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Landsbergis: Lietuvai reikia 
ankstesnės rinkimų datos 

Vilnius , balandžio 29 d. 
CTSSD — Kalbėdamas pirma
dienio spaudos konferencijoje 
rinkimų klausimu, Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konserva
torių) pirmininkas Vytautas 
Landsbergis teigė, jog pa
grindinė problema yra, kad 
rinkimai apskritai įvyktų. 
„Klausimas yra tas, ar Lietuvos 
jėgos ir išorinės jėgos apskritai 
leis rinkimus, nes Rusijos re
integracijos jėgoms labai nau
dinga stabdyti Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių pozityvų vys
tymąsi vakarietiška integracine 
kryptimi", sakė jis. 

Kaip praneša Tėvynės Sąjun
gos Spaudos tarnyba (TSST), 
anot Landsbergio, matoma pa
kankamai didelė panika ir 
pakrikimas valdančiojoje par
tijoje bei valdžios įstaigose, todėl 
jos net gali liautis apskritai vei
kusios panašiai kaip buvo atsi
tikę su savivaldybėmis prieš sa
vivaldybių rinkimus, kurie 
vyko po 1990 m. kovo 11-osios. 
Jis sakė, kad Lietuvoje dar nėra 
įsitvirtinusio įpročio normaliai 
perduoti valdžią, o nuo demo
kratinio valdžios perdavimo 
ypač tolimi LDDP mentaliteto 
žmonės, kadangi artėjantys rin
kimai jiems atrodo katastrofa, 
juos baugina atsakomybė, ir tai 
gali juos paskatinti visokiems 
neprotingiems dalykams. 

Pasak V. Landsbergio, politi
nės partijos rimtai svarstė 
rinkimų datos klausimą, kadan
gi paankstinti rinkimai leistų 

laimėti laiko prieš ateinančią 
žiemą ir prieš išbandymą, kuris 
neabejotinai laukia Lietuvos po 
Rusijos prezidento rinkimų. 
„Tačiau dabar", kalbėjo pro 
fesorius, „tas rimtas klausimas 
iš vienos pusės jau beveik pa
verstas juoku, ginčijantis kokio 
aukščio turėtų būti laužas ir kas 
jį turi sukrauti, o valdantis 
elitas liepė prezidentui paskir
ti pačią vėliausią, kokia tik 
įmanoma, rinkimų datą". 

V. Landsbergio nuomone, rin
kimų laiko nustūmimas jokiu 
būdu neišreiškia valstybinių 
interesų, tuo tik siekiama vie
nai grupei palikti daugiau laiko 
pasitvarkyti ūkinius, finansinius 
reikalus; dar galima iš Vakarų 
gauti ir savo šalininkams pa
skirstyti paskolų, dar yra vals
tybės akcijų dalis įvairiose miš
riose įmonėse ir jas dabar ga
lima už mažiausią kainą par
duoti, skubama galutinai iš
spręsti Šiaulių ekonominės zo
nos sujungimo su Šiaulių aero
dromu klausimą. 

Pasak Landsbergio, rinkimų 
atidėjimas LDDP reikalingas ir 
dėl to, kad į kitą vietą perkėlinė
jami nebaigti aprašyti KGB ar
chyvai — gal ir ten reikės ką 
išsivalyti, dar norima pakenk
ti švietimo sistemai, kad švieti
mo įstatymas būtų priartintas 
prie seno modelio ir nebetiktų 
naujai paruošti vadovėliai, jau 
nekalbant apie .religijos ir 
dorovės dalykų išstūmimą 
tvarkaraščių. 

Dž. Dudajev nužudytas, 
bandydamas pradėti taikos 

derybas 

Balandžio 15 d. Nepriklausomybes aikštėje Vilniuje Lietuvos Profesinių Sąjungų Susivienijimas 
surengė protesto akciją. Profesinių sąjungų atstovai iš Ukmergės, Utenos. Kauno, Rokiškio, Trakų 
ir kitų rajonų protestavo prieš energetikos kainų didinimą, kol neišspręstas atlyginimu, pensijų 
ir pašalpų išmokėjimas. Vienos proteste dalyvaujau ios organizacijos pirmininkas kėlė klausimą 
vyriausybei, jei stengiamasi lygiuotis i Europą, tai kodėl nesilygiuojama j Vakarų Europos 
atlyginimus ir pensijas? 

Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte" 

Dar neaišku, ar žuvo ir 
naujasis čečėnų vadas 

1S 

Landsbergis mato ruošimąsi 
sovietinės sistemos 

atstatymui 
Vilnius , balandžio 29 d. 

(TSST) — Pirmadienio spaudos 
konferencijoje Tėvynės Sąjun
gos (Lietuvos Konservatorių) 
pirmininkas Vytautas Land
sbergis pastebėjo, kad ruošiantis 
Lietuvos Seimo rinkimams at
siranda vis naujų politinių 
partijų. Anot jo, nieko nenu
stebins dar kokių dešimties 
partijų atsiradimas, tačiau 
ypatingo dėmesio susilaukia 
„bolševikų partijos" atkūrimas 
ir stiprinimas. Turėdamas gal
voje Socialistų Partiją jis pa
brėžė, kad ją sudaro fundamen
taliojo nusistatymo, buvusios 
Lietuvos Komunistų Partijos 
(LKP) žmonės, kuriems Sovietų 
Sąjungos atkūrimas yra artimas 
dalykas. „Tuos žmones Lietuvo
je legalizavo po to, kai jų 
įgaliotinis, iš M. Burokevičiaus 
partijos įsirašęs į socialistus, 
aptarė reikalą su (Rusijos Ko
munistų partijos pirmininku 
Gennadij) Ziuganov", sakė 
Landsbergis. Jis priminė, kad 
LKP, kaip ir G. Ziuganovo par
tija, tebėra Sovietų Sąjungos 
Komunistų partijos padalinys, 
nors pati Sovietų Sąjunga nebe
egzistuoja. Anot Landsbergio. 
„Kaip ir senais stalininiais 
laikais, visa ko pagrindas yra 
partija — ta partija yra dėl to. 
kad sąjunga neiširtų, o jei ji 
laikinai iširo, tai kad vėl būtu 
atkurta. Ryšiai tarp vadinamo
sios Socialistų partijos ir G Ziu
ganovo partijos mums turi būti 
žinomi ir apmąstomi", įspėjo 
profesorius. Jo nuomone, dabar
tinis socialistų vadas Albinas 
Visockas nėra žmogus, kuris 
galėtų ką nors patraukti, todėl, 
pagrindiniams LKP vadams sė
dint Lukiškėse, surastas dar 
vienas, sutikęs tapti partijos 
vėliava. 

Susirūpinimą Tėvynės Sąjun
gos vadovui taip pat kelia 
LDDP vadovybės svarstoma ga
limybė jungtis su Socialistų par
tija į rinkiminę ar porinkiminę 
koaliciją. Tai atvira kryptis 
atgal į reorganizuotą LKP, teigė 
V. Landsbergis. 

Jo nuomone, krašto apsaugos 
ministro Lino Linkevičiaus ap
sisprendimas iš dalies buvo 
nulemtas, matant, kur nuvažia
vo A. Šleževičiaus vadovaujama 
LDDP, kurios daugumą dabar 
sudaro ne refonnistiniai, bet 
fundamentalieji komunistai, 
masė iš Lietuvos provincijos. 
„Dabar ta 'partinė masė' tiesia 
ranką broliams 'socialistams', 
skelbiantiems naująjį komuniz
mą", sakė Landsbergis. 

Maskva, balandžio 29 s. (CT) 
— Sklindant žinioms, kad čečė
nų rezistentų tarpe vyksta kru
vinos kovos dėl valdžios, Rusi
jos pareigūnai pirmadienį pa
reiškė besibaiminantys, kad 
ekstremistai perėmė Čečėnijos 
nepriklausomybės kovą ir pla
nuoja naują teroristinių puo
limų bangą, rašo „Chicago 
Tribūne" (CT) korespondentas 
James Gallagher. 

Reaguodami į tuo tarpu nepa
tvirtintas žinias, kad sekma
dienį priešingos grupės čečėnų 
kovotojai nužudė naująjį čečėnų 
rezistencijos vadą, Maskvos apy
linkių policijos komisarai grei
tai sustiprino saugumiečių veik
lą sostinėje, stengdamiesi pa
stoti kelią galimiems čečėnų te
roristiniams veiksmams per 
ateinančią Gegužės 1-osios šven
tę. 

Tuo pačiu, pranešimai, kad 
„drąsus fanatikas" perėmė 
vadovavimą čečeėnų kovoto
jams, sukėlė abejones, ar Jel
cinui pavyks užbaigti karą Če
čėnijoje iki birželio mėnesį 
vyksiančių rinkimų Rusijoje. 

Anot Rusijos Itar-Tass žinių 

agentūros, sekmadienio vakarą 
įvykusiame susišaudyme prie 
Gechi Ču žuvo naujasis čečėnų 
vadas Zelimchan Jandarbijev, 
tik savaitę po Džochar Dudajevo 
žuvimo toje pat apylinkėje. Šios 
žinios tačiau nepavyko patik
rinti. 

Kai kurie Rusijos kariuome
nės vadovai šią žinią citavo kaip 
įrodymą, kad čečėnų Nepriklau
somybės kova iširo. 

Tačiau vienas aukštas čečėnų 
vadovas Reuters žinių agentū
rai tvirtino, kad jis kalbėjęs su 
Z. Jandarbijevu pirmadienio 
popiete. Ir vienas Rusijos Sau
gumo pareigūnas, cituojamas 
Rusijos Interfax žinių agen

tūros, taip pat sakė, kad tokia 
išvada dar per greitai daroma. 
Anot jo, sekmadienio vakarą 
netoli Urus Martan, 29 mylias 
į pietvakarius nuo Grozno, buvo 
nušautas čečėnų vado Jandarbi-
jevo sūnėnas. 

Itar-Tass taip pat pranešė, 
kad Z. Jandarbijevo vietą užėmė 
Budionnovsko ligoninės užėmi
mo vadas Samil Basajev, kuris 
tuo veiksmu nužeminęs Rusiją, 
tapo populiariausiu čečėnų did
vyriu. Manoma, kad Basajev su
organizavo ir trečdalio Grozno 
atkovojimą iš Rusijos. 

Jei Š. Basajev iš tikrųjų paša
lino Dudajevo skirtą karinių pa
jėgų vadą Aslan Maschadov, 
daugumos žinovų nuomone, ga
limybė, kad karas Čečėnijoje 
greitai baigsis žymiai sumažėjo. 

Pasaulio Banko misija 
pradeda darbą Vilniuje 

LDDP nežada 
K. Jaskelevičiaus priimti 

atgal į partiją 
Viln ius , balandžio 26 d. 

f AGEP) - Buvęs LDDP narys 
Kęstutis Jaskelevičius penkta
dienį pareiškė, kad valdan
čiosios partijos seniūnas Ge
diminas Kirkilas ir jo pava
duotojas Algirdas Kinčinas vedė 
„pokštų lygio" derybas dėl jo 
grįžimo į partiją ir frakciją. 
Spaudos konferencijoje K. Jaske
levičius siūlė pašalinusiai jį iš 
partijos LDDP tarybai „nesivar
ginti" ir paskelbė savo narystės 
kortelės pardavimo varžytines, 
nurodydamas jo pradinę kainą 
- 10 litų. 

Kęstutis Jaskelevičius teigė, 
kad valdančioji partija „prarado 
bet kokį realybės pojūtį". Anot 
jo, frakcijos seniūno pavaduoto
jas Justinas Karosas pareiškė 
savo optimizmą, kad būsimuo

siuose Seimo rinkimuose ketina 
laimėti trečdali vietų. Pasak bu
vusiojo LDDP nario, „tai įkau
šusio kiškio pokštas, kai jis 
gąsdina pamylėsiąs lape". 

LDDP frakcijos seniūnas 
Gediminas Kirkilas paneigė 
tvirtinimus, kad su K. Jaske-
levičiumi būtų vykę kokie nors 
pokalbiai jo grįžimo tema. 
„Jokių kalbų apie tai negali 
būti, jis yra pašalintas iš parti
jos, o ne pats išstojo", sakė frak
cijos seniūnas korespondentui. 

G. Kirkilo nuomone, tokie K. 
Jaskelevičiaus pareiškimai yra 
panašūs į grasinusio susideginti 
tautininkų frakcijos nario Kazi
miero Uokos veiksmus. Tai no
ras atkreipti į save dėmesį, 
artėjant parlamento rinki
mams, sakė G. Kirkilas. 

V i l n i u s , balandžio 29 d. 
(AGEP) — Trečiadienį, gegužės 
1 d., darbą Vilniuje pradeda 
Pasaulio Banko misija. Tai bus 
jau antroji jo misija šiais metais. 
Sausio mėnesį šios įstaigos eks
pertai padėjo Lietuvos vyriau
sybei paruošti probleminių 
bankų pertvarkymo planą. Iki 
gegužės 10 d. Pasaulio Banko 
(PB) atstovai, vadovaujami PB 
ekonomisto Lietuvai Marcelo 
Giugale, domėsis, kaip vyk
domas bankų pertvarkymo pla
nas, be to, bus tiriama padėtis 
žemės ūkyje, energetikoje ir 
socialiniame sektoriuje. 

Pasaulio Banko Vilniaus sky
riaus spaudos atstovas Mantas 
Nocius sakė, jog svarbiausias 
misijos tikslas yra išsiaiškinti 
padėtį Lietuvos Akciniame Ino
vaciniame Banke ir Litimpeks 
banke. Kaip jau pranešta, 
Lietuvos Bankas leis šiems ban
kams visiškai atnaujinti veiklą, 
jei iki birželio 1 d. jie įvykdys 
Lietuvos Banko nustatytus ri
ziką ribojančius normatyvus. 

Pagal PB ir Lietuvos vyriau
sybės paruoštą bankų pertvar
kymo planą Akcinis Inovacinis, 
Litimpeks ir Vakarų bankai tu
rėjo būti nacionalizuoti ir iki 
liepos 1 d. sujungti į vieną 
Jungtinį banką. Planas paliko 
ir galimybę šiuos bankus per 

leisti privatiems asmenims dar 
iki liepos 1 d. ar vėliau. 

Misijos metu Lietuvos vyriau
sybė ir Pasaulio Bankas derėsis 
dėl 50 mln. dolerių paskolos, kurią 
bankas žada skirti probleminių 
bankų kapitalui. Tačiau suteik
ti paskolą ar ne, vėliau spręs PB 
vadovybė. 

Vilnius, balandžio 25 d. (LA) 
— Čečėnijos prezidentas ir suki
limo prieš Rusijos invaziją va-

Dgjnjjjj. das Džochar Dudajev žuvo naktį 
^ į / V V iš balandžio 21 į 22-ąją, rusų 

f . raketoms apšaudžius Gechi Ču 
kaimą, esantį 30 km į pietvaka
rius nuo Čečėnijos sostinės 
Grozno, rašo Juozas Glinskas 
„Lietuvos aide". 

Žinią patvirtina ir korespon
dentai, bendravę su įvykio liudi
ninkais. Jų pasakojimu, Džo
char Dudajev atvyko į Gechi Ču 
kaimą su žmona Alevtina, pa
dėjėju D. Ibrahimov, savo ats
tovu Maskvoje Ch. Kurbanovu, 
Čečėnų Respublikos Ičkerijos 
generaliniu prokuroru M. Gani-
jev ir juos lydėjusią sargyba. Du
dajev atvyko užmegzti telefoni
nio ryšio su derybų tarpininku 
iš Rusijos pusės. Vėlų sekma
dienio vakarą su Kurbanov ir 
Ganijev jis išėjo už kaimo, 
nustatė ryšį ir, pradėjus kalbėtis 
satelitiniu telefonu, raketų 
puolimu iš oro buvo sunkiai su
žeistas. Po 10 minučių mirė. 
Nuo žaizdų mirė Ch. Kurbanov, 
M. Ganijev ir D. Ibrahimov. 

Antradieni žinią apie Dž. Du
dajev žuvimą paneigė jo asmeni
nis sekretorius S. Hasanov. Pa
sak Čečėnijos atstovės Lietu
voje, nuolat gaunančios iš jo ži
nias, S. Hasanov kaip tik sek
madienio vakare su Dudajevu 
kalbėjosi telefonu. Matyt, tas 
pokalbis vyko prieš apšaudymą, 
todėl Hasanov ir buvo įsitikinės, 
kad prezidentas gyvas. 

Pasak Šamil Basajev, Džochar 
Dudajev palaidotas antradienį 
Salazu kaime, 5 km nuo Gechi 
Ču. Laidotuvės dalyvavo arti
mieji ir karo lauko vadai. Ičke
rijos vyriausybė paskelbė trijų 
dienų gedulą. 

Nors daugelis čečėnų iki šiol 
netiki, kad prezidentas galėjo 
žūti, tačiau pagal čečėnų pap
ročius kaimuose kiemų vartai 
atverti. Rauda juodai vilkinčios 
moterys, vyrai meldžiasi. Pasi
kėsinimą į Dudajevą jie laiko di
džiausia Maskvos klasta. „Su 
Rusija gali būti tik jėgos kalba. 
Mes jėgos turime", sakė čečėnų 
kovotojas čečėnų kontroliuoja
mos radijo „Svoboda" kores
pondentui. 

Balandžio 23 d. Rusijos prezi-

— JAV prez. B. Clinton, steng
damasis įsiteikti rinkėjams, 
įsakė parduoti 12,000 statinių 
naftos iš valstybinių rezervų, 
kad sumažėtų benzino kaina. 

Europos komisija renka 
žinias apie Lietuvą 

Vilnius, balandžio 27 d. 
(AGEP) — Europos Komisija 
pradeda rengti pranešimą apie 
Lietuvos pasiruošimą narystei 
Europos Sąjungoje. Penktadie
nį Europos Komisijos atstovybės 
Lietuvoje vadovas ambasado
rius Henrik Schmiegelow įteikė 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos (URM) sekretoriui 
Algimantui Rimkūnui klausi-
myną apie Lietuvos ekonomijos 
būklę, užsienio ir saugumo po
litiką, ir padėtį vidaus reikalų 
sistemoje bei teisingumo srityje. 

I 160 puslapių klausimyną 
Lietuvos ministerijos ir žinybos 
turės atsakyti per tris mėnesius, 
pranešė URM informacijos ir 
spaudos skyrius. Toks pat klau-
simynas penktadieni turėjo būti 
įteiktas visoms valstybėms, pa 
sirašiusioms asociacijos sutartis 

su Europos Sąjunga. 
Į Europos Komisijos parengtą 

pranešimą apie Lietuvos pasi
ruošimą narystei Europos Są
jungoje atsižvelgs ES šalių va
dovai, spresiantys derybų pra
džios su Lietuva ir kitomis ša
lims dėl jų narystės Europos 
Sąjungoje klausimus. Numato
ma, kad tai bus svarstoma ES 
šalių vadovų susitikime po 
Tarpvyriausybinės konferen
cijos pabaigos — 1997 m. antra
jame pusmetyje. 

Lietuva tikisi, kad Europos 
Sąjunga nutars pradėti derybas 
vienu metu su visomis kandida
tėmis, praėjus pusmečiui po 
Tarpvyriausybinės konferenci
jos pabaigos. Tai būtų 1998 
metų pradžioje. Lietuva siekia 
įstoti į Europos Sąjungą 2000 
metais 

dentas B. Jelcin buvo pakeliui 
į Kiniją. Chabarovske jis Itar-
Tass korespondentui pasakė: 
„Su Džochar Dudajevu arba be 
jo, vis tiek mes spręsime viską 
Čečėnijoje taikiai. Ten nebus 
karo". Apie Rusijos slaptųjų 
tarnybų darbą, ruošiantis Dž. 
Dudajevą nužudyti kaip tik tuo 
metu, kai jis tiesia ranką taikai, 
ir galbūt paties Jelcino asme
nišką dalyvavimą nebuvo kal
bėta. 

Žinią apie Dž. Dudajevo žuvi
mą Rusijos Dūmos deputatai su
tiko be didelio džiaugsmo. Ko
respondentų pranešimais, verti
nimai gana prieštaringi. Vieni 
baiminamasi, kad, netekus 
centrinės figūros, nebeįmanoma 
numatyti įvykių, nebėra su kuo 
derėtis. Gali labai suaktyvėti 
atskirų kovotojų būrių veikla, 
prasidėti teroristinės keršto 
akcijos. Vienas Dūmos deputa
tas Dudajevo nužudymą pavadi
no Jelcino vendeta, galinčia iš
šaukti tokią pat vendetą iš če
čėnų pusės. 

Kaip elgsis Dudajevo pareigas 
perėmęs Zelimchan Jandarbi
jev, niekas nežino. Z. Jandarbi
jev iki šiol laikėsi nuošaly. 
Kalbama, kad tai labai radi
kalus politikas, Ičkerijos ide
ologas, griežtas grynojo islamo 
propaguotojas. Be to, gali atsi
tikti, kad Ičkerijos prezidentu 
(jis ir vyriausybės vadovas, ir 
karo vadas) gali būti išrinktas 
Samil Basajev. Čečėnų tautos 
akyse tai pirmas po Dudajevo 
didžiausios pagarbos ir pasi
tikėjimo vertas žmogus. Kaip su 
tuo „Budionovsko didvyriu" 
reikėtų kalbėtis, visai nebe
aišku. 

Lietuvos įnašas į 
Bosnijos atstatymą 

Vilnius, balandžio 29 d. 
(AGEP) — Lietuvos vyriausybė 
iš Vyriausybės rezervo fondo 
Užsienio reikalų ministerijai 
skyrė 300,000 litų. Tokią sumą 
sudaro Lietuvos Respublikos 
įnašas į Europos Sąjungos koor
dinuojamą Bosnijos ir Herzego-
vinos rekonstrukcijos programą. 

Ši suma būtų skirta ne gry
nais pinigais. Už 300,000 litų 
pasiūlyta įsigyti Lietuvoje ga
mintas statybines medžiagas 
bei atlikti statybos darbus, 
atstatant Bosnijoje ir Herze-
govinoje sugriautus objektus. 
Tuo būtų paremta Lietuvos sta
tybinių medžiagų pramonė, 
efektyviau panaudojama Lietu
vos patirtis statant objektus 
kitose šalyse. 

Specialistų nuomone, ekono
minės paramos suteikimas ir 
dalyvavimas Europos Sąjungos 
koordinuojamoje buvusios Ju
goslavijos atstatymo programoje 
būtų reikšmingas žingsnis Lie
tuvai stojant į Europos Sąjungą 
ir NATO. Pagal Europos Sąjun
gos programą per 1996-1998 
metus tarptautinė parama šiai 
valstybei bus apie 6 milijardai 
dolerių. 

KALENDORIUS 
Gegužės 1 d.: Šv. Juozapas 

Darbininkas; Anelė, Žilvinas. 
Gegužės 2 d.: Šv. Atanazas, 

vyskupas. Bažnyčios mokytojas 
(295-373 m. Egipte); Zoja, Eid-
mantas, Zigmantas, Zigmas. 
1873 m. gimė poetas ir diploma
tas Jurgis Baltrušaitis. JAV 
Nacionalinė Maldos diena. 

! * • < * * • " » ' -



DRAUGAS, trečiadienis, 1996 m. gegužės mėn. 1 d. 

SKAUTYBĖS 
kelias 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė O D ^ 

A.A. BROLĮ VLADĄ RUPINSKĄ 
PRISIMENANT 

Kaip lakios žiežirbos laužų 
sugrįžtam į Tave nūnai, 
O Tėve, Tu žinai ..." 

Prieš penkerius metus, balan
džio mėnesį didžiuliame sujung
tų rankų rate vakarinės gies
mės „Ateina naktis" garsais at
sisveikinome jvs Vladą Rupins-
ką. Šie metai jam būtų buvę ju
biliejiniai —75-is gimtadienis. 

Nerašysiu čia jo biografijos — 
mūsų kartos biografijos yra vi
siems panašios: gimėm toj pačioj 
Tėvynėj, ją praradom, svečiose 
šalyse augom ir kai susitikome, 
tapome ne tik bičiuliais, bet 
Broliais ir Sesėmis skautybeje. 
kur Vladas, be tiesioginių pa
reigų savo seimai ir jaunimui , 
buvo LSB jūrų skautų skyriaus 

žmona Stasė pakvietė visus gau
siems pusryčiams Jaunimo cen
tro kavinėje. Ypatingas jausmas 
užliejo širdį, kai bičiuliui-broliui 
skautui prisiminti nepagailėjo 
kelionės iš Wisconsino jūrų 
skautininkai Aldona ir Jonas 
Jovarauskai ir iš Indianos(ar 
Michigano?) buvęs „Lituanicos" 
tunto tuntininkas js Kazys Mie-
cevičius ir žmona j s Irena. Tą 
patį rytą mintyse ir maldoje pri
siminėm ir Vlado bendramin
čius prieš ketverius metus mirus; 
vs. Zigmą Jaunių ir prieš dve
jus metus mirusį „Lituanicos" 
rėmėją Stasį Matutį. 

Labai trūksta dabar mūsų tar
pe brolio Vlado Rupinsko — taip 
gero. ramaus, kuklaus žmogaus. 

Jūrų budžių įgula Čikagoje 1968 metais. Iš k.: I eil. — Jonas Jovarauskas, 
Vladas Rupinskas. Romas Burba, Bronius Juodelis. II eil . — Ričardas 
Kunstmanas ir Alfa Alčiauskas. 

vedėjo pavaduotojas 11963 66), 
LSS Auksinio jubiliejaus Tauti
nėje stovykloje vilkiukių pasto-
vyklės viršininkas. 1976-78 m. 
Lietuvių Skautų Brolijos Gar
bės gynėjas. 

S.m. balandžio 14 d. šv. Mišios 
už Vladą Rupinską buvo aukoja
mos Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje, Lemonte, o 21 d. 
— Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Či
kagoje. Po šv. Mišių velionio 

Labai pasigenda jo žmona Stasė, 
su kuria meilėje ir santarvėje iš
auklėjo sūnus Romą ir Vytą. Su
prantame, kad taip turi būti ir 
tuo pačiu sakom ačiū Viešpa
čiui, kad Vladą davė šeimai gra
žiausiu pavyzdžiu, kuriuo seka 
sūnų Romo ir Vyto šeimos, kad 
Madą davė ištikimos bičiulystės 
pavyzdžiu, kad Vladą davė ir 
mums — lietuviams skautams. 

A. Namikienė 

SKAUTŲ JUDĖJIMO PRADININKO 
PAMINĖJIMAS MAŽEIKIUOSE 

Mažeikių bibliotekoje pasau
linio skautų judėjimo pradi
n inko lordo Robert Baden-
Powell 139-ųjų gimimo metinių 
proga surengta paroda. Čia 
eksponuojami leidiniai apie 
skautus, laiškai, nuotraukos, 
stovyklų aprašymai, ženklai ir 
kita Žemaitijos krašto skautų 
surinkta unikali medžiaga. 

Dauguma bibliografinių lei
dinių, prieškario nuotraukų — 
iš asmeninio skautų vado 29 
metų amžiaus Artūro Višnevs-
kio rinkinio. Yra prof. Stasio 
Šalkauskio referatas, kurį jis 
skaitė 1926 m. balandžio 8 d. 
Lietuvos Skautų Brolijos kur
suose. Kaune Brooklyne išleis
ta Petro Jurgėlos knyga ..Lietu
viškoji skauti ja" yra savita 
enciklopedija, kurioje nemažai 
žinių ir apie prieškariu Mažei
kiuose veikusius skautus . 

Eksponuojama dalis laiškų, 
gautų iš įvairių pasaulio šalių. 
Vienas laiškas, datuotas 1990 
m sausio 9 d., yra apdegęs. Tai 
lietuviai skautai vyčiai iš Bra
zilijos. Kanados. JAV ir Vakarų 
Vokietijos, susirinkę „Lituani
cos" stovyklavietėje, Brazilijoje, 
Pietų Amerikos jaunimo suva
žiavimo proga persiuntė ugnies 
ženklą Lietuvos vyčiams su 
viltimi, kad Lietuva bus laisva. 

Mažeikiuose skautai a tskira 
skiltimi įsikūrė 1925 m , jų va
dovas buvo Albertas MileŠka. 

Tais metais Lietuvoje jau veikė 
34 skautų draugovės ir 13 skil
čių, buvo 1,888 skautai. Organi
zacija nustojo egzistuoti 1940 m. 
liepos 21 dieną. 

Žemaitijos skautai palaiko ry
šius su Anglijos Baden-Powell 
asociacija, jos kvietimu pernai 
viešėjo Londone, kur susipažino 
su pasaulio skautais. Šiuo metu 
Lietuvoje veikia kelios atskiros 
kryptys: Lietuvos Skautija ir 
Lietuvos Skautų sąjunga, Euro-
skautai ir harcerai — lenkų 
skautai Lietuvoje bei rusų skau
tai , kurių būstinė Visagine. 
Žemaitijos krašto skautai yra 
savarankiški. (LA 030l) 

Clevelando lietuvių skautijos 39-ją Kaziuke mugę atidarant kalba j.v.s. Vladas Petukauskas. 
Nuotr. V. B a c e v i č i a u s 

IS A.S.S. LOS ANGELES 
SKYRIAUS VEIKLOS 

Baland?io 14 d. filisterių Biru
tės Viskantų sodyboje įvyko 
A.S.S. Los Angeles skyriaus po
būvis, kuriame dalyvavo gražus 
būrys akademikų ir jų svečių. 

Fil. B. Viskantienė. ASS Los 
Angeles skyriaus pirmininkė, 
pristatė viešnią iš Alytaus ir 
pagr indinius kalbėtojus — 
filisterius Edmundą ir Rūtą 
Kulikauskus. ASS Vadijos pir
mininkas fil. G. Leškys pranešė 
apie ASS Studijų dienas ir aki
vaizdini suvažiavimą vyksiantį 
š.m. spalio 4, 5 ir 6 d. Illinois 
valstijoje, netoli Čikagos. 

Viešnia Milda Viskantaitė-Za-
veckienė paskaitė keletą savo 
sukurtų eilėraščių, rašytų Si
bire ir jau grįžus į Tėvynę. Jau
nystėje pradėjo rašyti poeziją, 
ir... už vieną eilėraštį, visiškai 
ne politinį, gavo 10 metų Sibiro. 

Daug skaitome Lietuvos ir iš
eivijos spaudoje apie gyvenimą 
tėvynėje, tiesiog nenorime tikė
ti, kad ten tokia „palaida bala": 
sukčiavimas, išeikvojimai. Fi-' 
listeriai Edmundas ir Rūta Ku
likauskai, neseniai grįžę iš Lie
tuvos, pasidalindami įspūdžiais 
iš dabartinio gyvenimo Lietuvo
je, deja, patvirtino, kad taip yra. 
Popierizmas, didesnis kaip pas 
mus — knygyno atidarymui rei
kėjo daugybės leidimų, reikėjo 
varstyti daugybės įstaigų duris, 
kol Rūtos aukštaitiška kantry
bė pagaliau laimėjo. 

E. ir R. Kulikauskai, gyvena-
dami Vilniuje 6 mėnesius, laiko 
veltui neleido: Edmundas pa
šventė kelis mėnesius bandy
damas atitaisyti „nepasiseki
mus'" vienoje bendrovėje, kurio
je indėlininkų pinigai dingo be 
pėdsakų. Buvo išrinktas tos 
kompanijos administratorium 
— juo. kaip kažin ar paperkamu 
amerikiečiu, daugiau pasitikėjo 
negu savaisiais... Nepaisant to. 
kad neteko ir jis savo indėlio, 
pasimokė ateičiai, esa: ..Nėra to 
blogo, kas neišeitų į gerą". Dirb
damas administratorium (1 mė
nesį), bandydamas atgauti indė
lininkų pinigus, gerai susipa
žino su Lietuvos teismais, teisė
jais, įvairiais žmonėmis, priėjo 
išvados, kad yra daug geru lie
tuvių, dirbančių visuomeninį 
darbą, atsidavusiu teisvbe- ieš

kojimui, turto atgavimui. 
Rūta Kulikauskienė bibliote

kininkė, savo profesiją panaudo
jo ir Lietuvoje. įsteigė knygyną, 
kuriame pardavinėja vartotas, 
minkštais viršeliais knygas 
anglų kalba Pagal ją, daug 
žmonių Lietuvoje moka arba 
mokosi anglų Kalbos, nori skai
tyti ne vien tik vadovėlius, — 
naujų knygų kainos aukštos, 
kaip ir pas mus. vartotos savo 
kaina daugiau prieinamos. Dau
giausia knygų išperka jauni
mas. Su humoru pridūrė, kad jai 
taip yra daug lengviau, negu 
dirbant bibliotekoje — susimo
kėjo už knyga ir nešasi, nerei
kia rūpintis - grąžins ar ne... 

Lietuvoje gyvendami susipaži
no ir su Lietuvos skautais-aka-
demikais, 15-ka jų yra gavę Vy
dūno fondo stipendijas po 150 
dol. E. ir R. Kulikauskai, maty
dami akademikų padėtį, pasiūlė 
savo knygyno patalpas suei
goms. Dabar akademikai kiek
vieną trečiadienį renkasi Rūtos 
knygyne, plečia savo veiklą. 
Lietuvoje daug puikaus jauni
mo, priklausančio skautų orga
nizacijai. 

E. Kulikauskas paminėjo dar 
vieną labai svarbų reikalą, ku
ris turi rūpėti mums visiems, ne 
vien tik vietiniams lietuviams, 
— restauruoti istorinius rūmus, 
kuriuose buvo pasirašyti Lietu
vos Nepriklausomybės atgavi
mo aktai: 1918, taip pat ir 1990 
metais. Numatyta rūsyje jreng-
ti patalpas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei ir jaunimo orga
nizacijoms, kaip skautams ir 
ateitininkams, kuriuos iki šiol 
priglaudė bažnyčios. Pirmame 
restoraną, ant rame ir trečiame 
aukštuose įrengti muziejų. Ap
skaičiuota, kad rūmų, kurie yra 
gana dideli, restauracijai reikia 
750.000 dol arba 3,000,000 litų.; 
Vilniaus miesto savivaldybė, 
kuri išlaikė rūmus neprivati
zuotus, restauracijai kas me
tai skiria 200,000 litų. Reikia 
surinkti daug daugiau pinigų, 
kad užbaigtus rūmus galėtų 
pamatyti dar mūsų karta, o 
ne mūsų vaikaičiai. Lėšų telki
mo reikalui susirinkę visuome 
nininkai davė įvairius pasiūly 
mus E. Kulikauskas pasiūlė 

paraginti aukomis prisidėti ir 
užsienio lietuvių organizacijas 
bei fondus, kaip Tautos fondą, 
Lietuvių fondą, Vydūno fondą 
ir kitus. Taip pat ir pavienių as
menų didesnės ar mažesnės au
kos padėtų projektą greičiau 
įvykdyti. 

Netrukus E. R. Kulikauskai 
išskris į Vilnių — jis bandys I 
padėti organizuoti pieno pro
duktų eksportą, — kartu su Rū
ta žada aktyviau įsijungti į 
Lietuvos skautų ir skautų aka
demikų veiklą. 

Smagu, kad mūsų akademi
kai nepamiršo Akademinės 
Skautijos siekių ir tradicijų: 
rūpintis lietuvių tautos ir lietu
viškumo išlaikymu, kad Korp! 
Vytis ar ASD spalvas devintieji 
yra tas pačias spalvas dėvinčio 
— brolis ir sesuo! 

Nemažai Los Angeles lietuvių 
skautų akademikų yra atidavę 
savo duoklę prisikeliančiai Lie
tuvai: universitetuose, organi
zacijose, pramonėse, įvairiose 
bendrovėse. Ir tarpusavyje mū
sų akademikai gyvena kaip bro
liai: kol remontavo Kulikauskų 
patalpas „Mažojoje Amerikoje", 
(taip pramintas pastatas, kuria
me net septyni Amerikos lietu
viai turi nusipirkę butus), jie gy
veno losangeliečių fil. Birutės ir 
fil. Zigmo Viskantų bute. 

Visa popietė praėjo malonia, 
skautiškai šeimyniška nuotaika 
besiklausant paskutinių naujie
nų, perpintų įdomiu humoru, iš 
Lietuvos, besigardžiuojant pui
kiomis vaišėmis. Ypač buvo 
smagu matant , tiek daug dėžių 
ir maišų su knygomis, kurias 
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KALBAME 
LIETUVIŠKAI 

Prieš turbūt 20 metų, kai 
mūsų sūnus buvo skautas-vil-
kiukas, Vasario 16-osios sueiga 
Jaunimo centre buvo iškilmin
ga ir įdomi. Jų vadovas labai 
nuoširdžiai berniukams aiškino 
Vasario 16-osios svarbą ir baig
damas paprašė, kad nors tą 
dieną jie stengtųsi kalbėti tik 
lietuviškai. 

Vilkiukų rimti veidukai ir 
pritariantys galvučių linkčio
jimai rodė, kad jie savo vadovą 
suprato ir ryžtasi prašymą vyk
dyti. Staiga vienas vilkiukas 
nuoširdžiai sušuko: „O-Kei!" 
Visi dalyvavę sueigoje nusijuo-
kėm. Supratome, kad ir su ge
riausiais norais nevisuomet 
pavyksta taip, kaip norime. 

Jokūbas Gražys 

IEŠKOMA S! VYTIS 
VĖLIAVA 

Baltijos universiteto Pinne-
berge (Vokietijoje) akademikų 
skautų S! Vytis turėjo savo vė
liavą. Kurį laiką vėliavą saugo
jo fil. s. A. Treinys. Po jo mirties 
vėliava dingo. Žinantieji apie 
minimos vėliavos likimą malo
nėkite pranešti: Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Būstinė, 14911 
East 127th St., Lemont, IL 
60439. 

Dažniausiai yra pamirštamos 
pareigos ... ir skėčiai. 

Pjer Veron 

Dalis „Gabijos'- tunto sesių Detroito skautuos iškilmingoj sueigoje 

sunešė akademikai ir jų svečiai. 
Knygos, žinoma, skirtos Lietu
vai, Rūtos knygynui. 

Valerija Baltušienė 
•ai 

1996 METŲ STOVYKLOS 

Birželio 15-22 d. - Detroito 
skautų stovykla Dainavoje, 
Manchester, Michigan. 

Liepos 10-17 d- - „Gintaro" 
ir „Ąžuolo" vadovų,-ių lavinimo 
mokykla - stovykla Rako sto
vyklavietėje, Custer, Michigan. 

Liepos 17-27 d. - Čikagos 
skautų ir skaučių stovykla, Cus
ter. Michigan. 

Liepos 31 - rugpjūčio 11d. 
— Ramiojo vandenyno rajono 
stovykla „Big Bear", California. 

Rugpjūčio 4-17 d. - Toron
to skautų ir skaučių stovykla 
„Romuvos" stovyklavietėje, 
Kanadoje. 

Rugpjūčio 11-18 d. - Atlan
to rajono stovykla ,,Camp 
Reso lu te" , Bolton, Massa-
chusetts 

Rugpjūčio 12-19 d. — Mon-
trealio skautų ir skaučių sto
vykla „Baltijos" stovyklavie
tėje. 

ASS STUDIJV DIENOS 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
1996 m. Studijų dienos š.m. 
spalio 4 6 d. vyks VVoodstock, IL. 
Dėl informacijų kreipkitės į fil. 
dr. Viliją Kerelytę tel. 708 
594 0400 
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DANTŲ GYDYTOJA 

4S17 W. SS St , tortai*, IL 
To*. 70S-4234114 
Valandos susitarus 

DR. L. D. RETRIIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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1 mylia į vakarus nuo Hadam Ava 
Tat. (TOS) 100 t a u 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEISUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
•133 S. Kasate 

Va): ontr. 2-4 v. p.p. ir ketv 2-5 v. p.p. 
Seetd pagal suaitarimą 

I M . 313-770-3 
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Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

•100 S. ArstVer Ava. (prie Austin) 
Velendoo pagal susitarimą 

Tos. (SIS) MS-77SS 

AKIŲ CHIRURGIJA 
AKIŲ LIGOS 

1030 I . Av**, 
M. 

Tat. 70S427 
Valandos pagal susitarimą 

31S 

< 
» 



KUR VALDŽIA, TEN IR 
KORUPCIJA 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

KAUNIEČIAI MOKSLININKAI IR 
STUDENTAI NUOŠIRDŽIAI 

DĖKINGI TAUTIEČIAMS 
AMERIKOJE 

Sekant Lietuvos įvykius, šalia 
bankų krizės, muitininkų kyši-
ninkystės, pašto siuntų vogimo, 
Lietuvos spauda praneša, kad 
vienas kabineto narys savo 
žmoną skraidino tarnybiniu 
lėktuvu. Lietuva jaudinasi, kad 
užsienio lietuvių spaudoje nieko 
gero nerašoma apie Lietuvą, nors 
t a i t i k Lietuvos spaudos atspin
dys. Lietuvos lankytojai išsi
laisvinusioje tėvynėje randa 
daug pozityvaus — lietuvišką 
nuoširdumą, vaišingumą, meno 
ir muzikos meilę, bet visa tai-
dažnai nustelbia „demokratiš
k o s " vyriausybės elgesys ir 
aukštų pareigūnų nesąžiningu
mas, o ir nekaltus indėlininkus 
nuskr iaudusi bankų krizė yra 
sovietinio laikotarpio sąžinės 
laikrodžio sustabdymo padari
nys. 

Bet a r vien t ik Lietuvoje yra 
tok ie korupcijos reiškiniai? 
Amerika daugumai tėvynainių 
y ra „pažadėtoji žemė", kurioje 
gyvenimas lengvas, finansiškai 
užt ikr intas , patogus. Amerika 
y r a laikoma idealios demokra
tijos pavyzdžiu, nes valdžia, 
anot konstitucijos, yra „žmonių 
žmonėms" („by the people, for 
t h e people"). Kariuomenę ir vi
sas valdžios institucijas, de
mokratiškai išrinktą Kongresą 
ir Senatą, išlaiko mokesčių mo
kėtojai, kuriuos griežtai tikrina 
mokesčių tarnyba. Atrodytų, 
kad t a i ideali valdymo forma, 
nes viena institucija t ikrina 
kitą, kaip nustatyta konstitu
cijoje, paskirsčius į egzekutyvi-
nę i r teisinę sritį, tačiau iš tik
rųjų, kaip skelbiama spaudoje, 
valdžios viršūnėse yra ne vien 
mokesčių pinigų piktnaudo 
j imas, bet ir didelis nesąži
ningumas. Štai Čikagos lietuvių 
k a d a i s e laba i „ a d o r u o t a s " 
Kongreso atstovas Don Rosten-
kowski, buvęs svarbios „Ways 
and Means" komisijos pirmi
ninku, turės atsakyti prieš teis
mą už didelių sumų išeikvojimą 
iš federalinio iždo. Ilgametė 
Clevelando Kongreso atstovė 
Rose Mary Oakar, buvusi Uršu-
l iečių kolegijoje a.a. prof. 
Aldonos Augustinavičienės stu
dentė, tapusi lietuvių bičiule, 
buvo paša l in ta iš pareigų, 
Kongreso banke rašiusi nepa
dengtus stambiom sumom če
kius ir pasižymėjusi nesąži
ningumu. 

Pereitą gruodžio mėnesį, sus
tabdžius vyriausybės veiklą, 
federaliniai tarnautojai buvo 
kur į laiką be darbo ir be at
lyginimo, bet keli Kongreso ats
tovai su savo žmonomis prisi
jungė prie Kongreso delegacijų 
ir su jomis keliavo į užjūrius 
„svarbiais reikalais". Jie lankė 
Izraelį, Egiptą, Pietų Afriką... 
Viename Valstybės departa

mento kabelyje pranešama, kad 
vienas senatorius, mėgstąs žais
t i „raketinį tenisą" (sauash), 
todėl „kiekvienoje vietovėje bus 
sudarytos sąlygos žaisti oro vėsi
namoje aikštėje su vietiniu opo
nentu". Antrą kartą sustab
džius federalinės valdžios darbą, 
vėl palikus tūkstančius tarnau
tojų be atlyginimo, Kongreso 
atstovas Carlos Moorhead su 
dar keturiais kolegomis ir jų 
žmonomis planavo šešiolikos 
dienų išvyką į Pietų Ameriką 
taip pat „tarnybiniais reika
lais", tačiau iš JAV ambasados 
Buenos Aires Valstybės depar
tamento gavęs skundo telegra
mą, kad toks vizitas „nebūsiąs 
produktingas", kelionę sus
tabdė. 

19% metų biudžete skiriama 
trijų milijardų dolerių suma 
išlaikymui Kongreso ir Senato, 
kuriuos sudaro 535 vyrai ir 
moterys. Prezidentas skundžia
si, kad neįmanoma subalan
suoti biudžeto, todėl reikia im
tis tokių žiaurių priemonių, 
kaip mažinti sveikatos aprūpi
nimą pensininkams (Medicare), 
labdaros pašalpas, uždarinėti 
karo bazes, a t imant pragyveni
mo šaltinius jose tarnaujan
tiems civiliams, ignoruojant ir 
krašto saugumą. Kas gi į tą mil
žinišką sumą įeina? Didžiausią 
išlaidų dalį sudaro Kongreso 
atstovų ir senatorių pensijos bei 
algos, kurios savo augimu pra
šoko bet kokį infliacijos matiklį. 
Kai po septynių kadencijų į 
pensiją 1973 metais pasitraukė 
Kongreso atstovas Hastings 
Keith, jam buvo paskirta 1,560 
dolerių mėnesinė pensija, bet 
dabar j i jau išaugo iki 6,200. 
Buvęs senatorius Albert Gore, 
dabartinio viceprezidento tėvas, 
1974 metais gavo 42,500 dol. 
metinės pensijos, o dabar jau 
gauna 105,000 dol. Vienintelė 
pr iežas t is Kongreso nar iu i 
prarasti teisę į pensiją yra 
valstybės išdavimas, kas buvo 
p r i t a i k y t a buv. senator iui 
Harrison A. Williams už daly
vavimą ABSCAM aferoje. 

Neproporcingai ir nepateisi
namai didėja ir algos. 1989 
metais metinės algos buvo 
89,500 dol., o nuo to laiko 
padidėjo 40 procentų — iki 
125,100, be t „neva ld i šk i " 
da rb in inka i ir ta rnautoja i 
nesulaukė tokio atlyginimo 
padidėjimo pagal vyriausybės 
skelbiamą infliaciją. Net ir 
socialinio draudimo pensinin
kams čekiai anksčiau buvo kas
met padidinami bent keturiais 
procentais, bet 19% metais pa
didėjo vos 2.8 procentais. 

Šalia pasakiškų atlyginimų, 
Kongreso atstovai valdžios 
pinigais mėgsta pakeliauti „tar
nybiniais reikalais". Earl F. 

Pradėjus pertvarkyti ekono
miją rinkos sąlygomis, kaip 
vandens ir duonos ėmė t rūkt i 
verslą išmanančių žmonių. 
Lietuvos aukštosiose mokyklose 
verslo žinovai ruošiami nebuvo. 
Vienas pirmųjų ledus pralaužė 
Kauno technologijos univer
siteto Administravimo fakulte
tas, įkurtas 1990 metais. Pirmo
ji fakulteto Taryba, vadovau
jama dekanės dr. V. Baršauskie
nės, iškėlė tikslą vystyti verslo 
administravimo, visuomenės in
stitucijų administravimo, socia
linių sistemų vadybos, edukolo
gijos, sociologijos, teisės moks
lus bei rengti darbui specialis
tus verslo administravimo, vi
suomenės institucijų adminis
travimo, edukologijos ir kitose 
srityse. Fakulteto įkūrimo me
tais studijas bakalaurų lai
psniui gauti pradėjo apie pu
santro šimto studentų. 

Per penkerius darbo metus 
KTU Administravimo fakulteto 
veikla gerokai išsiplėtė. Šįmet 
čia studijuoja daugiau nei 
tūkstantis studentų. Fakultete 
dirba 56 mokslo bei pedagogi
niai darbuotojai, veikia keturios 
socialinių sistemų vadybos, pa
slaugų vadybos, visuomenės in-

Hilliard, kaip Žemės ūkio ir 
Smulkios prekybos komisijos 
narys, negalėjo pateisinti savo 
kelionių po užsienį, kol buvo 
paskirtas NATO delegatu. Da
bar jau gali patenkinti savo 
aistrą keliauti, ta i jis lankėsi 
net Johannesburge, Tokijo, Bon-
noje, Paryžiuje... 

Pereitų metų lapkričio mėnesį 
buvo pristatytas .Piliečių Kong
reso aktas", pagal kurį bus ma
žinamos ar visai panaikinamos 
ka i kurios išlaidingos privile
gijos ir sustabdyti neteisingi 
atlyginimų didinimai. Bus su
varžytos ir iki šiol neribotos 
pašto persiuntimo išlaidos, 
patyrus, kad prieš 1994 metų 
r inkimus Kongresas išleido be
veik 12 mln. dolerių pašto išlai
doms, pasiunčiant priešrinki
minės literatūros arti 8 mln. 
siuntų. 

Taigi ir šiapus Atlanto valdiš
k i pinigai yra išleidžiami be 
naudos piliečiams, t ik jų rink
tiems atstovams patenkinant 
savo užgaidas, jas pateisinant 
„tarnybiniais reikalais". Todėl 
nenuostabu, kad neįmanoma 
subalansuoti JAV biudžeto. Ne
tenka stebėtis, kad, vos į šeš
tuosius laisvės metus įžengus, 
Lietuva nepajėga subalansuoti 
biudžeto, tai ir vieno parei
gūno žmonos kelionė tarnybiniu 
lėktuvu negali susilyginti su 
Amerikos Kongreso atstovų 
sauvaliavimu ir federalinių 
pinigų piktnaudojimu. 

Yra nenuginčijama tiesa, 
kad, „kur valdžia, ten ir ko-

stitucijų administravimo bei 
psichologijos katedros. Fakulte
te yra rengiami verslo adminis
travimo bakalaurai, edukologi
jos, verslo administravimo, vi
suomenės institucijų adminis
travimo magistrai. Jungtinėje 
Kauno technologijos univer
siteto, Vytauto Didžiojo univer
siteto, Lietuvos Kūno kultūros 
instituto bei Klaipėdos univer
siteto doktorantūroje, kur i 
įkurta KTU Adininistravimo fa
kulteto mokslininkų iniciatyva, 
studijuoja būsimieji edukologi
jos daktarai. 

Fakulteto mokslininkai ben
drauja daugiau nei su 60 Vaka
rų valstybių universitetų, ruo
šia bendrus tarptautinius pro
jektus. Pernai parengtas TEM
PUS projektas, kuriame, be 
KTU, dalyvauja Švedijos, Olan
dijos bei Vokietijos univer
sitetai. Tais pačiais metais 
Socialinių sistemų vadybos ka
tedra tapo Network of Educa-
tional Science. Amsterdam 
(NESĄ) partnere. 

Šįmet rugsėjo mėnesį fakulte
te buvo surengta pirmoji tarp
tautinė konferencija „Socialinių 
mokslų virsmas postsocialisti
nių šalių raidos kontekste", ku
rioje dalyvavo pustrečio šimto 
mokslininku iš 13 pasaulio 
kraštų. 

Fakultete veikia Savivaldos 
mokymo. Moters studijų bei Biz-

rupcija". Tik prisiminkime 
„proletarinės" Sovietų Sąjungos 
valdžios šulų siautimą su ištai
gingomis „dačomis", šoferių vai
ruojamais limuzinais, praban-
giškais pokyliais. Jei fabrikų 
darbininkai vos galėjo sudurti 
galą su galu, o kolchozininkai 
buvo priversti gintis nuo bado, 
vogdami kolūkio gaminius, tai 
partijos šulams nieko nestigo ir 
jie gyveno ne prasčiau už jų 
prakeiktus „kapitalistus". O 
kyšininkavimas, jau atvirai įlei
dęs šaknis caro laikais, įsisiurbė 
į pavergtųjų dvasią, tai ir Lietu
vos žmonių sužalota sąžinė dar 
negreitai pagis. Viešint Lietuvo
je, iš labai artimų pažįstamų 
teko patirti, kad net ir jaunuo
lio įstojimo į kurią aukštojo 
mokslo instituciją apsprendžia 
ne jo pažangumas moksle, bet 
tėvų pajėgumas duoti kyšį... 

Su modernaus žmogaus išra
dimais ir urvinio žmogaus gyve
nimo filosofija, žmonija nepajėgs 
žengti humanizmo ir visuotinės 
gerovės keliu tol, kol jos dvasia 
neatgims ir nustos įrodinėti 
seną romėnišką priežodį, kad 
„žmogus žmogui yra vilkas" 
(Homo homini lupus est). Ne
smerkime Lietuvos, t ik stenki
mės jai įvairiausiomis priemo
nėmis padėti, ne vien pinigais 
ar dovanomis, bet darbu, pavyz
džiu ir patarimu. 

nio mokymo centrai. Savivaldos 
mokymo centro paskirtis — pa 
dėti Lietuvos Vyriausybei ir 
savivaldybių institucijoms pa
rengti darbui renkamus parei
gūnus ir tarnautojus. Moters 
studijų centro tikslai — eduka-
ciniai ir moksliniai tiriamieji. 
Centre skaitomos paskaitos, 
įgyvendinama plati kultūrinė 
programa. Centro darbe nuolat 
akcentuojamos lygios lyčių ga
limybės. Biznio mokymo centro 
pagrindu tapo šįmet pasirašytas 
projektas su Norvegijos vadybos 
insti tutu dėl tolesnio fakulteto 
vystymo. Šis centras organizuo
ja kursus, teikia konsultacines 
ir informacines paslaugas fir
moms bei bendrovėms, o taip 
pat ir individualiems klientams. 

KTU Administravimo fakul
tetas itin daug paramos sušilau 
kia iš savo tautiečių, gyvenan
čių JAV. 1992 metais įkurta 
fakulteto Patariamoji taryba 
JAV, kuriai vadovauja dr. Sta
sys Bačkaitis. I šios tarybos 
veiklą įsijungė garsūs JAV 
lietuvių bendruomenės veikėjai, 
mokslininkai, verslininkai. Jų 
konsultacijos, materialinė para
ma buvo ir yra labai naudinga, 
plėtojant fakulteto veiklą. Fa
kultetui daug padėjo ir padeda 
JAV Floridos universiteto pro
fesorius Edvardas Jasaitis. Jis 
jau tret i metai gyvena ir dirba 
Lietuvoje. Profesorius šiuo metu 
yra Administravimo fakulteto 
Visuomenės institucijų ad
ministravimo katedros vedėjas. 
Remiantis jo idėja, 1993 metais 
KTU Administravimo fakultete 
buvo įkurtas Savivaldos moky
mo centras. Nuolatinis šio cent
ro rėmėjas yra JAV-Baltijos fon
das, vadovaujamas Lino Kojelio. 
Fakultete studijuoja 50 būsimų
jų visuomenės institucijų ad
ministravimo magistrų, kurių 
mokymo programa parengta pa
gal JAV Valstybinės visuome
ninių santykių ir administra
vimo sąjungos pasiūlymus, pa
dedant JAV — Baltijos fondui. 

Fakulteto studentai ir profe
sūra yra dėkingi JAV išeivijos 
lietuviams, įsteigusiems stipen
dijas fakulteto studentams, ku
rios yra jiems įteikiamos fakul
teto tradicinių švenčių metu. 
Didelę dalį fakulteto metodinio 
kabineto — bibliotekos fondo 
sudaro leidiniai, padovanoti 
JAV Patariamosios tarybos na
rių bei fakulteto užsienio part
nerių. Į fakultetą skai tyt i 
paskaitų nuolat atvyksta lekto
riai iš įvairių pasaulio šalių. 
Studentai susidomėję klausė 
profesorių iš JAV: Robert Poor-
man, Larry Bakken, Irena Lan
ge, daktarų Cathy L. Jacobson. 
Susanne LaFont, daktarės iš 
Švedijos Inger Lowkrona ir kitų. 

Kauno technologijos univer 
siteto Administravimo fakulteto 
profesūra, dėstytojai ir studen
tai yra nuoširdžiai dėkingi savo 
tautiečiams už didžiulę parama, 
plėtojant fakulteto veiklą. 

Birutė Janu lev ič iū tė 

D a n u t e Bindokicne 

LML sukaktis 
Po nepriklausomybės atkū-

rimo Lietuva pristeigė daug 
naujų valstybinių švenčių, tik 
gaila, kad kai kuriais atvejais vis 
negali atsipalaiduoti nuo „motules 
sovietijos" prijuostės raiščių ir 
jai būdingų šventadienių. Vie
nas tokių — gegužės pirmoji. 
Komunizmas šią seną. dau
gelyje tautų džiaugsmingai 
švęstą, pavasario šventę, nu
dažė raudona spalva, apkaišė 
kūjais ir pjautuvais ir pavertė 
sovietų galybės pademonstra 
vimo simboliu, visiems laikams 
pakeisdamas jos reikšmę. Kaž
kodėl Lietuva, bent oficialiai 
atsikračiusi komunizmo, užsi
spyrusi būtinai susigrąžinti 
gegužės pirmąją... 

Jeigu jau taip svarbu patį 
pavasario svaigulį pažymėti 
švente, siūlome pakai ta lą , 
kuris, be jokių abejonių, bus pri
imtinas ir užsienio lietuviams, 
į kai kurias „naujas" šventes 
Lietuvoje žiūrintiems gan skep
tiškai. Juk šventė yra pozityvus 
reiškinys, džiuginantis savo 
esme, arba teikiantis pasididžia
vimą atliktais darbais, tad siū
lome kasmet balandžio pabai 
goję iškilmingai paminėti jau 
nesniosios užsienio lietuvių kar
tos pastangomis įkurtos labda
ros organizacijos — Lithuanian 
Mercy Lift — sukaktį. 

LML gimė 1990 m. beveik ne
tikėtai, keliems Čikagos prie 
miesčių jauniems lietuviams be
svarstant idėją, kaip veiksmin 
giau padėti komunizmo siste
mos nualintai Lietuvai (nors nei 
vienas jos nebuvo matęs). At
rodė logiška ir svarbu pradėti 
nuo labiausiai pagalbos reika
lingų — ligonių. Reikia pažy
mėti, kad nei vienas tame Li
thuanian Mercy Lift būryje ne
buvo susietas su medicinos pro
fesija. (Deja ir šiandien LML na
rių tarpe jos nerastume.) Jiems 
galbūt trūko mediciniškos patir 
ties, bet nestokojo entuziazmo 
imtis tokio didžio artimo meilės 
darbo. 

Tai buvo prieš šešerius metus. 
Tuokart nei didžiausi optimistai 
netikėjo, kad LML veikla bus 
sėkminga ir tiek ilgai tesės. O 
tų pirmųjų LML steigėjų tarpe, 
ir dabar „iki ausų" įklimpę į šį 
darbą, buvo Viligailė ir Jurgis 
Lendraičiai, Rita ir Jurgis Riš-
kai, Petras Jokubauskas ir dar 
keli. Rodos, jų nedaug, bet daug 
ir nereikia, nes ne organizacijos 
narių skaičius, o atlikti darbai 
liudija jos veiksmingumą. Da 
bar LML darbuotoju kadrą su
daro 26 žmonės Jau treti metai 
šiai grupei pirmininkauja Jur
gis Lendraitis. Jis taip pat tarpi 
ninkauja tarp JAV bei Lietuvos 
vyriausybės, o šiuo metu baigia 
įgyvendinti ypač reikšmingą 
uždavinį — sujungti Lietuvos 
Medicinos biblioteką ir Vilniaus 

universiteto Medicinos fakulte
tą su Internet tinklu. LML vice 
pirm. yra Rita Riškienė, dirban
ti Sv. Kryžiaus ligoninėje. Čika 
goję. Kadangi seselės kazimie 
rietės aukoja daun medikamen
tų, aparatūros ir kitu reikmenų 
l igoninėms Lietuvoje. Ri ta 
paruošia tas dovanas persiun 
timui. Marytė Utz rūpinasi 
iždu: Dana Mikužiene palaiko 
ryšius su aukotojais, atlieka 
būtinus raštines darbus: Petras 
Jokubauskas tvarko transporto 
reikalus ir išrūpina talpintuvii 
persiuntimui lėšas iš JAV Kraš 
to apsaugos departamento 

Labai svarbų projektą atlieka 
Viligailė Lendraitienė, ypač 
besistengdama padėti džiova 
sergantiems. Pernai jos dėka 
Antakalnio. Šilutės, Utenos. 
Klaipėdos ir kitos sanatorijos 
gavo vaistų nuo džiovos už dau 
giau kaip 7,000 dol. Džiova 
susirgimų Lietuvoje nemažai. 
Esant blogam ekonominiam sto
viui, susirgimai dar labiau plis. 
o vais ta i džiovininkui k a s 
mėnesį kainuoja apie 100 litų. 
Kiek šiuo metu žmonių Lietu
voje galėtų tuos vaistus pirkti? 

Iki šiol LML išsiuntė 195 tai 
pintuvus, kupinus medicinines 
pagalbos. Tai 54 mln. dol. vertės 
dovana! Tik maža dalelė tos su
mos atėjo iš lietuvišku kišenių, 
nes jaunieji LML entuziastai 
moka surasti kelius ) ameri
kiečiu sąžine, gauti invento
riaus, vaistu, rasti geraširdžių 
talkininkų, kurie pripildo t a s 
nuolatines siuntas. Be abejo, 
būtų kilnu, jei ir lietuviai dau
giau jungtųsi j ši labdaros 
darbą.nes LML darbuotojai 
dažnai jaučiasi tarytum atskir 
ti nuo savo tautiečiu visuomenės, 
tarytum jų darbas nevert ina 
mas ir nedaug minimas. Reikia 
pažymėti, kad vienintelis lėšų 
telkimo būdas yra metinis poky 
lis ir laimėjimų bilietai. Pernai 
šis vajus atnešė 29,000 dol.. o tai 
jau tikrai svarbi pagalba artimo 
meilės darbui. Šiemet puota, 
pavadinta ..Artimo meilės me
nas", ruošiama rugsėjo 7 d. 
Čikagos Art Institute rūmuose. 
Reikia tikėtis, kad mūsų visuo
menė, energiją ir lėšas kar ta is 
švaistanti nelabai reikšmin
giems projektams, neatsisakys 
dalyvauti toje puotoje ir parems 
LML pasišventėliu darbą. 

Tad džiaugiamės, bent keliais 
sakiniais paminėdami, šios kil
nios organizacijos sukaktį — 
tiesa, negausia metu skaičiumi. 
bet reikšminga atliktais dar
bais. Linkime LML ilgai gy
vuoti, arba bent tol,kol mūsų 
tėvynei reikės paealbos. Taip 
pat linkime, kad šiems pasi
šventėliams parodytu daugiau 
dėmesio tiek užsienio, t iek 
Lietuvoje gyvenanUs tautiečiai. 

ARTIMOJI ANGLIJA 
LEONAS VENCKUS 

" Anglai prie juodos 
duonos, dešros ir raugintų kopūstų nėra pripratę. Kai 
mes vasaros metu pirkdavome daugiau pieno, jį tyčia 
raugindavome, britai apskirbusio pieno butelius išmes
davo į šiukšlų dėžę, sakydami, kad toks pienas sugedęs, 
supuvęs. Bijodavo nusinuodyti. 

Karo metu visoje Britanijoje veikė maisto kortelių 
sistema. Viena pagrindinių normuotų prekių buvo mėsa. 
Britai avienos mėgėjai, bet jos ne visuomet buvo galima 
gauti. Mėsos t rūkumas kompensuotas įvairiomis deš
romis, kurias buvo galima pirkti be jokių kortelių. De
ja, tas britų nedžiugino. Jie dešras nelaiko mėsos pro
duktu, t ik pakaitalu, ir dešrų retai tevartoja. 

Britų žemėje 

Pirmąją naktį pernakvoję britų žemėje, kitą rytą jau 
anksti keliame. Po ilgo laiko ilsėjomės, kad ir ne minkš
tose, bet švariai paklotose lovose. Pačios lovos daug pato
gesnės už Seedorfe ar kitose Vokietijos stovyklose 
turėtus guolius. Nors būtų gera dar pagulėti, bet reikia 
ruoštis pusryčių. Po to jau vyksime į mums paskirtą vie
tą. Kol ją pasieksime, nebus kur pavalgyti, todėl po pus 
ryčių, einant iš valgyklos, kiekvienas iš mūsų gauna po 

keturis gerus sumuštinius kelionei. Mes savo globėjais 
patenkinti. Rūpinasi jie, lyg motina, vaikus į mokyklą 
išleisdama, arba lyg gera žmona, savo vyrą į darbą iš
lydėdama. 

I š Hull stovyklos į geležinkelio stotį vykstame 
autobusais. J ie dviejų aukštų ir tai mums naujiena. 
Traukiniu važiuojame į Doncaster. Važiuodami stebime 
pro langus šį svetimą kraštą. Skirtumas nemažas. Dar 
taip neseniai matėme Vokietijos laukus. Ten kiekviena 
žemės pėda išnaudojama. Apdirbta, apsėta, apsodinta 
ir nušienauta. Anglijoje paliai geležinkelio bėgius iš 
abiejų pusių platus ruožas žemės gal dešimtmečiais žmo
gaus nešienautas. Žemė sukritusi, krūmai išsikeroję į 
visas puses, auga, kaip jiems patinka. Kam būtų demok
ratijos kraštas: net ir gamtai leidžiama gyventi ir vys
tytis be jokių varžtų... 

Pravažiuojame didokus dobilų laukus. Ganosi galvi
jai. Dobilai jiems siekia iki pilvų. Gyvuliai daugiau 
išmindžioja ne kaip suėda. Lietuvoje ar Vokietijoje tokie 
dobilai būtų pjaunami, bet čia tas niekam nerūpi. Tai 
matydami, prieiname išvados, kad vietos ūkininkai ar
ba turtingi, arba blogi šeimininkai, kad šitaip šeiminin
kauja. 

Apie vidurdienį išlaipinami iš traukinio. Vėl vyks
tame autobusais. Nuo Scucilby Nottinghamo kryptim. 
Netoli Newark miestelio privažiuojame VVigsley sto
vyklą. Per karą ji buvo amerikiečių lakūnų apgyventa, 
dabar jau tuščia. Pastatai, kaip ir Hull pereinamoje sto

vykloje, banguotos skardos barakai, išrikiuoti keliomis 
eilėmis. Kiek atokiau nuo jų įrengtos prausyklos, 
skalbyklos su šiltu ir šaltu vandeniu bei patogumo vie
tos. Visai arti stovyklos yra nemažas aerodromas su ke
liais tuščiais angarais, kuriuose retkarčiais dar pasto
vi vienas ki tas , per savaitę atskrendąs, lėktuvas. Dar 
toliau nuo skardinių barakų stovi daug geresnių pasta
tų. Tai administracijos būstinės ir stovyklos centrinė 
valgykla. 

Atrodo, kad po karo, amerikiečiams išvykus, niekas 
Čia nebegyveno. Mes pirmieji pokario gyventojai. Apie 
tai liudija aukšta žole apžėlę barakai ir voratinkliai vi
duje. Mus suskirsto po dvylika žmonių į vieną barakėlį. 
Tvarkomės kariškai. Išsirenkame barako vyresnįjį, pasi 
skirstome švaros darbams eilės tvarka. Stengiamės kaip 
galint tvarkingiau ir švariau įsirengti. Šalia geležinių, 
bet švariai paklotų, lovų stovi nedidelės spintelės. Jau 
pirmąjį vakarą ant jų atsiranda Vokietijoje pasilikusiu 
žmonų, vaikų ar mergaičių nuotraukos. 

Pirmomis dienomis Wigsley stovykloje visi paten 
kinti. Valgome net keturis kartus dienoje. Maistas nepa 
lyginamai geresnis kaip Vokietijos stovyklose Maitina 
mės bendroje valgykloje, kurioje kiekvienam barakui 
paskirti atskiri stalai. 

Po pirmųjų pusryčių VVigsley stovykloje labai nusi 
vylėme. Baigiant valgyti, mums buvo pasakyta palikti 
ant stalų savo atsivežtus iš Hull įrankius: šaukštą, šakų 
tę, peilį ir puoduką. Štai tau! Ten mum; sakė, kad ga-

lėsime juos pasilaikyti kaip savo nuosavybe, o čia, vos 
tik mums atvykus, kiti tą anglų valdžios ..dovanu"" sku
ba atimti iš mūsų. Šiandien, ana įvykį pr is imenant , 
atrodo juokinga, kad dėl tokio dalyko jaudinomės. Bet 
pagalvojus, kad mes buvom jau tiek kartu nuskr iaus t i , 
apvogti, užguiti, tai darosi suprantama Vien tik plika 
gyvybę išnešę iš karo verpetu, mums dahar kiekvienas 
mažmožis atrodė vertingas. 

Pagaliau, sočiai pavalgę, leidomės į t ikinami, kad 
turbūt Hull stovykloje vertėjas mums negerai paaiškino. 
Tad visą reikalą dėl tu nelemtu šaukštu ir šakučių 
priėmėme kaip mums nuostolinga nesusipratimą. 

Dokumen tav imas 

Pirmosios dienos VVigsley stovykloje mums atrodė 
kaip naujokams, atvykusiems kariuomenėn Pavardžių 
abėcėles tvarka buvome šaukiami i rastines Ten mums 
išdavė naujus, grynai angliškus asmens dokumentus 
pirmasis ju buvo „Certificate of Registratkm" Tai 
aštuonių puslapiu knygutė. Šitas dokumentą.- nuims 
atstojo Lietuvoje turėtą pasą Kaip vėliau paaiškėjo, ja 
me turėjome pažymėti kiekvieno adreso ir darbovietės 
pakeitimą Apie tokius pakeit imus reikėdavę pranešti 
artimiausiai policijos nuovadai arha stočiai, kur asmens 
dokumentuose padarydavo at i t inkamus įrašus 

'Bu daugiau) 
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SUIMTI LENGVA -
NUTEISTI SUNKIAU 

RASA RAZGAITIENĖ 

Pasikalbėj imas su Lietuvos Generalinio prokuroro 
padėjėju Artūru Paulausku 

— Ką atl ieka Jūsų skyrius, departamentą, apjungiant visas 
dirbantis su smurto bylomis? 

— Smurtinių atvejų bylos da
bar yra iškeltos dėl Klaipėdos 
organizuotos gaujos, dėl Kauno, 
Panevėžio ir Telšių. I šitų gaujų 
padarytų nusikaltimų sąrašą 
patenka ir patys sunkiausi, tai 
yra nužudymas, „reketas", plė
šimai, vagystės, sukčiavimo bū
du grobstymas iš bankų pinigų. 
Visų pirma labai svarbu įrodyti 
tos gaujos buvimą, įrodyti jos, 
kaip vadovo buvimą ir jį likvi
duoti, areštuoti, demaskuoti, 
yra nepaprastai sudėtinga ir ne
paprastai svarbu. Todėl mes 
šiandien ieškom Klaipėdos va
deivos, nusikalstamo pasaulio 
vado, Sigito Gaidjurgio. Nese
niai areštavome Henriką Dak
tarą, Kauno nusikalstamo pa
saulio vadą, galbūt ir net visos 
Lietuvos nusikalstamo pasaulio 
vadą. Šiuo metu yra sulaikyta 
penkiolika Panevėžio nusikals
tamų gaujų įvairiausio lygio 
dalyvių. Mūsų skyrius tiria pa
čias sudėtingiausias ir aktua
liausias bylas. 

— Iš kur kilo idėja Jūsų de
partamentui? 

— Amerikoj buvo proga pasi
tikrinti savo mintis ir idėjas, 
kurios gimsta čia gan empiriš
kai. Pasirodė, kad tai viskas 
egzistuoja ir jokių naujų dvira
čių čia išradinėti nereikia. Buvo 
proga pamatyti , kaip idėja vei
kia praktikoj ir sustiprėjo gali
mybė ginti savo idėją. Kelionėje 
po Ameriką daug pasižiūrėjau ir 
teisės normų, čia veikiančių. 
Kai kurias parsivežiau, čia iš-
si verčiau, kai ką jau galima pri
taikyti, ir bandom pritaikyti. 

Pasižiūrint į tą struktūrą, 
kurią sukūrėme, yra analogija 
veikiančių Amerikoje struktū
rų. Tai, tą ką svetur sužinojau, 
re ik ia p r i t a iky t i prie šitų 
sąlygų, prie mūsų žmonių, prie 
daug komponentų, kurie ne 
visada taip jau 100% atitinka 
Amerikos sąlygas. Bet darom, 
bandom ir daug kas pasiseka. 

— At rodo , kad J ū s ų sky
r iaus d a r b a s labai suaktyvė
jęs. Ar tai y r a tik atsi t iktinas 
da lykas? 

— Dar būdamas Amerikoje, 
prieš metus kalbėjau, kad esu 
pasišventęs tam darbui ir nu
matęs, kaip tai galima daryti. 
Praėjusieji metai buvo, gal 
pasakyčiau, įsivažiavimo, įsibė
gėjimo metai. Mes perjuos su
kaupėm labai didelį operatyvi
nes informacijos klodą. Išnagri-
nejom visas nutrauktas bylas, 
patikrinom, kokia medžiaga ir 
kokia operatyvinė informacija 
yra policijoj, bendraudami su po
licija, su saugumo departamen-
tu. pradėjom darbą, ne vien tik 
šiandien. Sakysim, dėl Klaipė
dos pradėta kažkur pereitų me
tų vasarą: Telšių byla užvesta 
praeitų metų pabaigoje; Pane
vėžys ir Kaunas yra šių metų 
darbo rezultatai. Kitaip tariant, 
tas skyrius, manau, dirba pa
kankamai efektyviai. 

Yra idėjų, kaip darbą tobulin
ti: yra idėjų, pasitelkiant savo 
patirtj Amerikoje, daugiau ope
ratyvinių darbuotojų priimti į 
skyrių, specialistų, kurie galėtų 
padėti prokurorams geriau api
forminti bylą. geriau suprasti, 
daugiau informacijos gauti, ją 
išanalizuoti. Bet yra pasiprieši
nimas iš kitų giminingų žinybų, 
sakysim. Vidaus reikalų, Saugu
mo, kurie laiko, kad nebūtina 
Prokuratūroj steigti operatyvi
nes tarnybas, žmones galinčius 
gauti informacijos. Jie mano, 
kad mums pakanka bendrauti 
su policija ir saugumu, iš jų 
gauti informaciją. Mes tikime, 
kad tai yra ne visiškai teisinga. 
Yra kitas pasiūlymas sukurti 

jėgas į vieną, kuriam taip pat 
yra pasipriešinimas. Mes ne 
vien dirbam, bet ieškom ir 
naujų formų, kaip geriau darbą 
atlikti , teikiam savo pasiūly
mus, nors jie ne visuomet yra 
labai geranoriškai priimami. 

— Kodėl toks specialus de
partamentas būtų naudin
gas? 

— Čia jau būtų mūsų bend
ravimo su kitom žinybom aukš
tesnis lygis, tiesiog susibūrimas 
į nuolatinę komandą, tai ne 
taip, kaip dabar yra skyrius 
policijoj, skyrius saugume, 
skyrius prokuratūroj ir mums 
tenka per įvairiausius žinybi
nius barjerus pasiekti tą bend
radarbiavimo lygį. O tai būtų 
suėjimas į vieną komandą, netgi 
į vieną pastatą, vadovaujant 
vienam žmogui, iš vieno centro. 
Tas labai palengvintų darbą ir 
kad mūsų visus dabartinius ne
sklandumus pašalintų. 

— Ar labai sunku rasti 
liudininkus? 

— Kovoj su organizuotu nu
sikalstamumu visada turbūt iš
kyla viena svarbiausių prob
lemų, tai liudytojų. Nenoras 
viešai liudyti, baimė ir visa kita. 
Mes gal bandėm eiti nepramin
ta is keliais. Buvo sukurtas 
įslaptintų liudytojų įstatymas, 
tačiau jis ne visiškai pasiteisino, 
ne visiškai teisėjai geranoriškai 
priėmė šitą įslapffftą liudytoją, 
ir turbūt kažkur po truputį priė
jom prie visgi tos išbandytos 
normos, tai yra liudytojo ap
sauga. Yra priimtas Seime įsta
tymas, kad liudytojai, kaip ir 
teisėsaugos darbuotojai, turi 
būti saugomi. Bet šitas įstaty
mas dar yra materialiai nepa
grįstas, nes nėra visgi paskai
čiuota, kiek kainuos tokie dar
bai, kokia tarnyba šitą atliks, 
viskas yra tiktai to įstatymo 
padaryta pradžia į didelį ir ilgą 
kelią. Aš manau, kad artimiau
siu metu mes galėsime saugoti 
t iktai labai mažą skaičių liu
dytojų. 

— Ar galėtumėte komentuo
ti dėl naujo įstatymo, kuris 
suteikia galimybę liudininkui 
duoti imunitetą, jei jis liudi
ja prieš didesnį nusikaltėl į? 

— Tai veikia nuo praeitų metų 
liepos mėnesio. Yra galimybė 
atleisti nuo atsakomybės orga
nizuotos gaujos dalyvį, jeigu jis 
mums suteikia vertingos infor
macijos, teikia parodymus prieš 
aukštesnį savo gaujos vadovą, 
padeda mums demaskuoti visą 
gaują. Tokių atvejų, kai mes 
pradėjom bendradarbiauti su 
nusikaltusiais gaujų dalyviais, 
yra nedaug. Beje, mūsų skyrių 
padaliniai yra penkiuose di
džiuosiuose miestuose: Kaune, 
Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Panevėžyje. 

— Jums pasisekė suimti di
džiausius Lietuvos organi
zuoto nusikaltimo pasaulio 
vadus. Kas dabar bus toliau? 

— Dabar pirma užduotis visgi 
bus surinkti įrodymus, kad 
galėtume juos apkaltinti. Suė
mimas, aišku, irgi yra rezul
tatas, bet tas rezultatas dau
giau policinis, o jau prokuroro 
reikalas yra surinkti įrodymus. 
tuos įrodymus apibendrinti, su
sisteminti, pateikti teismui ir 
ten pasiekti, apkaltinti, įrodyti 
savo kaltinimo teisingumą. Čia 
darbas, aš pasakyčiau, dar tik 
prasidėjo. Suimti lengva. Pa
ruošti įkalčius ir teismą įtikinti. 
kad tie žmonės turėtų būti tin
kamai nubausti, yra jau žymiai 
sunkesnis darbas. 

— Jūs vadovaujate tyrinėji
mui galimos bylos prieš bu
vusį Lietuvos premjerą Adol
fą Sleževičių už neteisėtus 
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ėjimus b a n k o skandale. Kaip 
sužinojote apie jo veiksmus? 

— Tokia informacija, kad iš 
banko spėjo savo indėlį paimti 
A. Šleževičius, buvo minima ko-
luaruose. Kad A. Šleževičius 
paėmė tuos pinigus niekas 
tačiau negalėjo pagrįsti do
kumentais. Pirmą kartą šitie 
dokumentai buvo parodyti tele
vizijoj. Tai buvo paskolos sutar
tis tarp banko ir A. Šleževičiaus. 
Ten buvo pažymėtas jo indėlis 
ir pasakyta, kad A. Šleževičius 
indėlį nutraukė anksčiau laiko 
ir paėmė pinigus iš banko, prieš 
pat jį uždarant. Tačiau, turiu 
pasakyti, kad televizija parodė 
dokumentus vakare, o tą pačią 
dieną anksčiau žurnalistė tuos 
dokumentus įteikė man. Juos 
įteikdama, prašė atlikti tyrimą. 
Prokuratūra tuoj pat pradėjo tir
ti šį reikalą ir paaiškėjo, kad A. 
Šlevičius šitame banke indėlį 
laiko jau senokai, o kovo mėnesį 
nutraukė savo sutartį anksčiau 
laiko. Pagal sutarties sąlygas, 
nutraukiant sutartį anksčiau 
laiko, išmokama palūkanų su
ma mažinama dešimt kartų — 
gauni t ik vieną dešimtąją 
palūkanų normos dalį. Tačiau 
mes išaiškinom, kad A. Šleže
vičius, nutraukdamas praeitų 
metų kovo mėnesio sutartį su 
Akciniu Inovaciniu banku, gavo 
visą palūkanų normą. Jis turėjo 
gauti 1,900 litų palūkanų nuo 
savo indėlio, o gavo daugiau 
kaip 19,000 litų palūkanų. 

— A r tai buvo tiesioginis 
į s t a tymų pažeidimas? 
— Taip. Mes laikome, kad tokia 
suma jam išmokėta ne per apsi
rikimą, o sąmoningai išmokėta 
kaip premjerui, kad bankas tu
rėtų tam tikrą globą premjero 
asmeny. Ir dabar tyrimas turi 
atsakyti klausimą: ar, dirb
damas premjeru, jis bandė 
padėti šitam bankui kokiuose 
reikaluose, ar per jį buvo 
skirstomi kreditai, juolab, kad 
pats A. Šleževičius buvo vals
tybinės kreditų skirstymo komi
sijos pirmininkas. Tai dar reikia 
patikrinti ir išsiaiškinti. Tačiau, 
pinigai gauti virš nustatytos 
normos, jau šiandien, galime 
sakyti, jam patekę neteisėtai. 
Turėta sutartis, sudaryta pakar
totinai dėl truputį mažesnės 
sumos, turėjo baigtis 1996-ais 
metais. Tačiau A. Šleževičius, 
žinodamas, kad banko padėtis 
labai bloga, kad bankas bus už
darytas, pasinaudojo savo, kaip 
premjero, tarnybine padėtimi ir 
indėlį pasiėmė. Čia reikėtų 
teisybės dėlei pridėti, kad visus 
veiksmus — paimant, padedant, 
atsiimant, jisai atliko per savo 
patarėją padėjėją Palionį. 

— Ar Palionis turėjo tiks
lius įgaliojimus tvarkyti A. 
Šleževičiaus finansinius rei
kalus? 

— A. Šleževičius sutartis visa 
laiką pasirašydavo pats, bet su
sitikimus su banko tarnauto
jais, su visais kitais, atlikdavo 
Palionis su Šleževičiaus įgalio
jimais Tačiau, paimant pasku
tinę sumą iš banko. Palionis net 

neturėjo įgaliojirr •; sumai paim 
ti. Jis tuos pinigus išėmė, bet po 
to juos atidavė Šleževičiui. 
Tarpininko buvimas tarp banko 
ir Šleževičiaus siek tiek komp
likuoja bylos tyrimą, ypač ver
tinant paties Šleževičiaus vė
lesnius veiksmus. 

— Ar prieš Palionį yra iš
kelta baudžiama byla? 

— Prieš Palionį kol k a s 
nekelta bylos. Be abejo, t i r ian t 
gali paaiškėti, kad galbūt ir 
Palionį reikės traukti atsako
mybėn, kaip bendrininką, ta
čiau šiandien dar konkrečiai 
asmenų, patrauktų baudžiamon 
atsakomybėn nėra Vyksta ty
rimas. 

— Kaip sekasi tirti šią bylą? 
— Paskirta ekonominė eksper

tizė šitų veiksmų, t.y. indėlio pa
dėjimo, atsiėmimo, ar teisingai 
priskaičiuotos palūkanos. Ki
taip tariant, ekspertai pasisakys 
dėl išmokėtų piniginių sumų, o 
vėliau liks teisinis šitų veiksmų 
vertinimas. 

— Pagal turimus duomenis, 
ar yra perspektyvų, kad byla 
kada nors pasieks te ismą? 

— Aš čia nenorėčiau per
spektyvų dėstyti, nes , kaip 
sakiau, yra tam tikrų komplika
cijų, vertinant Šleževičiaus 
veiksmus. Jis tiesiogiai pinigų 
nepaėmė, paskutinę sumą pa
ėmė tarpininkas be Šleževičiaus 
įgaliojimų. Yra t am t ikr i tei
siniai niuansai, kuriuos reikės 
aiškintis, tiek Palionio, t iek 
paties Šleževičiaus apklausų 
metu. 

— Kaip ta by la ats irado 
J ū s ų skyriuje? 

— Mūsų yra organizuoto nu
sikalstamumo ir korupcijos ty
rimo skyrius, todėl, be abejo, 
visos bylos dėl aukštų parei
gūnų piktnaudžiavimo tarnybos 
padėtimi, dėl kyšininkavimo, 
dėl organizuotų gaujų likvida
vimo bei demaskavimo papuola 
į mūsų skyrių, kuriam aš vado
vauju. 

— Ar čia yra aukšč iaus ias 
pareigūnas, prieš kurį J ū s 
vedate bylą? 

— Be abejo, j e igu iman t 
hierarchinio laiptelio prasme, 
tai premjeras yra vienas aukš
čiausių pareigūnų — vykdomo
sios valdžios viršūnė. 

— Kokiomis ki tomis bylo
mis šiuo metu užs i ima J ū s ų 
skyrius? 

— Šiuo metu mūsų skyrius 
yra tiesiog užkrautas bylom. 
Viena pusė prokurorų užsiimi
nėja, taip pavadinkim, smurti
nėmis bylomis, tai yra „reketu", 
žudymu, gaujų padaryta is pa
čiais sunkiausiais nusikalt i
mais. Antra dalis t i r ia finar-
sinio sukčiavimo atvejus, rafi
nuotų vagysčių, piktnaudžia
vimo tarnybine padėtimi. Tokių 
bylų gana daug. Pavyzdžiui, 
mes vedam bylą prieš labai pla
čiai Lietuvoje žinomą aferistą 
Verpetinską, kuris gavo kredi
tus iš įvairių bankų ir tuos pi
nigus pasisavino, iššvaistė. Ka
dangi daug pareigūnų minima 
šitose bylose, tai mes spren-

D A U G Ė J A SUNKIŲ 
N U S I K A L T I M Ų 

Pirmąjį metų ketvirtį palygin
ti su tuo pačiu 1995 m. laikotar
piu, nusikalstamumas Lietuvoje 
sumažėjo 3%, praneša Statisti
kos departamentas. Tačiau dau
giau nei dukar t (114%) šiemet 
padaugėjo sunkių kriminalinių 
nusikaltimų — per t r is mėne
sius jų įregistruota 4,300, per
nai — 2,005. 

Per metus 44% išaugo nusi
kaltimų, susijusių su narko
tikais, skaičius. J ų sausio-kovo 
mėnesiais įregistruota 144. 

Šiais metais 45% padaugėjo 
plėšimų (jų per t r i s mėnesius 
įregistruota 919 atvejų), 30% — 
chuliganizmo atvejų, 25% — bu
tų vagysčių. 

Tačiau sausį-kovą, palyginti 
su pernai, 30% sumažėjo auto
mobilių vagysčių, 20% — tyčinių 
nužudymų ir pasikėsinimų nu
žudyti, 13% — visų vagysčių. 
Per metus ta ip pat sumažėjo 
išžaginimų (5%), tyčinių sunkių 
kūno sužalojimų (4.3%). Per tris 
mėnesius Lietuvoje iš viso įre
gistruota 15,000 nusikaltimų, iš 
jų 40% išaiškinti. 

L O T E R I J O S L I E T U V O J E 

Lietuvos ne pelno įmone „Oli-
fėja" rengia Lietuvoje septynis 
skirtingus loterijos žaidimus bei 
loterijas. įmonei kai kuriuos 
žaidimus padeda organizuoti 
JAV bendrovė G Tech. Per 8 žai
dimo mėnesius bilietų buvo nu
pirkta už 3.8 mln. litų. Lai
mėtojams buvo sumokėta be
veik 73 proc. šios sumos. Pa
sak ..Olifėjos'* di rektor iaus 
Antano Muraškos , Lietuvo
je galima būtų pelningai įreng
ti tr is kar tus didesnes pre
kybos sistemas. Dabar veikia 
daugiau kaip 250 bilietų par
davimo kompiuteriu, o GTech 
ketina įrengti dar tiek pat. 
Loterijų rentabilumas vidutiniš
kai sudaro 8-10 proc. 

R E A L E S T A T E 

REALMARTII, Inc. 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chtcago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

Bu*. 312-585*100 
Fax 312-586-3907 

Pagtf312-30M307 

• Lie tuvoje deš imtmeč ius 
mažėjęs besimokančiųjų visose 
mokymosi įstaigose skaičius 
ėmė sparčiai didėti: 1994 m. 
mokėsi 644,000. pernai 666,000. 
Deja, s ta t is t ikos specialistų 
ekspertiniu vertinimu, mokyk-, 
los nelanko apie 17,000 vaikų 
iki 16 metų, vien į pirmas klases 
šiais mokslo metais neatėjo per 
7.000 septynmečių. 

\ • 

džiame klausimus ir dėl jų.ir dėl 
jų patraukimo. Sakysim, dėl 
Ekspres Banko. Ten susiję ir kai 
kurie politikai su banko parei
gūnais, kurie jau areštuoti. Bet 
kurioj byloj susiduriam su tam 
t ikra pareigūnų kategorija. 

— Ar tok ios pinigų machi
nacijos yra palyginti nauja 
sritis Lietuvoje? 

— Be abejo, yra tikrai nauja 
sritis, ypač machinacijos ban
kuose, paimant pinigus iš banko 
ir vėliau juos įvairiais būdais 
„išplaunant", iššvaistant, pasisa
vinant. Mes daug kur dar tik 
mokomės. 

Apt. for sale In Kaunas, Laisves 
ai (65B-1), 100 sq. mtrs. Recent-
ly remodeled. Attractive, suitable 
for home or office. $35,000. 

Phone/fax: 370-7-225-712 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
320SV* WMt 95th StrMt 

T«4. (708) 424-SSS4 
(312) SS1-MS4 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" slogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tai. 70S-9S9-2658. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS. ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Dscfcy* 
T * . 312-SS5-S624 

US. Savings Bonds 
Make Great Giffc. 
Q ^ 

A put>fn sąnSj* «f trrts n.ewspaper 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiutenųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartamentus ir žeme. 
• Pensininkams nuolaida 

F O R R E N T 

50 m nuo juros kranto, 5 mm. nuo cen
tro; butai 2 kamb. su visais patogu
mais. Atskiri dusai ir vonios, bendras 
baseinas ir pirtis. Vilniaus aerouoste 
sutinkame ir atvežėme į Palangą, 
Pasibaigus atostogoms, nuvežam* 
atgal į aerouostą. Pageidaujant 
organizuojamos ekskursijos po 
Lietuvą. InformacĮja: Lietuva. Pa
langa, Neringos 22a, tel/fas 
370-36-63088. Kainos: atvežimas ii 
Vilniaus aerouosto S7S. Nuoma: 1 
meti. SSM-700, su pusryčiais 
S700-SSO; 1 aav. S17S-200, su pus
ryčiais $210-235; 1 d. S30-3S, su 
pusryčiais 138 40. 

HELP VVANTEO 

HELPWANTED 
Uve-ln, Palos Hts.. IL vic. to care for 
3 children in exchange for room, board 
and cash. Mušt speak some EngHsh. 
Tel. 70S-3SS-S141. 

laikoma motaris padėti vyr. am
žiaus moteriai namų ruošoje ir gy
vent kartu. Valgis, butas ir alga. 
Tai. 1-847-825-8404. 

IEŠKO DARBO 

Moteris i i Lietuvos ieško bot 
kokio darbo. Gali prižiūrėti 
senelius, ligonius, padėti namų 
ruošoje ir gyventi kartu. Tat. 
708-656-6599. 

Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti 
vaikus, ligonius, senelius, padėt namų 
ruošoje, valyti namus arba įstaigas. 
Vairuoja savo automobilį. 

Tel. 312-254-2232 

STASYS BARAS 
Audio kasete ir CD 

Dainuoja lietuviškai įvairių operų arijas. Stuttgardo symfoninis 
orkestras. Diriguoja Darius Lapinskas ir Aleksandras Kučionas 

Audio kasetė -10 dol. Su persiuntimu 12 dol. 
CD -15 dol. Su persiuntimu 17 dol. 

Gaunamos DRAUGE 454* W 63rd SL Chicago, IL 60829 

BALTIA E X P R E S S CO LTD., 
SIUNTINIAI BE MUITO \ LIETUVĄ 
• S IUNTINIAI L A I V U P E R 45-60 DIENŲ 
• O R O C A R G O P E R 10-12 DIENŲ 
• A M E R I K I E T I Š K Ų M A I S T O PRODUKTŲ SIUNTINYS 

U 2 $ 3 8 . 0 0 P E R 14 D I E N Ų : 
• M A R O U E T T E P A R K O APYLINKĖJE SIUNTINIUS 

P A I M S I M E N E M O K A M A I ; 
• N E M O K A M A S D O K U M E N T Ų NOTARIZAVIMAS; 

PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU: 
ARBA SKAMBINKITE NEMOKAMAI 

1-800-SP ARNAI 1-800-772-7624 
NAUJAS ADRESAS 
BALTIA EXPRESS CO LTD 
8327 S. PULASKI 
CHICAGO, IL 60652 

TUB1ME ATSTOVUS LOS ANGELES IR PRANO HAWO» 

AMBER0ROUP 
482THOMA8DRIVE 

BENSENVILLE.IL 60108 

http://BENSENVILLE.il


LIETUVIŲ PĖDSAKAI 
PASAULYJE 

Kalbamės su ps ichologuos daktare Agota Šidlauskaite 

— Kaip pradėjote vingiuotą 
savo gyvenimo kelią? 

— Esu šiaulietė. Gimiau netoli 
Ventos, tarp Kurtuvėnų ir Kur
šėnų. Kai Šiaulių gimnazijoje 
mokslus turėjau nutraukti, 
1932 m. Biržuose eksternu bai
giau mokykla. Nesulaukdama 
paramos iš savo šeimos, galvo
jau, kad su mokslais reikės 
atsisveikinti , bet atsirado 
patikimų globėjų. Mat buvau 
viena iš tų neklaužadų nusikal
tėlių ateitininkų, kurie buvo 
pašalinti iš gimnazijų, bet prof. 
Pranas Dovydaitis man tapo 
rimta atrama. Dirbdama Moks
le ivių ate i t ininkų centre 
1932-36 m., kartu pabaigiau 
Teologijos filosofijos fakultetą. 
Regis, iš penkių kandidatų man 
atiteko Katalikų universitetui 
remti draugijos stipendija toliau 
mokytis užsienyje. 

Studijų metais Ekscelencija 
Reinys dėstė pedagoginę psicho
logiją, o aš buvau jo uoli stu
dentė, tad vietoje pakliuvusi į 
Liuveną, atsidūriau Milano 
Švenčiausios Jėzaus Širdies uni
versitete. Po trejų užsienyje pra
leistų metų disertaciją buvau 
pasišovusi rašyti savojoje šaly
je. Deja, dėl 1939-40 m. sukrėti
mų su T. Kipo J.D. rekomen
dacijomis pasisekė gauti darbą 
Italijos ambasadoje Kaune. 

1940 rugpjūčio 15 d. į mano 
butą, kurį buvau gavusi seselių 
kazimieriečių įsteigtame mer
gaitėms bendrabutyje, įgriuvo 
su plačiais įgaliojimais du jau
nuoliai, kurie paskui NKVD 
rūmuose mane tardė, su revol
veriu grasė, kolei po penkių va
landų mane verste privertė 
dirbti „Lietuvos išvaduoto
jams". Gerai, kad monsinjoras 
Cassini pradėjo mane globoti. 
Jis ne tik pamokė, kaip elgtis su 
mane prižiūrinčiais enkavedis
tais, bet kaip jiems rašyti 
pranešimus, atskaitas ir kaip su 
jais kalbėtis. Svarbiausia, kad 
šis monsinjoras iš italų valdžios 
gavo sutikimą su kitais ambasa
dos tarnautojais mane išvežti iš 
Lietuvos. Štai kaip prieš pat II 
pasaulinio karo pradžią man pa
sisekė ištrūkti iš tebetykojančio 
praryti raudonojo teroro gerk
lės. 

— Kaip sekėsi Italijoje? 
— Nors tuomet sa ašaromis 

apleidusi tėvynę, atsidūriau toli 
nuo savųjų, bet Dievas gerų 
žmonių rankomis mane saugo
jo ir globojo. 1940-1943 m. bai
gusi studijas, Milano Katalikų 
universitete su pagyrimu ap
gyniau diplomą ir pradėjau psi
chologijos katedroje dirbti asis
tente. Dabar garsiųjų klinikų,, 
kur buvo po pasikėsinimo gydo
mas Popiežius Jonas Paulius II, 
Rev. Agostino Gemelli, univer
siteto rektorius, anuomet buvo 
Psichologijos katedros vedėjas 
Jam užtarus, italų valdžia 
mane, kaip karo pabėgėlę, įsi
leido ir taip užtikrino man 
sąlygas mokytis ir dirbti. 

Per karą dalis šio universiteto 
buvo iškelta iš Milano. Man Pia-
cenzoje leista 1943-47 m. dėstyti 
psichologiją ir ramiai studijuoti. 
Mano pastangas apvainikavo 
katalikų universiteto leidyklo
je išspausdintas doktorinis dar
bas „Vita e pensiero" („Gyveni
mas ir mintis"). Darbas stūmėsi 
toliau. Netrukus irgi italų kalba 
buvo išspausdinta mano autori
nė knyga „Psicologia dell'eta 
evolutiva" 

— K a i p s e k ė s i į s ikurt i 
Kanadoje? 

— Kanadon atvykau su vil
timi, kad gausiu kokios nors pa
galbos iš giminių. Mat čionai gy
veno motinos brolis, mano dėdė, 
ir keli pusbroliai. Deja, tiktai 
savo rankomis ir savo prakaitu 
reikėjo užsidirbti sau duoną ir 
skintis kelią. 

Netikėtai ir nelauktai parama 
atsirado iš kitos pusės — man ją 

Šidlauskaitė. 

suteikė visai ne giminės, o bend
radarbiai. Mat Italijoje susibi
čiuliavau su Katalikų veiklos 
vadovėmis. Viena iš jų, belgė, 
Tarptautinės katalikų veiklos 
direktorė, mane pristatė Mon-
trealio arkivyskupijos kurijai. 
Ši įstaiga mane ne tik moraliai, 
bet ir materialiai parėmė. Ta
čiau pirmieji dveji metai šiame 
Kanados didmiestyje man buvo 
sunkūs. Tiktai 1951 m. galų ga
le pakliuvau į Otavoje, dabar
tinėje šio krašto sostinėje, 
įkurtą Psichologijos institutą. 
Čionai prasidėjo ir mano profe
sinė veikla, mano pašaukimo 
įgyvendinimas. 

Kanadoje vartojamas „scien-
tist professionai" (profesionalus 
mokslininkas) atitinka mano 
būdą, nors iš tikrųjų nesu nei fi
losofė, nei mokslininė. Mano pa
sirinktoji sritis — auklyba, ku
riai reikia teorijos ir praktikos. 
Per 28 metus (1951-1979) dės
čiau psichopatologiją ir psicho
logiją. Kad studentai šiam dar
bui geriau pasirengtų, suor
ganizavau gyvąją laboratoriją — 
namus, kur vaikai gyvena ir 
mokosi. Mano gydymo svarbiau
siasis požiūris: normalizavimas. 
Visi nukrypimai, anomaliniai 
reiškiniai — turi būti pakeisti 
normaliais. Psichiniai pokyčiai 
gali būti pataisyti vien nor
maliu gyvenimu. 

Šie metai nebuvo malonumais 
grįsti, bet mano asmeniniame 
gyvenime tai buvo laikotarpis, 
kai mėginau atiduoti duoklę 
Dievui ir geriems žmonėms, ku
rie man pačiai pagelbėjo. 

— Kokie jūsų ryšiai su Lie
tuva? 

— Ak, kad 1970 m. būtų pasi
rodęs Gorbačiovas! Gal Lietuvė
lė būtų dešimčia metų atsibu
dusi anksčiau! Kai 1979 m. išė
jau pensijon, tada lyg ir pradė
jau ieškoti, kur galėčiau įsi
jungti ir savo „trigrašį" kam 
nors į delną įdėti. Nesu linkusi 
į patarėjus siūlytis, nors bemaž 
kokius dvejus metus ir mėginau 
taip elgtis, bet turbūt tiktai be 
reikalo sveikatą gadinau ir lai
ką veltui gaišau. 

Susiradau tokią išeitį. 1958 
m., jau profesoriaudama univer
sitete, nusipirkau ūkį. Žinoma, 
mano tikslas — ne karves ar 
kviečius, rugius auginti. Tiktai 
proga mano globojamiems vai- į 
kams iš miesto ištrūkti. Kolei Į 
darbavausi universitete, tasai . 
apleistas ūkis mums buvo tarsi Į 
vasaros stovykla. Nors buvo ir t 
tam tikrų nesutarimų. Kai rei- j 
kėjo skubiai tokią valdą įregis- \ 
truoti, anglų ir prancūzų kalbų 
atstovai nesutarė dėl stovyklos 
vardo. Pasiūliau šią sodybą pa-. 
vadinti mano gimtinės upės 
Ventos vardu (Venta). Šis pava- į 
dinimas man priminė tėviškę, o i 
kitiems buvo lengva ištarti. 

1989 m. grįžus iš Toronto, su į 
dviem bendradarbiais čia įkūrė-, 
me mokyklą. Būtų kur kas mie- , 
liau, kad toji sodyba būtų' 
Lietuvoje.Deja, ką padarysi, kad 
ne visos svajonės gali su kaupu 
išsipildyti. 

Dabar, kai laikai pasikeitė, 
tikėjausi, kad kas nors atva
žiuos iš Lietuvos 1991-92 m. 

turėjome dvi mergaites iš Lie
tuvos, iš Vilniaus. Man regis, 
bandymas pasisekė. Atsirado ir 
daugiau mergaičių, bet neap
sieiname ir be sunkumų: tėvai 
nė negalvoja atsiųsti mažame
čių, jaunesnių. Jei kas prašo, jau 
siūlo paauglius. O tai jau viršija 
„Ventos" auklėtinių amžių. To
kie jau netinka mūsų progra
mos apimčiai. Mielai priimtume 
vaikų iš Lietuvos 9-14 metų. 

— Ką norėtumėte pasakyti 
L i e t u v o s a t e i t i n i n k a m s , 
mokslininkams, studentams 
ir kitiems žmonėms? 

— Pirmiausia norėčiau visų 
atsiprašyti, kad lieku Kanado
je. Kodėl? Todėl, kad gyvenu 
„pasiskolinusi" laiką. Nuva
žiuoju Vilniun aplankyti savo 
suvargusių senelių. Esu susisie
kusi su Vilniaus universiteto 
psichologais ir šios aukštosios 
mokyklos sutrikusio mąstymo 
vaikų centro darbuotojais. 1995 
m. rudenį ketinau ilgiau pabūti 
Lietuvoje. Deja, sušlubavo svei

kata. Perkopus aštuoniasde
šimtmečio slenkstį, nelengva 
planuoti, keliauti. Taigi, lieka 
daugiau tik stebėti, o jaunie
siems — linkiu k u o didžiau
sios ištvermės ir y p a č — atei
tininkams, taip pat ir visiems 
kitiems V. Kudirkos žodžiais 
tariant:,,Kol jaunas, o broli, sėk 
pasėlio grūdą ir dirvos neap
leisk..." 

—Gerbiamai profesorei vis 
vien linkime aplankyti gimtą
ją žemę, o po s a v o rūpesčiu 
pagalbos re ikal ingiems vai
kams įkurtąja p a s t o g e kuo 
daugiau psichiškai paliegu
sių va ikų iš Lie tuvos pri
glausti. Kalbėjosi 

kuo. K J . Ambrasas ,J .D. 

NAUJI „DRAUGO" 
Jonas ir Rita Prapuolenis, 

Plainfield, IL. 
Genovaitė Draugelienė, Chi

cago, IL. 
Antanas Sūnaitis, Burbank, 

IL. 
Henrikas Tatarūnas, Cleve-

land, OH. 
Ona Mikėnas, Chicago, IL. 
Violeta M. Špokas, Grosse 

Pointe Farms, MI. 
Jane Gliaudelis, Chicago, IL. 
Juozas Karazija, Chicago, IL. 
Dr. Vytautas Saulis, Chicago, 

IL. 
Dalius ir Marius Stropus, 

Lockport, IL. 
Alvydas Auželis, Cicero, IL. 
Laura Burokas, Orland Park, 

IL. 
Kęstutis K. Pocius, South 

Bend, IN. 
Irena Volkovienė, Rochester, 

NY. 
Linas Vardys, Morman, OK. 
Juozas ir Lora Mikužis, 

Woodridge, IL. 
Eugenija Avižius, Southamp 

ton, NJ. 
Birutė S. Preikstas, MD, Or-

mond Beach, FL. 
A. Šilėnas, Austin, TX. 
I. J. Mazurkiewicz, N. River-

side, IL. 
Gailė Klimas, Cleveland, OH. 
Frank Janulis, Sunny Hills, 

FL. 
B. Trinka, La Grange Park, 

IL. 
L. ir A. Piotrowski, Paw Paw, 

MI. 
Julija Izokaitis, Chicago, IL. 
John Gaigalas, Pinole, CA. 
Rūta ir Sigitas Vaznelis, Le-

mont, IL. 
Arvydas Reneckis, Downers 

Grove, IL. 
Vytautas Beleška, Chicago, 

IL. 
Nida Bichnevičius, Darien, 

IL. 
Kevin and Vida Sheehan, 

Chicago, IL. 
Audronė Andriušytė, Sac-

ramento, CA. 
Antanas Trinkus, South 

Haven, MI. 

• Lietuvoje vidutinis pernai 
metų darbo užmokestis ūkyje — 
501 litas, „į rankas" — 376 litai, 
t.y. atitinkamai 54 ir 50 proc. 
didesnis nei užpernai. Realusis 
užmokestis padidėjo 7 proc., 
reali senatvės pensija — 10 
procentų. 

SKAITYTOJAI 
Bronė Aukštakalnis, Eugene, 

OR. 
Joseph P. Ozelis, Bolinbrook, 

IL. 
Jūratė ir Jurgis Augius, 

Westchester, IL. 
R. Graff, VVoodhaven, NY. 
V. Bickaunis, St. Petersburg, 

FL. 
Veronika Vi le i š i s , Eagle 

Point, OR. 
Algimantas Pliodžinskas, 

Houston, TX. 
Jonas Kalvaitis, Chicago, IL. 
A. ir E. Litvinas, Chicago, IL. 
Juozas Proskus, Chicago, IL. 
Rožė Zinkevičienė, Vilnius, 

Lietuva. 
Stasė Ulinienė, Vilnius, Lie

tuva. 
Rita Šakenienė, Chicago, IL." 
Eglė Malinauskaitė, Chicago, 

IL. 
Vytautas Černius, Wyncote, 

PA. 
Diana Dove, West Hartford, 

CT. 
Vidas Žlioba, Dexter, MI. 
S. P. Levickis, Ormond Beach, 

FL. 
Ieva Varnaitis, Woodridge, IL. 
Ella Restaūrant, Chicago, EL. 
V. ir M. Slapšys, Darien, IL. 
Vida A. Darąs, Chicago, IL. 
D. N. Mataitis, Albuquerque, 

NM. 
Angelina Mieliulytė, Chicago, 

IL. 
Rūta Mieliulis, Chicago, IL. 
Antanas Kazlauskas, Ona-

way, MI. 
K. ir D. Gedvilą, Chicago, IL. 
Yudita G. Mauersberger, 

Melrose Park, IL. 
Bruno Gaižutis, Cicero, IL. 
J. ir M. Majauskas, Wambley, 

NJ. 
Milda Kava l iausk ienė , 

Chicago, IL. 
N. Stankevič iūtė , Forest 

Park, IL. 
Kęstutis Šalčius, MD, Chi 

cago, IL. 
Linas ir Ina Biliūnas, May-

field Heights, OH. 
Juozas Bubulas, Lemont, IL. 
Aleksandras Pukštis, Vilnius. 

„ D R A U G O " R Ė M Ė J A I 

55.00 dol . Stasys Liepas, 
Michigan City, IN; Feliksas 
Kriščiūnas, Collinsville, IL; 
Jurgis Grigalauskas, Berwyn, 
IL; Gražina.Kenter, Danbury, 
CT; Elena Nemickas, Highland, 
IN; Birutė Lesevičius, Chicago, 
IL; dr. K. Katilius, Tucson, AZ; 
Ona Ramienė, Hickory Hills, 
IL; F. Pumputis, Lemont, IL; 
Saulius Julius Matas, Hun-
tington Beach, CA; 

50.00 dol . Aušros Vartų-Ker-
navės, Nerijos Lituanicos tuntų 
skautai ir vadovai (per Marytę 
Utz), Evergreen Park, IL; East 
Chicago lietuvių Medžiotojų ir 
Meškeriotojų klubo valdyba (per 
iždininką Antaną Vilutį), Sche-
rerville, IN; Vitas Kazlauskas, 
Lemont, IL; Konstancija Mar
kauskas, Cicero, IL; Vaclovas 
Budnikas, Elizabeth, NJ; 

45.00 dol. Kun. A. Jurgelai 
tis, OP, Providence, RI; A. Braz 
džionis, Waterbury, CT; A. Ci-
bavičius, Chicago, IL; Helen 
Schanel, Wood Dale, IL; Gin
tautas Taoras, Fort Myers, FL; 

43.50 dol. J. Bacevičius, To
ronto, Kanada; 

25.00 dol. Stasys Alisius, 
Westchester, IL; P.R. Sodeika, 
Willard, OH; Aldona Simonai
tis, Rockford, IL; Stasė ir Kazys 
Ulevičius, Crystal Lake, EL; 
Liucina ir Jurgis Grigalauskas, 
Berwyn, IL; Danutė S. Balys, 
Lisle, IL; Dalius Vasys, Chica
go, IL; Leonas Kankus, Nece-
dah, WI; Linas Real Estate, Inc. 
Chicago, IL; Algirdas Ostis, 
Hinsdale, IL; Marytė Utz, Ever
green Park, IL; dr. L. Baltrušai
tienė, Chicago, IL; J. M. Da
rnusis, Sterling, VA; Petras 
Šaulys, Brockton, MA; Regina 
ir Algirdas Dapkus, Wheaton, 
IL; Liudas Reivydas, Los Ange
les, CA; Ona Sirgėdienė, Ster
ling Hts., MI; Bronė Kuodis, 
Arlington, MA; VI. Vaitkus, 
Juno Beach, FL; Birutė Stur-
mer, Danville, CA; Zigmant A. 
Jakimcius, Ann Arbor, MI; K. 
Ripskis, (pagerbiant a.a. Mari
jos Ripskis atminimą), Ever
green Park, IL; 

20.00 doL Stasė Laniauskie-
nė, Cleveland, OH; A. Merkevi
čius, Westland, MI; Ignas Ban-
džiulis, Los Angeles, C A; Char
les Misiūnas, Downers Grove, 
IL; Vacius Lelis, Sterling Hts, 
MI; Gediminas Rajeckas, Mas-
peth, NY; J. Žygas, Chicago, IL; 
Bronius Paliulionis, Cicero, EL; 
Viktoras Aras, Omaha, NE; Ele
na Miknius, New London, CT; 
Birutė Strouse, Sun City, AZ; 
Jadvyga Grinius, Detroit, MI; 
Vytautas Labanauskas, Twisp, 
WA; V. Radžius, Chicago, IL; 
Elena Jurkėnas, Chicago, EL; 
Vladas Rastis, Chicago, EL; 
Marija Stoškus, Chicago, EL; 
Stasys ŠimoUūnas, Detroit, MI; 

Petronėlė Stanienė, Wauke-
gan, IL. 

Stefa Miškinis, Farmington 
Hills, MI. 

Rita Steel, Lake Orion, MI. 
Vida Momkus, Oak Lawn, IL. 
S. Adickienė, Chicago, IL. 
Marie Hoffman, Chicago, IL. 
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dr. L. Seibutis, Palos Heights, 
EL; V. J. Bubnys, Chicago, EL; B. 
ir Euf. Steponis, Seven Hill, OH; 
Adolph ir Helen Svazas. Dow-
ners Grove, IL; A. Mačiukevi
čius, Waukegan, IL; Petras Ru-
lis, Beverly Shores, IN; 

20.00 dol. E. Barnet, New 
York, NY: L. Venckus, Fenn-
ville, MI; Valė Jančauskas, Chi
cago, IL; Enata Skrupskelis, 
Chicago, H.; Vytautas Rūbas, 
Riverside, IL; Angelą Leščins
kienė, Chicago, IL; Nijolė ir 
Sigitas Savickas, Chicago, EL; L. 
Antanfelienė, Omaha. NE; Vik
toras Kazemekaitis, Racine, WE; 
Anthony Marchertas, Downers 

Grove, IL: Stefanija Domeika, 
Hamilton. Ont.. Kanada; Vy
tautas Valys. Detroit. ML Algis 
Sekas. Huntington Beach. CA; 
Aldona Sandargas, Ormond 
Beach, FL; Elena ir Stasys Ba
ras, Oak Brook, IL; Jonas Sta-
rinskas, Belmont, MA; Genovai
tė Budraitis,Harbert, MI; A. S. 
Astrauskas. Oak Lawn. IL: K 
Daugirdas. VVilmette. IL: Jurgis 
Stuopis, Sharon. MA: Veronika 
Kiznis, Rockford. IL: S. Mikaliu 
kas, Chicago, IL; R. ir T. Rudai
tis. Oak Lawn. IL: Alvyde Mar
tin. St. Peters, MO: Mary Sūnai
tis, Chicago. IL. 
Esame nuoširdžiai dėkingi! 

No One Offers You 
More of Eastern Europe! 
Over the past fevv years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive network of 
destinations in Eastern Europe, with VVarsavv as the 
strategtc hub. The network is conveniently linlced 
with LOT's transatlantic route, giving passengers 
from New York, Newark and Chicago easy access 

to Riga, Tallinn. Moscow. St Petersburg, Kiev.lvov, 
Minsk and VILNIUS.'LltHUANlA 

Take advantage of LOT's bw fares, the luxury of 
LOT's fleet of r»ew Boeings and ATRs and the com-
fort of the new mtemational terminai at VVarsavv 
Okecie Airport. Make your reservations today! 

Information, reservations and ticket sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent. 

New York: 212-M9-1074. 
Chicago 31Z214-33M. 
Los Angeles 213*34-5151. 

Montreal. P.Q.: 514-844-2*74. 
Toronto. Ont : 416-236-4242. 

Toli f re* 800 223 05*3. 

A.tA. 
MARIJA DYMŠA 

Gyveno Hot Springs, AR. 
Mirė 1996 m. balandžio 29 d., sulaukusi 87 metų 
Gimė Lietuvoje. Janiliškių kaime. Amerikoje išgyveno 

50 m. 
Nuliūdę liko: brolis dr. Viliūnas Australijoje ir gimines 

Lietuvoje. 
Velionė pašarvota ketvirtadient, gegužes 2 d. nuo 8 v.r. 

iki 9:30 v.r. Petkus-Marquette laidojimo namuose, 2533 W. 
71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 2 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:00 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už veliones sielą. Po Mišių velione bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: brolis ir giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus 

Tel. 312-476-2345 arba 800-994 7600 
Donald M. Petkus. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

IDA KARAZIJIENĖ 
Mirė 1996 m. kovo 2 d. ir kovo 8 d. buvo palaidota Šv. 

Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams, draugams ir gimi

nėms pareiškusiems užuojautą žodžiu ir raštu. 
Ačiū už aukas šv. Mišioms, gėles ir aukas Lietuvos 

našlaičiu globos būreliui, „Saulutė". 

Dukra Dalia, žentas Antanas Laučiai. 

A.tA. 
IRENAI TAMARAI BUDRECKIENEI 

ČEKANAVIČIŪTEI 
mirus, jos vyrui ALGIRDUI, broliui EUGENIJUI 
BARTKUI su šeima reiškiu gilią užuojautą. 

Dagmara Jurcienė 

Pagerbkime mūsų 
MOTINAS 

įjungdami jas į 
i į specialų 

iv. Mišių devindienį! 

Aušros Vamj Madon* 

Motinos Dienos Novena — Geg. 3—12 
MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE 

Si novena į Vilniaus Antro* Vartų Stebukl Gailestingumo ir 
Nepaliaujamos Pagalbos Svfc Dievo Motina Mariją DUS celebruojama 
oi mūsų morinaa, pamotas, uošves, močiute* ir imonas, gyvas ir 

u* motino* meile ir pasiaukojimai 
Jungta j« l •vMittnaoven*-
Mottmoo varde* fyva/mirual 

Noveaei aakoja 

Varetae, 

KABIAM FATHSBS, Ave^ Chicago, IL 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Pedagoginio lituanistikos 

instituto absolventų išleistuvės 
įvyks 1996 m. birželio 1 d., 7 vai. 
vakare, Jaunimo centre. Visuo
mene prašome šį vakarą paskir
ti l ietuviškam jaunimui ir 
vietas prie stalų užsisakyti pas 
pas Maryte Utz — tel. 1 (708) 
423-0307. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
r inkt inė Čikagoje rengia 
gegužinę šį sekmadienį, gegužės 
5 d., 12 vai., Šaulių namuose, 
Čikagoje. Atsilankiusius links
mins Kosto Ramanausko or
kestras, veiks maisto-gėrimų 
baras. Visi šauliai ir svečiai 
maloniai kviečiami atsilankyti 
ir maloniai praleisti laiką. 

Dr. Audrius V. Plioplys da
lyvauja grupinėje Čikagos foto
grafų parodoje, kuri atidaroma 
gegužės 3 d. Mongerson Wun-
derich galerijoje, 704 North 
Wells St., Chicago, IL. Atidary
mo valandos nuo 5 iki 8 vai. 
v ak. 

„Draugo" administracija 
primena kanadiečiams skaityto
jams, kad vis dėlto yra skir
tumas tarp JAV ir Kanados 
dolerių. Kai atsilyginama už 
dienraštį, užsakytas knygas, 
skelbimus ar kitus patarnavi
mus, malonėkite į tai atkreipti 
dėmesį. Kainos skirtumas yra 
nemažas. 

Pirmadienį, balandžio 29 
d., „Drauge" pradėjo administ
ratoriaus pareigas eiti Ignas 
Budrys. Jį su redakcijos, admi
nistracijos ir spaustuvės per
sonalu supažindino Lietuvių 
katalikų spaudos draugijos 
vykdomosios valdybos pirminin
kas Jonas Vaznelis. 

x A. a. Veronikos Tumaso-
nytės-Šklerienės atminimą 
pagerbdami, Aldona ir Juozas 
Sulaičiai aukoja Lietuvos 
našlaičiams $25. Reiškiame 
užuojautą velionės artimiesiems 
ir dėkojame aukotojams! „Lie
tuvos Našlaičių globos" ko
mitetas. 

(sk) 
x Juozas Bacevičius patar

nauja įs igyjant vairavimo 
t e i s e s . Skambinkite: 708-
403-7334. 

(sk) 

x Travel Centre, Ltd. siū
lo skrydžius j Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
resę Lesniauskienę, tel. 847-
52^0773. (sk) 

x Jaunimo sąjunga kviečia 
bendraamžius į „Susitikimą" 
gepužės 3 d., penktadienį, 8 v.v. 
Lemont Inn, 324 Main Street, 
Lemont, IL. 

(sk) 
x TRANSPAK }staiga LE-

MONTE veikia savaitgaliais: 
penktd. 3 v. p.p. - 7 v.v.; šeštd. 
ir sekmd. 8:30 v.r. • 2 v. p.p. 
Transpak tel. Lemonte: 708-
257-0497. 

(sk) 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
643* S PuUski Rd., Chicago, IL 60629 
• '•! bl i Šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 

Tel. 312-582-4500 
14325 S. Bell Rd., Lockport IL 60441 

Tel. 708-301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

DarN vai nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v.r iki 1 vai d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

453* W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo „Draugo") 
Tel. 312-2S4-0100 

Kasdien 9—6 vai vak. 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

Lietuvos Seimo narių pra
nešimai: Gegužės 5 d., sekma
dienį, Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) pirminin
kas prof. Vytautas Landsbergis 
ir Tėvynės sąjungos ryšio su už
sienio komiteto pirmininke dr. 
Laima Andrikienė padarys 
svarbius pranešimus. Praneši
mai bus tuoj po šv. Mišių didžio
joje centro salėje. Tėvynės 
sąjungos rėmėjų sambūris Čika
goje maloniai kviečia lietuvių 
visuomenę gausiai dalyvauti 
pranešimuose. Po pranešimų 
bus Tėvynės sąjungos rėmėjų 
susirinkimas. 

AMB. J. W. SWIHART, JR. 
NUSIPELNĘS MŪSŲ 

PADĖKOS 
Nors JAV ambasadorius 

dažnai kaitalioja, tačiau J. W. 
Swihart su Lietuvos reikalais 
susidūrė, kuomet Lietuva jo dar 
nežinojo. Kaip tik tuo metu jo 
parama buvo labiausiai reika
linga. Jis buvo gerai susipažinęs 
su Lietuvos pastangomis atgau
ti nepriklausomybę ir jos role, 
pakeičiant Europos politinį 
veidą. Tuo metu jis buvo Rytų 
Europos ir Jugoslavijos sky
riaus direktorius, kai buvo kri
tiškas momentas JAV vedamai 
politikai. 

Demokratinis judėjimas Rytų 
Europoje prasiskleidė, lyg per 
žiemą miegojusių medžių ar pa
vasario gėlių žiedai. Griuvo 
kalėjimų sienos komunistų val
domuose kraštuose. Ugai lauk
tas išsilaisvinimas, kurio JAV 
per 40 metų laukė ir tikėjo stai
ga įvyko! Tuomet George Bush 
vadovaujama administracija 
pasimetė. Jis pradėjo kalbėti 
abiem burnos pusėmis. Paverg
toms tautoms išsilaisvinimą lin
kėjo, bet tuo pačiu metu bijojo, 
kad Sovietų Sąjunga nesubyrė
tų. Visa laimė, kad Senate, 
Kongrese ir net Valstybės de
partamente buvo žmonių, kurie 
G. Bush pažiūroms nepritarė. 
Nekalbant jau apie tai, kad 
beveik visa spauda išsilais
vinimo sąjūdžius nuoširdžiai 
rėmė. J. W. Svrihart buvo vienas 
tų, kurie tame besikeičiančiame 
ir audringame periode padėjo 
JAV politinį laivą vairuoti. 

J. W. Svrihart yra karjeros 
diplomatas. Baigęs Columbia 
universitetą 1968 m., jis tuojau 
įsijungė į diplomatinę tarnybą. 
Jo pirmas paskyrimas buvo 
Centrinėje Amerikoje. Tačiau 
greitai jis buvo perkeltas į Rytų 
Europą. 1971 m. jis buvo poli
tinis patarėjas JAV ambasadoje 
Belgrade, Jugoslavijoje. Iš ten 
atkeltas į Washingtoną, kur 
trejetą metų dirbo Italijos ir 
Vatikano sekcijoje. Atėjus 1970 
metams, ambasadorius J. W. 
Swihart, turėjo pirmąją pažintį 
su komunistiniu bloku, kuomet 
buvo paskirtas politiniu/kariniu 
pareigūnu prie JAV misijos Va
karų Berlyne. Čia diplomatinė 
tarnyba faktiškai buvo dalis ka
rinės valdžios, kuri administ
ravo Berlyną, remiantis Ketu
rių didžiųjų sutartimi. Tai buvo 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
kus, 540 Ambassador Ct., 
Sunny Hills, FL 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 
x TRANSPAK praneša: 

„Didžiausiu tiražu 1995 m. buvo 
spausdinamas 'Valstiečių laik
raštis' — 144-115 tūkst. 
egzempliorių, 'Lietuvos rytas' — 
73-128 tūkst. egzempliorių". Pi
nigai, siuntiniai ir komer
cinės siuntos i Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL, 
tel. 312436-7772. 

(sk) 

Aldona Palukaitienė, JAV 
LB Marąuette Parko apylinkės 
pirmininkė, koordinuoja auto
busus į X tautinių šokių šventę 
ir jos renginius — susipažinimo 
vakarą bei šventės pokylį. Au
tobusai kursuos iš Marąuette 
Parko ir Lemonto. Jeigu visuo
menė pageidaus, autobusai kur
suos ir iš kitų Čikagos apylin
kių. Autobusų bilietus reikia už
sisakyti iš anksto, skambinant 
šiuo telefonu: (312)471-0811 ar
ba įsigyti „Seklyčioje" antra
dienio ir ketvirtadienio vaka
rais, nuo 6 iki 8 vai., šeštadie
niais, nuo 9 vai. ryto iki 12 
vai. vid. 

Gegužinės pamaldos šv. An
tano parapijoje, Cicero, Bl., vyks 
gegužės mėnesio ketvirtadienio 
vakarais, 6:30 valandą. Pir
masis vakaras — šį ketvirtadie
nį, gegužės 2 dieną. Po gieda
mos Švč. M. Marijos litanijos 
bus ir Šv. Mišios. 

Cicero apylinkės Lietuvių 
Bendruomenė rengia cepelinų 
pietus Šv. Antano parapijos 
salėje sekmadienį gegužės 5 d. 
po 11 vai. lietuviškų Mišių. Visi 
kviečiami pavalgyti, pasisve
čiuoti ir šių skanumynų ir į 
namus parsinešti. 

x „A.a. Verutės Šklerienės 
prisiminimui, dėkodami visiems 
mums išreiškusiems užuojautą, 
siunčiame $150 Lietuvos naš
laičiams. Brolio dr. Vaclovo 
Tumasonio šeima". Reiškiame 
užuojautą velionės artimiesiems 
ir dėkojame už auką. „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

x Nerija Linkevičiūtė Kas-
parienė dainuos, o Robertas 
Mockus skambins pianinu Mo
tinos dienos koncerte „Pavasa
rio balsai", sekmadienį, geg. 5 
d., po 11:00 vai. šv. Mišių, 
l i e tuvių Dailės muziejuje, Le
monte. Visus maloniai kviečia 
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis. 

(sk) 

didelė atsakomybė, kadangi rei
kėjo garantuoti JAV priėjimą 
prie vakarų ir rytų Berlyno. O 
tuo metu tebegaliojo Rytų Vo
kietijos sargybiniams įsakymas 
be perspėjimo šauti. 

Po tarnybos Berlyne jis buvo 
paskirtas pareigūnu prie Sau
gumo ir kooperacijos Europoje 
(CSCE) konferencijos, kuri yra 
geriau žinoma, kaip Helsinkio 
konferencija. Jam tose parei
gose tebesant, buvo sušaukta 
Madrido konferencija, kuri 
sprendė ne tik saugumo reika
lus, bet ypatingas dėmesys buvo 
skiriamas „Žmogaus teisių" 
klausimams. Tų teisių prie
dangoje Lietuvoje ir prasidėjo 
įvairios demonstracijos, bado 
streikai bei pirmieji laisvės 
reikalavimai. Tuo metu Madri
do konferencijoje JAV delegaci
jai vadovavo Max Kampelman, 
kurio asistentu buvo J. W. Swi-
hart. Tuo būdu jis buvo fron-
tinėse linijose, kurios rūpinosi 
demokratijos skatinimu Rytų 
Europoje ir sovietų okupuotuose 
kraštuose, taip pat ir disidentų 
rėmimu. 

Tuos nuopelnus įvertinant, 
LB Krašto valdyba rengia 
James Swihart pagerbimą poky
lyje, kuris įvyks gegužės 4 d., 
šeštadieni, Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Jau buvo ra
šyta, kad ambasadorius atvyks 
dalyvauti Čikagoje ruošiamoje 
konferencijoje. Joje dalyvaus 
Lietuvos ir JAV delegacijos. Tad 
numatoma, kad bankete daly
vaus prof. Vytautas Landsber
gis, Seimo narė dr. Laima And
rikienė, ambasadorius dr. Alfon
sas Eidintas ir kiti delegacijų 
nariai. Taip pat ir Amerikos val
džios aukšti pareigūnai. Stalų ir 
vietų rezervacijos: Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje ir 
„Seklyčioje". 

J. Žygas 

R*d*guOj« J. PUUs MffHim 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtos Lietuvių Mokytoju Sąjungos Chicagoš skyriaus 

3 * * W. 66tt> PUce. Chicago, IL 60629 

PAVASARĖJANT 

Atskubėjo linksmos dienos — 
Bus dainelių, bus gėlių! 
Žengia stirna ilgakaklė 
Minkštu pievos takeliu. 

Voverytė gilę neša — 
Ji pernykštė, bet skani. 
Rasos nuo žiedelių laša, 
Žaidžia spinduliai šilti. 

Žvirblis čirškia, kąsnio prašo. 
Oi, išdykėlis tasai! 
Vėjas plunksnas sklaido, pašo, 
Saulė juokiasi aukštai. 

Danutė Lipčiūtė-Augienė 

LIETUVĖ AR 
AMERIKIETĖ 

Aš esu lietuvė, nors gimiau 
Amerikoje. Aš save vadinu 
Amerikos lietuvaite. 

Mano seneliai turėjo pasi
traukti iš Lietuvos Antrojo pa
saulinio karo metu ir atvyko į 
Ameriką. Čia jie įsigijo Ameri
kos pilietybę. 

Aš gimiau ir gyvenu Ameri
koje, bet mokausi lietuviškai 
skaityti ir rašyti, nes esu tiek 
lietuvė, tiek amerikietė. 

Lina Šeštokaitė, 
Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los mokinė 
(„Mūsų žinios") 

„Kiškučių dovanos" iliustracija 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 

Pirmą kartą leidžiant gyvu
lius į ganyklą, reikia po tvarto 
slenksčiu pakasti porą kiauši
nių. Per tuos kiaušinius perva
romi visi gyvuliai, š i s daroma 
tam, kad apsaugojus gyvulius 
nuo ligų ir nuo vilkų. Tuos 
kiaušinius atiduoda pirmam 
atėjusiam pavargėliui. 

(Merkinė) 

Arklių ir karvių globėjas — 
šv. Jurgis, paukščių — šv. Mar
tynas. (Viduklė) 

Gyvulių globėju yra šv.Jurgis 
ir šv. Mykolas: šv.Jurgis gano, 
o šv. Mykolas priima j kūtę 
(tvartą). (Vegeriai) 

KIŠKUČIŲ DOVANOS 

(Velykų pasaka) 
(Tęsinys) 

Piešė dail. Povilas Osmolskis 

GALVOSŪKIO NR. 131 
ATSAKYMAS 

DRAMA 

Mes atsigulėme ant grindų, 
kad pailsėtume, atsikvėptume 
ir stengėmės ramiai gulėti. Pas
kiau atlikome smegenų mankš
tą, kad susikauptumėme. Su
sėdome ratu ir žaidėme vardų 
žaidimą. Reikėjo pasakyti var
dus iš eilės ir pridėti savo. Po to 
žaidėme sunkesnį daiktų žaidi
mą. Galėjome sakyti bet ką, bet 
reikėjo atsiminti ką visos kitos 
sakė. Paskiau improvizavome. 
Silvija Radvilienė parodė mums 
lėlių teatrą. 

Saulė Sidrytė, 7 būrelis 
1995 metų JAS stovyklautoja 

Dainavoje 
(„Keliaujame per pasaulį") 

ŽYMIEJI ŽMONĖS SAKĖ 

Kuo mažiau patogumų, tuo 
mažiau reikalavimų, o kuo 
mažiau žmogus reikalauja, tuo 
esti laimingesnis. 

Julės Verne 

Bailys pavojus mato net ten, 
kur jų nėra. 

P. Sir 
Reikia daug jėgų daryti gera, 

bet dar daugiau — susilaikyti 
nuo blogio. 

Lev Tolstoj 

Kiekvienas myli tėvynę, ne 
dėl to, kad ji yra didelė, bet dėl 
to, kad sava. 

Seneka 

Pagaliau kiškiai atsidūrė 
labai dideliame mieste, tarp 
aukštų namų. Ten gyveno žmo
nių milijonai. Automobilių dau
gybė dūzgė gatvėmis. Net baisu 
darėsi kiškučiams važiuoti. Ne
pratę jie prie tokių vaizdų. Bet 
ir čia gyveno lietuviukų. Labai 
gerų ir blogesnių. Reikėjo ir 
juos aplankyti. Kiškiai dirbo 
per visą naktį, kol ištuštėjo 
pintinės, kol pradėjo aušti. 

Su paskutine pintinėle kiškiai 
sustojo prie vieno didelio namo 
ir susimąstė: 

— Nepalikim šiemet čia do
vanų! — rūsčiai tarė senis kiš
kis. 

— Gal ir neverti jų šių namų 
vaikai, — pritarė kitas: — ber
niukas labai negeras, muša ki
tus vaikus ir neklauso tėvų, o 
jo sesutė tingi mokytis. 

— Lr lietuviškai jau nebenori 
kalbėtis tarp savęs ir su tėve
liais, — tarė senasis kiškis. 

Valandėlę stovėjo kiškių dži
pas ties tais namais. O berniu
kas gulėjo lovelėje ties uždeng
tu langu. Jis sapnavo kiškių 
automobilį, matė pintinėlę su 
gražiais margučiais ir girdėjo 
kiškių žodžius. Jis gailėjosi savo 
netikusio elgesio ir žadėjo būti 
geras. Kad tik tie kiškučiai ne
nuvažiuotų nepalikę jam dova
nėlių! 

Ir jo sesutė matė sapne kiš
kučius. Ji ryžosi nugalėti savo 
tinginį. O tie margučiai pinti
nėje tokie gražūs, taip puikiai 
išrašyti. 

Senasis kiškis sėdėjo automo
bilyje prie vairo ir vis mąstė. Jo 
ūsai buvo žili, o jis po darbo — 
toks senas ir pavargęs. Judino 
vieną ilgą ausį ir vis galvojo. 
Staiga pažiūrėjo į pintinėlę 
margučių, ir smagi šypsena nu-
bėjo jo plaukuotu veidu. Juk tai 
paskutiniai margučiai jo auto
mobily. Dar niekad nebuvo to
kio atsitikimojo ilgame gyveni
me, kad margučius reiktų vež
tis namo, neišdalintus vaiku
čiams, kuriem jie buvo skirti. 
Suminkštėjo širdis, ir jis tarė 
jauniesiems kiškučiams: 

— Nuneškit pintinėlę vai
kams. Jaučiu, kad juodu pasi
taisys. 

Pranas Naujokaitis 
(Bus daugiau) 

Tie skaičiai yra 24 ir 1. 

GALVOSŪKIO NR. 132 
ATSAKYMAS 

Nupieštoji valstija vadinasi 
Alabama. Sienomis sueina su 
Mississippi, Tennessee, Georgia 
ir Florida valstijomis. Sostinė 
Montgomery. Kiti miestai: Bir-
mingham, Musele Shoals, En
terprise, Mobile uostas prie 
Meksikos įlankos. Yra ir dau
giau miestų. Žymesnės upės: 
Tennessee, Alabama River ir 
Tom Bigbee. Įstojo į Uniją 1819 
metais kaip 22 valstija. Alaba
ma dar vadinosi „Cotton State", 
nes gyventojai augina daug 
medvilnės. Augina ir vaisių, ku
kurūzų, tabako, žemės riešutų, 
cukrinių nendrių. Turi daug 
pievų, iš kurių gauna daug šie
no. Turi daug fabrikų miestuo
se, kurie gamina įvairių daly
kų, reikalingų žmonėms. Yra 
daug miškų, gamina popierių ir 
baldus. Daug dalykų išveža į 
kitas JAV ir į platų pasaulį, 
taip užsidirba pinigų. 

GALVOSŪKIO NR. 133 
ATSAKYMAS 

Berniukas vadinasi Kęstutis, 
o mergaitė Domicėlė. 

GALVOSŪKIO NR. 134 
ATSAKYMAS 

Meno parodos kataloge taip 
parašyta: „Mergaitė nuo tramp-
lyno šoka į vandenį (dive)". 

GALVOSŪKIO NR. 135 
ATSAKYMAI 

1. Martynas Liuteris buvo ly
ginamas su „gulbe". (E. Brit. 
11-910, Chicago, 1968; L. R. 
1-t-K draugijos knyga „Protes
tantizmas Lietuvoje" 175 psl., 
Vilnius, 1994). 2. Varlė šokinė
ja, o rupūžė ropoja. (L.E. 26-
136, Boston, 1961). 3. Rožę Šv. 
Rašte mini karalius Saliamonas 
savo „Giesmių Giesmėje" 2:1-2. 
4. Žodis „Neringa" yra tikrinis 
daiktavardis, o nerija — tai 
smėlio juosta išilgai jūros kran
to, tai tik smėlio sekluma. (Da 
bart. Liet. Kalbos žodynas, 425 
psl., Vilnius, 1972). 5. Vydūnui 
arfa buvo mėgstamiausias mu

zikos instrumentas. (L.R.I.+K. 
draugijos knyga „Protestantiz
mas Lietuvoje", 61 psl., Vilnius, 
1994). 

GALVOSŪKIS NR. 151 

Sugalvokite penkių skaitlinių 
skaičių ir jį padauginę iš ke
turių gautumėte tą patį sugal
votą skaičių, tik atvirkščiai 
parašytą. Pavyzdys ABCDE x 4 
= EDCBA Vidurinė skaitlinė C 
pasilieka ta pati. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 152 

Čia surašyti žaidėjų pavadini
mai, kurie žaidžia tame žaidi
me. Pagal tuos žaidėjų pavadi
nimus atspėkite paties žaidimo 
pavadinimą. Kadangi tie žaidi
mai yra žaidžiami JAV, visi pa
vadinimai yra angliški, jie jums 
gerai žinomi. 1. 2. Forwards, 2 
Guards, 1 Center. 2 .8 Oarsmen, 
1 Coxwain. 3 . 4 Infielders, 3. 
Outfielders, 1 catcher, 1 pitcher 
4.1 Batsman, 1 Bowler, 9 kiti. 
5.1 Goalkeeper, 1 Cover point, 
1 point, First Defense, Second 
Defense, Center, First Attack, 
Second Attack, Inside home, 
Outside home. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 153 

(Žiūrėkite brėžinėlį) 

Čia vaizduojama viena iš JAV 
valstija (statė). Apie ją parašy
kite žinių. Kelintoji įstojo į 
Uniją ir kelintais metais? Kaip 
vadinasi sostinė ir kiti miestai 
(pažymėti juodais taškais)? Kaip 
vadinasi brėžinyje pažymėtos 
upės? Su kuriomis kaimyninė
mis valstijomis susisiekia? Kaip 
vadinasi kalnai? Kokie pagrin
diniai žmonių pragyvenimo šal
tiniai ir Jėmės turtai? Jei žino
site ką nors daugiau — parašy
kite. Svarbiausia, neužmirškite 
parašyti valstijos pavadinimą. 

(5 taškai) 
GALVOSŪKIS NR. 154 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Nupiešta galva sudaryta iš 
įvairių skaitlinių. Parašykite, 
kokias skaitlines matote. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 155 

1. Dovydas, stodamas kovon 
prieš milžiną Gaujotą, kiek savo 
svaidyklei pasiėmė akmenukų? 
2. Kada ir kas iš lietuvių pirma
sis gavo mokslinį daktaro laips
nį? 3. Kas anksčiau mirė: A. 
Kulvietis, M. Liuteris ar M. Ko
pernikas? 4. Kurias kalbas bu
vo išmokęs Kristijonas Donelai
tis? 5. livardykite penkių vals
tybių sostinių vardus, kurios 
prasideda su raide C? Visi tei
singai ir plačiau atsakę į visus 
klausimus, gaus 10 taškų, o už 
trumpus ir apytikrius atsaky
mus - tik 5 taškus. 
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis 

' 


