas 
tarp to Čikagos apsišaukėlio ir 
J. Kairio yra didžiulis. Nusi
leidus lėktuvui, J. Kairio lau
kė ne policija ir psichiatras, o 
Pasaulio akrobatinio skraidy
mo taurės organizatorius 
prancūzas Z. L. Monnet ir 
Švedijos, Japonijos, Korėjos 
didžiausiųjų pasaulio aviacijos 

renginių bei varžybų pravedė
jai. 

Galimas daiktas, A. Dundzi-
la nelabai įsiskaitė į tą mano 
„Drauge" spausdintą rašinėlį, 
kuriame kaip tik buvo iškeltas 
Pasaulio akrobatinio skraidy
mo vadovo dalyvavimas Vil
niuje to istorinio skridimo me
tu (taigi, buvo ir šios aukš
čiausios pasaulyje institucijos 
aprobuotas) ir jo išreikštas su
sižavėjimas šio mūsiškio la
kūno žygdarbiu. 

Jeigu A. Dundzila mano, 
kad tai buvo pavojingas pa
čiam J. Kairiui ar žiūrovams 
bandymas, su tuo reikėtų bent 
iš dalies sutikti. Tačiau reikia 
pasakyti, kad akrobatinių 
skrydžiu pilotai 'o taip pat ir 
kai kurių kitų sporto šalių at
stovai." rizikuoja ne vien tik jų 
varžybų metu. Čia norisi pa
žymėti, jog J. Kairys galėjo 
susižeisti ar net žūti, važiuo

damas į Kyviškių oro uostą 
savo skrydžio pasiruošimui. 
Jis pakeliui turėjo autoavariją 
(kaltas buvo į jį atsitrenkęs 
vairuotojas) ir tik laimingu 
būdu išliko nesužeistas. 

Taip pat esame skaitę, kad 
akrobatinio skraidymo lakū
nai yra nukritę tolėliau nuo 
miestų esančiuose laukuose ir 
ne tik patys nukentėję, bet ir 
užmušę ar sužeidę tas varžy
bas stebėjusius žmones. Kaip 
sakoma — nuo nelaimės nie
kur nepabėgsi, nepaisant, kur 
ar kuo bevažiuosi, skrisi ar 
net žemėje ramiai sau sėdėsi. 

Man liko neaišku, kode! 
laiško autoriui prireikė pasi
šaipyti ar net įžeisti šį pasau
linio garso sportininką, kurio 
nuopelnus teigiamai įvertino 
tos sporto šakos vadovai? 

Edvardas Šulaitis 
Cicero, IL 
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A. t A. 
POVILUI NORVILUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ONĄ 
NORVILIENĘ, sūnų ALG{ su šeima ir visus 
artimuosius. 

Stefa ir Petras Kisieliai 

Daiva ir Petras V. Kisieliai su šeima 

Jolita ir Vytas Naručiai su šeima 
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Mvlimai Mamai 

A. t A. 
STASEI MACKONIENEI 

mirus, jos dukras NIJOLĘ SKIRPSTŪNEENĘ, IRENĄ 
JAKŠTIENĘ, BIRUTĘ DARGELIENĘ ir DALIĄ 
PETRIENĘ su šeimomis, gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Irena ir Eugenijus Slavinskai 

LITHUAN1AN MERCY LDFT DĖKOJA 
Lithuanian Mercy Lift metinis lėšų telkimo pokylis 

„Stebuklų kelionė" sėkmingai įvyko rugsėjo 25 dieną. 
LML nuoširdžiai dėkoja šiems rėmėjams, kurie grąžino jų 
kvietimo atsakymus su dosniomis aukomis. Štai antras 

rėmėjų sąrašas: 

$1,000 
$300 
$200 

$150 

$100 

ALTo 13-ojc kongreso rengimo komiteto pirm. Matilda Marcinkienė 
• kairėjei ir kaulių sąjungos tremtyje centro valdybos sekr. Ona Abarienė 
prie žuvusie-i8 ui Lietuvos laisvp paminklo Jaunimo centro sodelyje spa
lio 24 d. Nuoįr. Zigmo Degučio 

Si 

* ' 

The Best to the Baltics! 
I N T E R N A T I O N A L 
9525 South 79* Avenue, Hickory Hito, IL 60457 
PHONE: (708)430-7272 

(800)462-2584 
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M I L E N I U M O 
SUTIKIMAS 
LIETUVOJE! * « r * 

KVIEČIAME PRALEISTI PASKUTINI ŠIO TŪKSTANTMEČIO VAKARĄ KARTU SU G. T. 
INTERNATIONAL IR LIETUVOS NACIONALINE FILHARMONIJA 

Didžiojoje filharmonijos salėje skambės pasaulinės muzikos šedevrai, atliekami 
Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro, solistų bei baleto grupės. Koncerto 

dirigentas — Maestro Juozas Domarkas. Prieš koncertą busite vaišinami šampanu 
ir vynu, pertraukos metu — skanėstais ir gėrimais. 

Vakarą tesime puikiame baliuje „RADISSON" SAS ASTORIJA viešbutyje su 
vakariene griežiant orkestrui. 

| kelione, taip pat (eina: skrydžiai su SAS, nakvynė „RADISSON" viešbutyje, 
Naujųjų metų dieną nepakartojamas — „bnincrV! 

Smulkesnė informacija mūsų raštinėje 
KELIONĖS DATOS:1999 m. GRUODŽIO 27 d. 
Iki 2000 m. SAUSIO 5 d. 
KAINA IŠ ČIKAGOS: $1687.00 
KAINA IŠ NEVV YORKO: $1587.00 
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 
REZERVACIJOS SU PILNU APMOKĖJIMU IKI LAPKRIČIO 27 DIENOS. į 

$60 

$40 

$30 
$25 

$20 

Gražina Liautaud, Chicago, IL. 
Matt ir Philomene Vilutis, Frankfort, IL. 
Senator William ir Lorraine Durbin, 
Kensington, MD; „Saulutė:, Chicago, IL; 
Mindaugas ir Lydia Griauzdė. 
Leo Maskaliūnas, Palos Heights, IL; Giedrė 
Kumpikas, Hollis Hills, NY; dr. Linas ir 
Rima Sidrys, Palos Hills, IL. 
M. E. Gedgaudas, Newhall, CA Charles ir 
Julija Petrauskas, Lagūna Beach, CA; dr. 
L. Griniūtė-Smulkštys, Melrose Park, IL; 
dr. Rimgaudas ir Joan Nemickas, Chicago, 
EL; Ada Sutkus, Beverly Shores, IN; dr. 
Vacys ir dr .Augusta Šaulys, Chicago, IL; 
Joseph Mikulis, Westchester, IL; Birutė ir 
Zigmas Viskanta, Rancho Palos Verdes, 
CA Daina ir Virgilijus Kasputis, La 
Crescenta, CA David Savickas, Springfield. 
MA; Algis ir Lucia Tirva, Glenview, IL; 
Audra Deveikis, Rancho Palos Verde, CA 
(pataisymas). 
Victor ir Jolyta Suduikis, Lafayette, CO; 
Asta Mikūnas, O Ak Lawn, IL; Nicholas ir 
Rasa Read, Los Angeles, CA Jonas 
Kascukas, Chicago, IL. 
Dana Bendika, Deerneld, IL; Alvydas ir 
Aldona Kudirka, La Crescenta, CA. 
Janina Levanas, Summit, IL. 
Irene ir V. F. Juškus, Burbank, IL; John ir 
Marija Navickas, Westlake Village, CA; 
Vaidotas ir Rimvydą Baipšys, Costa Mėsa, 
CA. 
ir mažiau Antanas ir Aniceta Januška, 
Milton, MA Jonas Butvilą, LaGrange, IL. 

AA 
HJI» 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
J Mutual FederaE Savflngs and Loan 

Assoclatlon of Chicago 
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773)847-7747 
Caaiznir G. Oksas, Ptesidertt 

Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus 

Lithuanian Mercy Lift dėkoja už dosnias aukas, 
kurias geraširdžiai rėmėjai grąžino su didžiosios 
loterijos bilietais paremti šių metu lėšų telkimo 
pokyli „Stebuklu kelionė", kuris labai sėkmingai 

įvyko rugsėjo 25 dieną. 

$500 Martin G. Kalin, Chicago. IL. 
$300 Irena Kairys, Oak Lawn, IL. 
$200 Eugenija Bartkus, Bloomfield. CT 
$100 Leonas Barmus. Chicago, IL; Vacys Šaulys. 

Chicago, IL. 
$50 Genevieve Gobis, Amsterdam, IL; George 

Gudauskas, Jr., Washington D.C.; Violeta 
Karalis, Lemont, IL; dr Augustinas Laucis, Mt. 
Olive, IL; Eugenia Liaugaudas. Parsippany. NJ; " 
Fr. Joseph Markalonis. T. O. R.. Pittsburgh. PA; 
Ted Navickas, Coeur d'Alene. ID: William Unakis. 
Morton, IL. 

$45 Vincas Urbaitis, Mayfield Hts. OH. 
$40 Alexander ir Frances Domanskis. Western 

Springs, IL. 
$35 Gintas ir Reda Simonaitis. VValpole. MA. 
$25 Joseph Kučinskas, Dowagiac. MI; S. Pumputis. 

Lemont. IL; Theodore ir Ritone Rudaitis. Lemont. 
IL; Janina Simutis. East Rockaway. NY; James 
Visockas, Parsippany. N J 

$20 Algimantas ir Theresa Landsbergis, Upper 
Marlboro. MD; Florence Schneider, Wantagh, NY; 
Regina Snarskis. Daytona Beach Sores. FL. 

$10 Kazys ir Brone Narkus. Melrose Park, IL; R. P 
Valaitis. Orland, CA 

$5 James Antanavičius. Brooklyn, NY; 
Jerome J Anthony. Hudson, NY. 



6_• - "' DRAUGAS, 1999 m. lapkričio 12 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

\ L i e tuv ių o p e r o s pokylį 
verta atvykti vien dėl puikiai 
paruoštos koncertines progra
mos, kuri kaip kiekvienais 
metais, taip ir šiemet svečių 
neapvils. Girdėsime visų 
mėgstamą Operos chorą, kurio 
retėjančias veteranų gretas 
gausiai papildė balsingi, dau
gelis su muzikiniu išsilavi
nimu, dainininkai iš Lietuvos. 
Bus dainų, operų arijų. Tik
riausiai išgirsime ariją ir iš 
šiais metais, statomos „Tra
viatos". Bus ir solistų. Dau
giau informacijos apie Lietu
vių operos pokylį jums suteiks 
Jurgis Vidžiūnas tel. 773-767-
5609. 

\M atmĖ* ŠM/ue, roKxmAf o 
DOMO IVAŠKEVIČIAUS 

FOTO 

• ^įį J 
F o t o g r a f o iš Lie tuvos , 

J o n o I v a š k e v i č i a u s parodą 
„Išeivijos šauliai Lietuvoje" 
bus galima apžiūrėti sekma
dienį, lapkričio 21 d., Lietuvos 
kariuomenės paminėjimo me
tu. Paroda buvo atidaryta 
praėjusį sekmadienį, lapkričio - kričio 14 d., sekmadienį, 4 vai 
7 d. Vytauto Didžiojo šaulių p.p. Jaunimo centre. Bilietai 
rinktinės namuose. Ji labai gaunami „Seklyčioje" ir tel. 
įdomi ir verta dėmesio. 708-562-1448. 

Į s igyk i t e b i l i e tus į 
„ D r a u g o " s u k a k t u v i n i k o n 
c e r t ą „Seklyčioje" ir dien
raščio administracijoje — Či
kagoje arba du sekmadienius 
iš eilės — lapkričio 14 ir 21 d. 
— Lemonte, PLC centre (Pal. 
Jurgio Matulaičio bažnyčios 
prieangyje) prieš šv. Mišias ir 
po jų. Koncertas, kuriame da
lyvauja trys geriausi Š. Ameri
kos lietuvių chorai, diriguoja
mi jaunų, talentingų muzikų, 
įvyks lapkričio 28 d., sekma
dienį, 2 vai. p.p., Mother 
McAuley gimnazijos salėje. 

M a r ą u e t t e P a r k o Lietuvių 
namų savininkų narių susirin-" 
kimas vyks š. m. lapkričio 19 
d., penktadienį, 6:30 val.v. pa
rapijos salėje. Susirinkime da
lyvaus policijos atstovas, nu
matomas ir aldermano atsi
lankymas. Be to, bus svarbių 
pranešimų apylinkės ir orga
nizacijos reikalais. Nariai ir 
svečiai kviečiami atsilankyti 
ir esamas problemas aptar t i . 
Po susirinkimo kaip įprasta -
kavutė su pyragaičiais. 

L B p remi jų š v e n t ė s išlai
kymas yra būtinas lietuvybės 
puoselėjimui Amerikoje, nes 
tai beveik vienintelis būdas 
įvertinti savo kūrybinguosius 
asmenis. Juk jie dažniausiai 
dirba iš idėjos, be mokesčio. 
Ypač svarbu, kad mūsų bend-
ruomenininkai atkreiptų dė
mesį ir gausiai atsi 'ankytų, 
pasveikintų bei padėkotų 
jiems už jų nuolatinius dar
bus. Premijų šventė įvyks lap-

P R A D Ė T A J A V I R K A N A D O S L I E T U V I Ų D A I N Ų 
Š V E N T Ė S R U O Š A 

Darius Polikaitis visai ne per seniausiai dirigavo Clevelur.do „Esukate" dainininkams. Trijų chorų - Toronto 
„Volunges". Clevelando „Exultate" ir mūsų „Dainavos" :.rigentai Dalia Viskontienė, Rita Klioriene ir Darius 
Polikaitis dabar keliauja vieni pas kitus, įnirtingai ruošc.-.-inesi didžiajam sukaktuviniam „Draugo" koncertui, 
kuris jvyks lapkričio 28 d., sekmadienį, 2 val.p.p. Mothv: McAuley aukštesniojoje mokykloje .3737 W. 99tii 
Str.. Chicago, IL). Atvykite į šį neeilinį koncertą! Jame jiisų laukia premjera - visi trys chorai atliks specialiai 
jiems parašyta naują kūrinį „Tėviškės giedojimai". Kūriau autoriai - kompozitorius Jonas Tamulionis ir poe
tas Justinas Marcinkevičius. 

Žurn. Vladas Butėnas 
mirė 1993 m. lapkričio 7 d. Šv. 
Mišios už jo sielą bus aukoja
mos lapkričio 14 d., sekma
dienį, 10 vai. r., tėvų jėzuitų ko
plyčioje, 56th ir Claremont 
Ave. Visi a t a Vlado Butėno ar
timieji ir pažįstami maloniai 
kviečiami Mišiose dalyvauti, o 
negalintieji to padaryti — už 
jo sielą pasimelsti. 

Skanius mie l in ius blynus 
šį sekmadienį, lapkričio 14 d., 
8 val.r. Jaunimo centre keps 
Jaunimo centro moterų klu
bas. Prie blynų bus ir burnoje 
tirpstančios šių metų obuoli
nės košės. 

Lapkričio 28 d., sekmadie
nį, 1 val.p.p. Tėviškės bažny
čioje (67 Str. ir Troy Ave.) 
vyks Povilo Mieliulio kūrybos 
rečitalis. Programoje: sonatos, 
preliudai ir 10-oji simfonija-
poema. Vargonuos Manigirdas 
Motekaitis, dainuos Algiman
tas Barniškis. Įėjimas - 5 dol. 

T R A D I C I N Ė J E D A I N Ų P O P I E T Ė J E 

Spalic 27-oji diena — pasku- pietes atsilanko ne vien mar
tinis mėnesio trečiadienis, tad 
„Seklyčioje" popietė buvo skir
ta dainai, o prie dainos tiko ir 
suneštinė loterija. Lauke — 
jau rudenėlis, pageltę lapai 
šnara po kojomis ir primena, 
kad už kelių dienų bus „Vai
duoklių" — Halloween diena, 
todėl „Seklyčion" įėjus prie bi
lietų stalelio visus pasitiko 
„Ragana", devinti plačiabrylę 
skrybėlę, o šalia jos — šluota. 
„Raganos" skrybėlė — tartum 
dide'is juodas lietsargis slėpė 
mūsų kasininkės Laimos vei
dą. Tai buvo įdomiai sugalvo
tas pokštas. 

Laikrodžio rodyklė rodė ant
rą valandą, kai įžengė mūsų 
dainų vadovas Faustas Stro-
lia, kurį kaip visuomet suti
kome smarkiais plojimais, 
mes visi mėgstame dainuoti. 
Sakoma, kas dainuoja, tas lai
mingas, daina — vaistas ste
buklingas. Todėl į dainų po-

ketparkiečiai, bet atvyksta 
dainininkai ir iš Oak Lawn, iš 
Brighton Parko ir kitur. 

E. Sirutienė įvadiniu žodžiu 
pasveikino visus atsilankiu
sius ir pranešė, kad šios die
nos dainų popietė bus paįvai
rinta įdomiu skaitiniu, kurį 
atliks O. Lukienė. Pagal išda
lintus dainų lapus padaina
vome 10 dainų. F. Strolia visa
da parenka gražias dainas, 
kurias smagu dainuoti, o min
timis nukeliauti ten toli toli — 
Tėvynėn... Tarp dainuojamų 
dainų buvo daina, kuri daugu
mai negirdėta, bet F. Strolia 
paaiškino, kad dainos „Tė
viškė" žodžiai ir muzika yra 
Stasio Garliausko kūryba: tai 
buvo prieš 40 metų. Nauja 
daina visiems labai patiko, 
kartojome net antrą kartą. 
Kad F. Stroliai niekad ne
pritrūktų dainų, E. Sirutienė 
jam padovanojo dainų knygą 

iš Lietuvos JPalinko liepa ša
lia kelio". 

Įpusėjus dainavimui O. Lu
kienė paskaitė V. Vijeikio 
parašytą feljetoną „Sugrįži
mas". Turinys buvo įdomus ir 
juokingas. O. Lukienė turi vai
dybinių gabumų, tad savo ges
tais ir balso intonacija vaiz
džiai perdavė turinį. Už įdomų 
skaitymą griausmingai visi 
plojome. Dainų popietė buvo 
užbaigta „Lietuva brangi", su
dainavome visus posmus. 

Po dainų vaišinomės. Darbš
čiosios savanorės darbavosi 
padavinėdamos skanų garuo
jantį maistą ir kavą. Pasivai
šinę laukėme loterijos laimės, 
tik ta laimužė ne visiems nu
sišypso. Atsilankiusieji, kurie 
šį kartą nieko nelaimėjo, turi 
viltį kitą kartą grįžti namo su 
laimikiu. 

Draugiškai nusiteikę, su bi
čiuliais pabendravę, skirstė-
mės į savus namučius, saky
dami — „iki pasimatymo kitą 
trečiadienį"! • » » • • 

:'• -..-:;H\K"~ : >:;.:.,..,. .. >,r r.ku I ! I ' I ; nuMU-iici.-. •;> Seklyčios" tn-čiadienio popiečių lankytojos. Iš kairės 
sėdi Birut* I įsaitiene. Ona Lukienė ir Elena Sirutienė Stovi: Salomėja Januikienė, Emilija Valantinienė. Ve-
r .:• k neutė, Laima Vaičiūniene. Dana Lukauskiene ir Valentina Gudienė. 

Šį sekmadienį , lapkričio 
14 d., tarp 1 ir 3 vai. p.p., Ma
ria aukštesnioji mokykla <67th 
ir California) ruošia „atvirų 
durų" dieną, kuomet suintere
suotosios šią puikią gimnaziją 
lankyti mergaitės dabar lan
kančios 7 ir 8 pradžios mokyk
los skyrių) < kviečiamos su 
tėvais atvykti, susipažinti su 
mokslo programomis, patalpo
mis, mokytojais. Ypač būtų 
gera, kad neseniai atvykusios 
lietuvaitės šia gimnazija susi
domėtų. 

Ka lėd inė mugė — rengia
ma gruodžio 4-5 d. Pasaulio 
lietuvių centre. 

Į informacinį susi r inki
mą, vyksiantį lapkričio 13, d. 
1 vai. p.p PLC Bočių menėje, 
kviečia JAV LB Vidurio Va
karų apygardos valdyba. Bus 
papasakota, kas vyko JAV LB 
XV Tarybos sesijoje, kokie bu
vo priimti nutarimai bei gir
dėti pranešimai Viskas bus 
įdomiai aptarta. Posėdyje da
lyvaus JAV LB Krašto valdy
bos pirmininke R. Narušiene, 
XV Tarybos nariai, visu apy
linkių valdybos, kontroles ko
misijos. Kviečiami visi -LB 
veikla besidomintys bendruo
menės nariai, o ypač jos kriti
kai. Posėdis at\ iras visiems. 

Lietuvių t au t in i s kultū
r o s fondas, La Grange Park, 
IL, kurio valdybą sudaro Pet
ras Buchas, inž. Jonas Jur
kūnas ir Oskaras Kremeris, 
suprasdami lietuviškos kny
gos išlikimo svarbą, rašytojo 
St. Džiugo knygų fondui, kuris 
yra įsteigtas Raseinių viešoje 
bibliotekoje, paskyrė 500 dol. 
vienkartinę paramą knygų 
persiuntimo i Lietuvą išlai
doms padengti. St. Džiugo 
pastangomis išeivijoje išleistos 
knygos ir leidiniai jau daug 
metų yra siunčiami į jo fondą, 
o taip pat ir Į kitas bibliotekas 
bei kultūrines institucijas Lie
tuvoje. Tuo tikslu Džiugo fon
dą 200 dol. aukai yra parėmęs 
ir Tautos fordas. Brooklyn. 
New York. Iki šiol knygų siun
timo išlaidas padengdavo 
siuntėjas. 

Arvydas Reneckis , Ameri
kos lietuvių televizijos vedė
jas , kaip ir žadėjo anksčiau, 
„Draugui" atsiuntė oficialų 
\VFBT televizijos 23 kanalo 
atsiprašymo dėl nepavykusios 
praėjusio ke:/irtadienio lai
dos laišką. Jame rašoma: ..No
rėčiau'atsiprašyti dėl nesklan
dumų, iškilu.-.ų 1999 m. lapk
ričio 4 d. Mūsų sekretorė tą 
dieną filmajuostę gavo anks
čiau. Ji pranešė apie ją inži
nierių skyriui, tačiau budintis 
inžinierius neinformavo ant
rosios pamainos darbuotojų 
apie gautą filmajuostę. Anks
čiau tokių problemų mums 
nebuvo iškilo Dėl to buvome 
sušaukę susirinkimą, kad im
tu mėmės atsargumo priemo
nių, jog daugiau tokie nesk
landumai nepasikartotu Dar 
kartą atsiprašome del iškilu
sių nemalonumų. Su geriau
siais linkėjimais, Peter Zo-
mava. viceDrezidentas". 

P r a n e š a m e , k a d l a p k r i č i o 
11 d. 10 val.r. s t a i g a m i r ė a. 
a. Mečys V a l i u k ė n a s , pasku
tiniu metu gyvenęs Laramie. 
V I . Apie laidotuves, kurios 
vyks Čikagoje, šeima praneš 
vėliau. 

M e n o m o k y k l ė l e i reikalin
ga kanklių ir dailės mokytoja. 
Skambinkite tel. 630-690-
4051. 

KAI CICERO LIETUVLAJ 
N E G A U N A „ D R A U G O " 

Pastaruoju metu Cicero 
mieste gyvenantys lietuviai 
nusiskundžia, kad paštas ne
pristato dienraščio įprastu lai
ku* Kai kreipėsi į pašto 
įstaigą, gavo a tsakymą 'kurį 
paprastai pašto tarnautojai 
duoda): ,,Kalbėkite su leidė
jais, mes nekalti. . ." Tačiau 
..Draugas" k a s d i e n tuo Dačiu 
laiku išvežamas iš spaus
tuvės ir pristatomas į atitin
kamą paštą. Kas po to atsitin
ka. ..Draugo" administracija 
ar redakcija neturi kontrolės, 
o vis tik skaitytojai linkę visų 
pirma tikėti pašto tarnauto
jais. Lapkričio 9 d. Cicero gy
ventojas Mindaugas Baukus 
kalbėjosi su Cicero pašto 
,.Assistant Manager" Mr. Ed-
dings ir ..Supervisor" Ms. 
Mary Bunr dėl ypatingai pa-
blogėjusio ..Draugo" pristaty
mo Cicero mieste. Ms. Bunn 
prižadėjo, kad ji asmeniškai 
stebės ..Draugo" pristatymą iš 
..Bulk Mailing Center". kuris 1 
yra Forest Park, IL. Kasdien Į 
tuo pačiu laiku keturi maišai 
su dienraščiu nuvežami į Fo
rest Park ir iš ten turi būti 
pervežti Į Cicero paštą iš
nešiojimui prenumerator iams. 
Ms. Bunn ypač daug dėmesio 
parodė šiam reikalui ir apgai
lestavo dėl susidariusių nepa
togumų. „Draugo" administra
torius Valentinas Krumplis 
susisiekė su Ms. Bunn ir Mr. 
Eddings, suteikė daugiau in
formacijos, kad ši problema 
būtų greitu laiku išspręsta. 

M.B. 

SUSITIKO BUVĘ 
GIMNAZISTAI 

Spalio 2 d., šeštadieni, puoš
niuose Edmundo ir Matytės 
Vasiliauskų namuose įvyko 
buvusių Vasario 16 gimnazijos 
mokinių suėjimas. 

Suvažiavo apie 20 žmonių iš 
Čikagos, jos apylinkių, keletas 
net iš Vašingtono valstijos ir 
iš Toronto, Kanados. Susirin
kusieji, vaišinami skaniais 
valgiais, dalinosi maloninis 
prisiminimais. Kalbėjo apie 
gimnazijos įtaką asmeniniame 
gyvenime ir apie ateities pla
nus; kur ir kada vel susitikti, 
kaip padėti dabart iniams Va
sario 16-osios gimnazistam.-. 

Gimnazijai buvo surinkta 
pinigine auka. kurios dalia • 
skiriama Mišioms už mirusius 
gimnazistus. 

Dėkojame Edmundui ir Ma
rytei už malonaus susitikimo 
suorganizavimą, vaišes ir nuo
širdų priėmimą. 

U.( . I 

Nors 2001 metai dar toii, ta
čiau j a u pradėta aštuntosios 
JAV ir K a t o d a s lietuvių dainų 
šventės ruoša. Šventes rengi
mo posėdį planuojama sureng
ti 2000 metų pavasarį, gegu
žes 27 d. (sekmadienį) Morton 
aukšt . mokyklos salėje, Cicero 
miestelyje prie Čikagos (ten. 
Kur vyksta Lietuvių operos 
pastatymai.1. 

Praėjusią vasarą Čikagoje, 
tėvų marijonų vienuolyno pa
talpose, įvyko pirmasis šios 
šventes rengimo komiteto po
sėdis, kur iame buvo nusprę>-
tas konkre tus šios šventės lai
kas ir vieta. Posėdį sušaukė 
rengimo komiteto pirmininkas 
dr. Pe t ras Kisielius kar tu su 
vicepirmininke Marija Reinie
ne. 

J iedu į komitetą pakvietę 
muzikiniame gyvenime ir vi
suomeninėje veikloje bei spau
doje besireiškiančius žmones: 
Violetą Drupaitę, Vaclovą 
Momkų, Birutę Jasai t ienę, 
Juozą Žygą, Edvardą Šulaitį, 
Jurgį Vidžiūną, Juozą Poli-
kaitį. Darių Polikaitį. š i e as
menys sudaro pradinį darbuo
tojų būrį. o vėliau į komiteto 
eiles bus įjungti dar ir kiti 
žmonės. 

P i rmame posėdyje nuspręs
ta, jog be JAV ir Kanados lie
tuvių chorų, reikėtų pakviesti 
bent vieną chorą iš Lietuvos. 
Pat i r ta , kad lietuvių chorinė 
veikla Š. Amerikoje yra ga^ia 
menka ir chorų skaičius gero
kai sumažėjęs, tad didelio cho
ristų skaičiaus šventėje nesi
tikima. Jeigu pirmoje JAV ir 
Kanados dainų šventėje daly
vavo 34 chorai ir 1.200 daly
vių, tai paskutinėje, įvykusioje 
1991 m. gegužės 26 d., jau te
buvo tik 850 dainininkų 'kar
tu su dainininkais pasirodė ir 
200 šokėjų). 

Visos ligšiolines JAV ir Ka
nados lietuvių šventės, išsky
rus vieną. 1983 m. vykusią To
ronto mieste. Kanadoje, buvo 
surengtos Čikagoje. Beje, tada 
Kanadoje surengtoje šventėje 
buvo daugiausia chorų — at
vyko 51 ansamblis ir apie 
1,400 dainininkų. Šiaip jau 
chorų vidurkis būdavo apie 
40. 

Iš pradžių šios dainų šven

tės buvo rengiamos kas 5 me
tai. Tik tarp III ir IV buvo 7 
metų pertrauka, o ta rp VI ir 
VII — 8 metai. O nuo pasku
tiniosios ir iki būsimosios 
2001-aisiais jau bus praėjęs 
net dešimtmetis. 

Kaip žinome, kitą vasarą 
(birželio 30-iiepos 2 d.; Missis-
saugoje, netoli Toronto yra 
rengiama XI Tautinių šokių 
šventė, kuri yra ruošiama r e 
guliariai ir nesusiduria su 
sunkumais dalyvių prasme. 
Tik dainų švenčių surengimas 
yra gerokai komplikuotas, nes 
dainos ansamblių vis mažėja, 
o be to. jų populiarumas yra 
mažesnis. Tą atskleidžia 
anksčiau pateikti faktai. 

Mūsų tėvynėje yra priešin-
gais.ten tokių sunkumų nėra. 
Anksčiau Lietuvos dainų 
šventės 'jos apima ne tik dai
nininkų, bet ir šokėjų pasiro
dymus) buvo ruošiamos kas 5 
metai, o dabar dažniau — kas 
ketveri. Ateinanti dainų šven
te vyks 2002-ųjų metų vasarą. 
Dainų šventės dabar vadina
mos jau Pasaulio lietuvių dai
nų šventėmis, ir jose dalyvau
ja nemažai choristų bei šokėjų 
iš užsienio. I j a s kviečiami 
taip pat ir Š. Amerikos lietu
viai dirigentai. 

2001-aisiais numatyta VIII 
JAV ir Kanados lietuvių dainų 
švente turėtų atgaivinti Š. 
Amerikos lietuvių chorinį ju
dėjimą. Tai padaryti dabar 
turbūt yra lengviau negu, sa
kysim, prieš 10 metų. Juk per 
paskutinįjį dešimtmetį iš tė
vynės yra atvažiavę tiek daug 
jaunų žmonių, buvusių dai-
ninkų, kurie, reikia manyti, 
plačiau įsijungs į dar tebevei
kiančius chorus arba atgai
vins jau mirusius. O taip pat 
gal kurioje nors vietovėje įsi
kurs ir naujas šių naujų atvy
kusių lietuvaičių dainos an
samblis. 

Taigi į organizuojamą JAV 
ir Kanados dainų šventę rei
kia žiūrėti viltingai ir jau da
bar pradėti jai ruoštis. Nors 
žiūrint į kalendorių, laiko yra 
labai daug, bet tokius įvykius 
per vienerius metus nelabai 
suorganizuosi. Tad choristai 
bei dainos ansambliai jau tu
rėtu sukrusti! Ed . Šulai t is 

S K E L B £ M A i 
• L i e t u v i u f o n d u i v a j a u s 

p r o g a a u k o j o : $550 JAV LB 
Švietimo taryba, po $200 dr. 
Kazys ir Marija Ambrozaičiai, 
Stanley III ir Sigita Balzekai, 
Kos tas Dcčkus, Kazys ir dr. 
Eugenija Kriaučiūnai, Juozas ir 
Daiia Liubinskai, Vaclovas ir 
Margar i ta Momkai, Algirdas ir 
Aušra Sauliai, dr. Vacys ir dr. 
Augusta Šauliai, dr. Jonas ir 
Judy Sidriai, dr. Adolfas ir Algė 
Šležai, po $100 Ofelija Barš-
ke ty tė , dr. P ranas ir Danu tė 
J a r a i , Vytautą? ir Dalia J a -
a u š k i a i , Vytenis Kirvela i t i s , 
Vincas ir Ramunė Lukai, Julius 
ir P r a n ė Pakalkos, Vytautas ir 
Stefa Prialgauskai, Stasė Prial-
gauskienė , Algis ir I rena Re
giai , I rena Sušinskienė, Ado
mas Tautkus , dr. Aras ir Lina 
Žliobos ir daugelis kitų aukojo 
mažesnes sumas. Baigiant šio 
rudenio vajų. L ie tuv ių f o n d a s 
d ė k o j a v i s i e m s n a r i a m s už 
a u k a s ir prašo toliau remt i , 
pad id inan t tur imus įnašus ir 
į r a š a n t n a u j u s n a r i u s . L i t -
h u a n i a n F o u n d a t i o n , I n c . , 
14911 127 St . , L e m o n t , I L 
60439. n ne. 

• Akci jų , b o n ų be i kitu, 
v e r t y b i ų p i r k i m e i r p a r 
d a v i m e jums nuoširdžiai pa
ta rnaus , duodami komiso nuo
laidą. A l b i n a s K u r k u l i s , te l . 
312-879-7750 arba jo sūnus 
A n d r i u s K u r k u l i s . t e l . 312-
879-7751, riirb:#su F i r s t Al-
b a n y C o r p . Č ikago je . Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. fakj 

• 2 8 - o s i o s k a s m e t i n ė s 
l ie tuvių fo tografų pa rodos 
u ž d a r y m a s bus šį penktadienį, 
l a p k r i č i o 12 d . 7:30 v . v. 
J a u n i m o c e n t r o kav inė j e . 
Programoje: dr. St. Budrio 15 
m. mi r t i e s m i n ė j i m a s ; bus 
rodomas video filmas „Išėjome 
laisvės ieškoti"; įteiktos pre
mijos konkurso laimėtojams ir 
pristatytas parodos katalogas 
..Žmogaus ir gamtos pavasaris". 
Visi kviečiami. Vakaronę ren
gia B u d r i o L i e t u v i ų foto 
a r c h v v a s 

Kalėdiniai s iuntiniai 
pinigui į Lietuva p< r 

TRAKSPAK' 
( įs taiga . .Draugo" p;istat< 

Tel. 77:^-838-1050. 

• A m e r i k o s L ie tuv ių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r . 
p e r WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903. adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 
(sk.) 

Kas naujo 
„Draugo" knygynėlyje 
.Artėja Ka lėuos , o kartu ir 

dovanų metas. Laikrodis, ku
rio viduryje - spalvota tri
spalvė ir užrašas ..Lithuania", 
knygynėlyje kainuoja 20 dol.. 
su persiuntimu - 23.95 dol. 

Knygele . .T reasu res of Li-
t h u a n i a n C o o k i n g " („Lietu
viškos virtuves turtai") galite 
įsigyti už 12 dol. Persiuntimo 
mokestis - 3.95 dol. Knygelėje 
anglų kalba - apie 130 lietu
viškų valgių receptų. 
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