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Rolandas Paksas — 
vienuoliktosios Lietuvos 

vyriausybės vadas 
Vilnius, spalio 26 d. (BNS) 

— Ketvirtadienį Seimas slap
tu balsavimu patvirtino Lietu
vos liberalų sąjungos (LLS) 
vadovą Rolandą Paksą mini
stru pirmininku. Už R. Paksą 
balsavo 79 parlamentarai, 
prieš — 51. Septyni balsavimo 
biuleteniai buvo negaliojan
tys. 

Visuotiniame posėdyje pa
sisakydamas ir atsakydamas į 
parlamentarų klausimus, R. 
Paksas pakartojo savo progra
minius tikslus — tolesnę ūkio 
ir valstybės valdymo per
tvarką, verslo liberalizavimą 
tolesnį valstybinių monopolijų 
pertvarkymą bei privatiza
vimą, mokesčių sistemos libe
ralizavimą, įsijungimą į Euro
pos Sąjungą bei NATO bei 
gerus kaimynystės santykius. 

Prieš balsavimą vykusiose 
diskusijose Liberalų ir Naujo
sios sąjungos (socialliberalų) 
frakcijos pareiškė remiančios 
R. Paksą ir ragino kitas frak
cijas paremti prezidento tei
kiamą ministro pirmininko 
kandidatūrą. Liberalai ir so
cialliberalai, kar tu Seime turi 
61 vietą. 

Premjero kandidatūrą taip 
pat parėmė Jungtinės Centro 
sąjungos, Moderniųjų krikš
čionių demokratų sąjungos ir 
Lenkų rinkimų akcijos frakci
ja, turinti 8 narius. R. Paksą 

taip pat pareme 4 Valstiečių 
partijos parlamentarai iš Nau
josios demokratijos partijos ir 
Valstiečių partijos frakcijos. 
NDP vadovė Kazimiera Prun
skiene pareiškė, kad trys frak
cijos „naujieji demokratai" su
silaiko balsuojant dėl R. Pak-
so. 

Devynis narius turinčios 
Tėvynes sąjungos — konserva
torių frakcijos seniūnas An
drius Kubilius sakė, kad kon
servatoriai neprieštarauja R. 
Pakso kandidatūrai. Didžiąją 
savo kalbos dalį jis skyrė pasi
traukiančio konservatorių mi
nistrų kabineto nuopelnams, 
ir pabrėžė, kad nebaigti ūkio 
reformų ir privatizavimo dar
bai yra „iššūkis ir Lietuvai, ir 
naujajai vyriausybei". 

R. Pakso kandidatūrai kate
goriškai prieštaravo Socialde
mokratinės koalicijos frakcija. 
Jos seniūnas Vytenis Andriu
kaitis sakė, kad per susiti
kimą su R. Paksu socialde
mokratai „išgirdo LLS pir
mininko, LLS nuostatas". „Bet 
mes neišgirdome koalicines 
nuostatos", sakė V. Andriukai
tis. 

Kairioji opozicija Seime turi 
48 balsus. 

Premjeru patvirtintas R. 
Paksas privalo per 15 dienų 
surinkti vyriausybę ir pateikti 

naujienos 
Rt.'.'ruar.ti5 BNS Rcutt 

8e!*?A.\". JUA ir 
. DPA. .AP. ir.terta*. ITAR-TASS. 
A iiruų agentūrų pranešimais; 

Ketvirtadienį į Vilnių parskrido akrobatinio skraidymo pasaulio taures varžybų nugalėtojas Jurgis Kairys, kuris, kar
tu su 10 pajėgiausių planetos lakūnų-akrobatų, dalyvavo Japonijoje. Motegio mieste, surengtoje dangaus drąsuolių 
šventėje. Tarptautines aviacijos federacijos akrobatinio skraidymo pasaulio taure — didžiausias 48 metų sportininko 
pasiekimas. J. Kairys yra tapęs įvairių Europos varžybų negaletoju, aabar, įaimejes pasaulio taure, jis turės teise da
lyvauti pasaulio čempionatuose. 

Nuotr.: Jurgis Kairys su savo artimaisiais - žmona ir sūnumi — Vilniaus oro uoste. Gedimino Ž.linsko Eita. nuotr 

Išeivijos pastangomis grąžinta 
karinė parama Pabaltijui 

ALT-as d ė k o j a v i s u o m e n e i už įs i jungimą 
į b e n d r ą d a r b ą 

Seimui tvirtinti jos programą. 

Naujoji sąjunga skausmingai 
ieško „naujųjų" ministrų 

Vilnius, spalio 26 d. (BNS) dabartinei viceministre! Vili
ja i Blinkevičiūtei. Į sveikatos 
apsaugos ministrus kandida
tuoja Klaipėdos ligoninės vy
riausiasis gydytojas Vinsas 
Janušonis ir Santariškių kli
nikų generalinis direktorius 
Antanas Vinkus. 

Nepaisant kritikos, į žemės 

— „Naujosios politikos" koali
cijai karštligiškai ieškant kan
didatų į ministrus, ypač nesi
seka Naujajai sąjungai (social
liberalams). 

Kaip pranešė „Lietuvos ry
tas", trečiadienį po Seimo va
dovo Artūro Paulausko ir kan
didato į premjerus Rolando 
Pakso pokalbio su prezidentu 
Valdu Adamkumi paaiškėjo. 
kad buvę socialliberalų kandi
datai Rolandas Pavilionis, Al
vydas Sadeckas ir Gintautas 
Kniukšta nebus siūlomi vado
vauti Švietimo ir mokslo, Vi
daus reikalų bei Žemės ūkio 
ministerijoms. 

R. Pavilionis ir A. Sadeckas 
trečiadienį patvirtinti Seimo 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
bei Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komitetų pirminin
kais. 

Tarp kandidatų į ministrus 
— daug mažai žinomų veidų. Į 
kai kurių ministrų postus 
Naujosios politikos koalicija 
turi po du kandidatus, tarp 
kurių yra ir Seimo komitetų 
vadovais išrinkti parlamenta
rai. 

Tapti švietimo ir mokslo 
ministru pasiūlyta Seimo na
riui, 44-erių metų Algirdui 
Monkevičiui, kuris iki šiol 
buvo Šiaulių universiteto so
cialinių mokslų fakulteto de
kanas. Tačiau, BNS žiniomis, 
į šį postą tebekandidatuoja ir 
Vilniaus universiteto rekto
rius R. Pavilionis. 

Tarp kandidatų į vidaus 
reikalų ministrus atsirado 
naujas kandidatas — dabarti
nis VR viceministras Vytau
tas Markevičius, tačiau kartu 
svarstoma ir buvusio policijos 
komisaro Alvydo Sadecko kan
didatūra. Kaip žinoma, jis iš
rinktas Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto vadovu. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijai vadovauti siūloma 

ūkio ministrus toliau siūlomas 
žurnalistas Gintautas Kniukš
ta ir dar svarstoma parlamen
taro Jeronimo Kraujelio kan
didatūra. 

Pasikeitė ir liberalų kandi
datas į susisiekimo ministrus. 
Juo tapo vienas Vakarų Lietu
vos pramonės ir finansų kor
poracijos savininkų Rimandas 
Stonys. 

„Sėkminga pergale sugrą
žinti 20 milijonų dolerių Pa
baltijo gynybai JAV Kongrese 
buvo pasiekta jungtinėmis 
pastangomis". ketvirtadienį 
pareiškė ALT-o pirmininkas 
Saulius Kuprys. 

Šią savaitę jungtinis JAV 
Senato ir Atstovų rūmų komi
tetas sugrąžina anksčiau nu
imtą karinę paramą Pabaltijo 
valstybėms. Šiuo klausimu 
ypatingas pastangas dėjo 
Jungtinis Pabaltiečių komite
tas Vašingtone (JBANC), per 
kurį Amerikos Lietuvių Tary
ba (ALT-as) veda savo kam
paniją Vašingtone. ALT-o at
stovai šiame komitete yra Al
gis Rimas ir Henrikas Gaidis. 
Raštinės vadovas — Kari Al-
tau. 

Lietuvių visuomenė jautr ia i 
reagavo į ALT-o kvietimą at
statyti nut rauktą paramą. 
Ypatingai prisidėjo vietovės, 
kur veikia ALT-o skyriai ir 
įgaliotiniai: Los Angeles, Det
roitas, Čikaga, Ohio, Pennsvl-

Šiose vietovėse buvo suorga
nizuotas laiškų rašymas ir pa
rašų rinkimas. Daug kur Lie
tuvių Bendruomenės apylin
kes ir nariai prisidėjo prie šio 
darbo. ALT-as atkreipia dėme
sį į Kalifornijoje. veikiančią 
baltų organizaciją BAFL, kuri 
į t raukė savo narius ir rėmė
j u s į šią veiklą. 

ALT-ą sudarančios organiza
cijos irgi aktyviai įsijungė į 
darbą. Greitai ir efektyviai su
siorganizavo Lietuvos Vyčiai, 
kurie, pasinaudodami ALT-o 
paruošta informacija, įjungė 
savo Lietuvos Reikalų komi
siją. Lietuvos Vyčiai, kurie tu
ri 50 kuopų ir 5,000 narių, 
pasinaudodami Intemet 'u . 
greitai informavo daugelį savo 
narių ir suorganizavo laiškų 
rašymą senatoriams. 

ALT-as savo ruožtu per 
JBANC suorganizavo regioni
nius pasitarimus Clevelande. 
Detroite. Kalamazoo, Indiana-
polyje, Baltimorėje, Čikagoje 

bei kituose miestuose. Tai su
darė pagrindą bendram dar
bui su latvių ir estų vietinė
mis organizacijomis. Ypatin
gai svarbus buvo ryšių palai
kymas su senatoriumi Mitch 
McConnell ir jo suorganizuo
tas pasitarimas, kur ALT-ui 
atstovavo jo ypatingasis įga
liotinis Anatolijus Miliūnas. 

ALT-o Čikagos skyriaus 
talkininkai išsiuntė per 7,000 
atsišaukimų su pavyzdiniais 
laiškais ir informaciją, skati
nančią lietuvius susisiekti su 
savo valdžios atstovais. 

Saulius Kuprys pridūrė, kad 
nemažą vaidmenį šioje per
galėje vaidino lietuvių ži-
niask'.aida: ..Ypatingai tenka 
padėkoti Draugo* redakcijai ir 
leidėjams už šio kritiško klau
simo supratimą ir lietuvių vi
suomenės visapusišką infor
mavimą šiuo reikalu. Šis lai
mėjimas turėtų paskatint i 
išeivijos organizacijas toliau 
bendrai dirbti, kad būtų pa
siektas pagrindinis tikslas — 
įjungti Lietuvą ir kitas Pabal
tijo valstybes į NATO sąran
gą, užtikrinant jų ilgalaikį 
saugumą ". baigė ALT .o pirmi
ninkas. 

vania. New Jersey ir Florida. 

Centro sąjungos vadovai 
atgailavo už savo klaidas 

Vilnius , spalio 26 d. (BNS; gebėjimą per rinkimus užimti 
visuomenei suprantamų pozi
cijų. Anot R. Ozolo. Seime 
Centro frakcija dirbo be inicia
tyvos, partijos vadovybė pasi
rinko blogą valdymo modelį 
bei veiklos stilių ir taip 
ati trūko nuo paprastų parti
jos narių. 

Buvęs Seimo narys, aktyvus 
centristas Algis Čaplikas tary
boje teigė, kad didžiausia CS 

Premjeras kratosi prievolės 
kreiptis į Rusiją dėl žalos atlygio 

Viln ius , spalio 26 d. (BNS; R. Paksas teigė, jog jo vyriau-

— Trečiadienį Kaune posė
džiavusi Centro sąjungos (CS) 
taryba priėmė partijos pirmi
ninko Romualdo Ozolo atsista
tydinimą, kurį dar turės pa
tvirtinti lapkričio 25 d. pla
nuojamas CS neeilinis suva
žiavimas. Kartu su partijos 
pirmininku pagal Centro są
jungos statutą atsistatydina ir 
jo pavaduotojai Egidijus Bič
kauskas, Kęstutis Glaveckas 
bei Vidmantas Staniulis. 

Kaip pranešė „Respublika", 
per CS tarybos posėdį R. Ozo
las pripažino klaidas, dėl 
kurių centristai triuškinamai 
pralaimėjo Seimo rinkimus. 

Kaip žinoma, CS neįveikė 
privalomos 5 proc. ribos pro
porcinėje rinkimų dalyje, o 
vienmandatėse apygardose į 
Seimą buvo išrinkti tik trys 
centristai — Gintaras Šileikis. 
Virginijus Martišauskas ir 
Kęstutis Glaveckas. 

R. Ozolas klaidomis pri
pažino atsisakymą leisti pagal 
populiarumą sudaryti partijos 
daugiamandatį sąrašą, nesu-

klaida — prisijungimas prie 
Naujosios politikos sparno. 
Artėjant r inkimams. Centro 
sąjunga, anot jo, buvo išnau
dojama ir liberalų, ir socialli
beralu, todėl atrodė ..kaip pa
vargę žirgai". 

CS pirmininko pavaduotojas 
atsakingasis sekretorius 

buvęs prezidentūros sekreto
rius Vidmantas Staniulis at
gailaudamas partijos nariams 
teigė, kad j am nevertėjo eiti į 
prezidentūrą, nes jis tuo pat 
metu nespėjęs t inkamai vado
vauti CS sekretoriatui. Anot 
dienraščio, kažkas iš tarybos 
nariu juokavo, kad V. Sta-
niuliui nevertėjo prieš rinki-

— Paskirtasis premjeras Ro
landas Paksas tikisi, jog laiki
noji Andriaus Kub.liaus vado
vaujama vyriausybė ..išva
duos*" jį nuo įsipareigojimo 
kreiptis į Rusiją dėl SSRS 
okupacijos padarytos žalos at
lyginimo. 

Vyriausybė pagal šių metų 
birželį priimtą įstatymą iki 
lapkričio 1 d. tari kreiptis į 
Rusiją del sovietų okupacijos 
padarytos žalos atlyginimo. 

..Kol prisieks naujoji vy
riausybe, praeis šiek tiek laiko, 
ir A. Kubiliaus ministrų kabi
netas turi visus įsigaliojimus 
įgyvendinti šitą įstatymą", sa
ke R. Paksas. Jei taip neįvyks, 

mus iš prezidentūros skubėti 
išeiti. 

R. Ozolas prisipažino šiuo 
metu rašąs knygą, o savo 
būsimą darbą įsivaizduojąs 
nesusijusį su valstybes tarny
ba. E. Bičkauskas sakė kol 
kas svarstąs, ar grįžti į Gene
ralinę prokuratūra, ar ieškoti 
darbo uipiomatineje tarnyboje. 
V. Staniulis sake kol kas 
nežinąs, kur dirbs 

sybė svarstys šį klausimą, ta
čiau galimų sprendimų neį
vardino. 

Trečiadienį vyriausybė pa
vedė Užsienio reikalų ministe
rijai į artimiausio Lietuvos ir 
Rusijos dvišales bendradarbia
vimo komisijos posėdžio dar
botvarkę įtraukti klausimą 
dėl SSRS okupacijos padary
tos žalos atlyginimo. Tačiau 
komisijos posėdžio data kol 
kas nėra paskirta. 

Vienas SSRS okupacijos ža
los atlyginimo autorių, buvęs 
Seimo pirmininkas ir konser
vatorių vadas Vytautas Lan
dsbergis kritiškai vertina vy
riausybės sprendimą perduoti 
žalos atlyginimo klausimą Lie
tuvos ir Rusijos dvišalio bend
radarbiavimo komisijai. Jo 
manymu, vyriausybė turėtų 
sudaryti specialią delegaciją 
deryboms su Rusija del žalos 
atlyginimo. Net ir pasikeitus 
vyriausybei bei jos delegacijos 
komisijoje sudėčiai, pati dele
gacija išliktų. Tai būtų garan
tija, jog įstatymas bus vykdo
mas. „Priešingu atveju reikia 
keisti įstatymą", pabrėžė j is . 

Maskva . I norvegų laivą ,,Regaiia" jau iškelti keturių jūreivių 
kūnai iš Barenco jūroje nuskendusio Rusijos atominio povandeni
nio laivo „Kursk". Kriminalistai ir teismo medicinos žinovai iš iš
likusių detalių mėgina nustatyti laivo įgulos žūties priežastis. Ne
laime įvyko rugpjūčio viduryje, o dabar mėginama iškelti žuvusių 
jūreiviu kūnus. Šiuo metu del audros jūroje narų darbai laive lai
kinai sustabdyti. Rusų nara i vieno žuvusio jūreivio kišenėje rado 
2A iiui'as narių parašytą laišką, įrodantį, kad mažiausiai 23 žmo
nės iaivt kurį laiką buvo gyvi. Rusijos pareigūnai iki šiol tvirtino, 
kad dauguma iš 118 „Kursk" įgulos narių žuvo iškart, per 1-2 mi
nutes nuo sprogimų laive. ,.13:15. Visi įgulos nariai iš 6-tojo. 7-tojo 
ir 8-tojo skyrių perėjo į 9-tąjį skyrių. Mūsų čia 23 žmones. Mes 
taip nusprendėme dėl avarijos. Niekas iš mūsų negali iškilti į pa
viršiu", sakoma laiške, kurį tikriausiai parašė kapitonas leite
nantas Kolesnikov. Laiške taip pat yra žodžiai „rašau aklai". 

V a š i n g t o n a s . JAV Valstybės departamento atstovai trečiadie-
I u į gynė 1995 m. sudarytą viceprezidento Alo Gore susitarimą su 
I Maskva ciei Rusijos ginklų pardavimo Iranui. Jie atmetė respubli

konų kaltinimus, esą tai pažeidė JAV įstatymą ir kad Kongresas 
nebuvo smulkiau informuotas apie susitarimo turinį. Šį susitari
mą A. Gore sudarė su buvusiu Rusijos premjeru Viktor Černomyr-
din. Pagal jį Rusija įsipareigojo nesudaryti jokių naujų įprastos 
ginkluotės pardavimo sutarčių su Iranu ir ila 1999 m. pabaigos 
užbaigti t iekimus pagal j au pasirašytas sutartis. Mainais Amerika 
sutiko netaikyti Rusijai sankcijų pagal 1992 m. priimtą JAV gin
kluotes neplatinimo įstatymą, kurio vienas rėmėjų buvo pats A. 
Gore. Šis įstatymas nukreiptas prieš ginkluotės sandėrius su Ira
nu ir kitomis valstybėmis, kurios laikomos remiančiomis teroriz
mą. Tačiau respublikonai ginčijo susitarimo teisėtumą ir teigė, jog 
jis turėjo neigiamą poveikį JAV saugumui bei Bill Clinton admi
nistracijos bendradarbiavimui su Kongresu. 

Br iuse l i s . NATO atsargiai žvelgia į „naują erą" Balkanuose, iš 
valdžios Jugoslavijoje pasitraukus Slobodan Miloševic. NATO ne
pritaria spaudimui pasinaudoti taika regione ir sumažinti Kosove 
esančias pajėgas. NATO atstovai teigia, kad jų neprivers skubėti 
tyrimų centrų raginimai skubiai skelbti pietinės Jugoslavijos pro
vincijos nepriklausomybę, ir neprivers panikuoti dabartiniai kan
didatai į JAV prezidentus, pasisakantys už dviejų lygių sąjungą. 
NATO neatsisakys savo principo veikti sutarimu. Dauguma di
džiųjų valstybių, nusiuntusių karius į NATO vadovaujamas taik-
darių užduotis Kosove bei Bosnijoje, skundžiasi perkrova, todėl 
serbų diktatoriaus S. Miloševič pasitraukimas yra didelė pagunda 
išvesti pajėgas. 

V a r š u v a . Po spalio 8 d. praėjusių prezidento rinkimų Lenkiją 
tebekrečia politinė sumaištis. Triuškinama dabartinio valstybės 
vadovo Aleksander Kvvasnievvski pergalė jau pirmajame rinkimų 
rate vieniems sukėlė didelį džiaugsmą, kitiems — kartų apmaudą. 
Buvęs Lenkijos prezidentas Lech VValęsa pareiškė, jog atsistatydi
na iš jo paties įkurtos Lenkijos III Krikščioniškosios demokratijos 
partijos vadovo pareigų ir apskritai pasitraukia iš aktyvaus politi
nio gyvenimo. 

Ber lynas . Vokietijos žemių vidaus reikalų ministrai ketvirta
dienį nubalsavo siekti kraštut inės dešiniosios partijos, kuri kalti
nama rasistinio ir antisemitinio smurto kurstymu, uždraudimo. 
Šis sprendimas padės vyriausybės kampanijai uždrausti šią — 
Nacionalinę demokratinę — partiją (NDP). Saugumo pareigūnai 
mano, kad NDP. nors ir neturi dideles politinės įtakos, yra lyg 
magnetas neonaciams, be to, padėjo sukelti vos ne kasdienių iš
puolių prieš užsieniečius ir kitas mažumas bangą. Šiemet per to
kius išpuolius žuvo mažiausiai trys žmonės. 

V a š i n g t o n a s . JAV prezidentas Bill Clinton trečiadieni pareiš
kė tikįs, kad palestiniečių prezidentas Yasser Arafat galėtų su
mažinti smurtą Vidurio Rytuose. Atsakydamas į žurnalistų klau
simus, B. Clinton iš kar to pridūrė, kad nekaltina Y. Arafat. ,.Yra 
keli žmones palestiniečių teritorijose ir keli žmones Izraelyje, ku
rie nepaklūsta nei jo, nei Izraelio vyriausybes kontrolei", pabrėžė 
prezidentas. „Tačiau esu įsitikinęs, kad palestiniečių vadas ir Iz
raelio ministras pirmininkas Ehud Barak sutiks atvykti į Baltuo
sius rūmus ir kartu pamėgins sustabdyti smurtą, per kurį jau žu
vo mažiausiai 131 žmogus", pabrėžė B. Clinton. 

J e r u z a l ė . Izraeiio kariuomenės operacijų viršininkas Giora Ei-
land ketvirtadienį neatmetė galimybės, kad susirėmimai tarp Iz
raelio pajėgų ir palestiniečių sukels neramumų ir kitose Vidurio 
Rytų vietose. Pasak jo, platesnio konflikto pavojų didina ne tik pa
lestiniečiai, bet ir Libano grupuotės ..Hizbollah" partizanai, kurie 
gali atnaujinti veiklą prie Šiaurės Izraelio pasienio. Paklaustas. 
ar vėliau į konfliktą gali įsitraukti tokios arabų valstybės, kaip Si
rija ir Irakas, G. Eiland atsake: „Tai atskiras lygmuo. Nėra abejo
nių, kad ugnis, kuri buvo įžiebta čia ir galbūt bus įžiebta Izraelio 
šiaurėje, gali sukelti ir tolesnes smurto protrūkių grandines" 

Maskva-Tbi l i s i s . Per Rusijos karinio lėktuvo .,11-18" nelaimę 
Gruzijos pietinėje Adžarijos autonominėje respublikoje trečiadie
nio vakarą žuvo 84 žmones Tarp žuvusiųjų 73 keleiviai ir 11 įgu
los narių, tarp kurių —18 moterų bei 9 vaikai. Niekas iš buvusių
jų lėktuve neliko gyvas. Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad 
tai buvo pašto maršrutinis lėktuvas, skridęs iš Pamaskvyje esan
čio Čkalovskij oro uosto į Batumį du kartus per mėnesį. „11-18" 
turėjo nutūpti iš jūros puses, tačiau stengdamasis išvengti audros, 
esant prastam matomumui, atsitrenkė į kalną Audra ir tirštas 
rūkas tapo tragedijos priežas
timis. Rusijos prezidentas Vla-
dinur Putin davė nurodymą su
daryti valstybinę komisiją įvy
kio priežastims ištirti bei su
teikti neatidėliotiną pagalba žu
vusiųjų šeimoms. 

KALENDORIUS 
Spalio 27 d.: Frumentas. Gedai-

nis. Hute. Ramojus. Tautrime, Vin
centas 'Vincas: 

Spalio 28 d.: šv Simonas ir Ju
das (Tadas1, apaštalai; Aimone. Gau-
drir.i.is. Vikis. 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

.99 Sveikiname LFK „Lituanicą , 
našios veiklos 50 metų sukaktį 

švenčiant 

DRAUGAS 

SVEIKINIMAI SUKAKTUVININKUI — 
„LITUANICOS" FUTBOLO KLUBUI 

Šį šeštadienį savo auksinį 
jubiliejų minintis Čikagos lie
tuvių futbolo klubas „Lituani
cą" šios neeilinės sukakties 
proga susilaukė daug sveiki
nimų, net iš Lietuvos. Sveiki
nusiųjų tarpe buvo ir Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus, 
Seimo narys dr. Kazys Bobe
lis. Lietuvos Sporto federacijų 
sąjunga, pasirašytas jos prezi
dento Vytauto Nėniaus ir ge
neralinio sekretoriaus Vito 
Gudiškio, ir daug kitų. 

Sveikinimų gauta ir iš Š. 
Amerikos stambiųjų lietuviš
kųjų organizacijų vadovų, žy-

V i e n a .-- o.augėao g r ė s m i n g ų ak:rr..:'K,. ;,rir ,.^par..„-" •..::_ = :i: spa..c -- c 1A-I::U :e v y s u i : J.-O _: ' t \ ,.. .:taani-
ca" ir čekų „Sparta' ruuglyucse Nors kamuolys dar aukštai (.viršuje dešinėje) jo nukrintant laukdami net ketu
ri „Lituanicos" žaidėjai stengiasi užimti galimai geresne poziciją. 

„LITUANICĄ" SUŽAIDĖ LYGIOMIS SU 
„SPARTA" 

Praėjusį sekmadienį aikštė
je prie PL centro, Lemonte. 
vyko pagrindine kova tarp 
dviejų geriausiųjų „Metropo
litan" futbolo lygos Pirmosios 
divizijos ekipų — „Lituanicos" 
ir „Spartos". Savo lygiu ir at
kaklumu jos buvo pačios įdo
miausios rudens rato pirme
nybėse. 

Rungtynės baigėsi lygiomis 
2-2, tačiau lietuviai turėjo 
daugiau progų išeiti nugalė
tojais, tačiau Fortūna jiems 
pašykštėjo sėkmės. 

J au pirmoje žaidimo minu
tėje karingai nusiteikę čekai 
vedė 1-0. Pirmasis čekų puoli
mas baigėsi kampiniu iš kurio 
muštą įvartį mūsiškis Stan 
Czart pats nukreipė į savų 
vartų tinklą. Beje, tuo metu 
aikštėje tebuvo tik 9 mūsų 
žaidėjai, nes du dar tik vilkosi 

mių amerikiečių. Dalis jų yra 
išspausdinta klubo sukaktu
viniame leidinyje, šiomis die
nomis išėjusiame iš spaudos. 

Kai kurie sporto entuziastai 
ar mūsų veikėjai, negalėdami 
asmeniškai dalyvauti sukak
tuviniame pokylyje, kartu su 
sveikinimais atsiuntė ir finan
sinę paramą klubui. Už tai 
jiems didelis ačiū. 

Tad iki pasimatymo šį šeš
tadienį, spalio 28 d. 6:30 vai. 
vak. Pasaulio Lietuvių centre, 
kur vyks sukaktuvinis minėji-
mas-pokylis. 

E. Š. 

sportinę uniformą. Keista, kad 
mūsų vienuolikes trys trene
riai (prie dviejų ankstesnių — 
Gedimino Bielskaus ir Alberto 
Glavinsko prisidėjo naujaku
rys Gediminas Jarmalavičius) 
nesusigaudė ir leido teisėjams 
runtynes pradėti nepilnoje su
dėtyje. 

Tačiau neilgai reikėjo laukti 
išlyginamojo įvarčio. Tai atli
ko Virgis Žuromskas, kuris to
limą baudos smūgį „įkalė* į 
čekų vartų dešinį viršutinį 
kampą. 

Bet po kurio laiko vėl nesėk
mė: čekai iš užribio mestą 
kamuolį pasiuntė tiesiai mūsų 
vartininkui. Šis jo nesistengė 
numušti, bet bandė sulaikyti. 
Išsprūdus kamuoliui iš rankų 
ir nukritus ant žemės, čekų 
puolėjas jį lengvai gražino į 
vartų tinklą. 

ŠALFASS-gos METINIO 
VISUOTINIO SUVAŽIAVIMO, 

vyksiančio 2000 m. lapkričio 18 d., šeštadienį, 11 v.r., 
Toronto Lietuvių namuose, 1573 Bloor St. West, 

Toronto, Ont., Kanadoje. Tel. 416-532-3311 

DARBOTVARKĖ 

Dvyltkn be [xrt: , i ,M,S mr tų l.FK . .Lituanicos" klubui v a d o v a u j a n t i s val
dybos pirnimmk.!> Aihfitu ( i l av inskas , l a n k y d a m a s i s Vilniuje. | k lubo 
">0-cio minėjimo narU-s komitetą pakvietę Lietuvos Kuno k u l t ū r o s ir spor
to depa r t amen to direktorių Rima Kurt inai t i LFK , ,L i tuan icos" Jub i l i e 

j a u s minėjimas <<•>t.»<)..-nj. spal io 2S d vyks PI. cen t r e . L e m o n t e IS k — 
A ( i lavinskas u k Kurt inai t i s 

1. Suvažiavimo atidarymas. 
2. Prezidiumo ir mandatų 

komisijos sudarymas. 
3. Darbotvarkės priėmimas. 
4. Sveikinimai žodžiu ir raš

tu. 
5. Praėjusio suvažiavimo 

protokolo skaitymas ir priėmi
mas. 

6. 2001 m. varžybinės pro
gramos ir kalendorius. 

7. ŠALFASS-gos 50 metų 
veiklos (1951-2001) jubiliejaus 
reikalai. 

8. VII Pasaulio lietuvių kal
nų slidinėjimo varžybų reika
lai. 

9. Einamieji reikalai: 
a) sportinės spaudos reika

lai. 50-mečio veiklos jubilieji
nis leidinys; 

b) ŠALFASS-gos komunika
cija. „Web Page" reikalai; 

c) ŠALFASS-gos santykiavi
mas su Lietuvos sporto insti
tucijomis; 

d) ŠALFASS -gos sporto ar
chyvinės medžiagos reikalai; 
e) ŠALFASS-gos administra
ciniai reikalai. Registracija, 
nuostatai, ete; 

f) kiti einamieji reikalai; 
10 Lietuvos studentų klau

simas del dalyvavimo ŠAL
FASS krepšinio varžybose. 

11. ŠALFASS-gos Statuto 
pakeitimų pasiūlymai 

P i e t ų p e r t r a u k a 2 :30-3 :30 
v a i . p .p . 

12. Pasaulio Lietuviu Sporto 
žaidynių ir Lietuvos Tautines 
olimpiados reikalai. Diskusi
jos 

13. Pranešimai žodžiu bei 
raštu: 

ai Centro valdybos pirminin

ko, gen. sekretoriaus, iždinin
ko, kitų (jei būtų). Diskusijos. 

b) Lietuvių sporto fondas. 
Apyskaita. Diskusijos; 

c) Lietuvių Bendruomenes 
atstovų: PLB, JAV, Kanados; 

d) Sporto apygardų: Kana
dos, Rytų, Vid. Vakarų; 

e) 50-jų ŠALFASS-gos Spor
to žaidynių Baltimoreje vyk
dytojų;. 

f) 2000 m. ŠALFASS-gos 
jaunučių krepšinio p-bių Ha
miltone vykdytojų; 

g) II Pasaulio lietuvių šau
dymo sporto varžybų Kana
doje vykdytojų; 

h) sporto šakų bei kitokių 
komitetų (pageidautina raš
tu): krepšinio, tinklinio, leng
vosios atletikos, plaukimo, 
lauko teniso, stalo teniso, šau
dymo sporto, slidinėjimo, kėg-
liavimo, golfo, softbolo/beisbo-
lo, futbolo (soccer), šachmatų, 
ledo ritulio, raketbolo, rankos 
lenkimo, kitų; 

i) ŠALFASS -gos Garbes teis
mo; 

j) ŠALFASS-gos Revizijos 
komisijos; 

14. diskusijos dėl praneši
mų nuo c) iki j) imtinai. 

15. klausimai ir sumanymai. 
16. suvažiavimo uždarymas. 
P.S. norintieji darbotvarkę 

papildyti, prašomi savo pagei
davimus pranešti CV-bos pir
mininkui Audriui Šileikai, 150 
Colbeck St., Toronto, Ont. 
M6S 1V7. Canada. Tel. 416-
767-6520. Faksas 416-760-
9843. E-mail: hrc@idirect.com. 

ŠALFASS -gos Centro 
valdyba 

-Viu'r P i j a u s B i e l s k a u s 

Be to, mūsiškiai nesugebėjo 
realizuoti 11 metrų baudinio, 
kuomet Juan Beruffi muštą 
kamuolį atrėmė čekų vartinin
kas. 

Antrame kėlinyje lietuviai 
stengėsi kiek tik galėjo. Ta
čiau čekai futbolininkai, kurių 
dauguma neseniai atvykę iš 
Čekijos, nepasidavė. Jie žaidė 
šiurkščiai ir agresyviai, nors 
ir mūsiškiai kartais pasekda
vo jų pavyzdžiu. Kuomet bau
dos aikštelėje čekai neleistinai 
nugriovė mūsų puolėją, jau šį 
kartą Linas Jakovlevas, palei
dęs tikslų ir stiprų smūgį į 
vartų kampą, ženklino 2-2. 

Dabar mūsiškiai dar vis sto
vi lentelės viršūnėje. Tačiau, 
norint ten išsilaikyti reikia 
įveikti paskutinį varžovą 
„Centram Sport" spalio 29 d. 
„Serbian Center" aikštėje. O 
tą „Lituanicą" dabar yra pa
jėgi padaryti, nes komandą 
sudaro visi geri kovotojai. 

E.Š. 

L F K „ L I T U A N I C O S " 50 M E T Ų 
S U K A K T U V I N I S P O K Y L I S 

Šį šeštadienį, spalio 28 d., 
6:30 vai. vak. Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje 
prasidės „Lituanicos" futbolo 
klubo 50 metų sukakties mi
nėjimo pokylis. 

Jį atidarys klubo ilgametis 
pirmininkas Alberto Glavins-
kas ir pakvies programą pra
vesti Ireną Žukauskienę. Tada 
bus patiekta skani vakarienė. 

Pasivaišinus bus garbės sve
čių sveikinimai. Po to — se
nesniųjų klubo žaidėjų pri
statymas ir apdovanojimas. 
Paskui — pasižymėjusio fut
bolininko pagerbimas ir Žu
kauskų šeimos įsteigtos dova
nos jam įteikimas. Ji šįmet 
teks geriausiam klubo įvarčių 
mušėjui Laimonui Bytautui. 
Išskirtinės dovanos skiriamos 
ir dviem didžiausiems klubo 
rėmėjams — Vytui Miceikai ir 
Don Brandonisio. Po to bus 
pristatyti ir pagerbti valdybos 
nariai. 

Po šios oficialios dalies vyks 
meninė dalis, sudaryta Ligijos 
Tautkuvienės. 20 minučių 
trukmės programoje pasirodys 
Meno mokyklėlės jaunųjų gru
pe bei studentų sportinių šo
kių kolektyvas. Tuomet bus 
demonstruojami L Žukauskie
nės paruošti klubo 50 metų 
veiklą atžymintieji vaizdai — 
nuotraukos. Jos bus rodomos 
ilgesnį laiką, toliau vykstant 
kitoms programos dalims. 

Pagaliau bus ir šokiai, gro
jant gerai žinomam brolių 
Švabų orkestrui. Pertraukų 
metu vyks dovanų traukimas 
bei kitos įvairenybės. 

Šiame pokylyje jau yra už
siregistravę dalyvauti arti 
pusketvirto šimto žmonių. Pa
geidaujantieji būti svečių 
tarpe, prašomi skambinti Lai
mai Glavinskienei, tel. 630-
323 6302. 

E.Š. 
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MEDALIAI 
VILNIAUS 

OLIMPIEČIAMS 

Vilniaus miesto meras Ro
landas Paksas pirmadienį, 
spalio 16 d., miesto Rotušėje 
pasveikino Lietuvos olimpie
čius vilniečius ir apdovanojo 
juos medaliais „Už nuopelnus 
Vilniaus sportui". 

„Jūs esat geriausi Lietuvos 
ambasadoriai", — sakė meras, 
pasidžiaugęs, kad sostinė pir
moji vieną iš savo gatvių pa
vadino Olimpiečių vardu. 

Jis linkėjo, kad po kitos 
olimpiados sostinėje taip va
dintųsi visas miesto kvartalas, 
o šalies vyriausybei reikėtų 
penkis kartus daugiau lėšų 
premijuoti geriausius mūsų 
sportininkus. 

R. Paksas įteikė trijų laips
nių medalius „Už nuopelnus 
Vilniaus sportui" visiems vil
niečiams sportininkams, tre
neriams ir sporto organizato
riams, dalyvavusiems Sidnė
jaus olimpiadoje. 

I laipsnio medaliai įteikti 
olimpiniams čempionams šau
lei Daina Gudzinevičiūtė ir jos 
treneriui Vytautui Blonskiui, 
disko metikui Virgilijui Alek
nai (iškilmėse nedalyvavo) ir 
treneriui Rimantui Kalibatui, 
bronzos medalių laimėtojams 
irkluotojai Kristinai Poplavs-
kajai ir treneriui Algimantui 
Mačiuliui, krepšininkams Ra
mūnui Šiškauskui, Andriui 
Giedraičiui bei treneriui Ša
rūnui Sakalauskui, 5-8 vietą 
užėmusiam boksininkui Iva
nui Stapovičiui ir treneriams 
Stanislavui Mižigurskiui bei 
Ivanui Minkevičiui, LTOK 
prezidentui Artūrui Poviliū
nui, Kūno kultūros ir sporto 
departamento generaliniam 
direktoriui Rimui Kurtinaičiui 
ir Lietuvos sporto draugijos 
„Žalgiris" prezidentui Vytui 
Nėniui. 

I šešioliktukus patekę spor
tininkai buvo apdovanoti II 
laipsnio medaliais, kaip ir Lie
tuvos olimpinės misijos vado
vas Algirdas Raslanas, kiti 
olimpiečiai gavo trečiojo laips
nio medalius. 

Olimpiados prizininkai dar 
gavo ir mero dovanas. 

Dėkodama už apdovanoji
mus, D. Gudzinevičiūtė sakė, 
kad pagerbimas gimtajame 
mieste yra vienas iš maloniau
sių. 

Vilniaus olimpiečių klubas 
įteikė miesto vadovams marš
kinėlius su sportininkų auto
grafais. 

LTOK prezidentas A. Povi
liūnas taip pat padėkojo mies
to vadovams radus laiko susi
tikimui tokiu įtemptu politi
kams metu. 

(Elta) 

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

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA,M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

J. KAZLAUSKAS 
VADOVAUS 

KREPŠINIO RINKTINEI 

Lietuvos krepšinio federaci
jos (LKF) Vykdomasis komite
tas antradienį, spalio 25 d., 
vienbalsiai pritarė, kad šalies 
vyrų krepšinio rinktinei dar 
ketverius metus vadovautų 
Jonas Kazlauskas, kurio vado
vaujama komanda Sidnėjaus 
olimpinėse žaidynėse iškovojo 
bronzos medalius. 

Trenerio darbas ir rinktines 
pasirodymas olimpiadoje įver
tintas labai gerai. 

J. Kazlauskas, kuriam ne
trukus sukaks 46 metai, dar 
prieš posėdį davė sutikimą to
liau vadovauti rinktinei. Jam 
palikta teisė pasirinkti savo 
pagalbininkus. 

Treneris toliau nenori at
skleisti, ką veiks šį sezoną. 
Vasarą atsisakęs pasiūlymų 
vadovauti užsienio klubams, 
po olimpiados jis užsiminė, 
kad norėtų kiek atsipūsti po 
sunkaus sezono. Spaudos tei
gimu, dar šį rudenį jis gali 
išvykti stažuoti į NBA „Dalias 
Mavericks", kuriame dirba 
rinktinės trenerio asistentas 
Don Nelson. 

Lapkričio pabaigoje Lietu
vos vyrų krepšinio rinktine 
žais dvejas Tautybių taurės 
turnyro rungtynes — 22 dieną 
namuose su Italija, o 29 d. — 
svečiuose su Vokietija. 

(Elta) 

mailto:hrc@idirect.com


SEIMO PRADŽIA GANA 
ĮDOMI 

BRONIUS NAINYS 

„Lietuvos rytas" ją pasitiko 
tokiu nuvainikuotos valdžios 
pavyzdėliu. 

Bendradarbe Birute Vyš
niauskaite spalio 20 d. laidoje, 
straipsnyje „Sveikatos apsau
gos strategą traukia žeme", 
pasakoja, kaip, vos pusantrų 
metų Sveikatos apsaugos mi
nistru išbuvęs, Raimundas 
Alekna, gaudamas tik apie 
4,000 litų atlyginimą per mė
nesį ir išlaikydamas šešių as
menų šeimą, brangiame Tra
kų rajone nusipirko 5 ha že
mės, kurios rinkos kaina sie
kia 25.000 dol., 15,000 dol. 
vertės 15 arų sklypą — Vil
niuje ir pradėjo statyti namus. 
Ministerijoje dirbdamas, vien 
tik šiais metais 9 kartus kelia
vo į užsienį, šešis kartus į pa
saulį, net į JAV, siuntė savo 
patarėją, keturis kartus — 
spaudos atstovą, užsisakęs 
privatų mokytoją, darbo laiku 
savo kabinete mokėsi anglų 
kalbos ir atsilygindavo jam 
valdiškais pinigais po 1.400 
litų per mėnesį. Apie visą tai 
telefonu žurnalistės paklaus
tas, atrėžė — „kodėl aš turiu 
jums į tai atsakyti" — ir tren
kė ragelį. 

Gal čia ir netyčinis, bet tik
rai vertingas priminimas nau
jam Seimui bei jo sudarytoms 
valdžioms, leidžiantis supus
ti, kad būtų geriau, jeigu dau
giau taip nebūtų. Galima 
laukti, jog Seimą bei vyriausy
bę iki šiol kontroliavę dešinieji 
šauks, kad tai neteisybė — 
žinoma, taip gali ir būti — bet 
buvę tikslūs žfnkstesni (ir ne
reti; „Lietuvos ryto" panašūs 
teiginiai apie seimūnų pus
velčiui įsigytus sklypus bei ki
tokį praturtėjimą tikina, kad 
«=-šis~su teisybe turbūt nepra
silenkia. 

Tai išlaukinė pusė. Įdomiai 
pirmas posėdis klostėsi ir vi
duje. Pirmiausia — seimūnai 
painiojosi dėl jo numeracijos. 
Seimą pradėjęs, vyriausias 
amžiumi Seimo narys dr. Ka
zys Bobelis šį Seimą vadino 
trečiuoju. Buvusio Seimo var
du sveikinusiam Landsbergiui 
jis buvo devintas. Atrodo, kad 
Bobelis, pripažįstantis tik da
bartinės nepriklausomos Lie
tuvos seimus, nelaiko Seimu 
Landsbergio pirmininkautos, 
Lietuvos valstybės atkūrimą 
paskelbusios, vėliau jo pastan
gomis perkrikštytos į Lietuvos 
Atkuriamąjį Seimą, Aukščiau
siosios Tarybos, o Landsbergis 
pirmuoju numeriu žymi 1920 
m. sušauktą, ypatingą bei iš
skirtiną, del to ir nenumeruo

jamą, Steigiamąjį Seimą. Dėl 
tos numeracijos reikėtų susi
tarti, jeigu reikia, gal Seime ir 
kokią nuostatą priimti. Lyg ir 
keista, kad dabartiniai seimū
nai net Lietuvos Seimų istori
joje nesusigaudo. 

Pirmo posėdžio viršūne būvu 
Seimo pirmininko rinkimai. 
Du kandidatai — teigiamas ir 
sveikintinas reiškinys. Kadan
gi visi išankstiniai duomenys 
rodė, kad socialdemokratų 
koalicijos atstovas Česlovas 
Juršėnas laimėti galimybių 
neturi, todėl spėčiau, kad jam, 
kaip politikui, pirmą vietą rin
kimuose laimėjusios koalicijos 
vienam vadovų, rūpėjo išryš
kinti tą koaliciją į opoziciją 
nugrūdusios ir ko! kas dar ga
na neaiškios sandoros jėgą: 
kas su ja, o kas, ypač tokių 
svarbių sprendimų atveju, nuo 
jos gali ir nuslysti. Ir pasirodė, 
kad toji sandora gana glaudi 
ir dar turinti paramos iš ša
lies. Tačiau 76 gauti balsai 
yra beveik viršūnė (galėjo būti 
77, jeigu posėdyje būtų daly
vavęs socliberalas Kvietkaus-
kas). taigi tik šeši daugiau ne
gu reikia, sandorai turėtų kel
ti šiokį tokį rūpestį. Ji pati 
turi tik 67 balsus: 33 Pakso 
liberalų. 28 Paulausko socli-
beralų. po tris centristų ir 
krikščionių demokratų moder
nistų. Rėmėjų ištikimybė gali 
ir susvyruoti, ypač jeigu juos 
nuolat vilios socialdemokratų 
opozicija. Šį kartą Juršėno 
bandymas nepasisekė, bet vė
liau — kas žino? Laimė, kad 
opozicija teturi tik 51 tikrą 
balsą, ir daugiau jų gauti be
veik nėra iš kur. Seimo pirmi
ninko rinkimuose jai pasisekė 
sumedžioti tik du balsus — už 
Juršėną balsavo 53 seimūnai, 
taigi naujapolitikų ji nenuga
lėtų, nors iš jų ir visus dešimt 
rėmėjų atimtų. Bet taip nieka
da nebūna. O Seimo pirminin
ko rinkimai parodė, kad nei 9 
konservatoriai, nei du krikš
čionys demokratai su socialde
mokratų koalicija, pagal juos 
— su brazauskininkais, ne-
sidės. Nesidės jie nė su pau-
lauskininkais. Tad atrodytų, 
kad naujapolitikų sandora 
Seime, bent kol kas, saugi. 

Bet. kaip konservatoriai ir 
krikšč. demokratai toliau lai
kysis, tikriausiai dar ne patys 
nežino. Pirmame posėdyje jų 
elgesys buvo keistas. Partijos 
vardu kalbėdamas, Kubilius 
pranašavo, kad po ketverių 
metų konservatoriai grįš į Sei
mą, kaip vyraujanti jėga ir vel 
atsistos šalia antrą kadenciją 
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laimėjusio prezidento Adam
kaus. Ar čia įspėjimas Adam
kui nebūti per daug geram 
Paksui ir Paulauskui, kad 
paskui nereikėtų gailėtis? O 
kandidatus į Seimo pirminin
kus vertindamas, Kubilius tei
gė, kad toms pareigoms turi 
būti renkamas ne partijos va
dovas, bet tik neutralus sei-
mūnas, todėl konservatoriai 
nebalsuoja nei už Paulauską, 
nei už Juršėną. Gal ir puiki 
mintis, bet kodėl toks siūly
mas tik dabar? Kodėl Kubilius 
taip nesiūlė, kai Seimo pirmi
ninku buvo renkamas labai 
ryškus, kietas ir aštrus partie
tis, konservatorių partijos ta
rybos pirm. Vytautas Lands
bergis? Ar Kubilius taip siū
lys, kai po ketverių metų kon
servatoriai Seime vėl turės jo 
išpranašautą daugumą? 

Taigi pirmas bandymas sėk
mingas. Seime keturių partijų 
— liberalų, socliberalų, cen
tristų ir krikščionių demokra
tų modernistų-sandora pasi
rodė stipri. Ji sudarys Rolan
do Pakso vadovaujamą vyriau
sybę ir pradės darbą. Kaip ji 
veiks, nuspėti sunku. Negali
ma nuspėti nė Seimo veiklos, 
juk šimtas seimūnų nauji, 
daug jų, išrinktų partijų są
rašais, ne balsuotojams neži
nomi. Taigi naujas Seimas — 
bent pusė maiše nupirktos ka
tės. Ko iš jo tikėtis? Jau pa
čioje pradžioje likę „senieji" 
naujokus pradėjo baksnoti — 
nežinote Seimo statuto, posė
džių eigos, tvarkos. Kelios pa
stabos buvo skirtos ir naujai 
išrinkto pirmininko Paulaus
ko adresu. Tai šiek tiek keis
ta. Statutas — ne bėda. Raš
tingam žmogui jį galima iš
mokti per porą savaičių, tiek 
pat laiko užteks ir susipažinti 
su techniškom plonybėm. Ar 
ne svarbiau yra suvokti Seimo 
esmę. paskirtį, uždavinį val
stybei ir seimūno vaidmenį bei 
darbą jame? Tam darbui turė

ti atitinkamą išsilavinimą, pa
siruošimą, pareigos jausmą 
bei atsakingumą už jos atli
kimą? Kiek išrinktų žino, kad 
Seimas yra pati svarbiausia 
valstybės įstaiga, jos įstatymų 
kalvė, įstatymų, nuo kurių 
priklauso piliečių fizinė, dva
sinė, materialinė, moralinė, 
kultūrinė bei kitokia gerove. 
Ir čia verta pastebėti, kad iki 
šiol buvusiuose paskiausiuose 
trijuose Seimuose ne visi 
seimūnai savo uždavinį supra
to ir tinkamai vykdė. Daug čia 
patekusių į Seimą žiūrėjo kaip 
į savo asmenišką gerovę, pato
gią, pelningą verslovę, langą, 
pro kurį lengva iššokti į pa
saulį ir už mokesčių mokėtojų 
pinigus jame prabangiai pa
plasnoti. Ar galime tikėtis, 
kad rinkėjų, sakyčiau, gal net 
iš „desperacijos" į Seimą at
siųsta naujokų šimtinė bus ki
tokia, negu jų, taip pat iš 
„desperacijos" iš Seimo išvyta? 
Linkėkim, kad ji būtų kitokia. 

Mums, Vakarų pasaulio lie
tuviams, Seimas tikrai bus ki
toks. Ir ne tik tuo atžvilgiu. 
Praėjusiame Seime turėjome 
tris JAV lietuvius, šiame lieka 
tik vienas dr. Kazys Bobelis — 
vienišas, besiblaškantis, sun
kiai pritampantis, neturintis 
nei partijos, nei koalicijos už
nugario, taigi vargu, ar bent 
kiek įtakingas. Sakosi norįs 
dirbti užsienio reikalų arba 
sveikatos komitete ir Lietuvą 
aprūpinti sveikata. Kaip jis 
tai padarys? 

Šalia to. PLB, JAV LB, Ka
nados LB. politinių, partijų 
vadovai, laikraščių redakto
riai, rašytojai, žurnalistai, vi
suomenininkai nuo pat Lietu
vos laisvėjimo pradžios buvo 
užmezgę artimus ryšius su at
sikuriančios Lietuvos vado
vais ir kiekviename Seime tu
rėjo įtakingų draugų, pažįsta
mų, bendraminčių. Daugiau
sia, žinoma, dešiniųjų. Su jais 
bendravome, draugavome, 

Nuotr. Pranės Žirnienes 

juos remėme, į juos kreipda-
vomės įvairiais reikalais. Da
bar jie visi pralaimėjo. Į Sei
mą atėjo ne mūsų remiami 
žmonės. Lietuva konservato
rių ir krikščionių demokratų 
politinių paslaugų atsisakė, o 
mes pasilikom su jais. Už kon
servatorius net 43 nuošimčius 
savo balsų atidavėm. Dar vi
siškai neseniai atvirai susikir
tom su Vilniaus universiteto 
rektorium Rolandu Pavilioniu, 
o dabar — jis vienas įtakin
giausių Seimo narių. Be to, 
užims pačias svarbiausias, tie
siogiai su mūsų pagrindiniu 
uždaviniu — lietuvybės išlai
kymu — susijusias pareigas. 
Jis bus švietimo ministras. 
Kaip mes prie tokios naujovės 
prisiderinsim? Kaip prie mūsų 
derinsis toji -nauja Lietuvos 
vadovybė ir ar iš viso kreips į 
mus dėmesį? Juk mūsų nusi
teikimas jai ne paslaptis. 

Vis tiek Lietuva yra mūsų 
Lietuva, jos teritorijoje gyvena 
mūsų tauta. Valstybės vado
vybė demokratiškai išrinkta 
— būdu, dėl kurio mes juk 50 
metų kovojom. Ar turėsim pa
kankamai išminties tą klau
simą spręsti abiem pusėm 
naudinga linkme? O taip da
ryti tikrai reikės. Nuo tautos 
kamieno juk nenusisuksim. 

* Ketvirtadienį po balsa
vimo Seime Vadovybės ap
saugos departamentas (VADI 
pradėjo saugoti naująjį prem
jerą Rolandą Paksą. Jam skir
tas VAD automobilis, vairuo
tojas ir vienas apsaugos dar
buotojas. Premjero limuzinas, 
apsaugos automobilis ir du ap
saugos pareigūnai bus skirti. 
kai R. Paksas prisieks Seime. 
VAD pareigūnams taip pat 
teks vėl įrengti apsaugos bū
delę ir stebėjimo kameras prie 
R. Pakso namo Antakalnyje, 
nes, kaip ir per ankstesnę ka
denciją, premjeras atsisakė 
keltis gyventi į Turniškes. 

Kaip „senais laikais"! 
Šiomis dienomis kiekvienas 

susipratęs Amerikos lietuvis 
jaučiasi, kaip ..senais laikais", 
kai reikėjo daug pastangų ap
ginti Lietuvos reikalus šio 
krašto valdžios kabinetuose. 
spaudoje ir visur, kur tik 
gaiejome prieiti. Galime pasi
džiaugti, kad vis tik dar ga
lime padaryti skirtumą — sau 
palankesne kryptimi palenkti 
retkarčiais prasikišantį JAV 
valdžios pareigūnų bukapro
tiškumą ar norą pataikauti 
.,stipriesiems" ^net kada tas 
stiprumas jau nebe konkretus, 
o vien praeities atšvaitas). 

Jeigu dar kas neapsižiūrejo, 
pakartosime: tas laimėjimas 
yra spalio 25 d. JAV Senato ir 
Atstovų rūmų konferencijos 
komiteto priimtas pasiūlymas, 
laiduojantis 20 milijonų kari
nę paramą Baltijos valsty
bėms. Tuo būdu buvo atmesta 
sen. Binghaman pataisa, kad 
tokia parama Baltijos kraš
tams būtų nutraukta. Šalia tų 
20 mln. dar patvirtinta papil
doma 5 mln. parama SEED 
programai, kurios tikslas su
stiprinti demokratinių proce
sų eigą Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Turint mintyje, kad 
kone tuo pačiu metu JAV 
Ūkio ministerija užtikrino 
Baltijos valstybėms 35 mln. 
dolerių kreditą, tai pasiekti 
laimėjimai tikrai stambūs. 

Vis tik reikia atsižvelgti į 
keletą svarbių priežasčių, ku
rios padėjo baltiečiams pasiek
ti šį svarbų tikslą. 

Visų pirma, ir galbūt svar
biausia aplinkybė — sparčiai 
artėjantys rinkimai. Abiejų 
partijų nariai vengia suerzinti 
etninių grupių balsuotojus. 
kad nenustotų jų balsų. O vis
gi, kartu sujungus lietuvius, 
latvius ir estus (galbūt dar 
jiems prijaučiančius kai kurių 
kitų tautų Amerikos piliečius), 
jau susidaro nemažas balsuo
tojų blokas, su kuriuo tiek de
mokratų, tiek respublikonų 
kandidatai negali nesiskaityti. 
Juo labiau, kad renkamas ne 
vien JAV prezidentas, bet ir 
Kongreso nariai, ir senatoriai. 

Antroji priežastis — vienin
gas darbas. Iš tikrųjų per la
bai trumpą laiką, vos tik iš
ryškėjo planas „nukirpti" pla
nuotą paramą Baltijos valsty
bių kariniam (ir tuo pačiu na
rystei NATO) pasiruošimui, 
buvo pradėta organizuoti 
laiškų, faksų, skambinimų į 
Vašingtoną akciją, prašant 
senatorių ir Atstovų rūmų 
narių nebalsuoti už sen. Bin
ghaman pataisą. Nors Ameri
kos Baltų laisvės lyga BAFL 

— Baltic American Freedom 
League, kurios prezidentas 
yra latvis Yaldis Pavlovskis, o 
viena veikliausių narių — Los 
Angeles, CA, gyvenanti visuo
menininke Angelė Nelsienė^ 
sau prisiskiria nemažai nuo
pelnų už šį laimėjimą, būtų 
netikslu sakyti, kad tai įvyko 
tik jos dėka. 

Ypatingas nuopelnas pri
klauso JBANC — Jungtiniam 
baltiečių komitetui, turinčiam 
pagrindinę savo įstaigą Va
šingtone, ir Amerikos Lietuvių 
tarybai (ALTui, kūno pirmi
ninkas yra adv. Saulius Kup
rys). ALTo veikla Amerikos 
sostinėje rūpinasi ir svarbiau
sias jos funkcijas vykdo atsto
vai Algis Rimas bei Henrikas 
Gaidis. Į talką buvo įtraukti 
ALTo atstovai įvairiuose šio 
krašto skyriuose, veikian
čiuose Illinois. Ohio, Pennsyl-
vania. New Jersey. Florida 
valstijoje. ALTas stengėsi pa
siekti savo tautiečius įvairiais 
būdais, net per plačius atsi
šaukimus lietuviškose radijo 
valandėlėse, spaudoje (pvz., 
viso puslapio skelbimas 
„Drauge";. Vien ALTo Čika
gos skyrius su talkininkais 
išsiuntė per 7,000 atsišau
kimų su pavyzdiniais laiškais 
ir informacija, skatinančia 
skubiai veikti, susisiekti su 
savo atstovais ir prašyti jų 
paramos, kai vyks balsavimas 
už paramą Baltijos valsty
bėms arba jos nutraukimą. 

Prisidėjo ir Lietuvių Bend
ruomenės nariai bei kai ku
rios apylinkių valdybos. Daug 
darbo įdėjo Lietuvos Vyčiai, 
kurie, pasinaudodami ALTo 
paruošta informacija, dirbo 
per savo Lietuvos Reikalų 
komisiją. Reikia priminti, kad 
Lietuvos Vyčiai „rAmerikoje 
turi penkiasdešimt veiklių 
kuopų ir 5,000 narių. Pasinau
dodami internetu, vyčiai grei
tai suorganizavo laiškų rašy
mą JAV senatoriams ir Kon
greso nariams. 

Be to. lietuviai turėjo para
mos ir iš sau palankių senato
rių bei Kongreso narių: Ri-
chard Durbin, John Shimkus, 
Joseph Knollenberg, Dennis 
Kucinich, Sonny Callahan, 
Slade Gorton. Mitch McCon-
nell ir kitų. Tas pavardes 
turėtume prisiminti, kai jos 
kada ateityje atsiras balsavi
mo lapeliuose. 

Užsienyje gyvenantys bal-
tiečiai džiaugiasi, kad dar kar
tą galėjo pasitarnauti savo 
kilmes kraštams. Jie tai darė 
praeityje, atliks ir ateityje, jei
gu tik iškils reikalas. 

BIRUTES ODISĖJOS 
ORANGUTANGŲ KARALYSTĖJE 
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Turintys šiandien išskristi tu
ristai jau neramiai žvilgčioja į 
laikrodžius — laikas plaukti 
atgal. Apsisukame grįžti. Vos 
paeiname porą dešimčių met
rų, kai miško gilumoje pasi
girsta riaumojimas. Kusasis! 
Ko daugiau būta tame balse: 
savo galios demonstravimo, 
kvietimo ar nuoskaudos, kad 
jį paliekame nepabendravę? 
Balsas buvo toks išraiškingas 
ir daugialypis, kad mes, už
miršę lėktuvo skrydžių tvar
karaštį ir laukiančią ilgą ke
lionę upėmis, griūdami, klup
dami per rąstus, teškendami 
pelkių vandenį, bėgame balso 
link. 

Kusasis vis dar mus kviečia, 
lyg bijodamas, kad galime ap
sigalvoti. Bet mūsų pasitikti 
jis neskuba. Ramiai ir oriai, 
kaip ir pridera girių karaliui, 
jis šlamina medžių šakas mū
sų link. Pagarbiai atsitraukia
me. Kusasis nemėgsta nepa

garbaus elgesio. Kai Holyvvood 
žvaigždė Julija Roberts per 
arti prie jo prisiartino, galiū
nas, ją iškėlė taip aukštai virš 
galvos, kad populiarios juostos 
kūrėjai neišdrįso to epizodo 
demonstruoti. 

Kitą kartą Kusasis visą va
landą tempė per mišką jam 
neįtikusį kino dalyvį iš Ispani
jos. Bet darbas yra darbas — 
operatorius sekė iš paskos ir 
filmavo orangutango ir žmo
gaus dvikovą tol, kol Kusasis 
iš tiesų užpyko ir pradėjo savo 
auką kandžioti. Tik tuomet 
kolegos metė filmavimo apa
ratūrą ir puolė gelbėti draugą. 

Mes kalbiname ir fotogra
fuojame Kusasį iš pagarbaus 
atstumo. Gaila, kad rytmečio 
migloje tamsus galiūnas tarp 
tamsiai žalios lapijos nuotrau
kose išeis neryškus. Bet vis 
tiek bus galima įžiūrėti jo šel
mišką šypseną ir gudrių akių 
žvilgsnį į Birutę, tiesiančią 

jam džiunglių gardėsį — du-
rianą. 

Tą dieną policininko pagal
bos neprireikė. Sėkmingai grį
žome į Pangkalanbuna, spėjo
me į oro uostą ir pamojome 
nedidukui ..Merpati" įmonės 
lėktuvui, išskraidinančiam 
svečius. 

Orangutangų jauniklio 
konfiskavimo operacijoje 
Sodyboje tarp kitų lankytojų 

Birutės laukia kaimo seniū
nas su vestuvinių nuotraukų 
albumu. Vienoje nuotraukoje 
įsiamžinęs vestuvių ceremoni
jos dalyvis su mažyliu orangu
tangu ant rankų. Akivaizdu, 
kad be tinkamos priežiūros 
jauniklis neišgyvens. 

Natūraliose gamtinėse sąly
gose orangutangų jaunikliai 
laikosi įsikibę į motinos gau
rus iki ketverių metų, o sekio
ja paskui ją dažnai iki aštuo
nerių. Ilgų stebėjimu dėka, Bi
rutė įsitikino, kad dėl to pa
telės gimdo ne dažniau, kaip 
kas 7-8 metus. 

Reabilitavimo centre Pak 
Bohapo sodyboje orangutangų 
pateles pakeičia čia dirbantys 

vietiniai gyventojai. Daugiau
sia tai jaunos dajakės mergi
nos, bet yra ir keletas vyrų bei 
pagyvenusių moterų, tarp ku
rių — keturi akli žmonės. 
Kiekvienas beždžioniukas turi 
savo „mamą", kuri juo rūpi
nasi ir dieną, ir naktį. 

Našlaičiu tapusio ir brako
nierių rankose pabuvojusio 
jauniklio gydymas bei priežiū
ra reabilitacijos centre per me
tus kainuoja apie du tūks
tančius JAV dolerių. O jų vien 
Pasir Panjango kaimo sody
boje yra beveik pusantro šim
to. Brakonierių nužudyti pate
lių jaunikliai į centrą patenka 
traumuoti, sergantys, sužeisti 
ir išbadėję. Jiems suteikiama 
kvalifikuota medicininė pagal
ba, jie įpratinami prie natū
ralių gamtinių sąlygų, už
auginami ir paleidžiami į lais
vę. Reikia daug kokybiško 
maisto, vitaminų, vaistų. 

Prieš dvejus metus pastaty
toje klinikoje dirba kvalifikuo
ti veteranai, slaugės, gydyto
jai. Ištisą parą maži beždžio-
niukai praleidžia su savo auk
lėmis, o prie sergančiųjų kant
riai budi slaugės. Net ir išleis

tieji į laisvę prisitaiko ne iš 
karto: suserga ir grįžta patai
syti sveikatos į kliniką. Kas
met į centrą atkeliauja dešim
tys naujų globotinių. 

Pagal abipusę sutartį su vie
tos valdžia. Birutė organizuoja 
ir finansuoja nelegaliai lai
komų orangutangų konfiska
vimo operacijas. Ilgamečių Bi
rutės pastangų dėka pastaruo
ju metu prekyba orangutan
gais labai sumažėjo. Žino
dami, kad gyvasis žaisliukas 
anksčiau ar vėliau bus atim
tas, gyventojai nebesiveržia 
įsigyti jauniklio. Tačiau tai 
šen, tai ten vis dar užtinkami 
narvuose kankinami mažyliai. 

Vieną dieną išsirengiame į 
orangutango konfiskavimo 
operaciją Važiuojame didelis 
būrys — orangutangą užtikę? 
kaimo seniūnas, klinikoje tal
kinančios savanorės veterina-
rės ispane Rosa ir kanadiete 
Mary. veterinarijos slaugė iš 
Anglijos Rachel, vokiete Sigi. 
Bintis. keletas asistentų. 

Kelione tolima — dviem 
greitaeigėmis valtimis pusant
ros valandos plauksime upe 
aukštyn, po to džipais pasiek

sime atokų džiunglių kaimelį. 
Valtys mus neša dviejų Ne

munų pločio upe. Šonuose tie
siai iš vandens kyla žalias veš
lus miškas. Lygūs šviesūs me
džių kamienai šauna tiesiai į 
viršų ir šakas praskleidžia tik 
60-70 metrų aukštyje. Kiti 
medžiai iki pat viršūnės apki
bę vijokliais, lyg virvėmis nu-
tysusiomis lig pat žemes pa
viršiaus lianomis. Pakrantės 
medžiai pasipuošę žydinčiomis 
girliandomis. 

Pasukame į šoną ir neriame 
tiesiai į žalią sieną. Medžių la
pija virš mūsų galvų susine
ria, ir iš visų pusių apgaubia 
orchidėjų puokštėmis padabin
ti, neapglėbiami medžių ka
mienai. Plaukiame vingiuotu 
upeliu, tarsi tamsiu tuneliu. 
Valtys sulėtina greitį, bet 
purslai vis tiek tykšta ant me
džių, o bangos nušlama tolyn, 
užgesdamos po plačiais tam
siais lapais. 

Bus daugiau 

Birute Galdikas (teikia savo naujausią knyga vicegubernatonui 

« 
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ĮVAIKINIMO MOTYVACIJOS 
SVARBA 

Vaikyste — itin svarbus 
žmogaus gyvenimo tarpsnis. 
Busimo suaugusiojo aplinkos 
ir savęs paties suvokimas, tei
giama dorovine orientacija, 
gyveninio tikslo turėjimas la
bai stipriai priklausys nuo 
žmogaus vaikystės. Seimą yra 
toji mikroaplinka. kurioje už
tikrinamas psichinis, sociali

ai dvasinis augimas. 
Priežastys, del kurių vaikai 

netenka tėvų globos, yra dve
jopos. Vieni natūraliai praran
da tėvus (dėl mirties'. Bet tai 
tik nedidele vaikų dalis — ją 
sudaro 10-12 proc. našlaičių. 
Kiti, apie 80 proc. šių vaikų. 
kilę iš nedarnių, problemų tu
rinčių šeimų. Psichologiniu 
požiūriu, šių vaikų vienaip ar 
kitaip atsisakyta arba jiems 
skirta per mažai dėmesio. 

Vaikų, netekusių savo tėvų, 
globos formos yra įvairios. La
bai dažnai jie patenka į val
stybines įstaigas; kūdikių na
mus, internatus, vaikų globos 
namus. Nors Lietuvoje stoko
jama „institucinio" vaiko gy
venimo studijų, tačiau atlikti 
globos namų tyrimai ir ap
klausos rodo, kad vaikai tuose 
namuose nesugeba gyventi sa
varankiškai. Cia jie negauna 
arba per mažai gauna sociali
nių ir buitinių įgūdžių, nema
to suformuoto šeimos modelio. 
Palikę giobos namus, jų auklė
tiniai neprisitaiso prie realių 
gyvenimo sąlygų, t.y. nemoka 
tvarkyti savo laiko, nežino pi
nigų vertės, neturi kitų įgū
džiu. 

Daugeliu atvejų vienintelis 
pasirinkimas biologinės šei
mos netekusiems vaikams ga
lėtų būti įvaikinimas. Jis už
tikrina vaikų, tapusių našlai
čiais arba del kokių nors prie
žasčių negalinčių gyventi kar
tu su tėvais, auklėjimą šeimo
je, čia jiems atsiveria visas 
tarpusavio santykių spektras: 
artumas ir šiluma, meile ir 
praradimas, rūpinimasis ir 
įsipareigojimas, pyktis ir siel
vartas. Gero įvaikinimo prak
tika yra sudėtinga, svarbi ir 
polemiška. 

Įvaikinimas yra teisinė pro
cedūra, kai vaikui, kurio tik
rieji tėvai negali ar nenori 
arba jiems įstatymiškai už
drausta rūpintis vaiku, suku
riama pastovi šeima. Jam už
tikrinami nuolatiniai namai 
ar socialinė bazė, kur tarpusa
vyje dera vaiko saugumas ir 
individualūs poreikiai. Tarp 
įtėvių ir įvaikių atsiranda to
kie patys teisiniai santykiai, 
kokie yra tarp tikrųjų tėvų ir 
vaikų. 

Mąstydama apie žmonių ap
sisprendimą įvaikinti, svars
tau, kokios priežastys lemia 
tokį pasirinkimą. Iš pirmo 

žvilgsnio tai atrodo gana pa
prasta: daugelis įvaikintųjų 
negali turėti palikuonių, todei 
savaime suprantamas daly
kas, kad jie trokšta turėti pil
ną šeimą, kaip ir visi auginti 
vaikus, dalytis materialinėmis 
ir dvasinėmis vertybėmis. 
Daug įtėvių įvardija tai kaip 
kažkokių savo poreikių paten
kinimą, nesigilindami, kokia 
jų varomoji jėga. Vis dėlto 
kiekvienas žmogus sąmonin
gai ar nesąmoningai ieško gy
venimo prasmės. Kitais žo
džiais tariant, prasme moty
vuoja žmogaus gyvenimą: 
„...nesitenkina jis savimi, bet 
siekia už savęs. Toks savęs 
viršijimas aiškiai pastebimas 
meilėje ir sąžinės atsakomy
bėje. (._ • Prasmė paprastai nė
ra vien „ieškoma" ir „atranda
ma" tarsi laimės žiburys. Žmo
gui reikia jos norėti, dėl jos 
apsispręsti, neretai reikia ir 
'pastangų" (Kęstutis A. Trima
kas;. 

Neabejotina, kad kiekvieno 
žmogaus gyvenimo prasmes 
samprata yra skirtinga. Vieni 
apsibrėžia labiau ..žemišku, 
buitišku" požiūriu, kiti ieško, 
analizuoja, ieškodami aukš
tesnių gyvenimo tiesų; pas
tarųjų gyvenimo prasmės su
vokimas išsiplečia nuo „savęs" 
iki „kito", nuo ..medžiaginio" 
iki „dvasinio", nuo mažų da
lykų iki visumos. Nuo to, ka
me žmogus mato egzistencijos 
prasmę, didžia dalimi priklau
so ir jo motyvacijos vienam ar 
kitam poelgiui pobūdis. Ska
tinamoji priežastis įvaikinti 
yra pagrįsta dviem esminiais 
skirtumais, kurie paremti iš
ankstiniu tam tikru santykių 
apsibrėžimu tarp jų pačių ir 
įvaikio. Todėl pagal motyvaci
jos pobūdį juos galima su
skirstyti į dvi grupes: 

1. įvaikis paimamas dėl to, 
kad jis reikalingas įvairiems 
įtėvių poreikiams įgyvendinti 
(pvz., užsitikrinti paramą se
natvėje, iš baimės likti vienam 
ir vienišam, motinystes jaus
mui realizuoti ir pan.i. Pateik
siu keletą pavyzdžių. 

„Įvaikinau, nes neturėjau 
savo vaikų. Be to, vyras yra 
vyras, neaišku, kiek su juo gy
vensi, o vaikas senatvėje pa
duos vandens stiklinę". 

„Aš įsivaikinau egoistiniais 
tikslais. Pradžioj daugiausia 
galvojau apie save. Moteris tu
ri auginti vaiką, ją turi vadin
ti mama". 

2. Mažylis įvaikinamas dėl 
jo paties, kai pirmiausia orien
tuojamasi į vaiko poreikius: 

..Norėjau padaryti vaiką lai
mingą, antras dalykas — pati 
augau be šeimos". 

Pirmuoju atveju tėvai puo
lėja pačiu susikurtas viltis 

S K E L B I M A I 

Tegul, kas nori, geidžia automobilių ar motociklų, šiems berniukams smagiau keliauti riedučiais, nors ir Vil
niaus senamiesčio gatve. G. Žilinsko nuotrauka (Elta) 

JAUNIEJI LIETUVOS POLITIKAI 
KONFERENCIJOJE JAV 

Spalio 21d. baigėsi JAV Už
sienio santykių tarybos iCoun-
cil of Foreign Relations) orga
nizuota konferencija, skirta 
reformų procesui Vidurio Eu
ropoje pagal Jaunųjų politikos 
vadovų programą. Šis rengi
nys jau tapo tradiciniu. Į jį 
kviečiama po 25 Europos ir 
JAV atstovus. Šiemet be šei
mininkų dalyvavo Latvijos, 
Estijos, Slovakijos, Čekijos, 
Kroatijos, Prancūzijos, Ispani
jos, Vokietijos, Didžiosios Bri
tanijos jaunieji politikai ir 
žurnalistai. Lietuvai konferen
cijoje, kuri vyko Vašingtone ir 
Čikagoje, atstovavo LR vy
riausybės kanceliarijos pata
rėjas tarptautiniais klausi
mais Deividas Matulionis ir 
LR ambasados Vašingtone pa
tarėjas NATO klausimais Kęs
tutis Jankauskas. Konferenci
jos antrojoje dalyje Čikagoje 
dalyvavo ir Lietuvos konsulas 
Čikagoje Giedrius Apuokas 
bei JAV Lietuvių Bendruome
nės krašto valdybos pirminin
ke Regina Narušienė, kuri 
perskaitė pranešimą apie išei
vijos indėlį, atkuriant Lietu
vos nepriklausomybę ir ją 
įtvirtinant. Lietuvių Bendruo
menė, kartu su Lenkų Bend
ruomene, buvo konferencijos 
užbaigimo proga surengtos va
karienės rėmėjos. Įvyko jau
nųjų politikų pokalbis su „Chi-
cago Tribūne" žurnalistais, 
kurie pripažino, kad lenkų ir 
lietuvių bendruomenės yra la

bai įtakingos, veiklios, yra įta
kingesnės už gausesnes, pvz., 
meksikiečių ar airių bendruo
menes 

Šiose konferencijose anks
čiau yra dalyvavę: Darius Se
maška. Vygandas Ušackas, 
Alvydas Medalinskas. Konfe
rencijas finansuoja rengėjai. 

Pasibaigus konferencijai, 
„Draugo" korespondentė krei
pėsi į svečią iš Lietuvos Dei
vidą Matulionį, prašydama 
pakomentuoti šį renginį. 

Konferencijoje daugiausia 
dėmesio buvo skiriama tam, 
kaip mes dabar atrodome, 
praėjus 10 metų po komuniz
mo žlugimo ir Sovietų Sąjun
gos subyrėjimo. Buvo kalbama 
ir apie Vidurio Europos valsty
bių integraciją į Vakarų struk
tūras, pirmiausia — į NATO, 
taip pat ir į Europos Sąjungą. 
Vašingtone turėjome progos 
išklausyti žinomo JAV moksli
ninko Ron Asmus ir buvusio 
ambasadoriaus Lenkijoje 
Freed pranešimų. Susitikome 
su Kongreso narių patarėjais, 
su žinomu politiku Zbigniew 
Brzezinski, o Čikagoje — su 
Čikagos Council of Foreighn 
Relations atstovais. Vyko įdo
mus jaunųjų politikų pokalbis 
su „Chicago Tribūne" žurna
listais, kalbėjo Dievidas Matu
lionis. 

Ryškiausią įspūdį man pa
darė tai, kad Amerikoje prade
da formuotis palanki nuomonė 

igu įvaikinimo problomas galėtume išspręsti, uavjfca 
r>k;tmą daržininką... Ši įdomi nuotrauka buvo išspausdinta 

rup»ejo mm.. Nr. 9) „Artuma" Žurnalo viršelyje. 

ir lūkesčius vaiko atžvilgiu. 
Tokioms viltims nepasiteisi
nus, įtėviai pergyvena nusivy
limą. Tai sukelia ne tik įtėvių 
nepasitenkinimą įvaikiais, bet 
ir įvaikių nepasitenkinimą įtė
viais. Įtėvių nepasitenkinimas 
formuoja negatyvų požiūrį į 
įvaikį, ir tai, kai kurių autorių 
manymu, atneša tvirtą ir il-
gailaikį efektą; vaikas ima su
prasti, kad jis skiriasi nuo ki
tų, nes ji nėra „geras" ar net 
yra „blogas". Todėl toks vaikas 
po truputį gali perimti asocia
lius vaidmenis. Susidaro už
daras ratas, iš kurio išeiti pa
tys įtėviai ne visada sugeba. 

Antruoju įvaikinimo atveju 
įtėviu požiūris į vaiką yra 
lankstenis. jie lengviau ir ra
miau reaguoja Į iškilusias 
problemas, sumažindami neiš
vengiamą abipusi Įtampos at
siradimą. Tokie įtėviai pasižy
mi didesne kantrybe, jie yra 
ramesni ir pastovesni vaiko 
atžvilgiu. 

Įvaikinimo motyvacija yra 
i!a: svarbus, manyčiau, netgi 

Kartinis akmuo, nuo kurio ve-
i:au bus tiesiama visa vaiko ir 
naujųjų jo tėvų savitarpio san
tykių grandine. Didžiausia ti
kimybe vaiko gerovei (dvasi
nei. omorinH, fizinei) bus to
kioje šeimoje, kur įvaikinama 
del paties vaiko 

Dauguma mano apklaustų 

įtėvių pasiėmė vaikus prieš 
keliolika metų. Iš pasakojimų 
aiškėja, kad tuo metu įvai
kinimo motyvai neturėjo arba 
turėjo labai mažai reikšmės. 
Jei jau nusprendė auginti vai
ką, tai svarbiausi rodikliai bu
vo geros gyvenimo sąlygos bei 
materialinė padėtis ir pakan
kamai stipri sveikata. Įtėviai 
prisimena, kad vaikų ar kūdi
kių namų darbuotojai steng
davosi juos atkalbėti nuo šio 
žingsnio: „Ką jūs darot? Gerai 
pasvarstykit dėl savo sprendi
mo. Kam jums užsikrauti to
kią naštą ant pečių?" Taigi ne
retai vaiką paimdavo su tam 
tikros baimės, rizikos jausmu. 
Tasai jausmas kai kuriuos 
Įvaikintojus lydės visą tolesnį 
gyvenimą. 

Įvaikinimo esmės suvoki
mas (jį ir nulemia įvaikinimo 
motyvacija) gali plėstis arba 
keistis. Kartais įtėviai patys 
atranda pusiausvyrą ir supra
timą, kaip suartėti su vaiku, 
kiek iš jo reikalauti, kaip savo 
pačių norus suderinti su vaiko 
galimybėmis. Tačiau dažnai 
jiems reikia pagalbos. Ji gali
ma ir būtina įvairiais įvai
kinimo periodais. 

Janina Kukauskienė 
Socialinių mokslų magistrė, 

Lietuvos Caritas reikalų 
vedėja 
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ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AirroMoauo. NAMŲ, SVSKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas F-rank Zapolis ir Off. Mgr Aunse 

S. Kane Kalba lietuviškai 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVsst 95th Street 
Tai. (708) 424-8654 

(773) 581-8654 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui td. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^REALTORS 
OFTCrm) SM • S9SS 
H0W (7M) 42S - 71<0 
M06JL (7731 S9M205 

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

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid drivcr's license and trans-
portarion. Mušt be fluent in English. 
LA. McMahon Wiudow U'ashing. 
Tel. 800-820-6155. 

tolesniam NATO plėtros 
tarpsniui ir kad Baltijos val
stybių galimybės yra gerai 
vertinamos. Ron Asmus pra
nešime buvo aiškiai pasakyta, 
jog Vakarų valstybės turi su
prasti, kad Vidurio Europa 
yra Vakarų dalis ir procesą 
reikia paspartinti, nes kol kas 
ir JAV, ir Europoje esama tam 
tikrų abejonių. 

Buvo daug kalbėta ir apie 
Rusijos vaidmenį šiame vyks
me. Nuomonės buvo labai 
skirtingos, ar Rusija turi teisę 
riboti kitų valstybių teises. 
Kai kurių Europos valstybių 
atstovai pabrėždavo, kad mes 
turime atsižvelgti į Rusijos in
teresus, kad negalima izoliuo
ti Rusijos, kad ją reikia 
įtraukti į visus procesus. Ta
čiau ši pozicija ne visada susi
laukė pritarimo, nes Rusija iš 
tikrųjų nėra valstybė, kurią 
kažkur reikėtų įtraukti. Ji 
pati turi savo politiką ir ją 
propaguoja. Kartais susidaro 
įspūdis, kad Vakarai pasiduo
da Rusijos nustatytoms žaidi
mo taisyklėms. 

Konferencija paliko gerą 
įspūdį, mes iš tiesų turėjome 
progos pasikalbėti su įvairių 
pažiūrų atstovais NATO plėt
ros klausimais. Ši tema juo to
liau, tuo labiau mums darosi 
aktuali. Kaip konferencijoje 
Čikagoje pasakė JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkė 
Regina Narušienė. narystė 
NATO yra mūsų nepriklauso
mybės garantija, ji lygintina 
su nepriklausomybės atkūri
mu. 

O kad Lietuva gautų kvie
timą 2002 m., reikia labai ne
daug — politinės valios Euro
poje ir JAV. Ši konferencija 
man suteikė daug optimizmo. 
Aš nesitikėjau, kad čia tiek 
daug palankumo Baltijos vals
tybių narystei NATO. Manau, 
kad skepticizmo yra daugiau 
ir kad tai dar toli gražu ne
nuspręstas klausimas, bet ma
ne ramina tai, kad, kaip su
pratau iš kai kurių Kongreso 
narių patarėjų pasisakymų, 
atsiranda vis daugiau manan
čių, kad negalima nuolat kal
bėti apie būtinumą atsižvelgti 
į Rusijos interesus, kad nega
lima atstumti valstybių, ku
rios nori dalintis tomis pat 
vertybėmis. 

Gaila tik. kad pačioje Lietu
voje ta linkme per mažai dir
bama, bandant Įtikinti mūsų 
žmones, kurie yra rafinuotai 
veikiami kaimynų. Teko kal
bėti su slovaku apie žmonių 
paramą NATO narystei Jis 
sake. kad jo šalyje už NATO 
narystę pasisako 50 proc. žmo
nių. Toks pat nuošimtis pasi
sako ir Lietuvoje (14 proc. pas 
mus pasisako prieš). Jis sake: 
„Man sunku suprasti, kodėl 
Lietuvoje tik 50 proc. žmonių 
pasisako už narystę NATO. 
Slovakijoje suprantama: vei
kia panslavistinės, prorusiš
kos jėgos, bet jūs, kurie 50 

Reikalingi energingi žmonės 
darbui pagal kontraktą. 

Galimas pilnas ar dalinis darbo 
dienos užimtumas. 
Tel. 847-604-0109. 

m 
New Vision j 
Bus.: 708-361-0800 
Vcioe M * 773*54-7820 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionalias u 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Condesa del Mar 
Waitresses \vanted! 

Apply in person: 
12220 S. Cicero Ave. f 

Alsip, IL. 5 

Noriu išsinuomoti 
kambar| prie šeimos ir 

su maitinimu. 
Tel. 773-472-1249. 

RINKIMAI, RINKIMAI, RINKIMAI... 
Rinkimai, rinkimai, rinki

mai... Tūkstančiams Lietuvos 
žmonių sudarė nemažai rū
pesčių, privertė pasukinėti 
smegenų „ratukus"' prieš ap
sisprendžiant, už ką'balsuoti. 
Dar daugiau rūpesčių turėjo 
partijų atstovai, kurie, „pasi-
galandę kirvius, kalavijus ašt
rius", stojo į nuožmią kovą dėl 
vietos Seime, dėl galimybės 
prieiti prie valstybės vairo. 
Periodinėje spaudoje, per ra
diją ir televiziją, įvairiuose 
renginiuose, susitikimuose su 
rinkėjais ir kt. partiečiai vedė 
agitacinę kampaniją, negailė
dami realių ir nerealių paža
dų, statė „pasakų pflis". Lie
žuviai nieko negailėjo, kad tik 
pritrauktų savo pusėn rinkė
jus. 

Vos tik prasidėjus rinkimi
nei kampanijai, savo pašto 
dėžutėje radau X partijos rin
kiminį lankstinuką. Kokių tik 
grožybių jame perskaičiau, ko
kių tik pažadų teko sužinoti. 
Tiesiog miela, kad partija taip 
rūpinasi valstybės ir tautos 
reikalais. Susimąsčiau ir ap
sisprendžiau. Reikia balsuoti 
už šią partiją ir jos atstovus. 
Tada mūsų valstybė klestės, 
tautos gerovė kils, visi viskuo 
bus aprūpinti, šalyje išnyks 
negerovės. Net širdyje gera 
pasidarė nuo tokių minčių. 

Rytojaus dieną atidarau 
pašto dėžutę, o ten jau Y par
tijos lankstinukas ir rinkimi
nis laikraštis. Jame dar gra
žiau, dar saldesni pažadai, dar 
puikesnis mūsų valstybės vizi-
nis gyvenimas. „Na jau ne", — 
tariau sau. Šios partijos lakš
tutės skambiau suokia. Štai 
partija, kuri gali išspręsti ša
lies ir tautos gyvenimą. 

Kitą dieną, žvilgtelėjus į 
pašto dėžutę, užtikau Q parti-

metų kentėję okupaciją... Aš 
įsivaizdavau, kad mažiausiai 
80 proc. jūsų žmonių turėtų 
norėti NATO globos". 

Iš tiesų, narystė NATO nie
ko nekainuoja. Tai nesusiję su 
nepriklausomybės praradimu 
ar jos atsisakymu. Mums iš
tiesiama ranka ir suteikiamos 
gynybires garantijos. Mes juk 
ir be NATO turėsime skirti 
lėšų gynybai, kalbėjo LR vy
riausybės kanceliarijos pata
rėjas tarptautines politikos 
klausimais Deividas Matulio
nis. 

Audronė V. Škiudaitė 

jos vado man adresuotą laiš
ką. Oho! „Mielas rinkėjau", 
kreipėsi vadas, kuris laiške 
išdėstė visas valstybės blogy
bes ir ką žada padaryti, jeigu 
jo partija laimėtų rinkimus. 
Na, jeigu net pats partijos va
das asmeniškai kreipiasi į 
r.-ane, vadinasi gerbia, reikia 
palaikyti. Galbūt iš to bus 
nauda, ateityje susitikus ir 
parodžius laišką. Tą dieną bu
vau ramus. Apsisprendžiau. 

Dar kitą dieną pašto dėžu
tėje guli visas pluoštas Z koa
licijos rinkiminių lankstinukų 
ir laiškas. Koalicijos vyriau
sias į mūsų šeimą kreipėsi 
„Didžiai gerbiami Jonaičiai". 
Prieš rinkimus.ir šie gerbti 
pradėjo, ir šie mus į pagalbą 
kviečiasi. O pažadų pažadėlių 
— ant karvės odos nesurašysi. 
O gal už juos? Tada gal ir ko
kią nors valdišką tarnybėlę 
išprašysiu už šeimos balsus? 
Tada nors iš tolo galėsiu pa
matyti, kaip iš valstybės lovio 
siurbčioja partijų vadai. Tvir
tai nusprendžiau — balsuosiu 
už šiuos. 

O, Viešpatie, dar kitą dieną 
pašto dėžutėje ir net savo pir
mojo aukšto balkone randu 
jau kelių partijų agitaciją. Ką 
daryti? Nors plaukus nuo gal
vos rauk, galvodamas už ką 
balsuoti. Nepersiplėši, nes bal
suoti reikia tik už Vieną, bet 
už Kurį? Ir taip kiekvieną die
ną. Rinkiminės makulatūros 
susikaupė keletas kilogramų... 

Rinkimų išvakarėse sukvie
čiau šeimos tarybą. Turėjome 
nuspręsti, už ką balsuosime. 
Tie geri, kiti dar gražesni, o 
anie saldesni... Sprendėm taip 
ir anaip, bet vis tiek išvadų 
nepadarėme. Jeigu aš balsuo
siu už vieną partiją, žmona už 
kitą, vyresnysis sūnus už tre
čią, jaunėlis dar už kitą, tai 
vis tiek dar lieka būrys par
tijų. Rinkimai — loterija. Ne
pataikysi ir reikės 4 metus 
nagus kramtyti, kad apsirikai 
šioje loterijoje. Beje, šeimos 
pasitarimo metu sūnums nu
rodžiau turėti tiek vaikų, kiek 
partijų dalyvauja rinkimuose. 
Tai norėčiau patarti ir ki
tiems. Nuo to ir tautai geriau, 
ir rinkimų loterijoje šeima 
nepralaimės. Kas žino, gal 
ateityje gims nauja, Lietuvos 
daugiavaikių šeimų-rinkėjų, 
partija? 

Stasys Ignatavičius 
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INTELEKTUALAI SIŪLO 
PAGALBĄ NAUJAJAI VALDŽIAI 

pridūrė akademikas. 
Intelektualų sambūrio „Pa

tirtis" nariai įteikė laiška-
kreipimąsi Lietuvos Respubli
kos Seimui ir vyriausybei (čia 
jis pridedamas). 

Algimantas A. Naujokaitis 

Grupe intelektualų sambūrio ..Patirtis" narių. Pirmoji- c-ii. iš kairės: gyd. L. Kruzikevičiene, žurn. N. Baužyte, 
mons. K. Vasiliauskas; II eil.: buvęs pirmosios nepriklausomybę atgavusios Lietuvos ryšių ministras inž. K. Bi
rulis, zurn. A. .Naujokaitis, akt D. Banionis, prof. P. Čibiras, inž. A. Stumbras, dr J -Stankus, inž. A. Jasiūnas, 
akad J. Kubilius. Mokslų akademijos narys koresp. A Žilėnas, prof. A. Stancevičius, teis. dr. A. Dziegoraitis, dr. 
J. Balzekas. prof H Zabulis, vyriausybes patarėjas P. Plumpa. Gedimino Svitojaus nuotrauka. 

kaupe nemažą patirtį, pasi
ruošė ja dalintis su įstatymų 
leidėjais, vykdomosios val
džios žmonėmis ir institucijo
mis, kurios to pageidautų. 
Taip būtų išvengta pasikarto
jančių klaidų. 

Geranoriškų siekių paska
tinti susibūrėme į nepolitinį 
sambūrį „Patirtis". Nesiruo
šiame būti opozicija valdžiai, 
bet pasiliekame teisę pareikšti 
savo nuomonę svarbiais Lietu
vos ir jos žmonių gyvenimo 
klausimais. 

Susitelkus galima viską nu
galėti Lietuvos žmonių labui, 
kaip ir 1990-aisiais metais. 

Akademikas J. Kubilius, 
monsinjoras K. Vasiliaus
kas, advokatas dr. Dziego-
raitis, akademikas Z. Zin
kevičius, prof. H. Zabulis, 
akademikas K. Meškaus
kas, Lietuvos Mokslų Aka
demijos narys korespon
dentas prof. A. Žilėnas, 
prof. P. Čibiras, aktorius 
D. Banionis, inžinierius A-
Jasiūnas, inžinierius A. 
Stumbras, žurnalistas A. A. 
Naujokaitis, dr. J. Stankus, 
P. Plumpa, prof. dr. V. Ku
bilius, inžinierius K. Biru
lis, gydytoja L. Knizikevi-
čienė, žurnalistė N. Baužy
tė, prof. A. Stancevičius, 
dr. J. Balzekas. 

Vilniaus savivaldybėje posė
džiavęs, teisingumo ministe
rijoje neseniai įregistruotas, 
vyresnes kartos Lietuvos in
telektualų visuomeninis nepo
litinis sambūris ..Patirtis" 
svarstė, kaip naujam išrink
tam Seimui ir būsimai vyriau
sybei teikti pagalbą patari
mais bei konsultacijomis, ren
giant įstatymų ir kitų valsty
binių dokumentų projektus. 
Šiam sambūriui priklauso 
apie 20 įvairių politinių pažiū
rų ir įsitikinimų mokslo, kul
tūros, ūkio, teises, kitų sričių 
didelę patirtį turintys specia
listai. Tarp jų yra ir pora žur
nalistų. 

-Jie pripažino, kad ankstesni 
Seimai ir vyriausybės pripai
niojo daugybę ydingų, vienas 
kitam prieštaraujančių įstaty
mų ir kitų teisinių aktų. kurie 
varžo Lietuvos ekonomikos, 
švietimo, kultūros, verslo geri
nimą:-Viena priežasčių, kad 
iki šibTTabai ribotas įstatymų 
rengėjų ir leidėjų intelektuali
nis potencialas, nekompeten
tingumas. Pasak žinomo teisi
ninko dr. A. Dziegoraičio. ne
maža dalis Seime priimamų 
įstatymų — tai aklai nusira
šyti užsienio valstybių teisinių 
aktų fragmentai. Teisininkas 
sakė, kad sambūris „Patirtis" 
užsimojęs atlikti Socialinio ar
bitro funkcijas. 

Beje, pagal sambūrio įsta
tus, jo nariais gali būti ir už
sienyje gyvenantys Lietuvos 
piliečiai. Sambūrio taryba jau 
gavo prašymus priimti į sam
būrį kai kuriuos tautiečius, 
gyvenančius Kalifornijoje. 

Sambūrio „Patirtis" pirmi
ninkas akademikas J. Kubi
lius išreiškė įsitikinimą, kad 
pavyks pralaužti naujojo Sei
mo ir vyriausybės „neklysta
mumo aureolę", juo labiau, 
kad gana geri jo santykiai ir 
pažintys tiek su R. Paksu, tiek 
su A. Paulausku. Žinoma, jei, 
atėję į valdžią, jie oeišp liks, 

Lietuvos Respublikos 
Seimui 

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei 

Mes beveik visą savo sąmo
ningą gyvenimą praleidome 
okupantų valdomoje Lietuvo
je. Ne vienam iš mūsų teko 
patirti tremtinio ir politkali
nio dalią, o tie. kurie gyveno
me Lietuvoje, stengėmės kuo 
daugiau gero padaryti jos 
žmonių labui. 

Džiaugiamės Lietuvos nepri
klausomybe, nuolatos stebime 
laisvę atgavusios Tėvynės lai
mėjimus visose gyvenimo sri
tyse. Suprantame, kad okupa
cijos padariniai — fiziniai, 
ekonominiai, o svarbiausia 
dvasiniai yra didelis stabdys 
kuriant ateities valstybę. 
Skaudžiai pergyvename ne
sėkmes, kurias patina mūsų 
šalis ir jos žmonės. Mus jaudi
na opios švietimo, kultūros, 
s%'eikatos. socialinio teisingu
mo, jaunimo, senimo, kaimo ir 
kitos problemos. Pergyvename 
del sunkumų šalies ūkyje ir fi
nansuose, valdininkų nekom-
petencijos, nesąžiningumo 
netgi korupcijos, dažnai pasi
taikančių akibrokštų spau
doje, radijo ir televizijos lai
dose. Mus neramina kultūri
nės demokratijos būklė, raši
nių ir reginių auklėjamoji ver
tė, žmonių susipriešinimas ir 
padidėjęs nusikalstamumas. 
Pergyvename dėl gilėjančio 
dvasinio nihilizmo, pavojingai 
menkinamo inteligentijos 
vaidmens. 

Mes, ilgus metus dirbę įvai-

* Antradienį atsistatydi
no Baltijos televizijos 
:BTV) generalinis direktorius 
Gintaras Songaila, vadovavęs 
televizijai nuo jos įkūrimo 
1993 metais. G. Songailos at
sistatydinimą vienbalsiai pri
ėmė BTV akcininkų susirinki
mas, kuriame dalyvavo 51 
proc. akcijų savininkės, Lenki
jos TV bendrovės .,Polsat" ats
tovai, akcininkas JAV lietuvis 
verslininkas Kęstutis Makai-
tis bei smulkusis akcininkas 
režisierius Arūnas Valinskas. 
Atsistatydinimo pareiškime G. 
Songaila nepaaiškina savo 
sprendimo priežasčių. K. Ma-
kaitis nekomentavo, kodėl jis 
balsavo už ilgamečio ir ištiki
mo bendražygio nušalinimą 
nuo BTV vairo. 'BNSI 

NE VELTUI 

Perskaičiau š.m. spalio 10 d. 
numeryje išspausdintą A. Gri
gaičio laišką „Apie senus lai
kus" ir giliai susimąsčiau... 
Skaudžią tiesą pakartojo A. 
Grigaitis apie Vakarų politiką 
ir Lietuvos praeitį. Labai ge
rai man suprantamas ir buvu
sios Lietuvos partizanes Sta
šaitytės šiandieninis nusivyli
mas. Ir vis dėlto, kiek išgalė
dama, garsiai šaukiu: „Ne, ne, 
ne veltui Lietuvos partizanų 
kentėjimai, ne veltui geriau
siųjų Lietuvos sūnų mirtys, ne 
veltui tas didžiulis pasiaukoji
mas Lietuvos laisves labui!" 

Ne visi pasaulyje šlovina vi
sagalį dolerį ir juo paremtą 
politiką. Yra žmonių, kurie 
nulenkia galvą prieš Stašaity
tę ir jos kovų draugus. Jeigu 
ne šitie ir į juos panašūs žmo
nės, pasaulis liktų panašus į 
neišmėžiamą kiaulių tvartą. 

Aldona Meilutytė 
Los Angeles, CA 

GRŪTO PARKAS IR 
ISTORIJA 

Birutė Kožicienė straipsnyje 
„Grūto parkas" klausia, „kodėl 
žydai nuolat kalba apie holo-
kaustą, kodėl mes turime ty
lėti, kas mums skauda". Būtų 
labai išmintinga, kad mes sek
tume žydus, mūsų tautos tra
gedijos atžvilgiu. Žydai kuria 
filmus apie holokaustą, rašo 
knygas, kuriomis užpildo pa
saulio didžiųjų universitetų 
bibliotekas. Jie žino, kartos iš
nyks, tačiau kas užfiksuota 
kinematografijoje ir knygoje, 
liudys ateinančioms kartoms 
apie praeities žiaurius darbus. 
Ir tai jau yra istorija, rašyta 
pačios tautos. 

Nei Izraelio parkuose, nei 
„plazose" nėra Hitleriui ir jo 
sėbrams pastatytų figūrų — 
statulų. O ką darome mes?... 
Žiūrime, kad mums daugiau 
skaudėtų? 

Vytas Beleckas 
Milvvaukee, WI 

PAGALBA NAUJAI 
ATVYKSTANTIEMS 

„Draugo" spalio 3 d. nume
ryje dr. Ringus aprašo šeimos, 
atvykusios iš Lietuvos, nesėk
mes OTIare oro uoste. Atrodo 
neįtikėtina, kad žmonės atva
žiuotų į Čikagą, nors ir su „ža
lia kortele", neturėdami jokių 
adresų ar telefono numerių, 
bet, matyt, taip įvyksta. Dr. 
Ringus pateikia keletą pasiū
lymų, kaip pagelbėti naujai 
atvykstantiems; vienas jų — 
įkurti sandėlį, iš kurio suau
koti daiktai būtų dalinami. 

Noriu priminti visuomenei, 
kad BALFas, kurio įstaiga yra 
tame pačiame pastate kaip 
„Draugas" turi tokį sandėlį ir 

jau daug metų surenka namų 
apyvokos daiktus — patalynę, 
rūbus, langų užuolaidas, vir
tuvės reikmenis — puodus, in
dus, peilius, šakutes ir kitką. 
ir dalina naujai atvykusiems 
lietuviams. Kadangi BALFas 
neturi tinkamos darbo jėgos 
bei didelio sandėlio, sunkūs ir 
dideli reikmenys, kaip baldai, 
virykles, skalbimo mašinos 
nėra sandėliuojami. Tačiau 
BALFas tarpininkauja tarp 
ieškančių ir turinčių atiduoti. 
taip, kad tie, kuriems šie daik
tai yra reikalingi, gali patys 
tiesiogiai susirišti su norin
čiais atiduoti ir patys pasiim
ti. 

Dr. Pranas Budininkas 
BALFo direktorius 
St. Pete Beach. FL 

GERUMAS — 
NEIŠMATUOJAMAS 

ŽODŽIAIS. JIS 
PAJUNTAMAS ŠIRDIMI... 

Kiek nedaug žmogui reikia... 
Reikia saulės, reikia lietaus, 
reikia paguodžiančio žodžio, 
reikia stiprybės. Reikia šir
dies, kad pajustum skausmą 
ir įvertintum gėrį. Kas, jei ne 
gėris, prikelia žmogų gyveni
mui, užaugina sparnus ir pa
stūmėja skrydžiui. Koks visa
galis ir neišmatuojamas žmo
nių jautrumas, nereikalaujan
tis atlygio, o suteikiantis 
džiaugsmą ir palaimą. 

Moksleivių ir jų tėvelių var
du noriu padėkoti Amerikos 
lietuvių šalpos organizacijai 
— BALFui, jo pirmininkei M. 
Rudienei, taip pat už tarpinin
kavimą ir rūpestį A. Rama
nauskienei, už tai, kad mūsų, 
Vištyčio P. Kriaučiūne vidu
rines mokyklos moksleiviai, 
gavo šalpos auką: mokyklinių 
priemonių, sporto reikmenų ir 
rūbų. 

Nuoširdus ačiū Jums už ge
rumą ir paramą. Jūsų dova
notomis mokymo priemonėmis 
vaikas nupieš šviesų pasaulį, 
parašys tvirtą raidę, sukurs 
pirmąjį rankų darbelį ir pado
vanos savo mamai, savo moky
tojai. 

Taip gerumas ir liesis iš 
širdies į širdį, iš rankų į ran
kas. 

Telaimina Dievas Jus ir Jū
sų artimuosius. Lai gėris nie
kad nepalieka Jūsų namų. 

Zigmas Vasaitis 
Vilkaviškio rajono Vištyčio 
Petro Kriaučiūno vidurinės 

mokyklos direktorius 

A. f A. 
RIMA SKORUBSKAS 

Mirė 2000 m. spalio 24 d., sulaukusi 48 metų. 
Gyveno Dovvners Grove, IL. Gimė Cicero, IL. 
Nuliūdę liko: vyras Algis, sūnus Matas, vyro sesuo 

Audrone Tamošiūnas, krikštosūnūs Tomas ir Jonas, 
krikštodukra Inga, tetos, dėdės, pusbroliai, dukterėčios 
ir sūnėnai. 

Velionė buvo duktė a.a. Juozo ir Birutes Skorubskų. 
Aa. Rima ilgą laiką dirbo advokate Čikagos apylinkėje, 

paskutiniu laiku buvo generaline konsule CAN HealthPro 
draudimo kompanijoje. 

Velionės palaikai bus pašarvoti penktadienį, spalio 
27 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos koplyčioje. 
14911 127 St., Lemont, IL, nuo 6 v.v. iki 8 v.v. Gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą bus atnašaujamos 8 vai. 
vakaro. 

Vietoje gelių prašome aukoti American Cancer So-
ciety arba „Lietuvos Našlaičių globos" komitetui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose. 

Nuliūdę: vyras, sūnus ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ". 
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

PARTIZANAI „DRAUGE" 

Nuoširdus ačiū „Draugui" už 
straipsnių apie Lietuvos par
tizanus spausdinimą. Paleng
vinti jų likusius gyvenimo me
tus, yra įkurtas L.P.G.F — 
Lietuvos partizanų globos fon
das, išvystęs gana plačią šal
pos veiklą. Ji yra įmanoma tik 
dėka nuoširdžių aukotojų, su
prantančių, kad tik partizanų 
pasiaukojimas išgelbėjo Lie
tuvą nuo svetimųjų antplū
džio. Partizanai gynė tėvynę, 
aukodami savo gyvybę ir jau
nystę. Jų daug žuvo kovoje, o 
didelė dalis buvo išsiųsta į Si
birą mirčiai. Nedaug grįžo na
mo su palaužta sveikata ir 
jiems yra reikalinga pašalpa. 

Nuoširdžių aukotojų dėka, 
L.P.G. fondas yra ketverių 
metų laikotarpyje gavęs per 
250,000 dol. aukų. L.P.G fon
do valdyba niekam neskiria 
pašalpos, tą darbą atlieka bu
vusių partizanų išrinkta val
dyba. Šios valdybos vadovau
jantieji asmenys nustato, kam 
pašalpa yra reikalinga. Laikas 
nuo laiko. Lietuvos Partizanų 
globos fondo valdybos nariai 
savo lėšomis nuvyksta į Lie
tuvą patikrinti vedamų kny
gų. Jie randa, kad šalpa yra 
dalinama tvarkingai. 

Nepatenkintų asmenų buvo 
ir bus, visiems įtikti neįma
noma. Asmenys. įrodę, kad jie 

partizanavo ir už tai buvo iš
vežti į Sibirą, yra sušelpiami 
200 dol. per metus. Mirus par
tizanui ar jo šeimos nariui ir 
negalini apmokėti laidojimo 
išlaidų, yra sušelpiama 200 
doierių. 

Grįžę iš Lietuvos, valdybos 
nariai pabrėžė, kad pašalpų 
dalinimo komisija yra griežta 
sprendimuose, bet teisinga. 
Pastebėję nesklandumus, išti
ria teisingumą, pašalpą suma
žina arba nutraukia. 

L.P.G. fondo valdyba kviečia 
geros valios lietuvius aukoti li
kusių partizanų-tremtinių šal
pai. Priimamos bet kokio dy
džio aukos, siunčiant L.P.G. 
Fund, 2711 West 71st St.. Chi-
cago,IL 60629. 

Antanas Paužuolis 
Chicago. IL 

* Lietuvoje per 2000-2001 
m. medžioklės sezoną iš 
viso leista sumedžioti 3.186 
tauriuosius elnius. Medžioja
mų žvėrių apskaitos duomeni
mis, Lietuvoje sumažėjo pilkų
jų kiškių, tauriųjų elnių, da
nielių bei vilkų populiacijos. 
Tačiau daugiau yra stirnų, la
pių ir bebrų. Paskutines ap
skaitos duomenimis, lapių 
miškuose yra per 23.000. Lie
tuvoje labai staigiai padaugėjo 
ir stirnų. Pastaruoju metu jų 
per 54.000. (a»< 

Visi kviečiami dalyvauti solistės 

AUŠROS LIUTKUTĖS 

koncerte, kuris įvyks 
sekmadieių, spalio 29 d. 2 val.p.p., 

Jaunimo centre. 

Programoje: 
liaudies dainos, operų arijos ir 

operečių ištraukos. 

Koncertą rengia Akademinis Skautų Sąjūdis ir Vydūno fondas 

įsi oi i k< > k'ii: Vincu Valkav i <• i; i r i s trilogijos ..i athuaman Rehtr.iu- Life in 
AmiTici" -• įtiktiivcsi-. 1999 m saiiMO 24 d vykusio-c S<> Batono MA, K iiMadonu vienosios bibliotekos direktore Aldonu \'aud*iunaite džiaa-
S-. i V l n . n !'•••. .'.•• ; i . ir . iĮi i ,u- - i; . 'jc I > k M.ru ' . i ' i n ' n : r ; '-:n- k .: V .v . i . i - įii.i-i istnr.KO kun Vinco Valkavičiaus i> Norwood, M A, dovana — jo pa 
Valka vičin- ir (',•.'..<. KutM^n.-kirne r .- vt -., k:. \ u u trilogija . I atima man Rehgious l.ife in Amcr'.ca" 

Namams Paskolos. Apdraustos Sąskaitos 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

U1UD0IK>« LtNOtK 

2212 West Cermak Road. Chicago. IL 60608 
(773)847-7747 

Stcphen M. Oksas, Presidcnt 

Putui naujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 
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Asta Džiugelyte raugėmis ..Seidycioje kaires Sabina Binetaite. 
June ta Dainiute. Asta Džiugelyte ir Jolita Liesyte. 

D a u g i a u n e i 1,000 v a r g o 
n ų k o n c e r t ų s u r e n g ę s var
gonininkas ir klavesinistas 
Gediminas Kviklys vargonuos 
šį sekmadienį, spalio 29 d., 12 
vai. Pal. J . Matulaičio misijos 
bažnyčioje, Lemonte. Prieš 
koncertą apie 12 vai. - pietūs 
centro didžiojoje salėje. Bilie
tus galite įsigyti, paskambinę 
Vandai Gvildienei tel. 630-
271-9136 

L i e t u v i ų T a u t i n ė s są jun
g o s 26-ojo seimo proga š. m. 
spalio 29 d. 9 vai.r. šv. Mišias 
tėvų jėzuitų koplyčioje a tna
šaus kun. Rimas Gudelis. Šv. 
Mišių metu giedos solistai 
Margar i ta ir Vaclovas Mom-
kai . vargonais gros Manigir-
das Motekaitis. 

L i e t u v i š k o s šv. Miš ios Šv 
Onos bažnyčioje, Beverly 
Shores. IX. bus aukojamos 
lapkričio 5 d., sekmadieni. 12 
vai. Šv. Mišias laikys iš Lietu
vos atvykęs svečias kun. Alvy
das Vainoras. 

JAUSIMĖS SKOLLN'GOS 
VISĄ GYVENIMĄ 

Daugiau kaip pusmetį abi 
su dukra Asta praleidome 
Čikagoje, mielojoje lietuvių 
..Seklyčioje*'. Nors susitikimų 
su Amerika ir tautiečiais 
džiaugsmą temdė dukters 
sveikatos problemos, mes čia 
jautėmės kaip namie, svetimų 
žmonių buvome globojamos 
kaip savos. Nuoširdžiausiai 
dėkojame ..Lietuvos vaikų vil
ties" pirmininkei Gražinai 
Liautaud, JAV LB Socialinio 
komiteto pirmininkei Birutei 
Jasaitienei, mielajai ..Sekly
čios'" šeimininkei Marytei 
Smilgaitei. savanoriams Vik
torijai ir Antanui Valavičiams. 
Onai ir Kęstučiui Paulikams. 
Gražinai ir Romui Burnei-
kiams. Marijai Kriaučiū
nienei. Genovaitei Kiudelie-
nei. Sigutei ir Romui Užu
piams. Onai ir Vincui Ba-
ziams. Reginai ir Albinui Smo-
linskams. Antanui Jarūnui , 
Vytui Stanevičiui, Elenai ir 
Kaziui Majauskams. Marijai 
ir Jurgiui Brusokams. Aldonai 
Šmulkštienei, Vidai Kosmo-
nas. Irenai Kairytei ir visiems 
visiems, su kuriais bendra
vome ir kuriems jausimės sko
lingos visą gyvenimą. 

Mar i j a Džiuge l ienė 
Rokiškis 

Per 20 A te i t i e s sava i tga
lių daugiau kaip 130 moksli-

„Čikagos s t u d e n t ų a te i t i 
n i n k ų v a r d u nuoširdžiai dė
koju Jums už nuolatinę para
mą, suteiktą mums visuose 
mūsų veiklos darbuose. Jūsų 
pasiaukojimas Čikagos lietu
vių visuomenes gerovei dažnai 
nepakankamai įvertintas bei 
paminimas. Užtat siunčiame 
J u m s šią kuklią auką, kaip 
padėką nuo viso lietuviško 
jaunimo už visas Jūsų įdėtas 
pastangas. Linkime Jums lai
mes, sėkmes ir pasiryžimo to
limesniuose darbuose", taip 
rašo mums Marius Polikaitis, 
savo linkėjimus dar paremda
mas 50 dol. auka. Įvertiname 
studentų ateitininkų paramą, 
bet dar labiau — šiltus žo
džius, kuriuos lietuviškos 
spaudos darbuotojams nelabai 
dažnai tenka girdėti. 

Švč . M. Mari jos G i m i m o 
p a r a p i j o s k l e b o n a s ir finan
sų komitetas šaukia labai 
svarbų parapijiečių susirinki
mą spalio 29 d., sekmadienį, 3 
vai.p.p. parapijos salėje, 6820 
S. Washtenaw Ave. Chicago. 
Susirinkime bus skaitomi 
įvairūs pranešimai, nagrinėja
mi klausimai ir sumanymai. 
Visi, kuriems rūpi lietuviškos 
parapijos likimas, maloniai 
kviečiami šiame susirinkime 
dalyvauti. Labai laukiami ir 
naujai atvykusieji iš Lietuvos. 

„Kor tų v a k a r a s " - Montes-
sori mokyklėlės „Žiburėlio" 
renginys vyks lapkričio 3 d. 
7:30 val.v. Pasaulio lietuvių 
centro Bočių menėje. Smagiai 
praleisite laiką ir tuo pačiu 
paremsite lietuvišką mažylių 
mokyklėlę. Informacija skam
binant Lilijai Kelpšienei tel. 
630-778-1686. 

Dalyvaukite l ie tuviškose 
pamaldose, norėdami išlai
kyti lietuviškų šv. Mišių tęsti
numą lietuvių parapijose. Sek
madieniais šv. Mišios lietuvių 
kalba atnašaujamos: 9 val.r. 
Šv. Antano bažnyčioje (1515 
S. 50 Avenue. Cicero); 10:30 
val.r. Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje (44 gatvė ir Califor-
nia, Brighton Park). 8 ir 10:30 
val.r. Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje (Lithuanian Plaza 
Court prie California Ave., 
Marąuette Park). Visus kvie
čia ir ragina Amerikos lietu
vių Romos katalikų federaci-

Net 54 Amerikoje gyvenan
tys dailininkai dalyvaus Čiur
lionio festivalio parodose. Pa
rodų at idarymai vyks lapkri
čio 3 d., penktadienį, 7 val.v. 
Lietuvių dailės muziejuje, Le
monte, ir lapkričio 4 d., šešta
dienį, 6 val.v. Čiurlionio gale
rijoje. Jaun imo centre. Bilie
tus į abu renginius jau galite 
įsigyti „Seklyčioje". 

Blynai , b lyna i ! Skanius 
mielinius blynus šį sekmadie
nį, spalio 29 d., nuo 8 val.r. 
Jaunimo centro kavinėje keps 
Jaunimo centro Moterų klubo 
šeimininkes. Prie blynų bus ir 
burnoje tirpstančios obuolines 
košės. Savo atsilankymu pa
remsite Jaunimo centrą! 

Sofija A m b r a z e v i č i e n ė 
(anksčiau gyveno Detroite). 
1978 m. Čikagoje išleidusi 
eilėraščių knygą ..Tėvynes pa
kluonėse", — ją pažįstan
tys, ką nors žinantys apie ją 
žmones skubiai prašomi rašy
ti: St. Džiugas, Lietuvių rašy
tojų draugija, 5729 Edge Lake 
Dr., Oak Lawn. IL 60453. 

Prof. Alfred E. Senn 

A t e i t i e s s a v a i t g a l y j e prof 
dr. Erich Senn šį šeštadienį, 
spalio 28 d.. 9:15 val.r. Ateiti
ninkų namuose dalyvius supa
žindins su naująją dr. Vėjo G. 
Liulevičiaus knyga *'War Land 
on the Eastern Front: Culture. 
National Identity and German 
Occupation in World War I". 
Profesorius dr. Alfred Erich 
Senn dėsto istoriją University 
of Wisconsin at Madison. J is 
yra daugelio knygų autorius. 

talentais bei žiniomis su Či
kagos ir apylinkių lietuvių vi
suomene. 20-asis Ateities sa
vaitgalis vyks spalio 28-29 d. 
Ateitininkų namuose. Lemon
te. Savaitgalį praturt ins prof. 
dr. Bieliauskas, dr. Petras V. 
Kisielius, jaunesnysis, prof. 
dr. Vejas Liulevičius, mons. 
dr. Jurgis Šarauskas ir prof. 
Alfred Erich Senn. 

Dienos i švyką į c i r k ą 
lapkričio 17 d., penktadienį, 
planuoja vyresniųjų lietuvių 
centras. Išvyksime nuo ..Sek
lyčios" 9 val.r.. sugrįšime 2 
vai.p.p. Malonėkite registruo
tis iš anksto asmeniškai ar tel. 
773-476-2655. 

ninku, menininkų, aktorių bei jos Čikagos apskrities valdy-
muzikų pasidalino savo laiku. ba. 

ALRK Moterų sąjunga Či
kagos apygardos kuopas kvie
čia dalyvauti šv. Mišiose ir pa
simelsti už mūsų organizacijos 
mirusias nares. Šv. Mišias 
lapkričio 4 d., šeštadienį, 
11:30 val.r. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Parke, aukos kun. 
A. Markus, mūsų dvasinis va
das. Nares, turinčias tautinius 
drabužius, prašome jais pasi
puošti. Jų neturinčios gali už
sirišti juostą arba įsisegti 
ALRK Moterų sąjungos ženk
lą. Visi giminės, draugai ir 
mums prijaučiantys kviečiami 
su mumis šv. Mišiose dalyvau
ti. 

LF golfo žaidynių pirmosios vietos laimėtojams - Romanui Butkui I antras iš kaires) ir Tomui Vaitkui (trečias iš 
kaires! dovanas įteikia LF valdybos pirmininkas Povilas Kilius (pirmas iš dešinės). Pirmas iš kaires - Vytas 
Vaitkus, golfo turnyro vadovas. Pirmos vietos laimėtojais taip pat tapo Povilas ir -Arūnas Dagiai 

N'uotr R. Stephens-Žemait ienės 

PAVYKUSI LIETUVIŲ FONDO GOLFO 
IŠVYKA 

Soliste Aušra Liutkute 'sopranas. 

P r a s k a i d r i n k i t e r u d e n s 
n u o t a i k a s , atvykdami į solis
tės Aušros Liutkutės koncer
tą, ruošiamą spalio 29 d., sek
madienį, 2 val.p.p. Jaunimo 
centre. Viešnia iš Vilniaus dai
nuos liaudies dainas, operų 
arijas ir operečių ištraukas. 
Nepraleiskite progos pasi
džiaugti nuostabiais muzikos 
garsais. 

Už mirus ius Lietuvių fon
do narius ir jų šeimas šv. Mi
šios bus laikomos šį sekmadie
nį, spalio 29 d., 11 val.r. Pal. 
J. Matulaičio misijos bažnyčio
je, Lemonte. Prašome narius 
dalyvauti ir mirusiuosius pri
siminti savo maldose. 

A+A Bron ius Kviklys buvo 
ilgametis „Draugo" redakto
rius. Rugpjūčio 28 d. suėjo 
dešimt metų nuo jo mirties. Jį 
prisimindamos, dukros — Rū
ta Kulikauskienė. Ramunė 
Lukienė ir Danguolė Kviklytė 
— nutarė paaukoti pinigų lie
tuviškom organizacijom išei
vijoje ir Lietuvoje, su kuriomis 
jis ilgus metus bendravo. Jų 
tarpe buvo ir „Draugo" dien
raštis, kuriam paskyrė 300 do
lerių. 

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

• L i e t u v i ų fondui vajaus 
p r o g a a u k o j o : $1 ,000 „X", 
$400 Karo l ina Bružas , $250 
Bronė Tender; $200 Rimas ir 
Viktorija Sil iūnai, Vito ir Re
gina Vai; $100 Stasys ir Elena 
Barai, Eugenija Liaugaudienė, 
Arvydas ir Audronė Tamuliai. 
Nuoširdžiai dėkojame ir pra
šome s iųs t i a u k a s ir įsigyti 
b i l ie tus l a p k r i č i o 4 d. po
kyliui LF būst inėje —14911 
127t* St., Lemont , IL 60439, 
t e l . 630-257-1616 . Už $100 
auką ga l ima gau t i pokyliui 
bilietą nemokamai. 

Tradicinė Lietuvių fondo 
metine golfo žaidynių išvyka į 
Lieponių šeimos Old Oak 
County club Orland Parke, IL, 
buvo sekmadienį, spalio 15 
dieną. Iš {vairių vietovių sugu
žėjo 65 golfo entuziastai. Oras 
buvo gražus, jokio vėjelio, 
todėl visų nuotaika buvo gera. 
pasiruošę kovai — kiekvienas 
laimėti. Buvo sudaryta 15 gru
pių po 4 žaidėjus ir viena gru
pe iš penkių žaidėjų. Algio 
Liiponio gera tvarka žaidynės 
prasidėjo numatytu laiku. Bu
vo pradėta žaisti nuo pirmos 
ir dešimtos skyles. Kad ta ge
ra nuotaika būtų išlaikyta iki 
žaidynių pabaigos, Ramoną 
Stephens-Žemaitienė su spe
cialiu vežimėliu lakstė po gol
fo laukus su šaltų gėrimų at
gaiva. 

Po žaidynių ir šilto dušo 
žaidėjai rinkosi į klubo svetai
nę vakarienei, kur prie jų pri
sijungė šeimos nariai, draugai 
ir svečiai, viso susidarė dau
giau kaip 80 asmenų. Po 
trumpos atgaivos prie baro, 
nuraminto troškulio gerokai 
praalkusių prie valgio daug 
raginti nereikėjo. Ale Raz-
mienė, LF golfo reikalų tvar
kytoja, kvietė visus nesidro
vėti, nepasitenkinti vienu kar
tu, bet pakartoti ir dar kartą 
pakartoti. Maistas buvo ska
niai pagamintas ir įvairus. 

Nors apetitas visų buvo geras, 
bet valgio nepritrūko. 

Žaidėjams rūpėjo ir turnyro 
rezultatai, kuriuos suvedė ir 
laimėtojus nustatė Tomas 
Vaitkus. Lietuvių fondo golfo 
žaidynių laimėtojus paskelbė 
ir pasveikino valdybos pirm. 
Povilas Kilius, o jam talkino ir 
laimėjimus įteikė Ramoną 
Stephens Žemaitiene. Pirmoji 
laimėtojų grupe varžybas bai
gė 61-uoju rezultatu. Žaidėjai: 
Tomas Vaitkus, Romanas But
kus. Arūnas Dagys ir Povilas 
Dagys. Antrą vietą 67 rezulta
tu laimėjo: Zigmas Urba, Al
fonsas Urba. Rimas Izokaitis 
ir Edis Simokaitis. Trečią vie
tą pasidalino trys grupes, jų 
rezultatas buvo 68-tas. Žai
dėjai — Rimas Banys, Rimas 
Bikulčius. Rimvydas ir Genė 
Rimkai. Antra grupė — Rytas 
Kleiza, Irena Kleiziene, Rita ir 
Andrius Rusenai. Trečioje 
grupėje žaidė: Arvydas Karas , 
Rita Karienė, Aldona ir Vytas 
Vaitkai. Arčiausiai prie vėlia
vėles vienu smūgiu kamuo
liuką numušė Paulius Majaus
kas, Tomas Vaitkus, Povilas 
Kilius ir L. Buszek. Iš moterų 
arčiausiai prie vėliavėlės ka
muoliuką numušė Aldona 
Vaitkienė. 

Dalyviams, atvykusiems iš 
ryto ar vėliau, buvo išdalinti 
laimėjimų bilietėliai. Laimin

gieji gavo golfo kamuol iukus : 
I rena Kleiziene, Vasar is Bal-
zekas . Algirdas Ostis . Algis 
Grybauskas , Juozas Bara
n a u s k a s . Š a r ū n a s Rimas, Ri
mas Izokaitis, Rūta Kilienė, 
Aldona Vaitkienė, Vytautas 
Saul i s . Rimas Bikulčius, Genė 
Rimkienė ir Arvydas Karas . 
Be to, kiekvienas golfo žaidy
nių dalyvis gavo Lietuvių fon
do dovanotą maišą golfo ba
t a m s su LF emblema. Do
vaneles golfo turnyru i padova
nojo Rūta ir Povilas Kiliai ir 
Fi rs t Personai bankas — Rūta 
S taniu l iene . Vakarienėje daly
vavo Lietuvos garbes konsulas 
Vaclovas Kleiza su žmona, dr. 
A n t a n a s ir Alė Razmai , I rena 
ir Algirdas Osčiai, Elena ir 
S tasys Bara i . Malonu pami
nėti , kad LF žaidynių p i rmas 
iniciatorius buvo Stasys Ba
ras , s i ekdamas sukelti fondui 
lėšų ir p r i t raukt i naujų narių. 
J o idėja prigijo, žaidynes po
puliarėja, kiekvienais metais 
golfo žaidėjų skaičius didėja. 
Nuoširdi padėka pr iklauso 
Lieponių šeimai, kuri sudaro 
pa lank ias žaidimo sąlygas. 
Lietuvių fondui suaukota 
3,085 dol. Į fondą įstojo ketur i 
nauji nar ia i . Valdybos pirm. 
Povilas Kilius pareiškė padė
ką žaidynių dalyviams ir vi
s iems ki t iems, kurie prisidėjo 
vienokiu ar kitokiu būdu prie 
žaidynių pasisekimo. 

* S t . D ž i u g a s 

LF golfo žaidynių pirmosios vietos laimėtojams - Romanui Butkui (antras iš kairės) ir Tomui Vaitkui (trečias iš 
kaires) dovanas įteikia LF valdybos pirmininkas Povilas Kilius (pirmas iš dešinės). Pirmas iš kairės - Vytas 
Vaitkus, golfo turnyro vadovas. Pirmos vietos laimėtojais taip pat tapo Povilas ir Arūnas Dagiai. 

Nuotr. R. Stephens-Žemait ienės 

Spalio mėnuo - BALI 
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as, ">-ojo skyriaus pirrr 
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NmiTr Zijrmo Dejjučio 

Siunt in iai n inūj .n i I i r t uv i | H I 
TRAMSPAK 

Speci.tli nuol.uri.i PINIGU 
persiuntimui 

(litain.i OraiKĮo p.ut.ite ) 
Tel 1 775 « 1 8 1050 

TEATRO FESTIVALIS 

Lapkričio 24-25-26 dienomis 
Čikagoje vyks teatro festiva
lis, kurį organizuoja JAV LB 
Kultūros taryba. Festivalyje 
dalyvaus keturi teatrai: Los 
Angeles, Hamiltono, Toronto 
ir Čikagos. 

Teatro festivaliai yra reikš
mingi ne vien tik kaip meno 
pasireiškimas, bet ir kaip mū
sų tautiečių bendravimas. To
kio dydžio renginys reikalauja 
daug išlaidų. Išlaidas sudaro 
dalyvių keliones, jų išlaiky
mas, salės nuoma ir kt. Krei
piamės į visuomene, prašyda
mi paremti šį svarbų įvykį. 
Paaukoję 100 dol.. gausite du 
bilietus į pasirinktą teatro fes
tivalio spektakli (V-ki rašyti: 
Lithuanian-Amencan Com-

munity. Inc. ir siųsti 2841 
Denton Ct.. Westchester. IL 
60154. 

Spektakliai vyks šia tvarka: 
lapkričio 24 d. 7:30 val.v. bus 
rodomas „Žaltvykslės" spek
taklis „Kaimynas", lapkričio 
25 d. 2 val.p.p. - Hamiltono 
teatro vaidinimas „Šiapus už
dangos", lapkričio 25 d. 7 vai. 
v. - Toronto spektaklis „Aud
ra giedroje" ir lapkričio 26 d. 
2 val.p.p. - Los Angeles teat ro 
vaidinimas ..Žvakidė". 

KELIAS Į ATEITI 

Per šiuos metus lietuvių 
Montesson mokyklėlė „Žibu
rėlis" suruošė ypatingą vajų, 
skirtą mokyklėlės išlaikymo 
lėšoms sukelti. Šis vajus buvo 
pavadintas „Kelias į ateitį". 

Tai buvo puiki proga takelio 
plytelėse modernia technika 
įamžint i save, savo ar t imuo
sius bei d raugus . Daug kas 
prie šio vajaus prisidėjo. 

D a b a r visuomenę kviečiame 
atvykt i į šio takelio pristaty
mą, kur i s vyks lapkričio 5 d., 
sekmadienį , po 11 val.r. šv. 
Mišių Pasaul io lietuvių cent
re , Lemonte , pietvakarinėje 
pa s t a to pusėje. 

Lietuvių Montesson mokyk
lėlė „Žiburėlis" dėkoja ' i -
s iems , kur ie prisidėjo prie šio 
vajaus . Pr is iminki te , kad šios 
mokyklėlės s tudenta i yra mū
sų lietuvių atei t is , ir bū tų gai
la, jei ši mokyklėlė užsidarytų. 
P a r e m k i t e šią mokyklėlę, kad 
tol iau lietuviškai būtų auklė
j a m a mūsų atei t is . 

Aušra J a s a i t y t ė - P e t r y 
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