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K. Uoka švelnina savo
pozicijas
V i l n i u s , b a l a n d ž i o 24 d.
(AGEP) — Seimo t a u t i n i n k a s
Kazimieras Uoka, grasinęs ba
dauti ir susideginti dėl pirma
laikių rinkimų, sušvelnino savo
pozicijas. „Aš veikiu Lietuvos
Darbininkų Sąjungos koordina
cinės tarybos ir akcijos 'Prieš
skurdą ir skurdintojų' komite
to vardu ir paklusiu jų rekomen
dacijoms", antradienį pareiškė
K. Uoka. Pokalbyje per Lietu
vos televiziją jis sakė, kad pro
testo akcijos įkvėpėjai posė
džiaus ketvirtadienį.
Atsisakyti kraštutinių pro
testo priemonių K. Uoką para
gino bendraminčiai iš konser
vatorių ir krikščionių demokra
t ų frakcijų, k a i antradienį
Seimas balsų dauguma atmetė
t a u t i n i n k ų frakcijos ruoštą
nutarimo projektą dėl pirma
laikių Seimo rinkimų. Jis sako
dabar apmąstąs balsavimo re
zultatus ir esąs labai priblokštas
opozicijos elgesio. Jį nustebino,
kad balsuojant dėl pirmalaikių
rinkimų, salėje nebuvo social
demokratų bei daugelio krikš
čionių demokratų ir konserva
torių vadų.
K. Uoka žada susideginti ge
gužės 1 d. vidurdienį, jei Seimo
LDDP frakcijos narys Albinas
Albertynas sukraus metro aukš
čio laužą Nepriklausomybės
aikštėje ir priėjo atsives Seimo
pirmininką Česlovą Juršėną bei
LDDP frakcijos vadovus. Uoka
tai vadina dvikova su jam iššūkį
metusiu A. Albertynu, kuris
antradienį. Seime svarstant siū
lymą surengti priešlaikinius
r i n k i m u s , pasisiūlė atvežti
malkų grasinusiam susideginti
parlamentarui. Česlovas Juršė
nas, kuris yra laikinasis valdan
čiosios LDDP vadovas, ir frak
cijos vadovybė prie laužo kvie
čiami todėl, kad neatsiribojo
nuo savo frakcijos nario žodžių.

rašų rinkėjai ieškos parlamen
tarų ne tik Seime, bet ir jų
namuose ir net giminių bei
artimųjų adresais. I šią akciją
įsijungė ir K. Uokos motina.
Kazimieras Uoka mano, kad,
surinkus trijų penktadalių, t.y.
85, Seimo narių reikalavimus
rengti pirmalaikius rinkimus,
jie turėtų įvykti. Jei parašų
neužtektų, jis tarsis, ką toliau
daryti su Lietuvos Darbininkų
Sąjungos ir akcijos „Prieš
skurdą ir skurdintojus" orga
nizatoriais, kurių vardu jis
pradėjo badavimą, grasindamas
susideginti.
Spaudos konferencijoje trečia
dienį K. Uoka sakė nakvojęs sa
vo kabinete, valstybės saugumo
pareigūnams stebint. Už kabi
neto lango buvo paruošta talpa
su benzinu.
Priešlaikinių rinkimų reika
lavimą K. Uoka grindžia ne tik
būtinybe gelbėti Lietuvos ūkį ir
skurstančius žmones, bet ir
pasiruošimo naujai tarptautinei
situacijai svarba, jei Rusijos
parlamento — Dūmos rinkimus
Rusijoje laimėtų komunistai ir
pradėtų spausti Lietuvą.
Trečiadienį tautininkų frakci
jos narius priims prezidentas
Algirdas Brazauskas. Susitiki
me tautininkai ketina įtikinėti
prezidentą savo sprendimu pa
ankstinti eilinius Seimo rin
kimus.

Uokos pavyzdys
skatintų savižudybes

V i l n i u s , balandžio 24 d.
(AGEP) - Prieš savižudybes ko
vojanti organizacija paskelbė
viešą laišką nusižudyti grasi
nančiam Seimo nariui Kazimie
rui Uokai, kuriame rašo:
„Neprisidėkite prie mirties
kultūros įsigalėjimo Lietuvoje ir
neparodykite mūsų jaunimui to
kio savęs susinaikinimo pavyz
Reikalaudamas Seimo rin džio".
kimų liepos 6 d. vietoj numa
Antradienį išplatintame Lie
tytos spalio 20 d., K. Uoka nuo tuvos Suicidologijos Asociacijos
pirmadienio badauja, tačiau tre valdybos atvirame laiške rašo
čiadienį, bendraminčių ragini ma, jog valdyba labai gerbia
mas, pradėjo vartoti skysčius. „nuoširdų susirūpinimą neapsa
Jis sako sušvelninęs badavimo komai sunkiu daugelio Lietuvos
sąlygas, nes j a m reikia laiko žmonių gyvenimu", tačiau ne
naujai iniciatyvai.
gali pritarti „baisiam ketini
Šiomis dienomis Lietuvos mui".
Darbininkų Sąjunga ir akcijos
„Kiekviena savižudybė ne tik
„Prieš skurdą ir skurdintojus" prieštarauja krikščioniškoms
organizatoriai pradeda rinkti v e r t y b ė m s , sukelia begalę
Seimo narių parašus dėl prieš skausmo, bet ir tampa užkre
laikinių rinkimų. Taip norima čiančiu pavyzdžiu kitiems žmo
išsiaiškinti konkrečiai, kurie nėms", rašoma prieš savižudybę
Seimo nariai už, ir kurie prieš kovojančios organizacijos at
tokius rinkimus. Antradienį virame laiške. Jame reiškiamas
Seime dėl to buvo balsuojama įsitikinimas, jog K. Uoka turi
pakeliant rankas, todėl dabar ,jėgų ir išminties atkakliai ir
kiekvieno konkretaus Seimo kūrybiškai darbuotis Lietuvos
nario pozicija nėra žinoma. Pa labui".

JAV ekspertai numato, kad
Baltijos valstybių valiutos
bus nuvertintos
Vilnius, balandžio 24 d. —
JAV ekspertai numato, kad
Estija nuvertins savo valiutą
1997 metų pabaigoje, o Lietuvai
ir Latvijai tai teks padaryti dar
anksčiau. JAV ekonomijos kon
sultacijų bendrovės „PlanEcon"
kovo mėnesį išleistame infor
maciniame leidinyje apie buvu
sias Sovietų Sąjungos šalis rašo
ma, kad pagrindinė neišvengia
mos Baltijos šalių valiutų nu
vertinimo priežastis — augantis
užsienio prekybos deficitas.
Oficialioji Lietuvos statistika
skelbia, jog sausio mėnesį už
sienio prekybos deficitas buvo
53% mažesnis nei prieš metus.

Vis dėlto šalies politiniuose ir fi
nansiniuose sluoksniuose nety
la diskusijos dėl lito vertės su
mažinimo. Pramonininkai pasi
sako už lito kurso pakeitimą
JAV dolerio atžvilgiu, tačiau
vyriausybė tam nepritaria.
Prezidentui Algirdui Brazaus
kui kovo mėnesį nepavyko
pasiekti, kad Seime būtų priim
tas įstatymas, pagal kurį dabar
tinis lito ir JAV dolerio santykis
išliktų nepakitęs iki 1998 metų
pabaigos. Lito ir JAV dolerio 4:1
santykis galioja jau dvejus me
tus — nuo 1994 m. balandžio 1
dienos.
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Čečėnai pažadėjo kerštą už
Dudajevo nužudymą

Balandžio 2 d. Kauno miesto rotušėje buvo priimtas francūzyos .senato pirmininkas Rene Monory
(kairėje). Jį lydėjo Prancūzijoj, ambasadorių* Lietųv»j>- Michel Touraine ir kiti senato pareigūnai.
Iš Vilniaus j Kauną svečia atlydėjo Seimo pirmininko pavaduotojas Egidijus Bičkauskas, Lietuvos
ambasadorius Prancūzijoje Ričardas Bačkis ir kiti Lietuvos pareigūnai. Vizito Kaune metu
atvykusį senatorių pasitiko netikėtas Kauno skyriaus Čečėnijos nepriklausomybės rėmimo
komiteto piketas ir jo pirmininkas, Kauno miesto tarybos ir valdybos narys R. Kupčinskas
senatoriui įteikė kreipimąsi į Prancūzijos prezidentą ir Senato pirmininką, prašantį panaudoti
savo įtaka, kad Čečėnija būtų pripažinta nepriklausoma. Nuotr E. Katino „Kauno dienoje"

Imtasi papildomų priemonių
apsaugoti Lietuvos karius
Bosnijoje
V i l n i u s , balandžio 24 d.
(AGEP) - Po lietuvio ir dano
karių žuvimo Bosnijoje Danijos
vyriausybė aprūpino savo taikos
įvedėjų batalioną DANBAT, ku
riame tarnauja ir lietuviai,
papildomais prietaisais, kurie
padėtų išvengti mirčių nuo
minų.
Lietuvos būrio LITPLA-4 va
das vyr. leitenantas Darius Vai
cekauskas antradienį Vilniuje
sakė, kad Normundo Valterio ir
Arne Anderseno automobilis
sprogimo metu buvo nukrypės
nuo kurso. To, galbūt, nebūtų
atsitikę, jei kariai būtų turėję
itin tiksliai koordinates nusta
tančius prietaisus. Būtent to
kios įrangos šią savaitę prista
tyta į bataliono štabą.
Be to, pasakojo žurnalistams
D. Vaicekauskas, po sprogimo,
kuris nusinešė dvi gyvybes,
pakeistos teritorijos patrulia-

Uždarytieji bankai
netrukus veiks
normaliai
Vilnius, balandžio 19 d.
(AGEP) - Lietuvos Banko val
dyba nutarė iki šių metų bir
želio mėnesio atšaukti Lietuvos
Akciniam Inovaciniam Bankui
(L AIB) ir Litimpeks bankui tai
komus veiklos apribojimus, pra
nešė Lietuvos Banko atstovė
spaudai. Ketvirtadienį Lietuvos
Banko valdybos priimtu nutari
mu numatyta, kad minėtiems
bankams taikytos priemonės
bus atšauktos po to, kai jie
pasieks verslo planuose numa
tytus rodiklius.
Lietuvos Banko valdyba taip
pat siūlys vyriausybei netaikyti
sausio 29 d. nutarimo dėl gy
ventojų indėlių minėtuose ban
kuose išsaugojimo nuostatų Li
timpeks bankui. Valdybos nuo
mone, šis bankas pats pajėgus
išmokėti indėlius, nuo birželio
10 d. jam bus leista vykdyti
visas finansines prievoles.
Posėdyje pritarta nuostatai,
kad Lietuvos Akciniam Inovaci
niam Bankui reikia suteikti
vyriausybės garantijas, kad
galėtų gauti tarpbankines pa
skolas. Taip pat pritarta keti
nimui leisti indėlininkams įsi
gyti banko akcijų jas platinant
neviešu būdu.

vimo sąlygos — tai daugiausiai
bus daroma skraidant malūn
sparniais, o mašinomis patruliai
važinės tik itin nuodugniai pa
tikrintose ir nustatytose kelio
juostose.
Vado teigimu, minų pavojus
yra b e n e vienintelis taikos
įvedejams. Vietiniai gyventojai
patys išvarginti kelerių metų
karo ir stengiasi neprovokuoti
konfliktų. „Tačiau kartais ir
jiems s u n k u numaldyti aistras,
kai p a m a t o priešu laikytą žmo
gų, k u r i s galbūt, nužudė tavo
artimąjį", kalbėjo D. Vaice
k a u s k a s . Be to, daugelis vie
tinių žmonių slepia karo metu
įgytus ginklus.
Taikos įvedėjai Bosnijoje lai
komi s a u g u m o ir trokštamos
taikos g a r a n t u . Jų neįžeidinėja
nei serbai, nei kroatai. Ypač
gerbiami lietuviai, kurie, skir
tingai nei V a k a r ų a r Šiaurės
šalių kariai, gali susišnekėti su

vietos gyventojais rusiškai.
DANBAT saugojamoje terito
rijoje iš viso yra virš 3 milijonų
minų, įkastų daugiau nei tūks
tantyje minų laukų. Viena tai
kos įvedėjų užduočių — koor
dinuoti, kaip serbų ar kroatų
kariai valo teritoriją nuo minų,
k u r i a s patys karo metu išslapstė.
K i t a s NATO pajėgų darbas,
be j a u minėto teritorijos pa
truliavimo — ginklų lydėjimas.
Šautuvai, pistoletai ar sunkesni
ginklai renkami iš saugomos te
ritorijos ir gabenami į nurody
t a s vietas, k u r juos surenka ir
išgabena specialios NATO pajė
gos.
D. V a i c e k a u s k o t e i g i m u ,
taikos įvedėjų darbas sunkus ne
tiek fiziškai, kiek morališkai.
Ypač visus prislėgė draugo žuvi
mas. „Tačiau nė vienas nesua
bejojo, kad misiją tęsti priva
lome — vykome į Bosniją savo
noru, žinojome, kas ten gali
n u t i k t i " , sakė būrio vadas.
Gegužės 12 d. LITPLA-4 ka
riai grįš namo poros savaičių
atostogų.

ESBO vadovas patenkintas
Lietuvos veikla organizacijoje
V i l n i u s , b a l a n d ž i o 24 d.
(AGEP) — Europos Saugumo ir
Bendradarbiavimo Organizaci
jos ( E S B O ) P a r l a m e n t i n ė s
Asamblėjos prezidentas Frank
Swaelen džiaugiasi, Lietuvoje
gavęs teigiamus atsakymus į
prašymą aktyviai įsijungti į

Seimas ratifikavo
užstrigusias sutartis
V i l n i u s , b a l a n d ž i o 23 d.
(AGEP) — Lietuvos Seimas ant
radienį ratifikavo Lietuvos ir
Baltarusijos sutartis dėl vals
tybės sienos ir susitarimą dėl
Druskininkų sanatorijos „Bal
tarusija" bei vyriausybių su
sitarimą dėl „Objekto 500" ir
hidroelektrinės ..Tautų drau
gystė". Visos sutartys ratifi
kuotos beveik vienbalsiai.
J a u praėjusį ketvirtadienį Sei
mas ratifikavo Lietuvos ir Bal
tarusijos sutartį dėl geros kaiminystės ir bendradarbiavimo.
Tačiau dėl techninių nesklan
dumų Seimas atidėjo kitų sutar
čių ratifikavimą. Visus doku
m e n t u s prezidentai Algirdas
Brazauskas ir Aleksandr Lukašenko pasirašė pernai vasario 6
d. Vilniuje.

organizacijos pastangas užtik
rinti taiką ir saugumą žemyne.
„Lietuva y r a konstruktyvi ir
g e r a organizacijos n a r ė " ,
spaudos konferencijoje sakė F.
Swaelen, trečiadienį baigęs
dviejų dienų vizitą Vilniuje.
Susitikimuose su Lietuvos
vadovais ir parlamentarais jis
prašė aktyviai dalyvauti,
r u o š i a n t dokumentus liepos
mėnesį Stokholme vyksiančiai
ESBO generalinei asamblėjai
bei atsiųsti stebėtojų į Bosnijo
je rugsėjo mėnesį rengiamus
rinkimus. Ši organizacija civi
linėmis priemonėmis prisideda
prie NATO taikos įgyvendinimo
buvusioje Jugoslavijoje.
Lietuvos Seimo delegacijos į
šią organizaciją vadovas ir
ESBO Parlamentinės Asamblė
jos viceprezidentas Kazys Bobe
lis toje pat spaudos konfe
rencijoje sakė, kad jau svars
tomos Lietuvos stebėtojų Bosni
joje kandidatūros. Jis taip pat
užtikrino, kad Lietuvos parla
mentarai tęs aktyvią veiklą
organizacijoje, kuriant Europos
saugumo architektūros modelį
kitam amžiui, kuris turėtų būti
patvirtintas ESBO viršūnių su
sitikime Lisabonoje šių metų
pabaigoje.

U r u s M a r t a n , Čečėnija,
balandžio 24 d. (Cox) — Trečia
dienį, čečėnų rezistentų vado
vybei pranešus apie vado Džohar Dudajevo žuvimą rusų rake
tiniame puolime, krašte prasi
dėjo gedulas ir likusieji vadai
žadėjo kerštą, praneša Cox žinių
agentūra.
„Tol, kol liks gyvas nors
vienas čečėnas, rasime būdą
a t k e r š y t i , p r i s i e k ė Šabaat
Togaeva, moterų būrelio vadovė
Gechi kaime, šiek tie į šiaurę
nuo Urus Maran. Juodai apsi
rengusios moterys su žaliais
musulmoniško religinio karo
galvos raiščiais, išgirdusios
Togaevos jausmingą pareiški
mą, pradėjo verkti ir vaitoti.
Visuose pietvakarinės Čečėni
jos miestuose čečėnų bendruo
menių vadovai vadovavo gedulo
pamaldose po to, kai karo lauko
vadas Šamil Basajev vėlyvą ant
radienio vakarą per čečėnų
kontroliuojamą televiziją pat
virtino, kad 52 metų oro pajėgų
generolas Džochar Dudajev bu
vo užmuštas sekmadienį rusų
raketų puolime.
„Duodu jums tokią garantiją.
Kas nors baisaus įvyks Rusijos
teritorijoje, užtikrino čečėnų
sukilėlių vadas pulk. Salambek
Chačukaev, pasikalbėjime su
žurnalistu Grozne vykusių ge
dulo pamaldų metu. „Džochar
Dudajev nedavė mums leidimo
vykdyti teroro veiksmų Rusijo
je, bet garantuoju, kad įvyks
teroro ir provokacijos veiksmas
Rusijos teritorijoje".
St. Peterburge, 1,300 mylias
į šiaurę nuo Grozno, Rusijos pa
reigūnai pranešė, kad sutiprinta apsauga prieš čečėnų
terorizmą.
Žuvus Dž. Dudajevui kyla
daug nežinomybių apie Čečėni
jos atsiskyrimo judėjimo ateitį
ir apie prez. Boris Jelcino pas
tangas, kad karas su Čečėnija
būtų baigtas. Dudajevas paskel
bė Čečėnijos nepriklausomybę
1991 m. netrukus po to, kai
buvo išrinktas prezidentu.
Rusijos politikos žinovų nuo
monės skiriasi dėl to, ar Duda
jevo mirtis padės ir pakenks B.
Jelcino pastangoms išsiderėti
taiką Čečėnijoje prieš preziden
to rinkimus birželio 16 dieną.
Maskvoje kai kurie pareigū
nai dar reiškė abejones, ar Du
dajevas tikrai žuvęs, įtardami,
kad sukilėliai suvaidino nužu
dymą, kad sudarytų galimybes
Dudajevui pabėgti iš krašto. Bet
čečėnai vado mirties žinią pri
ėmė su apgailestavimu ir ryžtu.
Čečėnų vadovai pažadėjo ištiki
mybę naujam vadui Zelimchan
Jandarbijev, čečėnų valstybės
Ičkerijos
viceprezidentui.
Trečiadienį čečėnų karinė tary
ba j a m perdavė valdžią pagal
savo konstituciją. Jandarbijev
paaiškino, kad čečėnai „ger
bia įsipareigojimą Džochar Du
dajev atminimui tvarkingai
tęsti kovą už tėvynę". Anot
J a n d a r b i j e v o , su Dudajevu
žuvimo metu buvęs karys sakė,
jog mirdamas Dudajevas įsakęs
„varyti šį tikslą iki pabaigos".
Dudajevas buvo palaidotas tre
čiadienį mažose kaimo kapi
naitėse šalia savo motinos.
Rusai prieštaringai aiškino, ar
Rusijos raketos atsakingos už
Dudajevo mirtį. Federalinių pa
jėgų vadas Viačeslav Tichomirov tvirtino, kad jo kariai
nevedė jokių karinių operacijų
Dudajevo žuvimo vietoje ir
laiku. Bet Rusijos Itar-Tass
žinių agentūra taip pat cituoja
Rusijos Užsienio reikalų minis

terijos pareigūną, patvirtinantį,
kad Rusijos daliniai užmušė
Dudajevą kaip kerštą už Rusi
jos karinės vilkstines užpuolimą
praėjusią savaitę kai žuvo 90
rusų karių.
Viktor Iljušin. Komunistų
frakcijos Rusijos Dūmoje narys
ir Dūmos Saugumo komiteto
pirmininkas, Dudajevo mirties
pranešimus pavadino akių dū
mimu, norint išvengti taikos de
rybų.
Rusijos generalinio prokuroro
atstovas pranešė, kad šį jvykį
tiriančios įstaigos nepatikės,
kad Dudajevas miręs, kol jų me
dikai negalės patikrinti lavono.
Netoli Urus Martan esančia
me kaime Įeit. pulk. Doką Ma
chajev, Dudajevo pietvakariniu
pajėgų vadas, pranešė, kad
penktadienį Čečėnijoje skel
biama tautinė gedulo diena ir
po jos „tauta kovos tūkstantį
kartų agresyviau".
D. Machajev sakė pats matęs
Dž. Dudajevo lavoną, nurodęs,
kad puolimas įvyko apie 8:45
vai. vakaro, pakartotinių bom
bardavimų metu. Dudajevas bu
vo apie dvi mylias į šiaurę nuo
Gechi Ču kaimo ir jo sateliti
nio telefono signalas įgalino
rusus jį surasti. Viena raketa
pataikė į netoliese esantį Du
dajevo automobilį, kita krito jo
priešaky.
Gedulo renginiuose dalyvau
jančių čečėnų tarpe taip pat
buvo girdėti antiamerikietišku
kalbų. Kai kurie primint- prez;
dento B. Clintono pripažinimą
Rusijos teisių Čečėnijoje pra
ėjusią savaitę Maskvoj.' ir jo
atsisakymą traukti Rusi i a atsa
komybėn už jos veiksmus, ku
riuos žmogaus teisių ir šalpos
organizacijos vadina žmogaus
teisių tragedija. „Kodėl visi
Vakarai ir jų tarpe Amerika
padeda Rusijai kovoti prieš
mus? Jie leidžia šiam karui vyk
t i " , pareiškė Wachid Addami
rov, čečėnų bataliono štabo va
das.

Paskirtas teisingumo
ministras
Vilnius, balandžio 23 d.
(AGEP) - Albertas Valys, iki
šiol dirbęs Seimo sekretoriato
vadovu, paskirtas Lietuvos
teisingumo ministru. Preziden
tas Algirdas Brazauskas dekre
tą dėl ministro paskyrimo
pasirašė a n t r a d i e n į . Teis
ingumo ministro vieta iki šiol
buvo likusi vienintelė tuščia
pavasari prisiekusio premjero
Mindaugo Stankevičiaus kabi
nete.
Teisininkas Albertas Valys,
43 metų, kalbėdamasis su ko
respondentu, pasakė, kad jis,
kaip paskutinis paskirtasis mi
nistras, nebeturi laiko pareiš
kimams spaudai, nes reikia sku
bėti pradėti dirbti. Paklaustas,
kokių darbų pirmiausiai ketina
imtis, jis atsakė, jog dirbs pagal
Seimo patvirtintą vyriausybės
programą.
A. Valys sovietmečiu yra dir
bes Aukščiausios Tarybos Prezi
diumo Tarybų darbo skyriaus
vyriausiuoju referentu, vėliau,
atkūrus nepriklausomybę —
Aukščiausiosios Tarybos se
niūno padėjėju. Nuo 1992 iki
pastarojo meto vadovavo Seimo
sekretoriatui.
KALENDORIUS
Balandžio 26 d.: Marcelinas.
Dargailė. Gailenis. Vilūne.
Balandžio 27 d.: Zita. Ter
tulionas. Aušrele, Gotaut.as.

•

>

P o k a l b i s s u buvusiu prezidento Algirdo Brazausko
patarėju dr. V y t a u t u B i e l i a u s k u
— D a k t a r e Vytautai, paste
bėjau žinute „Drauge", k a d
pasitraukėte i i Lietuvos pre
zidento Algirdo Brazausko
patarėjo p a r e i g ų . E s a m e pa
žįstami n u o 1945 m. pradžios
Miunchene, n pasauliniam
k a r u i e i n a n t \ pabaigą. K i e k
J u s pažįstu, n e s a t e iš tų, k u 
rie l e n g v a i i š užimtų pozicijų
traukiasi. K a s l ė m ė tą žings
nį?
— Priėmęs patarėjo pareigas,
greitai pajutau, k a d a t s i r a d a u
tokioje vietoje, k u r LDD parti
jai lojalumas laikomas svarbes
niu dalyku už sugebėjimą, pasi
ruošimą, specialybę. Šios parti
jos lojalistai užima vadovaujan
čias vietas ne tik vyriausybėje,
bet ir visoje valstybės infra
struktūroje. Prezidentūroje suti
k a u žmonių, kurie dirbo pana
šiose pareigose sovietmečiu prie
Songailos, Brazausko, p a s k u i
atsirado p a s Landsbergį, o da
bar vėl p a s Brazauską.
— Kaip skiriasi v a k a r i e č i o
ir n o m e n k l a t ū r i n i o v a l d ž i o s
tarnautojo p a r e i g o s suprati
mas?
— Vakarietiškoje politinėje
kultūroje susiformavusiam val
dininkui pirmiausia rūpi visa
t a u t a , ir jos labui jis dirba.
Partiniai reikalai paliekami an
troje vietoje. O kas t a r n y b i n ę
. adėtį išnaudoja asmeniškiems
reikalams, yra baudžiamas. So
vietinėje sistemoje valdininkų
prioritetų laipsniavimas prieingas: pirmoje vietoje a š pats,
antroje — partija, o bendrosios
gerovės reikalai paliekami už
pakalyje. Sovietinio galvojimo
dar daug užsilikę mūsų žemelė
je.
— A r tik L D D P ž m o n i ų tar
p e m a t o t e sovietinio m e n 
taliteto liekanų?
— Deja, politinės k u l t ū r o s
stoka pastebima ir kitose parti
jose. Atvirai kalbant, m a n ge
riausią įspūdį padarė Lietuvos
Krikščionių demokratų partijos
programa. Šios partijos organi
zacinė s t r u k t ū r a labai demo
k r a t i š k a ir aiški, o turinyje
stipriai akcentuojami morali
niai principai. Kur nuveda po
litika be moralės, mes visi
esame patys patyrę.
S u s i d a r i a u n u o m o n ę , kad
krikščionims demokratams mo
ralės principai ne reklamai, bet
gyvenimui. Turbūt ir Lietuvos
žmonės tai yra supratę, nes
LKD partijos populiarumas au
ga
LDDP, deja, vis dar tebeakcentuoja ištikimybės partijai
pirmumą. Tik pažiūrėkite, net

Vytautas Bieliauskas.
dabar partija nori iš pareigų
pašalinti K r a š t o apsaugos mi
nistrą Liną Linkevičių vien už
tai, kad išstojo iš LDDP.
— Gal prisimenate, Profe
soriau, k a d sovietmečiu iš
L i e t u v o s a t v y k ę Amerikon
partiečiai m u m s s a k y d a v o
e s ą l y g ridikai - raudoni iš
v i r š a u s , b a l t i viduje. Naudo
jant tą p a č i ą metaforą, k a i p
g a l ė t u m ė t e palyginti dabar
tinę n o m e n k l a t ū r ą ?
— Gal d a b a r juos būtų galima
palyginti su arbūzais: išorėje
žali, viduje raudoni. Per 50
metų įspaustas mentalitetas ir
dabar tebeegzistuoja. Turės pra
eiti daugiau laiko, kol raudonas
galvojimas ir veikimas pasikeis.
Sunkiausia b u s tiems, kurie te
beserga komunistinės praeities
nostalgija. Tai pastovios iner
cijos apraiškos.
— J ū s politinę būklę Lietu
voje v e r t i n a t e bendriniu po
žiūriu. A r nenorėtumėte pa
minėti v i e n ą kitą „pastovios
inercijos" konkretų pavyzdį?
— N e t a i p seniai LDDP ir da
b a r t i n ė Lietuvos Respublikos
vyriausybė dar su Šleževičiumi
priekyje minėjo penkerių metų
sukaktį, k a i Lietuvos Komunis
t ų partija atsiskyrė nuo centro
Maskvoje. Skaitant to minėjimo
aprašymus, kilo man nemažai
klausimų. Kodėl LDDP tą su
kaktį mini? Ar tuo nori pa
brėžti, kad ji esanti L K P įpė
dinė? Jei taip, tai ar ji pasi
rengusi priimti ir atsakomybę
už Komunistų partijos padary
tas Lietuvai skriaudas? LDDP
perėmė L K P turtą, tad ar ji
pasiruošusi lietuvių tautai duoti
atskaitomybę, kas su tuo t u r t u
yra nutikę? Kiek to t u r t o atsi
dūrė užsieniuose?
Tokių pavyzdžių yra nemaža.

ARTIMOJI ANGLIJA
LEONAS VENCKUS
Pasikankinę dvi ilgas savaites Seedorfe, nuo alkio
išdžiūvę ir suvargę n u o blogo gulėjimo a n t metalinių
narų be jokių čiužinių, Sekminių antrą dieną iš ten iš
vykome į Cuxhaveno uostą. Prieš išvykimą, sutaręs su
Pranu, suorganizavome ekskursiją į Spakenbergo sto
vyklą atsisveikinti su šeimom. Miestelyje suradome
vokietį, k u r i s parūpino transportinį, brezentu dengtą
sunkvežimi ir šoferį. Apmokėjome j a m cigaretėmis,
surinktomis iš važiuojančių, nes markių vertė jau buvo
nekokia ir vokietis jų nenorėjo priimti. Negalėjome su
talpinti visų norinčių važiuoti, tad viengungiai arba
neturintieji artimesnių giminių Spakenberge, turėjo
pasilikti Seedorfe.
Cuxhaven pasiekėme traukiniu. Ten tuojau gavome
užkasti, bet ilgai t r u k o , kol atlikome visokius forma
lumus, kurie turbūt visur panašūs prieš lipant į laivą,
plaukiant į kitą kraštą. Pagaliau iš didelio angaro, savo
menka manta nešini, priartėjome angaro galą — išėjimą
į prieplauką. Čia pamatome laivą, kuris mus per Šiau
rės jūrą perkels į m ū s ų kelionės tikslą — Angliją.
„Empire Lance" buvo gal kokių 4,000 tonų talpos
prekinis laivas, perdirbtas ir pritaikytas kariuomenės
transportavimui. Užlipus a n t denio, visiems, pagal
pavardės raides ir numerius, nurodoma vieta, kur eiti.
Man pasitaiko apatinis denis. Kajučių nėra. Didelėje
bendroje patalpoje eilėmis išrikiuotos net trijų aukštų
lovos. Mano lova pačioje palubėje Vos tik spėju šiek tiek

kis — Kredito bankas. Lukiškė
se laikomas „Lietuvos verslo"
banko laikinasis administrato
Kovo 28 d. sankcionuotas bu rius A. Stankevičius, pagautas
vusio Kooperacijos banko valdy imant 10,500 dolerių kyšį. Pus
bos pirmininko Bronislavo Zai metį kalėjime sėdi dar vienas
kausko areštas. J a m pareikštas „Ekspres" banko vadovas V.
kaltinimas dėl svetimo turto Naidunas.
pasisavinimo arba iššvaistymo
Lukiškėse yra sėdėję Akcinio
stambiu mastu. Už šį nusikal
inovacinio banko ir Litimpeks
timą baudžiama laisvės atėmi
vadovai — A. Balkevičius ir G.
mu nuo 5 iki 10 metų.
Preidys, Taupomojo banko Ta
Kaip rašo „Lietuvos rytas", iš rybos pirmininkas R. Preikšą,
visų buvusių valstybės pareigū „Sekundės" banko prezidentas
nų B. Zaikauskas yra aukščiau G. Dilys, „Aurabanko" tarybos
sias pareigūnas, patekęs į pirmininkas V. Kudarauskas.
kalėjimą. Sovietų laikais jis kar G. Dilys šiuo metu atlieka baus
tu su A. Brazausku dirbo Valsty mę kolonijoje, kiti iš kalėjimo
binio plano komiteto pir paleisti už užstatą ar rašytinį
mininku, buvo LKP CK sekre pasižadėjimą neišvažiuoti.
toriumi. 1988 m. kartu su kitais
tuometiniais vadovais A. Bra
zausku
B. Zai.
, ir V. Sakalausku
.... . . ,
DARBO BIRŽOS
kauskas susiUkinedavo su gar SAVININKĖ PATENKINTA
siuoju JAV milijonieriumi ir
ir vidaus reikalų ministrą Vai
Danguolė Grėbliauskaitė tre
prezidento A. Brazausko draugu
tekūną. Reikėjo beveik pusme
jus metus dirbo valstybinėje
Simu Velonskiu. Jo brolis Mėjus
Vilniaus darbo biržoje. Po to
čio, kol tai įvyko.
Velonskis buvo laikomas vienu
įsteigti
privačią
— Ar galite pasakyti, k a s kreditų viliojimo iš Lietuvos n u t a r ė
įdarbinimo įmonę „ P r e i l ė " .
b u v o t a s „šiaudas", kuris bankų pradininkų.
„Sostinei" ji prisipažino, kad
perlaužė „kupranugario nu
Kooperacijos bankas, kuriam dabar gali padaryti daugiau ir
garkaulį"?
— K a i atvykau Vilniun, vadovavo B. Zaikauskas išdavė geriau. Nuo šių metų pradžios
spaudai padariau pareiškimą, 12 mln. litų kreditų, iš kurių 11 „Preilė" turi užsakymų įdarbin
k a d atvykau padėti Lietuvai. mln. 734,000 į banką nesugrįžo. ti 90 žmonių. „Preilė" padeda
J e i matysiu, kad mano įnašo Prokuroro A Januičio teigimu, susirasti darbą aukštos kvalifi
n ė r a , p a s i t r a u k s i u . G r e i t kreditai buvo išdavinėjami bet kacijos darbuotojams. Maždaug
pastebėjau, kad mano įnašas kam, nesigilinant į paskolos trečdalis į „Preilę" besikrei
m i n i m a l u s . Kiti p a t a r ė j a i , gavėjo ekonomine padėtį. Ban piančių įmonių yra bendrosios
partiečiai, rodė manimi aiškų kas turi apie 4,000 indėlininkų, arba užsienio kapitalo, tačiau į
nepasitikėjimą. Ilgokai svars kuriems negali grąžinti pinigų. ją nesikreipia didelės užsienio
Šiuo metu Lukiškių kalėjime, kapitalo įmonės. Darbdaviams
čiau, pasitraukti,, ąr ilgiau
laikytis. Bet prezidento pasiūly be buvusio Kooperacijos banko „Preilės" paslaugos kainuoja
m a s Šleževičiui tapti ambasa vadovo B. Zaikausko, įtariami vidutiniškai 50 proc. vidutinio
dorium Didžiojoje Britanijoje ir įvairiais finansiniais nusikalti naujojo darbuotojo atlyginimo.
Pernai firma daugiausia įdar
buvo tas „šiaudas". Susikom- mais sėdi dar 6 buvę komercinių
promitavusį biurokratą skirti į bankų vadovai: G. Petrikas — bino prekybos ir pramonės eko
labai svarbų diplomatinį postą Komercijos bankas, A. Stašaitis nomistų, b u h a l t e r i n ė s a p 
— tai jau per daug. Parašiau at — Žemės bankas, J. Žaptorius — skaitos, informacinės analizės
„Ekspres" bankas, V. Kliukovs- specialistų. Visi darbdaviai pa
sistatydinimo pareiškimą.
geidauja, kad būsimas darbuo
— Kaip Jūs, Profesoriau,
tojas mokėtų dirbti kompiuteriu
padėjėjus,
sekretoriatus.
Toks
v e r t i n a t e prezidentą Bra
ir bent vieną užsienio kalbą.
didelis
aparatas,
susidedąs
iš
zauską? Šalia aštrios kriti
Kur kas lengviau įdarbinti žmo
netoli
šimto
žmonių,
yra
ne
k o s , net iš dešiniųjų a p i e jį
nes iki 40 metų, vyrus. D. Grėbjudrus.
Mažesnis
aparatas
su
e s u girdėjęs palankią žodžių.
liauskaitės teigimu, didžioji
kompetentingesniais
žmonėmis
— Mano nuomone, preziden
dalis ,,Preilės" k l i e n t ų —
t a s Brazauskas turi gerų idėjų galėtų daugiau padaryti.
Nepaslaptis, kad jo patarėjų morališkai tvirti žmonės. Daž
ir rodo gerų norų. Bet jis y r a ap
suptas per daug didelės biuro tarpe nemažas nuošimtis, ku nai jie ateina iš blogoje finansi
kratijos, kuri jo darbą apsunki riems sovietmetis buvo „aukso nėje būklėje atsidūrusių įmonių.
Standartinis tokiems darbuoto
na. Manau, kad prezidentūroje amžius".
jams
darbdavių siūlomas atlygi
Ačiū už pokalbį.
yra per daug patarėju (8 ar 9).
nimas
— apie 1,000 litų.
Kalbėjosi J u o z a s Kojelis
Daugelis jų turi savo referentus.

Pvz., partinių mokyklų baigimo
pažymėjimų prilyginimas aukš
tųjų mokyklų diplomams, grąži
nimas „moters dienos", „darbo
dienos" gegužės 1 ir kt.
— Ar darėte pastangų pa
veikti prezidentą, k a d darbo
metoduose ir procesuose pri
artėtų prie vakarietiškų poli
t i n ė s kultūros standartų?
— Įdomus dalykas, kad pasto
vi inercija Lietuvoje reiškiasi ir
oficialių kontaktų srityje. Būda
mas prezidentūroje, mėginau
turėti įtakos į kai kurių poli
tinių procesų pagreitinimą bei
paryškinimą. Deja, jei kieno
nors nuomonei nepritariama,
tai jo siūlymai dažniausiai ir ne
girdimi. O jei ir išgirstama, t a i
reakcijos labai lėtos. Aš, pvz.,
prezidentui jau praėjusį metų
spalio mėnesį patariau atleisti
ministrą pirmininką Šleževičių

RAUDONI RIDIKAI IR
ŽALI ARBŪZAI
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„Leliumai" • mišrus choras iš Kauno po koncerto Clevelande Vadovas ir dirigentas Albinas
Petrauskas
Nuotr V. PHodiinsko

apsižiūrėti, kur čia patogiau būtų pakišti savo lagaminą.
kai per garsiakalbį išgirstu raginimą visiems keleiviams
susirinkti ant denio. Čia visiems išduodamos plaukimo
arba gelbėjimosi liemenės. Visi turime jas užsidėti, kad.
reikalui esant, mokėtumėm jomis pasinaudoti.
Saulė prie laidos. Neturėdami ką veikti, mes stovinėjame ant denio, apvaikštome visą laivą nuo vieno
galo iki kito. Žiūrime naujenybių. Mūsų tarpe daug yra
tokių, kurie jūros laivus matę t i k paveiksle arba kino
teatre. Pirmą kartą pastatę koją ant denio, jie jaučiasi
netvirtai, nes laivas, kad ir uoste, nors nežymiai juda.
siūbuoja.
Ant tuščios krantinės keli anglai jūrininkai žaidžia
savo populiarų žaidimą „cricket". Nė vienas jo nesupran
tame. Gal tik tiek, kad kamuolį turintysis tuo kamuoliu
sviesdamas taiko numušti pastatytus'tris stulpelius, ku
riuos kitas žaidėjas saugo, taikydamas atlekianti
kamuolį specialiu basliu atmušti. Mums bežiūrint, syki
pataikė taip smarkiai, kad kamuolys nulėkė į vandenį.
Nieko nelaukdamas, vienas žaidėjų stačia galva nuo
aukštos krantinės nėrė į vandenį ir kamuolį išgelbėjo
K a i kiti j a m padeda iš vandens ant krantinės užsi
kapstyti, mes, žiūrėdami nuo laivo, pradedame jam ploti
Plaukiame
Balta prijuoste apsirišęs žmogus, mušdamas dusliai
skambantį žalvarinį gongą, visus kviečia vakarienei
Pirmą kartą anglai mūsų šeimininkai. Ant stalų ran
dame jau padėtas lėkštes. Kiekvienoje po vidutinio sto
rumo riekelė konservuotos jautienos ir daržovių. Vidun
je stalo, kuris skirtas keturiems žmonėms, pastatyti
duonos lėkštė. Balta duona! Tik pamanykite: baltos, n"

Bindokivne

Žemė ir mes
Praėjo daugiau negu ketvirtis
šimtmečio, kai 1970 m. balan
džio 22 d. amerikiečiams buvo
pasiūlyta nauja „švente", skirt a ekologijai: Žemės diena
(Earth Dayl Tais pačiais metais
įsteigta ir Aplinkos apsaugos
agentūra 'Environment Protection Agency — EPA). Truko ne
mažai laiko, kol žmonės paga
liau įsitikino, jog gamtosauga ir
aplamai aplinkos — oro, van
dens, žemės, miestų — švara
susirūpinti yra pats vėliausias
laikas, nes kitu atveju mūsų
planeta nebetiks nei žmogui, nei
kitai gyvybei.
Balandžio mėnesio pabaiga
šiame krašte paskirta savo
aplinkos švarai ir. kartu su at
gimstančia pavasario gamta,
siūloma papuošti tą aplinka
nauju žalumu. Tam tikslui ir
medelių sodinimo diena balan
džio 26 d.
Per 25 metus vis dėlto daug
pasiekta, nors iki tobulai išvys
tytos aplinkos apsaugos ne tik
amerikiečiams, bet juo labiau
mažiau išsivysčiusiems kraš
tams, dar labai toli. Kadangi ne
turtingosios valstybes (ypač
Europoje — neseniai išsilais
vinusios iš sovietu imperijos
valdžios) turi daug didesnių rū
pesčių negu gamtos apsauga,
kartais atrodo, kad šia kryptimi
žengiamas vienas žingsnis i
priekį, o du — atgal. Nėra abe
jonės, kad ir Rusija stipriai
paliesta aplinkos taršos, nes
įvairūs cheminiai, net radioak
tyvūs taršalai, pasilikę nuo
ginklų gamybos lenktynių bei
kitos pramonės, buvo beato
dairiškai verčiami, kur papuola.
Tvirtinama, kad „nešvariau
sia" valstybė Europoje yra
Albanija, turinti apie 3 mln. gyventojų. Ji taip pat viena skur
džiausiu, tad apie ekologijos pro
blemas negali būti nei kalbos.
Visame krašte nėra nei vieno
įrengimo, valančio kanali
zacijos vamzdžiais atitekantį
vandenį, dėl to jis pilamas tie
siai į upes, o žmonių vartojimui
vandenį švarina tik dvi. nuolat
gendančios, pasenusia įranga
įmonės. Kai kurios kaimyninės
valstybės, ypač Vokietija, savo
pavojingąsias taršąs traukiniais
siunčia į Albanija, o tie krovi
niai paliekami kur nors ant
šalutinių bėgių. Ilgainiui įpakavimai prakiūra ir tarša siurbia
si į aplinką.
Tokia padėtis, kaip Albanijoje,
Rusijoje ar kai kuriuose kituose
Europos. Pietų Amerikos, Afri
kos kraštuose, jau darosi beveik
išimtis. Šiemet, švenčiant Že
mės dieną, galima pastebėti ne
mažai pozityviu reiškinių, kuriu

kukurūzinės duonos riekės! Turbūt duona iš kvietinių
miltų, nes baltesnė už lietuvišką pyragą. Mūsų raginti
nereikia. Bematant iš lėkščių dingsta mėsa, daržovės
ir baltos duonos stirtos. Užsigeriame saldinta ir baltinta
arbata. Gurkšnojame ją ir laukiame, nes dar neprivalgėme. Gal dar ko nors mums atneš.
Su šiuo laivu iš Vokietijos į Angliją atostogų vyksta
nemažas skaičius britų karių. Jie vakarienei, kaip ir
mes, susirinko šioje valgykloje, tik prie atskirų stalų.
Bet tik vienas kitas iš jų užkando. Dauguma, maisto nė
neparagavę, nustūmė lėkštę su mėsa ir daržovėmis į šalį.
Geria baltintą arbatą, rūko ir kalbasi. Mūsų alkani
žvilgsniai keliauja per jų stalus, bet b r i t a m s turbūt nė
galvon neatėjo mintis pasiūlyti svetimšaliams savo
nepaliesto maisto. J u k sotus alkano neužjaučia.
Po pusvalandžio kariai pradeda išsivaikščioti. Iš vir
tuvės ateina du vyrai, surenka lėkštes nuo stalų,
nesunaudotą maistą sumeta į šiukšlių dėžes. Tas dėžes
tuojau nuvelka prie laivo krašto, užkelia jas ant turėklių
ir visą maistą išverčia į jūrą. Žiūrime ilgesingomis aki
mis į plūduriuojančias baltos duonos riekes Šalia manęs
stovįs žemaitis apmaudingai ištaria:
— Pagatavs iš paskuos į jūrą suokti.
Apie dešimtą valandą vakare sustaugia laivo sirena.
Vieliniai trosai atpalaiduojami nuo krantinės kapstanų.
Pamažu laivas traukiasi nuo prieplaukos, sukame jū
ros linkui. Nejučiomis temsta. Žiūrint atgal, kairėje
pusėje jau matyti boju ir laivų šviesos, kurių anksčiau
nepastebėjome. Artėjant į Šiaurės jūrą, mums iš priekio
atplaukia pora laivų. Jie taiko patekti j Eibes žiotis, iš
kurių mes dabar išplauname.
Lietuvis jautrus, jausmingas. Savo džiaugsmą ir

galbūt pats svarbiausias — net
eiliniai gyventojai vis daugiau
supranta, kad gamtosauga bū
tina ne vieny dieną, ne vienkar
tiniu medelio pasodinimu ar
savo artimiausios a p l i n k o s
apšvarinimu. bet nuolat, kas
dien budint savo planetos svei
katos ir gyvybes sargyboje.
Tiesa, dar ne visos problemos
išspręstos, bet jos neatlaidžiai
sprendžiamos.
Planetos ...sveikatos" rodiklis
yra ir žmonių amžiaus pailgėji
mas. randamas net Kinijoje.
Išimtis yra Ru.-ija. kur gy
ventoju amžius trumpėja. Ta
čiau tai priskiriama ne tiek oro
taršai, kiek tautos gyvenimo
būdui — besaikiam rūkymui ir
gėrimui. Vis dažniau randame
žinių apie benykstančių paukš
čių, žvėrių ar tam tikros rūšies
augalu pagausėjimą: paskelbia
ma apie upių. ežeru vandens iš
valymą. Uždraudus naudoti
benziną su švino priemaišomis,
į orą išmetamo pavojingo švino
kiekis Amerikoje jau sumažėjo
net 98 procentais. Dabar kone
50 proc. mažiau taršos su dū
mais į ora. o i vandeni nuodingų
chemikaki išleidžia fabrikai,
tad ir oro tarša miestuose su
mažėjo per W ;.!• i Daugelyje
vietovių 'šiemet p.u.iliau ir
Čikagoje i įvesta atmatų skirsty
mo sistema. Popieriniai, plasti
kiniai, stikliniai bei kiti pro
duktu įpakavimai skiriami nau
jam panaudojimui, tuo taupant
gamtines atsargas ir šiukšlių
suvežimo vietas, kurios kaskart
mažėja ir kelia rūpestį ypač
didmiesčiams. kasdien iš gyven
tojų surenkantiems milžiniškus
kiekius atmatų.
Kad žmones savo pastangomis
per daug nesididžiuotu. yra ir
antrasis lazdos galas: gamta dar
nepasižymi s v e i k a t i n g u m u .
Artėjant vasaros karščiams, vėl
girdime perspėjimus apie ultra
violetinių saules spinduliu pa
vojų, nes ozono kiekis virš žemės
tebėra suskystėjęs ir skylėtas:
daug, net toli nuo civilizacijos
centrų, mišku nyksta nuo rūgš
timis užteršto lietaus, o mies
tuose oras. prisisotinęs įvairiais
chemikalais, ..graužia" senuo
sius pastatus bei paminklus.
Kalbama apie ..šiltnamio sind
romą", gąsdinama k l i m a t o
atšilimu, atšalimu, sausromis,
daugybes gyviu išnykimu ir ki
tais tragiškais reiškiniais... Žo
džiu, paminėję Žemės diena, pa
sodinę viena kitą medelį savo
kieme, nepamirškime ir toliau
rūpintis savo aplinkos gyvastin
gumu, savo planetos gerove, nes
mums duota tik ši viena žemė.

skausmą turi kaip nors išlieti, kad palengvintu krūtinę.
Tolstant nuo Vokietijos krantų, nuo čia pasiliekančių
šeimos narių, nuo draugų bei pažįstamų, ir atsisvei
kinant su pačiu Europos žemynu, daugelis jaučiamės
apimti savotiškos nuotaikos. Tokiais momentais viskas
darosi savaime. Raginti nereikia. Kažkieno rankos
paliečia ant denio atsinešto akordeono klavišus. Tuo
jau pat kelios dešimtys balsų susijungia į galingą, melan
choliškos dainos skambėjimą. Sklinda balsai jūros ban
gomis į tamsiąja naktį, o mintys s k r e n d a pas
pasiliekančius artimuosius ir j vis tolstančią mūsų
tėvynę.
Plaukiant, ypač nakties metu. kuomet aplink mus
viskas tylu, aiškiai jaučiamas laivo „pulsas". Bet man
tas netrukdo miegoti. Tik anksti rytą staiga pabudęs
jaučiu, kad kažkoks kamuolys ritinėjasi skrandyje, gra
sina per gerklę iššokti. Sukandęs dantis iš palubėje esan
čios savo lovos karstausi žemyn. Net i batus neįsispyręs, basas užlekiu laiptais aukštyn ant denio ir vos tik
spėjau. Prisijungiu prie nemažo skaičiaus vyru. įsiki
busiu į laivo turėklius ir „į Ryga važiuojančiu". Pasi
rodo, kad kai kurie visai miegoti negalėjo ir visą naktį
prasėdėjo ant denio. Tai buvo mano pirmutinis susipa
žinimas su jūros liga. Tačiau kiek pabuvus ant denio,
gaivus ryto vėjelis ir pasirodžiusi saule greit mus \e\
atgaivino ir pusryčius valgėme su geru apetitu.
Tą dieną valgyti gavome tris kartus Palyginti su
paskutinių savaičių pusbadžiu gyvenimu, maistas laive
buvo ..karališkas", tik gaila, kad nykštukiškai karališ
kas. Mums jo neužteko.
Rytui įpusėjus ir be nuotykiu plaukiant, patyrėme
malonu paįvairinimą
'Hvw daugiau)
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LIETUVIŲ TELKINIAI
DAYTONA BEACH, F L
IŠ LIETUVIU
BENDRUOMENĖS
VEIKLOS
Šalia Lietuvių klubo, Lietuvos
Tėvynės sąjungos grupės, „Sau
lutės", BALFo, mūsų telkinyje
jau daugeli metų sėkmingai vei
k i a ir Lietuvių Bendruomenės
apylinkė. Teko būti liudininku,
k a i šią apylinke steigė uolusis
visuomenininkas, didelis bendruomenininkas dr. Vytautas ir
V a n d a Majauskai. LB įsteigi
m a s įvyko dr. V.V. Majauskų
namuose. Po to pasigirdo —,,LB
įsteigta Majausku virtuvėje".
Pirmuoju LB apyl. pirminin
k u buvo išrinktas uolus visuo
menininkas ir bendruomeninink a s Juozas Paliulis. Buvo su
d a r y t a valdyba. Darbas vyko
sėkmingai. Buvo ruošiami LB
renginiai, Vasario 16-tosios pro
g a renkamos aukos, LB nesto
kojo rėmėjų, suaukodavo arti
300 dol. Laiko sąvartoje kito LB
valdybos sudėtis. Pirmininkavo
dr. Vytautas Majauskas, J. Pa
liulis, dr. Sigita Ramanauskie
nė, dr. Birutė Preikštienė, o
dabar LB apyl. vadovauja darb
štusis Mindaugas Petrikas, tal
k i n a m a s k e t u r i ų valdybos
narių.
Vadovaujant d r . B i r u t e i
Preikštienei buvo įvesta graži
tradicija — Bendruomenės pie
t ū s , pabendravimas ir pro
grama. Tokie pabendravimai
(pietūs) vyksta kiekvieno mėn.
pirmąjį trečiadienį Stacey's
restorane. Dalyvauja tarp 50-70
asmenų grupė. Kiekvieną kar
tą pasirūpinama ir programa —
kalbėtojais įvairiomis temomis.
Tęsiant šią tradiciją ir š.m.
balandžio 3 d. t a m e restorane
vyko bendruomenininkų susiti
kimas, pabendravimas, pietūs.
LB apylinkės pirmininkas
Mindaugas Petrikas, pasveiki
nęs arti 60 susirinkusių daly
vių, perskaitė Janinos Budreikienės biografiją ir ją pakvietė
paskaitai.
Janina Budreikienė iš profesi
jos chemikė-vaistininkė, baigusi
aukštuosius mokslus, dirbusi
savoje profesijoje, kalbėjo apie
vitaminus, jų rūšis, sudėtis,
paskirtis, vitaminų istoriją,
kaip ir kada vartojami vitami
nai, kokios vartojimo pasekmės.
Supažindino su įvairių rūšių
vitaminais. O vitaminų varto
jimas yra nemažas, ypač vyres
niojo amžiaus žmonių tarpe.
Paskaita akademinio lygio,
moksliškai paruošta ir klausyto
jams perteikta; labai buvo nau
dinga besidomintiems vitaminų
vartojimu. Po paskaitos prele
g e n t e išsamiai a t s a k ė į
klausimus
Po paskaitos LB apylinkės iž
dininkas Pranas Damijonaitis
perskaitė apylinkės valdybos
finansinę apyskaitą, o kontrolės
komisijos pirmininkas Eduar
das Senkus — revizijos aktą.
Apyskaita ir kontroles aktas

buvo priimti be pataisymų. Iž
dininkui už tvarkingą knygų
vedimą išreikšta padėka.
LB pirmininkas Mindaugas Pe
trikas padėkojo Janinai Budreikienei už paskaitą, pakvietė
dalyvauti LB Floridos apygar
dos suvažiavime, balandžio
12-13 d. vyksiančiame St.
Petersburge.
Pietūs — pabendravimas Sta
cey's restorane vėl vyks š.m.
gegužės 1 d. Visi kviečiami
dalyvauti.
„Kvarteto" koncerto pabaigo
je klubo pirmininkas Jonas
Daugėla pareiškė padėką šio
telkinio lietuviams, kurie, jam
susirgus, reiškė linkėjimus
greitai pasveikti, parašė laišku
čius, skambino telefonu.
Ateinančios lietuviams pa
maldos gegužės 12 d. vyks
Prince of Peace bažnyčioje, Ormond Beach. Giedos ir Motinos
dienos minėjime dalyvaus cho
r a s „Sietynas", vadovaujamas
muz. Antano Skridulio.
LB pirmininkas Mindaugas
Petrikas pranešė, kad į St.
Peterburgą š.m. lapkričio 26 d.
atvyksta iš Lietuvos garsiausias
ansamblis „Lietuva" ir ten
atliks koncertą. Norima autobu
su vykti į koncertą ir iš Daytona
Beach. Prašė pagalvoti, pareikš
ti nuomonę, kad būtų galima šią
ekskursiją organizuoti.
Š.m. balandžio 12-13 d. vyku
siame LB Floridos apygardos
suvažiavime, St. Petersburge,
dalyvavo apyl. pirmininkas
Mindaugas Petrikas, keletas
valdybos ir Tarybos nariu.
LB apylinkės valdyba planuo
ja ir ateityje rengti renginių.
Pažymėtina, kad LB apylinkės
valdyba gražiai bendradarbiau
ja su Klubo valdyba ir kitomis
organizacijomis.
Prieš vasaros atostogas, yra
numatomi Motinos dienos ir
birželio įvykiu minėjimai.
Jurgis Janušaitis
OMAHA, N E
VASARIO 16-JI MŪSŲ
TAUTOS ŠVENTĖ
Brangią mūsų tautai Lietuvos
Nepriklausomybės šventę LB
Omahos apylinkės valdybai
ruošti talkino visi mūsų kul
tūriniai v i e n e t a i — choras
„Rambynas", tautinių šokių
šokėju grupė „Aušra" ir šeš
tadieninė lituanistinė mokyk
lėlė.
Vasario 18 d. šventę pradėjo
me 10 vai. ryto šv. Mišiomis
lietuvių parapijos bažnyčioje.
Džiaugėmės, kad nepaisant šal
to oro, žmonės gausiai susi
rinko. Kad Mišios buvo ypatin
gos, liudijo i r tautinių spalvų
puokštėmis papuošti altoriai, ir
choro giedamos patriotinės gies
mės, mintimis nukeliančios
mus j Tėvynę.
Po pamaldų, 11 vai. r., parapi
jos salėje vyko minėjimas. Ren
gėjams buvo malonu matyti taip
gausiai susirinkusius žmones,
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kad kai kam net kėdžių pritrū
ko.
I mūsų šventę atsilankė vieš
nia iš JAV sostinės — Audronė
Pakštienė, priklausanti US Baltic fondui ir jau 17 kartų lan
kiusi Lietuvą. Dalyvavo ir dve
jus metus Lietuvoje JAV kari
nės atašė pareigose buvusi bri
gados generole Tiiu Kerą, šiuo
metu gyvenanti Omahoje, JAV
strateginėje oro bazėje. Vėliau
gen. Tiiu Kerą maloniai visus
nustebino savo kalbą pradėda
m a lietuvišku pasveikinimu.
Toliau ji kalbėjo anglų kalba.
Pasisakė, kad esame vienodo
likimo, a r t i m o s seseriškos
tautos prie Baltijos krantų. Pa
minėjo, kad ir jos tėvai estai,
karo pabėgėliai, kaip ir mes.
Generole gimusi Vokietijoje ir
kartu su tėvais atvykusi Ameri
kon.

kyklos mokinius. Jaunučiai pa
deklamavo du eilėraštukus, o
jiems šokant „Voveraitė/Zui
kelis" ir „Pučia vėjas'j suaugę
mokiniai jiems padėjo dainuo
dami. Mokyklėlės pasirodymą
pabaigė mokiniai Calem Matz ir
Andrea Rotella, padeklamuo
dami eilėraščius. Visiems buvo
už ką paploti. Mokinius paruošė
mokyklėlės vedėja Aušrelė Sa
kalaitė, mok. Violeta Rotella ir
Ramutė Mitchell.
Programa buvo baigta chorui
„Rambynui" įspūdingai atlikus
tris dainas. Chorui dirigavo Al
gis Totilas, akompanavo Aldona
Tanner.
Po programos buvo puikiai pa
ruoštos vaišės. Jų paruošimu
rūpinosi LB apyl. v-bos nariai —
Nijolė McCallum (Sudavičiūtė)
ir Algirdas Mackevičius, talki
nami būrelio geranorių moterų.
Vaišių metu vyko suartėjimas,
susitikimai, pabendravimas,
nes dalyvavo ir asmenys, kurie
retai pasirodo mūsų telkinio
pobūviuose. Tačiau Vasario
16-ji sutraukia visus mūsiškius
iš arti ir toli. Tai labai smagu,
nes primena, kas esame ir kuo
turime būti.
Jadvyga Povilaitienė

Savo atsilankymu lietuvius
pagerbė Omahos miesto meras
Hal Daub. Taip pat Lawrence F.
Uebner ir Karia Ewert — aukšti
Omaha Sister City pareigūnai.
Kadangi Omaha patvirtinta
kaip seseriškas miestas su
Šiauliais, tai gegužės mėn. mi
nėti asmenys ir dar keli Omahos
miesto pareigūnai ir JAV LB
Tarybos narė Aušrelė Sakalaitė
vyks į Lietuvą ir lankysis
Šiauliuose. Neužmiršo mūsų
šventės kaimynai latviai, jiems
atstovavo Aivars Zeltinš, ir uk
rainiečių atstovas dr. Alex Stolarskyj. Visi čia suminėti svečiai
sveikindami reiškė geriausius
linkėjimus mūsų tautai.
Po susipažinimo su svečiais ir
trumpų pašnekesių, minėjimą
oficialiai pradėjo LB apylinkės
v-bos pirm. dr. Gediminas Mu
rauskas. Įnešus vėliavas ir su
giedojus JAV himną, k u n .
Charles Zach.OSB, sukalbėjo invokaciją. Susikaupimo minute
pagerbti žuvusieji už Lietuvos
laisvę. Po to LB pirm. G. Mu
rauskas pranešė, kad sveikini
mai raštu gauti iš Nebraskos
atstovo JAV Kongrese Daug Bereuter, nuoširdaus Pabaltiečių
draugo. Kongreso atstovo Jon
Christenensen. Nebraskos gu
bernatorius Ben Nelson atsiun
tė proklamaciją, skelbiančią
vasario 16-tą — Nebraskos Lie
tuvių diena. Telefonu buvo
gautas sveikinims iš Šiaulių
miesto burmistro Alfredo Len
kausko.

Minėjimo paskaitai buvo pa
kviesta iš Washingtono atvy
kusi Audronė Pakštienė. Vieš
nia savo kalba sudomino visus
dalyvius, nepaisant, kad pa
grindinė kalbos dalis buvo
anglų kalba. Šventėje esant
nemažai kitataučių, taip pat ir
mūsų jaunesnės kartos jauni
mui, kurių lietuvių kalbos žo
dynas labai ribotas, o buvo svar
bu, kad visi jaustųsi šios šventės
dalyviais. Katučių srautas po
paskaitos tai patvirtino.
Oficialioji dalis buvo baigta
Lietuvos himnu. Išnešus vėlia
vas, po trumpos pertraukos, mi
nėjimas buvo tęsiamas.
Meninėje programoje su tauti
niais šokiais puikiai pasirodė
S ST valdybos pirm Mykolas Abarius sega Saulių Žvaigždės ordiną Lietu „Aušros" šokėjai, vadovaujami
V')'- A:v]iių garbe* 4auliui Vytautui Jokūbaičiui, salia - ClevelandoŽalgirio Gražinos Reškevičienės. Scenoje
saulių kuopos vadas Vincas Čecys.
N u o t r Vytauto Puakoriaua išvydome ir lituanistinės mo

A PAKŠTIENĖ LANKĖSI
OMAHOS MIESTO
IŠTAIGOSE
Omahos lietuvių Vasario
16-sios minėjime paskaitą skai
čiusi viešnia iš Washingtono
Audronė Pakštienė, vasario 19
d., lydima LB apylinkės pirmi
ninko dr. Gedimino Murausko,
lankėsi Sister City Associate
įstaigoje, pusryčiavo su jos
pareigūnais ir turėjo pasikalbė
jimus apie miestų seserystės rei
kalus.
A. Pakštienė ir LB pirm. dr.
G. Murauskas buvo priimti
miesto burmistro Hal Daub.
Malonus apsilankymas truko il
giau negu vieną valandą. Vieš
nia nepraleido progos aplankyti
ir susipažinti su Creighton uni
versiteto tarptautinių programų
įstaiga.
Tikimės, kad grįžusi Washingtonan, viešnia neužmirš
prerijų miesto Omahos lietuvių
telkinio, kuriame yra daug
Lietuvą mylinčių Žmonių.
J. Povilaitienė
ST. PETERSBURG, FL
GRAŽUS
PABENDRAVIMAS
St. Petersburge ir jo apylinkė
se gyvena gana daug lietuvių.
Vieni čia gyvena pastoviai iš
tisus metus, o gana daug atva
žiuoja tik žiemą praleisti. Tokie
po Velykų skuba vasarai į šiau
rę ir pasirodo tik ateinančią žie
mą. Ir Kanados lietuviai taip
pat mėgsta čia žiemas praleisti.
Tuo būdu žiemos metu St. Pe
tersburge lietuvių gerokai pa
daugėja. Lietuvių k l u b a s
sekmadieniais vos sutalpina
pietaujančius. Pagyvėja tada ir
kultūrinis bei visuomeninis
gyvenimas, ruošiami įvairūs or
ganizacijų renginiai, privatūs
pobūviai bei pabendravimai.

Privačiam p a b e n d r a v i m u i
š.m. vasario 29 d. pavakare St.
Pete Beach gyventojai Leoka
dija ir Juozas Žvyniai į St.
Petersburgo Lietuvių klubo
mažąją salę sukvietė arti šimtą
artimųjų bei draugų ir iškėlė
jiems puikias vaišes. Kokia pro
ga? Atsakymas—jokia: namuo
se sunku esą visus sutalpinti, o
klube daug vietos visiems.
Taigi, sveteliai š n e k u č i u o 
damiesi rinkosi į salę, o rūpes
tingi šeimininkai sveikindamiesi visus maloniai sutiko.
Vakaro programos vadovei D.
Mackialienei paraginus, visi
susėdo prie gražiai padengtų
stalų. K u n . dr. M. Č y v a s
sukalbėjo maldą. Tada t r u m p ą
pasveikinimo žodį t a r ė Leoka
dija Žvynienė, o vakarienės
metu besivaišinant skaniai pa
gamintomis gėrybėmis, buvo
pakeltos šampano taurės, šeimi
ninkams sugiedota „Ilgiausių
metų" ir pristatyti vakaro kal
bėtojai: A. Armalis, R. Kalantos
šaulių kuopos pirm. A. Gudonis,
Lietuvių klubo pirm. A. Karnius, A. Kamiene, ALTS-gos St.
Petersburgo skyriaus pirm. J.
Šulaitis ir V. Tumasonienė.
Vieni prisiminė d r a u g y s t ė s
laikus, kiti pabrėžė jų visuome
ninę veiklą, pagalbą įvairiuose
organizaciniuose darbuose, jų
nuoširdumą bei draugiškumą,
reiškė sveikinimus bei padėką
už šias gražias vaišes.
Vaišių programai vadovavo D.
Mackialienė, savo taikliu žodžiu
ir gražiu humoru pagyvindama
vakaro nuotaiką. Be to ji pa
skaitė du feljetonus ir A. Gus
taičio eilėraštį „Ta p a t i " . Ypač
visiems patiko J. Gliaudos
„Siuntinėlis iš Amerikos". Muz.
A. Jurgutis pianinu paskam
bino „Mergaitės r a u d a " ir St.
Juozapavičius prajuokino visus
savo kūrybos feljetonu. D. Mac
kialienė ir St. Juozapavičiaus
dailusis žodis bei A. Jurgučio
muzika buvo graži meninė at
gaiva. Vaišių pabaigoje padėkos
žodį visiems tarė šeimininkas J.
Žvynys.
Jaukia nuotaika kelios valan
dos nepastebimai prabėgo. Tai
buvo pabendravimas, kuriame,
kaip sakoma, buvo ne tik kūnui,
bet ir sielai peno.

p 1 Q r 312«M307

Parduodamas
Orland Park apyl.; 7 kamb.
3 mieg., 2 auto. prijungtas
garažas. Savininkai pirko
kitą namą, norį greičiau par
duoti. Priims geriausią pa
siūlymą. Skambinti:
Bernlce, 312-776-7100
„P«g«r" 312-014-3427.

Kauno apskrities bajorai išsi
rinko savo vadą. J u o t a p o
Kauno Technologijos univer
siteto docentas dr. Vitkevičius.
Kauno apskrityje gyvena 71 tik
rasis Bajoru sąjungos narys.
Gausiausia yra Jeseneik herbo
Kliučinskų giminė. P a s a k Lie
tuvos bajorų sąjungos Kauno
apskrities legitiminės komisijos
pirmininko Ruko Daujočio, i
Bajorų sąjungą priimami t i k t ų
Lietuvos didikų palikuonys, ku
riems titulai buvo suteikiami
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės ir Žečpospolitos laikais.
Rusijos carų suteiktų privilegyų
bajorų palikuonys nepripažįsta.
Balandžio pabaigoje y r a numa
tytas Lietuvos Bajorų seimas.

RIMAS L STANKUS
«Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
> MUS kompuiteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veNuI
• Perkame ir parduodam* namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuotakia

[ttMfdtfKAUOŠl
' 7*22 S. ftbaH M ,
| « 4 5 S. Vdws. A W

, DANUTĖ MAYEK
284-1900.

MISCELLANEOUS

Jei noriai parduoti ar pirkti namus,
į Danutę Meyar.Jt ptopningsjir
patarnaus. įkainavimas vadui.

ELEKTROS
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-771-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOMUO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR OYVYBtS OfUUMMAS.
Agentas Frank Zapotis ir Oft. Mgr
Aukse S. Karte kalba lietuviškai
FRANK ZAPOUS
320tVt We*t M « i Street
Tel. (70*) 4 2 4 - a t M
(312) SS1-M64

OLSICKICO^K.
lHIStitiStrett
iMataMlIldl

MARIJA STONKAS
•įPi
Bus. 701257.7100
fi>l®«fl te. 701969J732
eoLDuieu.
BANK.CR U

MCHrSAN
COUMBA BANKER RR3T M898CAN

J K S CONSTRUCTrON
..Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
alummiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tai. 708-989-2858.

ION.WMttakerSt.
N«w Bufeto, M l 49117

VIDA B. ŠVABAS
Tel. namų
bus.
fax.
v.m.

616-756-1408
616-489-3180
616-469-5445
616-469-7238

Perkant ar parduodant
• namus • žeme * Okius arba
komercine nuosavybe

B&D
Atliekame:

• Visus statybinius darbus
• Išorės ir vidaus namų remontus
• Dengiame stogus
T A (312) 625-3465

Apt. fof sale m Kaunas, Laisves
ai. (65B-1), 100 sq. mtrs. Recentty
remodeled. Attractive, suitabte tor
home or omce. $35.000.
PhoneffaK 370-7-228-712
IEŠKO B U T O

MOVINO—KRAUSTYMAS
Profesionalus patarnavimas
prieinamomis kainomis,
•„ jums patogiu laiku. Drausmes
garatuotas. Kreiptis:
Gediminas: tel. 312-S25-4331

Jauna išima ieško
išsinuomoti butą.
Skambinti: tst 312-490-7322
HELP WANTED

IEŠKO DARBO
laikau

Trys vyrai ii Lietuvos ieško bet gyventi kartu, padėti vyr. amžiaus
kokio darbo. Tel. 3 7 8 - 7 8 8 3 .

St. Všk. Skambinti po 5 v. p.p.
IŠRINKTAS K A U N O
BAJORŲ V A D A S

RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

moteriai namų ruošoje, virti valgy
ti; 6 d. darbo, 1 d. laisva. Maistas,
butas, alga. Tel. 312-523-1311.

STASYS BARAS
Audio kasete ir CD
Dainuoja lietuviškai įvairių operų arijas. Stuttgardo symfoninis
orkestras. Diriguoja Darius Lapinskas ir Aleksandras KuctOnas
Audio kasete - 1 0 doL Su persiuntimu 12 doL
CD • 15 doL Su persiuntimu 17 doL
Gaunamos DRAUGE 4545 W. 63rd S t Cnfcagp, IL 80829

Kraustotės į Floridą?
Juozo Stanaičio firma
INVESTMENT
PROPERTTES
siūlo pagalbą perkant namus,
žemes ar biznį Floridoje.
Tel/Fax: 1-800-330-List
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ti tik 23 nariai, o reikia — 50. DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. balandžio mėn. 26 d.
Iš kur toks užsispyrimas ir ne LB Krašto valdyba, ji netoli
PASTABOS IR PADĖKA
siskaitymas su realybe? Jie tenuvažiuos. Dėkime LB viltis
patys pasijuto atsidūrę akligat- į j a u n e s n i u s b e n d r u o m e n i Visos Lietuvos savivaldybių
vyje, todėl jau 1996 m. kovo 9 d. ninkus, kadangi vyresniųjų gre rinkimams Tėvynės sąjunga
KALBĖKIM LIETUVIŠKAI
keičia savo sprendimą ir nuta tos greitai tirpsta.
išleido apie 64,000 dol. Rezulta
ria PLB IX seimą šaukti 1997
Daug tuo klausimu buvo atsi
Baigdamas dar kartą siūlau tai, kaip visi žinome, puikūs.nes
metų vasarą — birželio pabai
liepimų ..Draugo" laiškų sky
PLB valdybai, vadovaujamai dauguma savivaldybių nebėra
goje ar liepos pradžioje. Juk
riuje del j a u n o s s k a u t u k ė s
Broniaus Nainio, galimai grei LDDP rankose. Kažkas juokau
PLB valdyba gerai žino, kad to
atsakymų angliškai į lietuviškų
čiau keisti savo sprendimą ir damas paminėjo, kad pas mus
kiam nutarimui reikia keisti
klausimą. Kadangi buvo pami
šaukti PLB IX seimą Šiaurės didesnio miesto kandidatai į
PLB Konstitucijos paragrafą 10
nėtos vadovės dėl savo tokio ap
Amerikoje 1996 metais. Nuošir „dog catcher" postus kone tiek
(Pasaulio Lietuvių Bendruo
sileidimo, tai manau ir mums
džiai prašau: tik nesikarščiuoki- pat išleidžia rinkimams laimėti.
menės atstovai renkami ketve
galima pasiteisinti. Stebiuosi,
te, o garbingai užbaikite savo Tas tik reiškia, kad Lietuvoje
riems metams), 21 (PLB valdy
palyginti mažos rinkiminės
kad tik Kaziuko mugėje išgirs
ba renkama ketveriems me kadenciją.
tas angliškai atsakymas iš
V y t a u t a s K u t k u s išlaidos sėkmingai balsuotojus
Po „Leliumai" koncerto Clevelande. Prie vaišių stalo iš k. — Algis ir Dalia tams), 29 (PLB Garbės teismas
jaunos skautukės.
PLB VIII seimo narys informuoja.
Krikščiūnai ir Dievo Motinos parapijos klebonas kun. G. Kijauskas, SJ. renkamas ketveriems metams)
Daugeliui mūsų nėra abejo
Šių dienų vadovės ..kalbėk
Nuotr. V. Bacevičiaus ir 30 (PLB kontrolės komisija
MIRŠTANTI
LIETUVIŠKA
nės,
kad LDDP net ir su labai
lietuviškai"' girdėjo, joms pa
Sutinku, kad anglų kalba per
renkama ketveriems metams).
SPAUDA
imponuojančiu
prezidentu, turi
Žvilgterėkim
trumpai
į
LF
čioms tai taikant. Mes prisime
tytojų laiškus, nenoromis per
daug naudojama lietuvių bend
Ar buvo atsiklausta Garbės
Kai šiandieną pažvelgi į pra būti, Lietuvos piliečių sprendi
name mūsų vadovų rūpestį ir
šasi mintis, kad gal M. Re tarybos demokratinius rinki
radarbiavime. Esu pati kalta,
teismo ir kontrolės komisijos, ar
eitį, t.y. 15-20 metų atgal, kai mu, iš valdžios pašalinta. Gal
nuolatinį raginimą kalbėti
inienei „kilimas buvo ištrauk mus. Neturiu LF by-laws, neži
dažnai persimetu iš lietuviškos
sutinka pasilikti tose pareigose
pamatai, kas darosi šiandieną todėl Seimo rinkimais ir tuo
lietuviškai. Ačiū jiems. Iš mūsų
tas iš po kojų" tik dėlto, kad ji nau jų taisyklių. Tačiau, ar
į anglišką ir atgal. Mūsų vaikai
dar vienerius metus? Ar ne
su mūsų spaudos pirkimu, tai pačiu Lietuvos nepriklausoma
buvo taip pat geriau ar blogiau
moteris. Iki dabar nebuvo spau galima patikėti, kad 9 milijonų
dažniau kalba angliškai — jie
lengvapėdiškai žaidžiama su
apverktina padėtis. Čia pateik ateitimi susirūpinę Detroito
lietuviškai kalbančių. Laikui
doje jokio kitokio argumento, fondas, šiame procese neturi
antros ir trečios k a r t o s vaikai.
PLB Konstitucija? JAV LB Ta
siu šiandieninę statistiką iš To apylinkės lietuviai, dr. Andri
bėgant, vienos pramoko geriau,
kad taip nėra. Atvirkščiai: visur jokių taisyklių? Rinkimų metu
Džiaukimės, kad jie dar turi
ryba tokių „štukų" neišdarinė
ronto Prisikėlimo parapijoj kienės apsilankymo metu suau
kitos primiršo susidėjus gyve
apie ją rašoma, kaip apie darbš kas nors iš publikos pasiūlo
noro dalyvauti lietuviškoje veik
ja.
spaudos kiosko, pro kurį k a s kojo Tėvynės sąjungai 1,504 dol.
nimo aplinkybėms. Tos kurios,
čios, sumanios, gabios bei išmin žmogų, kurio net kreditas nega
loje, mokyklose, skautuose ir
Pagal PLB Konstitucijos 17
sekmadienį praeina daugiau rinkimų išlaidoms paremti. Už
išsilaikė organizacijoje, lietuvių
tingos moters asmenybę.
lėjo būti patikrintas-išrenkamas
a t e i t i n i n k u o s e . G a l mažiau
paragrafą,
Konstitucijai
keisti
kaip tūkstantis žmonių, ir kiek tai visiems aukojusiems labai
kalbos neužmiršo. Yra ir mišrių
Visi šie faktai ir ateities vizi į tokį svarbų postą. Man atrodo,
kritikuokime ir d a u g i a u ieško
reikia
kvalifikuotos
daugumos.
iš jų įsigyja lietuvišką knygą ar nuoširdus ačiū!
šeinių, kuriose vaikai girdi dau
kime, kaip toliau t ę s t i ir tobu ja apie lietuvės moters rolę kad LF turėtų šio įvykio pro Kvalifikuotą daugumą sudaro
laikraštį. Nuo šių metų pradžios
giau anglu kalba. Tie tėvai lei
Nepaslaptis, jog mums progų
pirštus
nepraleisti,
ištirti
ir
linti mūsų nykstančias organi lietuvių organizacinėje veikloje,
du trečdaliai nuo sesijoje užsire iki šiol kas sekmadienį buvo aukoti pinigus Lietuvos reika
džia vaikus į lituanistines moišaiškinti,
kas
atsitiko
ir
kodėl
paskatina
gerokai
susimąstyti.
zacijas. Pašvęskime laiko bent
gistravusių atstovų. Nors PLB parduota po 2 knygas, 10 laik lams tikrai netrūksta. Tačiau
k\klas ir lietuviškas organi
viena šeštadienį į metus atvykti Neatsakyti klausimai dėl M. taip atsitiko. Reikalui esant, net valdyba PLB IX seimui jau se
raščių ir pora žurnalų.
zacijas, norėdami, kad jų vaikai
manome, kad, iš pagrindų nepa
i Jaunimo ar Pasaulio lietuvių Remienės turėtų būti atsakyti, anuliuoti rinkimus.
niai ruošiasi, sudarė net tam
palaikytu ryšį su lietuviais
sikeitus Lietuvos valdžiai, mes
nes
paliekant
„tuščią
vietą",
Ir
jei
taip
ir
toliau
bus,
joks
D
a
n
a
Č
i
p
k
i
e
n
ė
centrus ir p a m a t y t i , kaip skau
Willoughby, OH reikalui specialią komisiją, bet spaudos kioskas negalės išsi tik lopysim tą lopą kitu lopu ir
Norėčiau paklausti kritiku, ar tai ar kokios kitos organizacijos mūsų vaizduotėje ji bus užpil
sako, kad j a u neužtenka laiko. laikyti, nors, pagal statistiką, galų gale bėgsim risčia nuo
mes neturėtume priimti i litu dirba su vaikais. Gal galėsite doma ne taip, kaip kilnios dva
O ar PLB valdyba pagalvoja, Toronto mieste gyvena per kiekvieno, kilniam tikslui au
PLB IX SEIMO LAIKAS
anistines mokyklas ir organi prisidėti savo patirtimi. Kritika sios redaktorė O. Bindokienė
kiek bus laiko, jei PLB VIII 10,000 mūsų tautiečių. Ypatin kos prašančio. Todėl padėti Lie
IR VIETA
zacijas tų silpniau kalbančių tik atstums jau dabar pervargu „Paskalos ir tikrovė" rašo:
seimas n u t a r s termino nepra- gai iš naujosios lietuvių kartos tuvos piliečiams išrinkti, dr.
lietuviškai? Šių dienų vadovei sius dirbančius vadovus ir visai „Galbūt net reikėtų džiaugtis,
tęsti? Ką galvoja tuo atveju nei vienas tautietis nėra nu Andrikienės žodžiais. ..švariu
Praėjusioje
JAV
LB
Tarybos
kad
tokios
ypatingos
energijos
dažnai tenka išaiškinti angliš pašalins jaunimą, kuris dabar
daryti PLB valdyba?
pirkęs jokios spaudos. Senajai rankų" valdžią turi būti vienas
kai tiems, kurie nesupranta lyg ant siūlo kabo. 50 metų pa ir sumanumo moteris, kaip M. sesijoje, kuri įvyko 1995 m.
Eikime
dar
vieną
žingsnį
to
spalio
14-15
d
St.
Petersburge,
Remienė,
netekusi
aktyvios
kartai iškeliavus Anapilin, ne mūsų pirmaeilių uždavinių.
viską lietuviškai.
stangos buvo dėtos išlaikyti
liau.
Sakykime,
PLB
VTH
seimo
FL,
siūliau
prašyti
PLB
valdybą
rolės
Lietuvių
fonde,
galės
dau
liks nei vieno lietuviškos spau
Lėšų telkimo vajų Tėvynės są
Atleiskite už mūsų apsilei lietuviškas organizacijas išeivi
a
t
s
t
o
v
a
i
n
u
t
a
r
s
p
r
a
i
l
g
i
n
t
i
šaukti
IX
PLB
seimą
Šiaurės
giau
laiko
skirti
kitiems
dar
dos
skaitytojo.
Juoda
ateitis
jungai
dar tęsime. Norintieji
dimą. Prisimenu pati stovykloje joje. Neužmirškime, kad tik per
terminą
ir
PLB
IX
seimas
bus
Amerikoje.
Vienas
motyvų
šiam
bams".
Iš
šono
žiūrint,
ne
lietuviškai
spaudai.
įdomu,
kaip
prisidėti,
malonėkite skambinti
užrašus ..kalbėkim lietuviškai". vaikus bus t ę s t i n u m a s to sun
manau, kad tai labai geras bū siūlymui buvo įsitikinimas, kad šaukiamas 1997 m. birželio pa ilgai dar galės išsilaikyti mūsų N. Udriui, 810-642-0472.
Praeidamos nusišypsodavome. kiai pradėto darbo.
das užbaigti bet kokį darbą. Čia, į PLB seimą Lietuvoje sutiks baigoje ir liepos pradžioje Lietu laikraščiai?
Narimantas Udrys
Mes kalbėdavom lietuviškai
D a n a M i k u ž i e n ė gerai pagalvokime. Jeigu tai per mažas atstovų skaičius ten voje. Pažiūrėkime, kas prak
Tėvynės sąjungos Detroito
Stasys P r a k a p a s
prie vadovu, o kai jų nėra. taip.
Shorewood. IL būtų vyras, tiek pat sumanus, važiuoti. Mano realistiškas spė tiškai įvyks, jei į tą seimą
skvrius
Toronto, Canada
kaip mums lengviau.
kaip M. Remienė, ar ir jis taip jimas pasitvirtino, nes pagal nesusirinks trečdalis seimo
Norėčiau pasakyti mūsų bu
DEGUTO ŠAUKŠTAS
„gražiai ir mandagiai" būtų JAV LB Tarybos prezidiumo atstovų? PLB Konstitucijos 15
vusiems vadovams. Mes sekame
MEDAUS STATINĖJE
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
nusodintas ir džiaugtųsi tųo, pranešimą, jame sutiko daly paragrafas sako: „PLB seimo
jų pėdomis. Nenusiminkite ir
sesija
įvyksta,
jeigu
joje
daly
kuo D. Bindokienė siūlo džiaug vauti tik 23 nariai. Tame Tary
mes ta pati sakome ..kalbėkime
Kovo 30 dieną Lietuvių fondo
tis
M. Remienei? Manau ne. Gal bos suvažiavime dalyvavo ir vauja ne mažiau kaip vienas
lietuviškai".
metiniame suvažiavime LF taPLB valdybos pirm. Bronius trečdalis seimo atstovų. Ar vėl
Ir tol. kol bus klausančiu, ge rybon nebuvo i š r i n k t a per- jau pats laikas ir lietuvei mote
Nainys, kuris kietai laikėsi už reikės keisti Konstituciją, arba
riai
nepasitenkinti
antraeilės
riau ar blogiau mokančių lietu rinkiman kandidatavusi ilga
Jau vieneri metai praėjo, kai Mirties Angelas išsivedė
tai,kad seimas vyktų tik Lietu prailginti PLB Seimo atstovų ir
rūšies
piliete.
Realiai
pažiūrėti
šeimos tėvą a.a. SIMONĄ pas jo taip numylėtą RŪPIN
viškai, bus lituanistinės mokyk metė Fondo narė. darbšti visuo
voje. Po ilgokų diskusijų JAV PLB valdybos kadencijas šeše
TOJEH, palikdamas čia žemėje žmoną Oną, du sūnus ir tris
los ir lietuviškos organizacijos, menininke, daugelio organiza į savo pilietines teises ir prisi
LB Taryba nutarė prasyti, kad riems metams, arba panaikinti
imti
tą
atsakomybę,
apginti
dukteris, anūkus ir gimines bei artimuosius draugus.
i asijuokdami. kritikuodami cijų darbuotoja, visuomet be
savo ir kitų, paties Dievo žmo PLB seimas nebūtų ruošiamas Konstitucijos 15 paragrafą?
Minint šią liūdną sukaktį, šv. Mišios bus aukojamos už
Lr ilime greičiau visko netekti,
priekaištų gilios pagarbos ir
Lietuvoje. PLB pirm. Bronius
gui
duotas,
teises.
Reikėtų
im
velionio
sielą sekmadienį, balandžio mėn. 28 d. 10:30 vai. ryto
„Drauge"
1996
m.
kovo
26
d.
s. d r . Dalia T r a k i e n ė nuoširdaus dėkingumo užsi
Nainys tai girdėjo. JAV LB s p a u s d i n t a m e Vytauto KaŠvč.
Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke.
tis
aktyvios
rolės
savo
ir
kitų
..Aušros Vartų" ..Kernavės" tarnavusi Marija Remienė. TarMaloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
Tarybos nutarimas PLB valdy manto straipsnyje „Atidėtas
gyvenime,
nes
blogis
augs
ir
plė
tunto tuntininke Hirn kokia ..piktoji dvasia"
vauti šv. Mišiose ir prisiminti savo maldose a a SIMĄ
sis tik tada, kai nieko ne bai buvo nesvarbus, nes gruo PLB seimas" puolama JAV LB
ar .juodoji r a n k a " būtų kišusi
PAULIŲ.
darome. Nemanau, kad būtų la džio 31 d. bendraraštyje Nr. 20 Krašto valdyba. Tokie straips
pagalį į LF pavyzdingai ir pasi
MAŽIAU KRITIKOS.
bai pavyzdinga ir kitoms mote pranešė, kad PLB valdyba nu niai prie bendro darbo netrau
Nuliūdime liko: žmona Ona, sūnus Algis, marti
gėrėtinai sėkmingai riedančio
DAUGIAU DARBO
rims, kad Remienė nuleidusi tarė IX PLB s*imą ruošti Lietu kia, bet atstumia. PLB valdyba
Violeta,
sūnus Edmondas, marti Virginija, duktė Irena,
vežimo r a t u s . Šioje organiza
galvą pasitrauktų. Tai tik voje 1996 metais, net nelauk turi gyventi šioje žemėje, o
žentas Arūnas Draugeliai, duktė Aldona, žentas Rimas
Jau kelinta savaite laiškų cijoje ne vieta asmeniškumui, parodytų, kas gali atsitikti dami JAV
Prezidiumo ko- neskraidyti padangėse. Tik,
Vaitkai. 'duktė Roma, žentas Virgius, devyni anūkai,
skyriuje skaitau laišku apie sąskaitų suvedinėjimui ir nepo- lietuviškoje organizacinėje veik respondencin|u būdu atsiklausigiminės Lietuvoje ir Amerikoje.
glaudžiai
bendradarbiaudama
Kaziuko muge ir angliškai tizmui. Darnos ir pakantos!
loje ir lietuvės moters pilietinių mo rezultate, kas sutiks būti su JAV LB Krašto valdyba, ji
Kalbančia skautuke. Laiškai D r . F e r d i n a n d a s V. K a u n a s teisių laikrodį atsukti atgal PLB IX seimo atstovais. Vėliau
I galės sėkmingai traukti PLB
Westchester, IL
visokį, kritikuojantys ir peipaaiškėjo, kad sutiko dalyvau vežimą. Nesutardama su JAV
kelis šimtmečius.
kianty-. Mano bus paaiški
KUR ŠUO PAKASTAS...
nantis, ne pateisinantis. Esu
skaute jau nuo mažens. Mano
Spaudoje skaitant apie Lietu
trys vaikai yra skautai. Dabar
MOTINAS
esu skautuku vadovė. Darbas viu fondą ir jo tarybos pirminin
sunkus. Kas šeštadienį reikia ke Mariją Remienę, darosi net
sugalvoti ka nors įdomaus. koktu. Bendras vaizdas susida
Savngs and Loan Association
skautiško pristatyti. Bet svar ro, kad kas nors. kur nors yra
biausia, reikia sugalvoti, kaip netvarkoj. Kaip lietuviška pa
pristatyti, kad visiems būtu su tarlė sako: kur nors šuo pakas
p r a n t a m a . Matot, lietuviai tas... O jeigu jis pakastas, tai
AuJros Vartų Madona
-kautai priima visus lietuviu reikėtų gerai apsižiūrėti, kad
Indėliai
iki
$100,000.00
kilmes vaikus, nesvarbu, ar jie laikui bėgant, nepradėtų dvok
ti
u'erai kalba lietuviškai, ar ne
Apdrausti Federalinės valdžios
Motino* Dienos Novena — Geg. 3—12
Stengiamės pristatyti visą skauSkaitant Danutės Bindokietiška medžiaga, kiek tik galime nės vedamuosius: ..Paskalos ar
BRIGHTON PARK
lietuviškai. Rako stovykla yra tikrovė" bei ..Moterys ir poli
MAROUETTE PARK
visiem skautam. Lietuvių kil tika", taip pat „Draugo" skai4040 ARCHER AVENUE
Si norma i Vilniaus Antras Vartų Stsbokl. Gailestingumo ir
2567 WEST 69th STREET
Nepaliaujamo* Pagalbos S*č. Ditvo Motina Margą bui eelebruojama
(1-312) 254-4470
(1-312)925-7400
ui mftsų mKinaa. Įrmr*—. ooirss, noCiutas ir imonas, gyvas ir
BRIDGEVIEVV

LAIŠKAI

mes s k a u t u k a m s n ė r a atskiros
skautų stovyklos. Žinoma, lietu
vių kilmės vaikai galėtų važiuo
ti į Dainavą kur y r a „Angliu
kų" stovykla, bet t a stovykla
nėra s k a u t a v i m o pobūdžio.
Trūksta vadovų, kurie t u r i laiko
ir noro dirbti kas šeštadienį, iš
kylauti ir atiduoti dvi vasaros
atostogų
savaites
Rako
stovyklavietėje. Yra d a u g buvu
sių skautų ir skaučių, kurių
nematome. Kur visi dingo? Ne
galime norėti, k a d tie patys
žmonės, kurių veidai ir pavar
dės matyti kas s a v a i t ę laikraš
čiuose, išlaikytų mokyklas ir
organizacijas.

A.TA.

-T-5.

SIMONAS PAULIUS

m

Pagerbkime mūsų

75 metus aptarnauja lietuvius

įjungdami jas į
ii specialų
šv. Mišių devindienįl
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DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. balandžio mėn. 26 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Vasario 16-taja minint Čikagos lit. mokykloje 02.17 d. Prie paminklo žu
vusiems dėl Lietuvos iaisves Jaunimo centro sodelyje (iš kairės) mokyklos
vedėja Jūrate Dovihene, gen. garbės konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza ir
ALTo Čikagos *kyr;aus pirm. Matilda Marcinkienė.
Nuotr. Zigmo Degučio
Dr. Aldona Vasiliauskienė,
viešnia mokslininke iš Lietuvos,
kalbės apie kultūrini gyvenimą
tėvynėje ne Ateitininkų namuo
se, kaip anksčiau buvo skelbia.
bet Pasaulio lietuvių centro
Bočių salėje, šį penktadienį, t.y.
šiandien, balandžio 26 d., 7:30
vai. vak., „Saulutės" rengiama
me Atviro žodžio forume, kur
apie Lietuvos ekonomiją ir pre
kybą taip pat kalbės Jonas Pa
bedinskas ir Antanas Grina.

Lietuvių dailės muziejus
PLC patalpose steigia ..Genoci
do galeriją". Muziejus nori su
rinkti mums labai skaudaus
laikotarpio knygas, straipsnius,
laiškus, atsiminimus, nuotrau
k a s , skulptūras... Pradžiai
Dailės muziejus jau turi keletą
s k u l p t ū r ų . Jeigu kas t u r i
medžiagos iš to laikotarpio,
siųskite šiuo adresu: Lietuvių
dailės muziejus. 14911 — 127
Str.. Lemont, IL. 60439. tel.
708-257-2034.

Amerikos Lietuvių tautinės
s ą j u n g o s p i r m i n i n k a s dr.
Leonas Kriaučeliūnas šį savait
galį vyksta į Bostoną dalyvauti
Tautines sąjungos Bostono sky
riaus susirinkime ir jo rengia
mojoje kultūrinėje popietėje.
Nejaugi m a m a turės pietus
gaminti ir per Motinos dieną!
Paskubėkite užsisakyti vietas į
Motinos dienos pietus, ruošia
mus Pasaulio lietuvių centre
gegužės 12 d., 12 vai. Ruošėja —
Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misija. Rezervacijas priima Al
dona Palekienė 708-448-7436 ir
Nijolė Stelmokienė 708-2576846. Rezervuoti vietas būtina.
Joseph Šalkauskas, Waukegan, IL, siųsdamas „Draugo"
laikraščio prenumeratos mo
kestį, jo neužmiršo pridėdamas
130 dol. auką. Dienraščio rėmė
jai prailgina jo gyvavimą ir savo
pagalba liudija jo vertę. Už
dosnią dovaną esame nuošir
džiai dėkingi.

RASOS SUTKUTES
TAPYBOS PARODA

MADŲ PARODA 1996 M.

Pasaulio lietuvių centro
valdyba ar jos pirmininkas di
diesiems, metiniams rengi
niams, kaip madų paroda, Nau
jų metų sutikimas, metinis cent
ro pokylis, pakviečia vadovą —
pirmininką tam specialiam ren
giniui suruošti. Pakviestas pir
mininkas susidaro komitetą ir
pradeda darbą.
Šių metų centro madų paroda
„Rudens simfonija" įvyks lap
kričio 24 d. Madų parodos va
dove — pirmininke pakviesta
visuomenininke Irena Kriaučeliūnienė. Pirmininkė turi
nemažą patyrimą vadovauti di
desniems renginiams, nes ji ir
pernai labai sėkmingai suruošė
PLC įdomią bei gražią madų pa
rodą, nors pasiruošimui nebuvo
per daug laiko. Dėkojame Irenai
Kriaučeliūnienei. kad tą sunkų
darbą apsiėmė ir šįmet.
Balandžio 18 d. 7 vai. vak.,
pirm. Irena Kriaučeliūnienė su
šaukė pirmą posėdi savo namuo
se. Įvairiems darbams atlikti
pakvietė nemažą būrelį moterų,
kurios mielai sutiko prisidėti
prie darbų, ruošiant madų paro
dą. Komitetą sudaro: Irena
Kriaučeliūnienė — pirmininkė,
Dalia Dundzilienė, Irena Draugelienė, Genė Rimkienė, Nijolė
Maskaliūnienė, Emilija Valančienė, Alė Leliene, Rita Penčylienė, Rūta Vaznelienė, Dana
Gylienė, Irena Kazlauskienė,
Bronė Nainienė. Pasitarėme
Petras Venskus, Sudbury,
apie reikiamus atlikti darbus ir
Ont., Kanada, siųsdamas
jais pasiskirstėme.
„Draugo" prenumeratos mokes
Komitetas stengsis, kad madų
tį, už kalėdines atvirutes ir
kalendorių, atsiuntė 90 dol. Tai paroda būtų graži, įdomi, trupu
gražus ir vertingas dienraščio tį kitokia ir patenkintų daly
prisiminimas, nuoširdžiai dėko vaujančių skonį. Pradžia jau
padaryta, tad darbai pamažu eis
jame už auką.
pirmyn.
Abiturientų pristatymo po
Po posėdžio malonių šeimi
kylis ruošiamas sekmadienį, ninkų buvome pavaišintos ir
gegužės 5 d., 5 vai. p.p., Condesa dar daug kalbėjome apie atei
Del Mar salėje, Alsip, IL. nančią parodą ir PLC reikalin
Rengia Lietuvių moterų klubų gumą, nes visas, iš madų paro
federacija ir visus kviečia. dos gautas, pelnas eina centro
Pokylis pavadintas „Pavasario išlaikymui. Tą vakarą aplink
žiedai".
siautė didžiulė audra, tai mes
kelios baugesnės,, vos tik lietui
sustojus lyti, skubėjome namo.o
likusios dar ilgiau kalbėjosi ir
planavo ateities darbus.
Bronė Nainienė

Rasos Sutkutės meno parodos
atidarymas įvyks penktadienį,
balandžio 26 d., 7 vai. vakaro
Čiurlionio galerijoje. Jaunimo
centre. Dailininkė turi Syracuse
universiteto dailės bakalauro
laipsnį (1987) ir Čikagos meno
instituto mokyklos dailės ma
gistro laipsnį (1993).
Apie savo kūrybą Rasa Sutkutė sako: „Dažnai mano darbai
kyla iš noro išreikšti emocinį ir
fizinį žmogaus grožį. Dažnai
tapau moters portretą —jos stip
rų ir, iš kitos pusės, trapų įvaiz
dį. Tapyboje taip pat bandau iš
reikšti savo mintis apie šių
dienų žmogaus egzistenciją ir
į t a m p ą , ž a i b i š k ą prasmių
slinktį".
Aliejinės tapybos drobėse Ra
sa Sutkutė komponuoja didelio
kultūrinio krūvio įvaizdžius: an
tikines skulptūras, kaukes, pop
kultūros reklamų iškarpas. Šie
praeities fragmentai stovi kiek
vieno žiūrovo įsivaizduojamame
muziejuje. Dailininkė juos įdeda
į netikėtą aplinką, apšviečia fan
tastiška neonine šviesa, keis
dama nusistovėjusį supratimą
apie kultūrą. Rasa Sutkutė tapo
drąsiai ir žaismingai. Kiek
vienas jos darbas yra ne tik
įdomus vaizdas, bet ir intri
guojanti istorija.
D a n a s Lapkus

J A V AMBASADORIUS
LIETUVAI ATVYKSTA I
ČIKAGĄ

Dalis moterų, sutikusių prisidėti prie madų parodos ruošimo š.m. lapkričio 24 d. Iš kairės: Rita
Penčyhene. Gene Rimkiene. Nijole Maskaliūnienė. Irena Kriaučeliūnienė — pirm., Emilija Valančiene ir Daha Dundzilienė.
x Operečių koncertą gir
dėsime šį sekmadieni, b a l a n 
džio 28 d.. 3 vai. p.p. Maria mo
kyklos salėje. Dainuos Kauno
valstybinio muzikinio teatro
dainininkai, šoks baleto šokėjos,
gros Kauno simfoninis orkest
ras, dainuos sol. Virgilijus No
reika ir Lietuvių Operos choras.
Dinguos maestro Julius Ge
niušas. Bilietai gaunami ..Sek
lyčioje", o koncerto diena nuo
1:30 vai. p.p. prie įėjimo į salę.
Dalyvaukime paskutiniame šio
sezono koncerte, kurj rengia
mūsų Opera!
(ak)
x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir p a r d a v i m e
jums nuoširdžia: patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
da. Albinas Kurkulis. tel.
312-360-5530 arba jo sūnūs ir
partneriai Andrius Kurkulis.
tel. 312-360-5531 ir Paulius
Kurkulis. 312-360-5627, dirbą
su Oppenheimer & Co., Inc.
Chicagoje. Iš kitur skambinkite
veltui: tel. 1-800-621-2103.
tski

x TRANSPAK
praneša:
„1581 m. birželio 15 d. Steponas
Batoras paskelbė privilegiją,
kuria Alytui buvo suteikta
Magdeburgo teisė — juridiškai
jis tapo miestu". Pinigai, siun
tiniai ir k o m e r c i n ė s siuntos į
Lietuvą. Maisto siuntiniai.
TRANSPAK. 2638 W. 69 St.,
Chicago, IL. tel. 312-436-7772.
(sk)
x A m e r i k o s Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas —
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per
WCEV 14.50 AM. Tel. 3128474903, adresas: 4459 S. Francisco, Chicago, IL 60632.
(sk)
x „Dovana Petravičiui" —
to amžiaus. 90 metų sukakčiai
paminėti, rengiama Lietuvos
dailininkų dovanotų kūrinių pa
roda Lietuvių Dailės muziejuje,
Lemont, IL š.m. balandžio 27
- rugsėjo 30 d. Atidarymas šeš
tadienį, b a l a n d ž i o 27 d. 7:30
vai. vakaro. Parodos tikslas —
paremti Viktoro Petravičiaus
monografijos II tomo išleidimą.
(ski

x Prel. Juozas Prunskis at
siuntė $250 Lietuvos našlai
čiams, ir sako: „Džiaugiuosi,
kad stengiatės padėti Lietuvos
našlaičiams". Už auką našlaičių
vardu dėkojame! „Lietuvos
Našlaičių globos" komitetas,
2711 W. 71 St., Chicago, IL
60629.
(sk)
x American Lithuanian
Club, Whiting, N J globoja
našlaitę Lietuvoje. Pratęsdami
globą kitiems metams atsiuntė
$150. Dėkojame! „Lietuvos
Našlaičių globos" komitetas.
(sk)
x D ė m e s i o ! Parduodamas
,.Deluxe condo" 5 kamb., 2 vo
nios, 2 mieg. antrame aukšte, su
balkonu, 2 auto. apšildomas ga
ražas, lietuvių apgyventoje, ra
mioje vietoje, prie krautuvių,
gero susisiekimo, bažnyčios,
banko ir ligoninės, Oak Lawn
apyl. Skambinti: Algiui Liepin a i č i u i , Linas Realty, 708447-3351 arba 312-890-5821.
(sk)

Gegužės 3 4 d. Čikagoje įvyks
konferencija, kurią rengia „De
partment of State", „Depart
ment of Defense" ir „Central Inteligence Agency". I šią konfe
renciją yra pakviesti akademi
kai, valdžios atstovai bei eksper
tai aptarti ir diskutuoti Baltijos
kraštų ateitį. Taip pat į šią kon
ferenciją yra pakviesta Regina
Narušienė, JAV LB-nės Krašto
valdybos pirm., kuri kalbės eko
nomijos, saugumo bei politiniais
klausimais.
Iš JAV valdžios pusės daly
vaus visi aukštesnieji pareigū
nai, vienaip ar kitaip susiję su
Baltijos kraštais. Ši konfe
rencija yra labai svarbi, nes ji
darys patarimus ir išvadas, kaip
reikia padėti Baltijos kraštams.
Mūsų, išeivijos lietuvių, yra gar
bės reikalas, kad tie konfe
rencijos dalyviai būtų tinkamai
informuoti ir palankiai nu
teikti. Konferencijon atvyksta ir
JAV ambasadorius Lietuvai
James W. Swihart, Norint šią
progą išnaudoti, JAV LB-nės
Krašto valdyba rengia priėmi
mą banketą. Jame ambasado
riui už nuopelnus stengiantis
Lietuvai padėti, bus įteiktas
„Gintaro žymuo".
Ta pačia proga yra pakviesti
dalyvauti ir Amerikos valdžios
atstovai. Jų tarpe Paul Gobei,
Radio Free Europe, direktoriaus
padėjėjas ir buvęs State Depart
ment Baltic Desk pareigūnas,
Brewster Campbell, BalticAmerican Enterprise Fund;
John Papp, CIA; John Kunstadter, State Department ir Laima
Andrikienė, Lietuvos Seimo

Dalis Čikagos lit. mokyklos mokinių su mokytoja Nijole Pupiene prie Jaunimo centro sių mokslo
metų pradžioje.
į^^ko
Nuotr v

LIETUVIŠKO ŽODŽIO ŠVENTĖ
1996 m. kovo mėn. 30 d. Čika
gos lituanistinėje mokykloje
įvyko Lietuviško žodžio šventė.
Tai nėra šventa diena tikrąja žo
džio prasme, nes mokiniai visą
dieną turėjo įprastines pamokas
ir tik 1 vai. susirinko į salę
pagerbti lietuvišką žodį ir raš
tą. Si šventė jau švenčiama eilę
metų ir tapo tradicine. Neži
nantis gal paklaus, o ką gi ji
reiškia?
Šiai šventei ruošiamasi jau
nuo mokslo metų pradžios.
Rudenį paskelbiami du konkur
sai: knygų skaitymo ir rašinių
bei eilėraščių rašymo. Nuo to
laiko mokiniai aktyviai įsi
jungia į darbą. Pamokų metu
knygas skaito (tam tikrą laiką)
mokyklos bibliotekoje. Čia jiems
padeda, teikia paaiškinimus: V.
Valaitienė, Bužėnienė, J.
Griauzdienė ir M. Bielskus. Na
muose talkina tėvai. Visi dirba
noriai, su įsijautimu. Panašiai
renka medžiagą rašiniams ir
eilėraščiams, rašinius ir eilėraš
čius rašo klasėse, mokytojų pri
žiūrimi. Taigi, nėra progos nė iš
ko nusirašyti. Darbą atlieka sa
varankiškai. Tų darbų rezulta
tai paskelbiami Lietuviško žo
džio šventėje.

Dvikalbė klasė — rašiniai: I
Sean Jučas, IV — Nina Connelly, Onutė Hercmonaitė, Rober
tas Hercmonas, Brian Jučas,
Gintaras Lutz, Elžbieta Račiū
naitė, Vanessa Ruesch, Natalija
Skvirblytė, Cyra Trejo.
Aukštesnioji mokykla: 7-10
klasė — eilėraščiai: I Agnė Mic
kutė (7), Adelė Ročytė (9), II Stefutė Utz (9), Žaibas Valaitis (10).
III Daina Valaitytė (7), Karolis
Užgiris (8); rašiniai: I Ada
Valaitytė (8), II Agnė Mickutė
(7), Tomas Šatas (10). III Ugnė
Adikevičiūtė (7), Indrė Norei
kaitė (8), Alicija Stankevičiūtė
(9), Linas Jodwalis (10). rV Auš
ra Brooks (7), Žilvinas Lapelis
(8).
Knygų skaitymo konkursas.
Pirmoji vieta: Robertas Hercmanas (dv.k) — 60 taškų, Mor
ta Lapkutė (1) - 188, Paulius
Trimakas (2) - 262, Patricija
Volkovaitė (4) - 132, Kristina
Badaraitė (5) — 121, Aris Dum
brys (6) - 12, Živilė Bielskutė
(7 k) - 72, Dalia Šataitė (9 k) 12 taškų.

Antroji vieta: Onutė Hercmo
naitė (dv.k) — 50 taškų, Agnė
Svinkūnaitė (1) — 63, Jonas
Vaičikonis (2) - 242, Aušra
Bužėnaitė (4) - 36, Algirdas
Bielskus (5) - 91, Vilija Pau
liūtė (6) — 10, Ugnė Adikevičiū
tė (7 k) - 69, Adelė Ročytė (9 k)
— 5 taškai.
Geriausi knygų aprašymai:
Elžbieta Račiūnaitė (dv.k)
laimėjo III vietą su 45 taškais,
Morta Lapkutė (1), Živilė Bada
raitė (2), Agnė Gedvilaitė (4),
Algirdas Bielskus (5), Vilija
Pauliūtė (6), Viktorija Vanagūnaitė (7 k), Adelė Ročytė (9 k).
Klasė, surinkusi daugiausia
taškų: Grupė A (2), Grupė B (4),
Grupė C (5), Grupė D (7 kl.),
grupė E — dvikalbė klasė . Visu
100% dalyvavo konkurse: dv.k,
I, II, V, VI skyriai ir 7 klasė.
Premijų dydis įvairus. Mažos
piniginės premijos, knygos, sal
dainiai, ledai. Kadangi mo
kyklos iždas nėra labai tur
tingas, negali skirti didesnių
premijų. Mokiniai patenkinti,
kad jie buvo atžymėti ir pagerbti
už atliktą didelį tautinį darbą.
Juk beskaitydami knygas, pra
turtino lietuvių kalbos žodyną.
Rašydami rašinėlius, eilė
raščius, parodė savo kūrybinius
gabumus, kurie gali būti nau
dingi ateičiai. Gal ne vienas iš
jų taps rašytoju, poetu, žur
nalistu. O tokių kaip tik mums,
gyvenantiems toliau nuo tėvy
nės, reikia. Daug pasidarbavo ir
mokytojai, pagarba jiems.
J. Plačas

Skaitymo konkursu rūpinosi
Vakarė Valaitienė, o rašinių —
Daina Dumbrienė, kuri ir pra
vedė šios šventės programą.
Visų darbus koordinavo di
rektorė Jūratė Dovilienė. Štai
darbų rezultatai (skliaus
teliuose nurodyti skaičiai
reiškia skyrių ar klasę):
IS ARTI IR TOLI
Pradžios mokykla — rašiniai
1 ir 2 skyriai: I Gediminas
Brooks (2), II Viktorija Biskytė
ŽIBUTE BRINKIENE
(2), Luką Saparnytė (2), III Ag
PIRMOJE VIETOJE
nė Svinkūnaitė (1), IV Lilija
Rudytė (1), Morta Lapkutė (1),
Kovo 26 įvykusiose Kaliforni
Veronika Grybauskaitė (2),
jos rinkimuose į Citras distrikJonukas Vaičikonis (2).
to miesto teisėjus kandidatavo
4-6 skyriai — eilėraščiai: I
advokatė Žibutė Brinkienė. Iš
Vilija Pauliūtė (6), II Rasa
septynių kandidatų ji gavo dau
Miliūnaitė, III Lina Dovilaitė ir Čikagos lit. mokyklos direktorė giausia balsų. Lapkričio mėne
Milda Plioplytė (abi 5); rašiniai: Jūratė Dovilienė.
sį ji turės dar kartą varžytis su
I Patricįja Volkovaitė (4), Darius
antros vietos laimėtoju.
Sutrinavičius (6), II Algirdas
Rinkiminėje kampanijoje ŽB
Švč. Mergelės Marijos Gi
Bielskus (5), Aris Dumbrys (6),
akcentavo
reikalą pagreitinti
m Kristina Badaraitė (5), IV mimo parapijoje 10:30 šv. Mišių
teisminius
procesus,
už pakar
Karolis Jonavičius (4), Povilas metu šį sekmadienį, balandžio
totus
nusikaltimus
skirti
aukš
Žukauskas (6), Agnė Gedvilaitė 28 d., giedos solistas Virgilijus
čiausias įstatymais leidžiamas
Noreika.
Parapijos
klebonas
(4).
kun. J. Kuzinskas nuoširdžiai bausmes, ypač tiems, kurie savo
kviečia lietuviškąją visuomenę aukomis pasirenka vaikus, mo
narė. Ir, žinoma, amb. James W. Mišiose dalyvauti ir kartu teris, vyresnio amžiaus žmones.
SVihart. Jau buvo minėta, kad pasiklausyti sielą džiuginančių Jos nuomone, sprendžiant nusi
konferencija rengiama JA#V giesmės garsų, atliekamų kaltimų ir teismų efektingumo
valdžios įstaigų, tad ir dalyviai mums visiems žinomo solisto iš klausimus, teisinėje sistemoje
turi dalyvauti ir visuomenė.
Lietuvos.
yra jų parinkti.
Žibutė Brinkienė (Balsytė),
Visai kitas reikalas yra susibaigusi
gimnaziją, studijavo
tikimas-banketas, kurį mes
x P i r m o g e g u ž ė s šešta
inžineriją
ir gavo bakalauro
rengiame, kurio pasisekimas dienio pamaldos su šv. Mišių
laipsnį.
Vėliau
su pasižymėjimu
mums rūpi, nuo mūsų priklau auka gegužės 4 d., šeštadienį, 4
baigė
teisių
mokslus
teisių dak
so. Labai svarbu valdžios parei vai. p.p. Tėvų Jėzuitų koply
tarės
laipsniu.
Išlaikiusi
gūnams sudaryti įspūdį, kad su čioje. Kviečia Židinys.
egzaminus,
vertėsi
advokatės
mūsų pageidavimais ir balsais
(sk)
praktika.
Šalia
privačios
prakti
reikia skaitytis. Tad, kurie tik
x J a u n i m o sąjunga kviečia kos ŽB kurį laiką savo alma magali, yra kviečiami šiame ban
kete dalyvauti. Stalų ir pavie bendraamžius į „Susitikimą" ter dėstė tarptautinę teisę. Žibu
nių vietų rezervacijos: Balzeko gegužės 3 d., penktadienį, 8 v. v. tė Brinkienė puikiai kalba lietu
Lietuvių kultūros muziejuje ir Lemont Inn, 324 Main Street, viškai ir dalyvauja lietuvių
Lemont, IL.
visuomeninėje veikloje.
„Seklyčioje".
JK
(sk)
J . Žygas

