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Opozicinės partijos 
laimėjo daugumas

Vilnius, kovo 27 d. (Elta) — 
Lietuvos savivaldybių rinki
muose, kurie įvyko kovo 25 d., 
negalutiniais duomenimis di
džiąsias daugumas laimėjo 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) ir Krikščionių 
Demokratų partijų statyti kan
didatai.

Šiuose rinkimuose, kuriuose 
7,327 kandidatų, atstovaujančiu 
17 partijų, rungėsi dėl 1,488 
savivaldybių narių mandatų, 
dalyvavo apie 1.6 milijonas rin
kėjų, t.y., apie 49% visų rinkimo 
teisę turinčių gyventojų. Jie 
išrinko valdžią dvylikoje miestų 
ir 44 rajonuose.

Kaip informavo Vyriausiosios 
rinkimų komisijos pirmininkas 
Zenonas Vaigauskas, neoficia
liais duomenimis daugiausia 
vietų savivaldybių tarybose — 
426 (27%) laimėjo Tėvynės 
Sąjungos iškelti kandidatai. 
LDDP statyti kandidatai gavo 
297 mandatus (20%) ir 247 man

Kaišiadoryse dar neišrinktas 
Seimo narys

Vilnius, kovo 27 d. (Elta) — 
Šeštadienį prie savivaldybių 
tarybų rinkimų Kaišiadoryse 
taip pat buvo renkamas atsto
vas į Seimą. Čia jis renkamas 
vietoj iš šios apygardos išrinkto 
Seimo nario Algirdo Brazausko, 
kuris, tapęs prezidentu, pagal 
Konstituciją neteko Seimo nario 
įgaliojimo.

Šioje apskrityje balsavo dau
giau kaip 48% rinkimo teisę tu
rinčių piliečių, tačiau nei vienas 
kandidatas į Seimo narius nesu
rinko pusės visų atvykusių bal
suoti rinkėjų balsų. Todėl Seimo 
narys bus išrinktas antrame tu
re.

Pasirašyta Lietuvos ir 
Moldovos sutartis

Vilnius, kovo 27 d. (Elta) — 
Pirmadienį Moldovos sostinėje 
Kišinev Lietuvos ir Moldovos 
prezidentai Algirdas Brazaus
kas ir Mirča Snegur pasirašė 
draugystės ir bendradarbiavimo 
sutartį tarp Lietuvos ir Mol
dovos respublikų.

Dešimčiai metų sudarytoje su
tartyje užfiksuoti pagrindiniai

Lietuva šventė Žemės 
dieną

Vilnius, kovo 23 d. (LR- 
AGEP) — Kovo 22 d. Lietuva 
šventė Žemės dieną. Kaip rašo 
„Lietuvos rytas”, Vilniuje, Ne
priklausomybės aikštėje buvo 
pakelta Žemės vėliava, sveiki
nimo kalbas pasakė aplinkos 
apsaugos ministras Bronius 
Bradauskas ir Vilniaus miesto 
meras Vytautas Jasulaitis. 
Ceremonijoje dalyvavo ir Lie
tuvos prezidentas Algirdas Bra
zauskas, Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas.

Po „Aro” ir „Astros” chorų bei 
„Trimito” orkestro koncerto 
„Lietuvos” ansamblio pūtikai 
ragais paskelbė Lygę ir pakvie
tė į eitynes Gedimino kalno 
link. Kalno papėdėje vyko ke
turių gamtos stichįjų — ugnies, 
vandens, žemės ir oro apeigos, 
susirinkusieji degino senas ver
bas, žiūrėjo fejerverką, šoko, 
dainavo.

datus (17%) gavo Krikščionių 
Demokratų Partijos kandidatai. 
Daugelyje savivaldybių šių 
partijų atstovai turės daugumas 
arba galės sudaryti balsų dau
gumą sudarančias koalicijas 
pravesti savo programas.

Kitos kandidatus stačiusios 
partijos negalutiniais duome
nimis sulaukė tokių rezultatų: 
Valstiečių partija — 105 vietas 
(7%), Centro Sąjunga — 74 vie
tas, Socialdemokratai — 72, Lie
tuvos Lenkų Rinkimų Akcija 
— 68, Politinių Kalinių ir Trem
tinių Sąjunga — 58, Lietuvių 
Tautininkų Sąjunga — 49, 
Liberalų Sąjunga — 40, Jauno
ji Lietuva — 16, Tautos Pažan
gos Partija — 14, Demokratų 
Partija — 9, Laisvės Sąjunga — 
6, Respublikonų Partija — 5, 
Nepriklausomybės Partija lai
mėjo du mandatus savivaldybių 
tarybose. Iš kandidatus stačiu
sių partijų savo atstovų savi
valdybių tarybose neturės tiktai 
Žalioji Partija.

Į antrą rinkimų turą pateko 
du daugiausia balsų surinkę 
kandidatai: „Lietuvos aido” 
teisinis patarėjas Liudvikas 
Sabutis (Tėvynės Sąjunga), 
gavęs 38.4% balsų, ir žemės 
ūkio ministras Vytautas Eino- 
nis (LDDP) gavęs 28% balsų.
Lietuvos Laisvės Lygos vadas 

Antanas Terleckas, atstovavęs 
Socialdemokratų Partijai, gavo 
22.7% balsų. Centro Sąjungos 
valdybos pirmininko pavaduoto
ja R. Melnikienė — 9, Nepri
klausomybės Partijos pirminin
kas Valentinas Šapalas —1.5% 
balsų.

tarpvalstybinio bendradarbia
vimo principai. Šalys įsiparei
goja prisidėti prie saugumo, 
stabilumo ir bendradarbiavimo 
Europoje stiprinimo. Moldova ir 
Lietuva draus savo teritorijose 
organizacijų arba pavienių 
asmenų veiklą, kuri kenktų 
šalių suverenitetui ir terito
riniam vientisumui.

Sutartyje numatyta plėtoti 
šalių parlamentinius ryšius, 
skatinti bendradarbiavimą tarp 
administracinių-teritorinių vie
netų. Moldova ir Lietuva suda
rys palankias sąlygas abipusiai 
naudingam ekonominiam bei 
prekybiniam bendradarbia
vimui.

Lenkija pirks 
daugiau ginkluotės

užsienyje
Varšuva, kovo 16 d. (BNS) — 

Lenkijos gynybos ministras Woj- 
ciech Okonski kovo 15 d. 
pareiškė, kad Lenkija kitais 
metais turės pirkti daugiau 
karinės įrangos užsienyje.

Užsienietiška ginkluotė 
reikalinga pajėgoms moder
nizuoti ir stojimui į NATO pasi
ruošti. Tačiau neturi nukentėti 
ir vidaus gamyba, sakė minist
ras. Todėl pirkdama užsienio 
įrangą, Lenkija nori pati ga
minti kuo daugiau jos kompo
nentų. Tuo siekiama atnaujin
ti šalies gynybos pramonę.

Bosnijos Tuzla mieste Bosnijos valstybinės kariuomeflts karys neša antkapį serbų užmušto Bosni
jos kareivio kapui. Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Boutros Boutros-Ghali pasiūlymas, 
kad Jungtinių Tautų daliniai būtų suskirstyti į tris dalis — po vieną Bosnijai, Kroatijai ir 
Makedonijai, šiuo metu yra svarstomas Vakarų šalių kartu su Rusija paruoštoje rezoliucijoje, 
kurioje JT daliniai regione bus sumažinti nuo 12,000 iki 7,000.

Danijos premjeras lankosi 
Lietuvoje

Vilnius, kovo 27 d. (Elta) — 
Su oficialiu vizitu Lietuvoje 
viešintis Danijos Karalystės mi
nistras pirmininkas Poul Nyrup 
Rasmussen pirmadienį susitiko 
su Lietuvos Respublikos minis
tru pirmininku Adolfu Šleževi
čiumi.

Danijos ministras pirminin
kas pasakė, kad jo vyriausybė 
skatina Danuos firmas dalyvau
ti projektuose Lietuvoje ir neke
tina mažinti teikiamos para
mos. Baltijos valstybių pro
blemos ir pagalba joms yra 
prioritetinė Danijos politikos li
nija. Telekomunikacijos, uostų

Lietuvos mokslas ima 
atsigauti

Vilnius, kovo 16 d. (LR) — 
„Praėję metai Lietuv os mokslų 
akademijai buvo rimto darbo 
metai po visų reformų ir 
sąmyčio”, tvirtino akademijos 
prezidentas akademikas Bene
diktas Juodka.

Kaip rašo „Lietuvos ryto” ko
respondentė Rita Grumadaitė, 
kovo 15 d. akademijos visuotinio 
susirinkimo sesijoje buvo ap
žvelgti metų rezultatai, įteiktos 
akademijos premijos ir diplomai 
mokslininkams, taip pat premi-

Nauja TV stotis 
pradės darbą

Vilnius, kovo 23 d. (AGEP) — 
Uždarame vyriausybės posėdyje 
buvo nutarta nekeisti spren
dimo laisvąjį buvusios „LITPoli- 
inter TV” kanalą išnuomoti 
„Laisvajam nepriklausomam 
kanalui” (LNK). Šį sprendimą 
buvo apskundusi kompanija 
„Telediena”, kuri taip pat 
pretendavo į laisvąjį kanalą. 
LNK televizijoje ketina dirbti 
visi „LITPoliinter TV” darbuo
tojai.

Iš pradžių naujosios televizijos 
programos bus transliuojamos iš 
„LITPoliinter TV” pastatų 
Lapėse netoli Kauno, vėliau 
LNK TV ketina persikelti į 
buvusius Profsąjungų rūmus 
ant Tauro kalno Vilniuje. Šie 
rūmai dabar priklauso Lietuvos 
Darbininkų Sąjungai.

Lenkija siekia pasiruošti sto
jimui į NATO par maždaug tre
jus metus. Ji tobulina ryšius, 
vadovavimą ir karinio oro trans
porto kontrolės sistemas.

plėtimas, laivininkystė, mokes- 
: čių administravimas — sritys, 
kur Danija galėtų suteikti pa
ramą Lietuvai kreditais, tech
nologija ar konsultantais.

Po pietų susitikęs su Seimo 
užsienio reikalų komiteto ir 
delegacijos ryšiams su Europos 
parlamentu nariais, Danijos 
premjeras Poul Rasinussen pa
žadėjo, kad Danijr honsultuos 
Lietuvą, kai ji taps asocijuota 
Europos Sąjungos nare ir rengs 
susitarimus, kurie yra reikalin
gi siekiant pilnateisės narystės 
šioje organizacijoje.

jos jauniesiems mokslininkams 
bei aukštųjų mokyklų studen
tams, nuveikusiems svarių dar
bų.

Šiuo metu akademijoje yra 
išrinktas 141 narys (150 vietų) 
— tikrųjų narių, narių ko
respondentų, anrių ekspertų. 
Statutas neriboja tik užsienio 
narių skaičiaus. Praėjusių metų 
rinkimuose, anot prezidento, 
buvo „stebėtinai didelė” kon
kurencija, pavyzdžiui, biolo
gijos, fizikos srityse, į vieną 
vietą buvo siūlyta net po 8-10 
kandidatus.

praėjusiais metais akademija 
toliau plėtė tarptautinius ry
šius. pasirašytos naujos moks
linio bendradarbiavimo sutar
tys su Prancūzijos, Ukrainos, 
Slovakijos ir Rumunijos mokslų 
akademijomis — iš viso tokių 
bendradarbiavimo sutarčių 
sudaryta su 21 šalies akademi
jomis. Tarptautiniuose ir šalies 
mokslo leidiniuose akademijos 
nariai paskelbė apie pusę 
tūkstančio straipsnių, išleido 
daugiau kaip 40 monografijų, 
vadovėlių ir žodynų.

B. Juodkos nuomone, akade
mija įsitvirtina šiai institucijai 
naujame eksperto vaidmenyje. 
Pernai Mokslų akademija tapo 
vienu iš dviejų nepriklausomų 
ekspertų, įvertinusių šalies 
aukštųjų mokyklų, valstybinių 
mokslo institutų mokslinę 
veiklą bei studijas.

Akademijos prezidento tvir
tinimu, nors toks vertinimas — 
ne be trūkumų, tačiau tai pa
dėjo atskleisti šalies mokslo pa
noramą. Pavyzdžiui, tarp aukš
tųjų mokyklų neabejotinas ly
deris — Vilniaus universitetas.

Anglai ir švedai 
tyrinėja Karaliaučių

Vilnius, kovo 23 d (LA) — 
Kovo 28-30 dienomis Karaliau 
čiuje su oficialiu vizitu apsilan 
kys Didžiosios Britanijos am
basados Maskvoje pirmasis ir 
antroji sekretoriai Lee Terneris 
ir Judy Legg, Didžiosios Britani
jos Užsienio reikalų ministerijos 
Ekonominių ryšių skyriaus ats
tovė Anna Klunes bei finansų 
ministerijos atstovė Helena 
Redhif. Vizito tikslas — aptarti 
Karaliaučiaus krašto santykius 
su Baltijos šalimis, Lenkija ir 
Vokietija, taip pat krašto 
krovinių bei keleivių tranzito 
per Lietuvą ir Baltarusiją pro
blemas. Vizito išvakarėse Di
džiosios Britanijos atstovai 
lankysis Minske, po to atvyks į 
Vilnių.

Karaliaučiaus krašto admini
stracijos Tarptautinių reikalų 
valdybos atstovas pasakė BNS 
korespondentui, kad užsienio 
atstovai susitiks su Kara
liaučiaus meru Vitalij Šipov ir 
laisvosios ekonominės zonos 
„Jantar” vystymo komiteto pir
mininku Jurij Bedenka.

Kovo 21 d. į Karaliaučių at
vyko grupė inspektorių iš Šve
dijos, kurie tikrina krašte 
dislokuotos Rusijos li-osios ar
mijos dalinius. Kaip pranešė 
11-osios armijos štabe, daliniai 
tikrinami pagal 1994 m. Vienos 
dokumentą dėl pasitikėjimo ir 
saugumo stiprinimo priemonių. 
Švedijos inspektorių grupei 
vadovauja brigados generolas 
Hederstedt Yohan. Inspektoriai 
apžiūrės teritorijas nuo Gvar- 
dejsko miesto iki Lietuvos sie
nos.

Ginčai dėl 
atsistatydinimo

straipsnio
Vilnius, kovo 15 d. (LA) — 

Kovo 14 d. Seimas pastraipsniui 
baigė priimti Valdininkų įsta
tymą. Kaip rašo Rimantas Var- 
nauskas „Lietuvos aide , šiek 
tiek diskusijų kilo dėl 20 
straipsnio „Atsistatydinimas ir

Po vidinės ekspertizės šalies
mokslo tarptautinį patikrinimą 
atliks Norvegijos specialistai. 
Estijai tokį vertinimą atliko 
švedų, o Latvijai — danų moksli
ninkai.

Akademikas B. Juodka atkrei 
pė dėmesį į tai, kad per kelerius 
metus smarkiai sumažėjus dar
buotojų skaičiui įvairiose moks
lo institucijose, ši tendencija sta
bilizavosi.

Seime reikštas 
nepasitenkinimas Lietuvos 

užsienio politika
Vilnius, kovo 23 d. (LA) — 

Pustuštėje salėje kovo 21 d. 
vakare tęsėsi diskusija užsienio 
politikos klausimais. Kaip 
pastebi „Lietuvos aide” rašantis 
Rimantas Varnauskas, ši disku
sija nebuvo įdomi nei Užsienio 
reikalų ministerijai, nei prezi
dentūros atstovams, kurie šia
me posėdy nedalyvavo.

Politinių Kalinių ir Tremtinių 
Sąjungos frakcijos narys Povilas 
Jakučionis kritikavo vyriausy
bę, sakydamas, kad ji nėra 
laisva darydama sprendimus, 
varžosi, bijosijos pozicija — 
„kad Rusija nesupyktų, Vaka
rai pagirtų”. O iš Vakarų, pasak 
P. Jakučionio, geriausia nau
jiena — jokios naujienos, nes 
viską blokavo Rusijos koviniai 
interesai.

Anot jo, „Vokiškos” tranzito 
taisyklės būsiąs pirmas žingsnis 
būsimų nuolaidų serijoje. Da 
rant nuolaidas ir kompromisus, 
pasirašytos ir sutartys su Lenki 
ja bei Baltarusija. Vertėtų at
sisakyti mažos valstybės sind
romo, nes Europos mastais Lie
tuva — vidutinio dydžio vals 
tybė.

Virgilijus Bulovas, lyg ir 
atstovavęs Užsienio reikalų 
ministeriją, sakė: strategijos 
klausimais skirtumų tarp po
zicijos ir opozcijos nėra. Tiktai 
taktikos. Taktikos dalykai Bu
lovo manymu, turėtų būti vals
tybės paslaptis, šių problemų 
nederėtų svarstyti viešuose 
susirinkimuose. Principinės 
problemos su Rusija jau 
išspręstos, dirbs bendra komisi
ja, jau paruošti pasiūlymai dėl 
taktikos, kaip derinti Europos 
Sąjungos Lietuvos ir Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
gos santykius. V. Bulovas ne
atmetė galimybės, kad dėl šios 
taktikos LDDP vėl gali būti 
kaltinama interesų išdavyste, , 
bet neklysta tie, kas nedirba. O j 
atvejų, kai pozicija ir opozicija 
randa bendrą kalbą, labai reta.

Rusijos politika nesikeičia nuo 
Petro Pirmojo laikų, kalbėjo 
Socialdemokratas Vytautas 
Plečkaitis, keičiasi tik formos ir

atleidimas iš tarnybos”.
Jame teigiama, kad valdinin

kai, nesutikdami su Seimo, pre
zidento ar vyriausybės vykdoma 
politika, valstybės įstaigos 
vadovų sprendimais ar veiks
mais gali atsistatydinti. Tačiau, 
jei apie nesutikimą pareiškiama 
per visuomenės informavimo 
priemones ar politinius, visuo
meninius renginius, privalo 
atsistatydinti per 14 dienų.

Alvydas Baležentis (Tautinin
kų frakcija) pastarąją straipsnio 
dalį pavadino „persekiojimu už 
kritiką”, o tai draudžia Konsti
tucija. Jis priminė, kad kritikos 
„gniaužimas veda į stagnaciją, 
valstybės sistema grąžinama į 
laikus blogesnius nei Brežne
vo”.

LDDP frakcijos narys Algir
das Kunčinas atkirto, kad po
litikuojančių valdininkų nerei
kia, nes turėsime antrą ar trečią 
Seimą. Nuomones valdininkai 
turės pasilaikyti šeimai.

Baigus svarstyti paskutinį 
straipsnį, Egidijus Bičkauskas 
perskaitė Seimo Juridinio sky 
riaus išvadą , kurioje sakoma, 
kad įstatymo projekte straips
nių reglamentavimas neišsa 
mus, nemaža straipsnių dėl jų 
neapibrėžtumo galima įvairiai 
interpretuoti, bet įstatymas 
priimtas.

metodai. Dabar Lietuvai įtaka 
daroma per finansus, naftos ter
minalą ir kitais (ne)numano- 
mais būdais. Būtinai reikia 
priešintis karinio tranzito 
diktatui, siekti pariteto, o ne 
nuolaidžiauti. Pasak V. 
Plečkaičio, darosi pastebima, 
kad valdžia tarsi atstovauja ne 
Lietuvos valstybei. Išpreziden 
to metinio pranešimo susidaro 
įspūdis, jog nesuvokiama būti
nybė tapti Europos Sąjungos ir 
NATO narėmis, o „saugumo 
vakumas pavojingas Lietuvos 
valstybės gyvybei”. Saugumo 
negarantuotų ir Baltijos šalių 
gynybinė sąjunga.

Vytauto Plečkaičio nuomone, 
naudingesnis yra karinis bend
radarbiavimas su Lenkija, Vy- 
šegrado šalimis.

Plečkaitis siūlė išplėsti 
koordinacinę užsienio politikos 
komisijų — įtraukti opozicijos 
atstovų. Užsienio reikalų 
ministerijoje steigti strateginio 
planavimo padalinį, kuris užsi
imtų prevencine diplomatija. Jis 
taip pat siūle nebepraktikuoti 
nomenklatūrinių ambasadorių 
skyrimo, o Česlovui Juršėnui — 
atsisakyti „egzotiškų pažintinių 
kelionių”.

Tautininkas Mečislovas Trei- 
nys siūlė prezidentui nevažiuoti 
į gegužės 9-osios iškilmes' 
Maskvoje.

Seimo Agrarinio komiteto pir
mininkas Mykolas Pronckus 
kalbėjo, kad nereikia skirti 
„Jokių lėšų jungimuisi į blokus 
ar sąjungas — ką galime pasiūly
ti Europai?” Laikas baigti „Lin
kevičiaus butaforinius žai
dimus, „čečėnianas”, „poli
tinius tauškalus” ir per 
naudingus mainus su kaimy
nais padėti ūkiui atsistoti.

Vytautas Landsbergis sakė, 
kad po Čečėnijos ir Ukrainos 
(turėdamas galvoje Krymo neri
mavimus norint atsiskirti nuo 
Ukrainos ir prisijungti prie 
Rusijos) ateis ir Baltijos šalių 
eilė. Pasak V. Landsbergio, Izra
elyje sąmoningai neprisiminta, 
kas padaryta po 1990 kovo 
11-osios. „Dabar turime užuomi
nas ir iškreiptą vaizdą, kuriuo 
norima pakenkti opozicijai”. 
„Nešmeižkite savo šalies”, sakė 
V. Landsbergis šūkalojantiems 
kairiesiems.

Seimo Užsienio reikalų komi
teto narys Algirdas Gricius 
teigė, jog nėra efektyvių kon
taktų tarp Užsienio reikalų mi
nisterijos, šio Seimo komiteto ir 
prezidentūros, todėl sunku nu
matyti bendrus prioritetus. An- 
to Griciaus, prezidento užsienio 
politikos patarėjas Justas Pa
leckis yra tik retas svečias Už
sienio reikalų komiteto posė
džiuose, komitetas informaciją 
dažnai gauna iš laikraščių, o ne 
iš ambasadų. Lietuva neįsilei
džia nė vieno užsienio banko fi
lialo, todėl labai stinga inves- 
ticįjų, kurios, pasak A. Griciaus, 
— pagrindinis saugumo garan
tas.

KALENDORIUS

Kovo 28 d.: Petras, Valerija, 
Gundelinda, Rikontas, Girman 
tė. 1911 m. mirė muzikas, daili
ninkas M. K. Čiurlionis.

Kovo 29 d.: Kotryna, Ber
toldas, Almantė, Kernius, Man- 
vydas. 1869 m. gimė kompozi
torius Juozas Naujalis. 1922 m. 
pradėta Lietuvos žemės refor
ma.

I
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

UŽSIENIO DĖSTYTOJŲ" 
SLAUGOS FAKULTETE

Nors Slaugos fakultetas 
Kauno Medicinos institute 

< KMI) įkurtas vos prieš 4 metus, 
tačiau ryšiai su užsienio medi
cinos seserų kolegijomis gana 
platūs. Ypač daug užsieniečių į 
mūsų kvietimus atsiliepė šių 
metų rudenį. Kolegos iš užsienio 
supranta, kad organizuojant 
universitetinio lygio Slaugos 
specialistų mokymų Lietuvoje 
pagal Vakarų Europos sistemą, 
didžiausia bėda yra dėstytojų — 
slaugos pedagogų, turinčių uni
versitetinį išsilavinimą, stoka. 
Pagal Lietuvos mokslo įstatymą 
visi dėstytojai turi būti baigę 
aukštąjį mokslą, o 75 proc. 
privalo turėti mokslinį laipsnį, 
iš jų 5 proc. — profesoriai.

Nekreipdami dėmesio į buiti
nius nepatogumus ir kitus ne
priteklius, mums padeda 
kolegos iš Danijos. Su jais 
užmezgėme ryšius jau prieš 3 
metus — po to, kai pirmą kartą 
atvyko į Kauną Hanna E. Dam- 
gaard ir Karen Strandby Thom- 
sen konsultuoti Slaugos fakul
teto mokymo programos. Šį 
rudenį sulaukėme net 4 dėsty
tojų iš Danijos.

Lisbeth ir Gunvor Mogensen 
skaitė slaugos teoriją pagal V. 
Henderson. Šios teorijos svar
biausi principai jau išleisti ir 
lietuvių kalba. Slaugos fakulte
to studentai gyvai domėjosi jos 
pritaikymu praktikoje.

Po paskaitų jie ilgai diskutuo
davo apie teorijos įgyvendinimą 
mūsų sąlygomis, nes Danijos li
goninėse slaugos organizacinė 
sistema yra labai skirtinga, o 
kai kuriose Lietuvos ligoninėse 
labai trūksta medicinos seserų, 
tad šios teorijos įdiegimas yra 
tik svajonė. Įdomios diskusijos 
kildavo nagrinėjant Dorothy E. 
Orėm slaugos teoriją, su kuria 
pas mus mažai kas susipažinęs.

Kadangi Lietuvos ligoninių 
ekonominė padėtis vargana, ši 
teorija mums yra viena tinka
miausių, nes joje daugiausia 
kalbama apie ligonio slaugą 
namuose.

D E Orėm teorija yra svarbi 
šeimos medicinos seserims. 
Tikimasi, kad gerai sutvarkius 
lėtinėmis ligomis sergančių 
ligonių slaugą namuose, suma
žėtų lovų skaičius stacionare. 
Tai ir būtų vienas iš lėšų taupy
mo būdų. Mūsų buvusi studen
tė, dabar aukštojo mokslo diplo
muotų medicinos seserų draugi
jos „Vita” pirmininkė, diplo
muota medicinos sesuo Nijolė 
Stašaitienė, su vicerektore Mai- 
Britt Nielsen ir slaugos dėsty
toja Inge Rasmussen’s susipaži
no Danijoje praktikos metu. Jos 
kvietimu ir buvo atvykusios 
viešnios dviem savaitėms į 
Slaugos fakultetą skaityti ben
dravimo meno paskaitų ir vado
vauti praktikos darbams. Ben
dravimo meno mokėsi ne tik 
studentai, bet ir absolventės, 
„Vita” draugijos antrosios 
konferencijos dalyvės, mūsų 
fakulteto dėstytojai.

Dėstytojos iš Danijos ne tik 
skaitė paskaitas, vadovavo 
praktikos darbams, bet ir domė
josi slaugos aukštojo mokslo 
sistema, mūsų studentų ateiti
mi, įdarbinimu. Lankėsi „Cari
to" įkurtoje Kauno m. Slaugos 
ligoninėje. Labai nustebo, kad ši 
Slaugos ligoninė pradėjo veikti 
vos prieš pusę metų, o jau tiek 
daug yra nuveikusi. Pagyrimo 
susilaukė šios ligoninės vyr. gy
dytoja I. Poniškaitienė, slaugos
personalas. Viešnios džiaugėsi, 
kad šiame nuoširdžiame ir pasi- 
aukojančiame kolektyve dirba 
ir mūsų ketvirtakursė studentė 
Laima Žiūkaitė, kuri ruošiasi

tapti šios ligoninės klinikinės 
slaugos koordinatore.

Tačiau didžiausią įspūdį dė
stytojoms iš Danijos padarė 
netoli Slaugos ligoninės esantis 
Kryžių kalnelis. Jame visu savo 
grožiu iškilęs baltas kryžius — 
Kauno gyventojų padėka Dani
jos žmonėms už Lietuvos Nepri
klausomybės pripažinimą. Nor
vegija — hntroji valstybė po 
Islandijos, pripažinusi Lietuvos 
nepriklausomybę. Prie šio kry
žiaus viešnios nusifotografavo.

Nors lapkričio pradžia buvo 
vėjuota, šalta ir drėgna, tačiau 
sulaukėme dviejų socialinės rū
pybos dėstytojų iš Velso Sveika
tos mokymo instituto Johno Ba- 
teso ir Richardo Pugho.

Socialinė rūpyba pagal PSA 
nuostatus yra privaloma slau
gos specialistui, siekiančiam 
įsigyti universitetinį išsilavini
mą. Paskaitos buvo skirtos vai
kų diskriminavimui atpažinti. 
Dėstytojai pateikė 16 požymių, 
pagal kuriuos medicinos sesuo 
gali įtarti, kad vaikas šeimoje ar 
mokykloje yra diskriminuo
jamas — ne tik fiziškai, bet ir 
dvasiškai, emociškai ar psi
chologiškai.

Tėvai, būdami nedėmesingi 
savo vaikams, daug jiems ko
manduodami, problemas atide
dami „kitai dienai”, žaloja 
vaikų psichiką. Vaikai tampa 
neurotiški, linkę į nusikalti
mus. Ypač gyvai vykdavo gru
pinės pratybos (po 3-4 studen
tus). Konkrečioje situacijoje 
studentams reikėdavo sudaryti 
medicinos sesers veiklos planą 
padėti vaikui ar šeimai. Velse 
vaiko ir šeimos santykių pro
blemos sprendžiamos komplek
siškai, kartu su Vaikų gynimo 
komitetu, socialinės rūpybos 
darbuotojais. Ši tema svarbi 
studentėms, ketinančioms tap- 

I ti vaikų slaugos ir rūpybos spe
cialistėmis, kad laiku galėtų 
užkirsti kelią artėjančiai 
nelaimei.

Dėstytojai J. Batesas ir R. 
Pughas mokėjo išjudinti mūsų 
studentų „šiaurietišką” charak
terį ir diskusijos užtrukdavo iki 
vėlaus vakaro. Sutarėme, kad 
kitą rudenį paskaitas dėstytojai 
pratęs.

Nekantriai laukėme svečių iš 
Prancūzijos — nacionalinės svei
katos mokyklos direktoriaus 
Gerardo Sacco ir šios mokyklos 
tarptautinių ryšių direktoriaus 
Jeano Francois Ardičio. Jų 
mokykla ruošia visai Prancūzi
jai ligoninių vyr. gydytojus ir 
ligoninių bei Sveikatos ministe
rijos vyr. slaugos specialistus. 
Susipažinę su mūsų slaugos spe
cialistų rengimu, Slaugos fakul
teto kūrimo istorija, apsilankę 
ligoninėse, gimdymo namuose, 
svečiai nutarė padėti ruošti 
sveikatos įstaigų vyriausiąsias 
slaugos specialistes, o pavasarį 
vyr. gydytojams surengti prak
tinius seminarus. Po ilgų disku
sijų buvo sudarytas realus mo
kymo planas, rektorate iškil
mingai pasirašyta sutartis. G. 
Sacco ir J. F. Arditis pristatė 
sutartį Prancūzijos ambasadai 
Lietuvoje. Ji pažadėjo padėti 
įgyvendinti šią sutartį.

Arvydas Šeškevičius
Kauno MI Slaugos fakulteto 

dekanas

LIETUVOS VYSKUPŲ KON
FERENCIJOS 

PAREIŠKIMAS SPAUDAI

„Dėl kunigų dalyvavimo 
rinkimuose”

Artėjant rinkimams, esame 
gavę prašymų iš politinių par
tijų atstovų ir iš pavienių asme
nų leisti kunigams iškelti savo 
kandidatūras rinkimams į savi
valdybes. Ta proga norėtume 
visiems priminti Bažnyčios nuo
statą šiuo klausimu.

Bažnyčios kanonuose sakoma, 
kad „dvasininkams draudžiama 
priimti viešąsias pareigas, susi
jusias su dalyvavimu civilinės 
valdžios veikloje” (Kan. 283, str. 
1). Savivaldybės darbas aiškiai 
įeina į šią sritį. Tas pats 
kanonas toliau tęsia: 
„Dvasininkai tegul vengia viso 
to, kas nors ir nėra netinkama, 
bet yra svetima dvasininko luo
mui” (Kan. 283, str. 2).

Šių nuostatų tikslas nėra at
skirti kunigus nuo visuomeni
nės veiklos, bet kuo laisviau ir 
geriau panaudoti jų padėtį.vi
suomenės labui. Kunigų dvasinė 
misija yra skelbti Evangelijos 
tiesąs, išlikti aukščiau politinių 
ginčų ir padėti žmonėms pa
tiems apsispręsti Bažnyčios 
mokymo šviesoje.

Kunigams lieka svarbi misi
ja padėti tautai apgalvotai 
spręsti savo visuomeninio gyve
nimo klausimus, siekiant kur
ti laisvą ir dorą kraštą. Turime 
palydėti tikinčiuosius tamsiu ir 
neaiškiu ateities keliu, apšviesti 
jų sprendimus Kristaus šviesa. 
Raginame visus aktyviau ir są- 
moniningiau dalyvauti rinki
muose, įsitraukiant į geresnės 
ateities kūrimą.

Lietuvos vyskupų 
konferencija 1995.02.08 

(„Katalikų bažnyčia Lietuvoje, 
1995, Nr. 2)

SEIMO NUTARIMAS DĖL 
BAŽNYČIOS TURTO

Vasario 23 d. Lietuvos Seimo 
posėdyje buvo pateikti svarstyti 
LDDP atstovų Gemos Jurkūnai
tės ir Česlovo Juršėno alter
natyviniai įstatymo „Dėl pasta 
tų grąžinimo religinėms ben
druomenėms” projektai. Pakar
totinai balsuojant, 44 Seimo 
narių balsais buvo priimtas Č. 
Juršėno pasiūlytasis projektas, 
kuriame numatoma, kad religi
nės bendrijos gali atgauti savo 
maldos namus ir pastatus, jeigu 
jų grąžinimas suderintas su vy
riausybe ir Seimo Valstybės ir 
teisės komitetu. Pirmą kartą 
balsuojant dėl Č. Juršėno teikia
mo įstatymo projekto, jam pri
imti balsų neužteko.

Dešiniosios opozicijos atstovai

• Antrojo pasaulinio karo
metu, 1945 m. kovo 9 d., JAV 
bombonešiai apmėtė Japonijos 
sostinę Tokijo padegamosiomis 
bombomis. Oro puolimo metu 
žuvo bent 120,000 žmonių.

Kun. Jurgio Poderio, MIC, laidotuvės Kaune. Jis mirė 1994 m. liepos 31 d., sulaukęs 70 metų, 
palaidotas iš Šv. Gertrūdos bažnyčios rugpjūčio 2 d. Laidotuvėse dalyvavo Lietuvos vyskupai, 
kardinolas ir daug tikinčiųjų. Iš kairės: kard. Vincentas Sladkevičius, vysk. Vladas Mikelevičius, 
vysk. Sigitas Tamkevičius, vysk. Romualdas Krikščiūnas, jo kairėje — Lietuvos marijonų pro- 
vinciolas kun. Pranas Račiūnas.
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nerėmė nei G. Jurkūnaitės, nei 
Č. Juršėno projekto, siūlydami 
Bažnyčios grąžinimo problemas 
spręsti, svarstant prezidento 
grąžintą Seimui religinių ben
drijų teisės į išlikusį nekilnoja
mąjį turtą atkūrimo tvarkos 
įstatymą.
(„Katalikų bažnyčia Lietuvoje”, 

1995, Nr. 2)

REIKALAUJA GRĄŽINTI
BAŽNYČIOS TURTĄ

Vilniaus medikai mano, kad 
LDDP turi grąžinti sovietmečiu 
iš Bažnyčios atimtą nuosavybę. 
„Mes reikalaujame, kad LDDP 
nepažeidinėtų demokratijos ir 
pilietinių teisių ir netrukdytų 
visiems Lietuvos piliečiams 
ramiai vykdyti savo pilietines ir 
dvasines pareigas. Taip pat vis
ką, ką LKP atėmė iš žmonių ar 
Bažnyčios, LDDP vyriausybė 
privalo grąžinti”, sakoma 
Vilniaus medikų klubo pa
reiškime.

Atsakydami į ministro pir
mininko Adolfo Šleževičiaus at
virą laišką kunigams, medikai 
primena dvasininkų nuopelnus 
komunistų valdymo laikotar
piu. „Bažnyčia padėjo žmonėms 
išsaugoti savo garbę ir sąžinę 
komunistinio teroro metais, 
siautėjant prievartiniam ateiz
mui, kai tėvams buvo draudžia
ma katalikiškai auklėti vaikus, 
o vaikams mokyklose prieš tėvų 
valią bruko ateizmą ir komunis
tinę ideologiją”, rašo jie. 
Medikai pažymi, kad ministro 
pirmininko laišką ir šiandieni
nius mėginimus nusavinti baž
nytinį turtą jie supranta „kaip 
anų laikų LKP ateistinių nuo
statų tąsą”. Vilniaus medikai 
dėkoja kunigams, kad , jie nelei
do mums galutinai palūžti, kad 
jie ir sovietmečiu buvo su savo 
tikinčiaisiais. Tikime, kad ir 
ateityje jie bus kartu su mu
mis”, sakoma pareiškime. 
(„Katalikų bažnyčia Lietuvoje, 

1995, Nr. 2)

PIRMASIS SIBIRO
KATALIKŲ LAIKRAŠTIS

Novosibirske šiemet pra
dėtas leisti pirmasis kata
likų bažnytinis laikraštis šia
me Rusijos regione. Laikraš
čio vyr. redaktorius — ita
lų kunigas Poalo Pezzi, Pir
majame numeryje išspausdintas 
Sibiro apaštalinio administrato
riaus vyskupo Josife Wertho 
sveikinimo žodis, kuriame ga
nytojas apibūdina problemai, su 
kuriomis susiduria dvylika mi
lijonų kvadratinių kilometrų 
apimanti vyskupija. Vyskupai 
reiškia viltį, kad naujas, vieną 
kartą per mėnesį pasirodantis 
bažnytinis laikraštis taps vienu > 
iš katalikų vienybės elementų.

Azijinės Rusijos dalies apašta

linė administratūra plotu yra 
didžiausia pasaulio vyskupija, 
kurioje gyvena maždaug 150, 
000 katalikų.
(„Katalikų bažnyčia Lietuvoje” 

1995, Nr. 2)

ITALAI PADĖS STATYTI 
VAIKŲ KAIMĄ

Katalikiškos vaikų globos or
ganizacijos „Vaiko tėviškės 
namai” pirmininko prof. mons. 
Vytauto Kazlausko kvietimu, 
vasario 1-3 d. Lietuvoje lankėsi 
Italijos katalikų komiteto „Pro 
Familia Bassano dėl Grappe” 
Venecijos provincijos pir
mininkas dr. Giovanni Scalco, 
vienas iš Italijos prekybinio 
susivienijimo „Nico” savininkų 
Lino Pasuello bei du šios avaly
ne ir drabužiais prekiaujančios 
firmos atstovai: dr. Giovanni 
Gnioato ir Andrea Pizzato. Sve
čius lydėjo Lietuyos Respublikos 
garbės konsulas Italijoje dr. 
Alberto Bertoldi.

Vilniuje svečiai susitiko su 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministru M. Mikaila ir arkivys
kupu Audriu Juozu Bačkiu, su 
kuriuo išsamiai aptarė labdaros 
tiekimo ir vaikų globos klausi
mus, Kaune aplankė miesto me
rą A. Račkauską ir vyskupą au
gziliarą Sigitą Tamkevičių, 
Marijampolėje susitiko su Vil
kaviškio vyskupu J. Žemaičiu, 
MIC ir apžiūrėjo netoli šio mies
to statomą vaikų kaimą.

Informacijos centrui prelatas 
Vytautas Kazlauskas sakė, kad 
svečiai nutarė finansiškai rem
ti vaikų kaimo statybą. Jų su
rinktomis lėšomis bus pastaty
ti keturi namai šeimoms, ad
ministracijos pastatai, senelių 
namai. Šiuo metu beveik už
baigti aštuoni gyvenamieji 
namai. Netrukus į juos turėtų 
įsikelti pirmosios šeimos, kurio
se yra: motina ir 8-10 jos augi
namų našlaičių ir beglobių vai
kų. Likusieji pastatai, kurių 
statybą finansuos italų versli
ninkai, turėtų būtų pastatyti iki 
šių metų pabaigos. I organiza
ciją „Vaiko tėviškės namai” 
priimti du komiteto „Pro 
Familia” atstovai.

• Administracija dirba kasdien * 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba
• Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

• Alytaus rajono valdyba, 
vadovaudamasi įstatymu „Dėl 
maldos namų bei kitų pastatų 
grąžinimo religinėms bendruo
menėms, nutarė grąžinti šv. 
Pranciškaus vienuolių ordinui 
Nemunaityje esantį pastatą, ku 
riame šiuo metu yra Nemunai 
čio mokyklos bendrabutis. Po
tvarkis įsigalios nuo gegužės 1 
dienos.

LINAS A. SIDRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

••30 S. Rldgeland Ava. 
Chicago Rldge, IL S041S 

7oa-«3a-e«22 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709

(„Katalikų bažnyčia Lietuvoje”, 
1995, Nr. 2)

• Tytuvėnų kultūros namai 
bus perduoti katalikų bendruo
menei. Tokį potvarkį priėmė 
Kelmės rąjono valdyba.

• Telšių katalikiškoje mo
kykloje viešėjo Austrijos Zalc
burgo krašto Boromėjaus kata
likiškosios berniukų gimnazijos 
delegacija, kurioje buvo krašto 
mokyklų konferencijos pirmi
ninkas mons. Matheua Aper- 
bacher, gimnazijos kapelionas 
Pete Reck ir tikybos mokytojas 
Joseph Ruprechter. Svečiai da 
lyvavo sekmadieninėse jaunimo 
šv. Mišiose, aplankė Kryžių kal
ną, susitiko su Telšių vyskupu 
Antanu Vaičiumi, bendravo su 
kolegomis.

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00: šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

• Į Kauną vasario 7 d. 
Emsland (Vokietija) Maltos or
dino pagalbos tarnyba atgabeno 
28 tonas labdaros. Drabužiai, 
avalynė, medikamentai ir mais
to produktai bus paskirti Petra
šiūnų ir Garliavos parapijoms, 
Kauno II ligoninei. Svečiai 
aplankė ir Krakėse įsikūrusius 
vaikų namus, kuriem, be drabu
žių ir avalynės, padovanojo 
mikroautobusą.

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
158 E. Superlor, gulte 402
Valandos pagal susitarimą

Kab. 312-735-4477;
Raz. (708)246-0067; arba (708)248 8581 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲTR 

EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą
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Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuetto Medlcal Bulldlng 

•132 S. Kadžio
Chicago, IL 60829

Tol. (312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Nor!hwestern un to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tol. 708-422-8260

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundoo Ava., Elgln, IH. 60120 

Tol. (708) 742-0288
Valandos pagal susitarimąDR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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3900 W. 95 St. Tai. (709) 422 0101
Valandos pagal susitarimą
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DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tol. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

8112 S. K.dzi. Avė., Chicago 
(312) 778-8988 arba (312) 488-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogdon Ava.

Lialo, IL 50532
Tol. 708-963-1410

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St . Chicago. IL
Tai. (312) 476-2112

9525 S 791h Avė Hickory Hills. IL
Tol. (708) 598-9101
Vai pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
5132 S. Kadžio

Vai anlr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šeštd pagal susitarimą

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tol. (312) 776-2880

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Communily ligoninėms

Tei. kabineto Ir buto: (708)882-4159 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bot chirurgija
172 ScMNer M., Blmhurot. IL 60128 

708-841-2808
Valandos pagal auaitarimą 

Vakaran ir savaitgaliais M. 708-834-1120

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 588-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Goed tamarllan Medlcal Center 

Hapervllle Campus
1020 I. Ogdon Ava., BuHa 310, 

Napervllle IL 80863
Tai. 708-827-0090

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 6. Kadžio, Chicago 60882 
Tai. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p 7vv antr 9vr 12, 
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Buvusio Lietuvos generalinio prokuroro Artūro Paulausko susitikimas au Michigan valstijos 
prokuratūros vadovais. Iš kairės: adv. K Miškinis, T. Beck, John D O’Hair, A Paulauskas, F. 
Kelley ir R. Kriščiūnas.

KAIP ĮVEIKTI 
ORGANIZUOTĄ 

NUSIKALSTAMUMĄ
RASA RAZGAITIENĖ

— Jums pasisekė sėkmingai 
persekioti Borisą Dekanidzę 
ir Aukščiausias teismas nese
niai patvirtino kaltumo nuo
sprendį. Ar manote, kad bus 
įvykdyta Jūsų šioje byloje 
reikalaujama mirties baus
mė.

— Teisminiai keliai jau > 
išbandyti ir užbaigti. Aukš
čiausias teismas yra paskutinė 
instancija, kuri galėjo peržiūrėti 
nuosprendžio pagrindumą bei 
teisėtumą. Jį peržiūrėjusi pasa
kė, kad nuosprendis yra teisin
gas ir teisėtas. Paskutinė gali
mybė Dekanidzei yra kreiptis į 
Lietuvos prezidentą prašyti ma
lonės. Nors pradžioj buvo sako
ma, kad Dekanidzė nesikreips 
malonės, bet jau jis tokį pra
šymą yra padavęs. Dabar jo 
likimas yra prezidento rankose. 
Nors aš manau, kad nuospren
dis toks, koks buvo paskelbtas, 
turi būti įvykdytas ir bus įvyk
dytas.

— Ar nebijote dėl savo gy
vybės?

— Teismo metu buvo įvairių 
grasinimų, bet nepasakyčiau, 
kad jie buvo labai rimti ir gal 
tai bandymas mano poziciją 
tikslinti, pakeisti ją, pabandyti 
mano argumentų ar įsitikinimų 
tvirtumą, tačiau aš labai ne
daug dėmesio kreipiau į šituos 
grasinimus. Tiesa, po jų man 
buvo paskirta profesionalų ap
sauga. Po proceso aš jos at
sisakiau ir galvoju, kad kol 
nebus įvykdytas nuosprendis,

didelių pavojų gal man ir 
negresia. Tačiau po nuospren
džio įvykdymo visko gali būti

— Kodėl, Jūsų nuomone, 
prezidentas Brazauskas 
Jums nesiūlė tęsti Generali
nio prokuroro pareigas?

— Mūsų santykiai nesu
siklostė iš pat pradžių dėl 
įvairių dalykų. Mano veiksmai 
taip pat jį nevisada paten
kindavo. Dėl sausio 13 tos bylos 
eigos, Dekanidzės bylos, dėl 
daugelio kitų bylų aš jausdavau, 
kad prezidentui Brazauskui ne
patinka mūsų taktika ar re
zultatai. Nors jis viešai nelabai 
kritikuodavo, tačiau aš jausda
vau, kad jis yra nepatenkintas 
kai kuriais mano veiksmais. Ir 
pagrindinis motyvas, manyčiau, 
buvo tai — jis iš dalies jį ir 
pasakė: jis nejaučia, jog aš esu 
jo žmogus ir jis gali manim pa
sitikėti. Kitaip tariant, jis 
norėjo matyt šitame poste žmo
gų, kuris yra jam daugiau atsi
davęs ir kuris, gal, reikalui 
esant, įvykdys jo komandas. 
Tokiu aš nebuvau ir, matyti, čia 
buvo pagrindinis momentas dėl 
kurio jis apsisprendė. Tačiau 
visi šie motyvai nebuvo man ar 
viešai pasakyti. Apskritai, di
delių priekaištų man dėl darbo
nebuvo pareikšta. Todėl juos 
tiktai galima nuspėti, pamany
ti.

— Kodėl sutikote apsiimti
Generalinio prokuroro pava
duotojo pareigas?

— Aš ilgai galvojau ir šitas

buvo nelengvas apsisprendimas. 
Visą laiką jaučiau, kad organi
zuoto nusikalstamumo sritis yra 
pati svarbiausia šiuo metu Lie
tuvoje. Turėjau sugalvojęs naują 
junginį, kuris galėtų efektingai 
kovoti su organizuotu nusikals
tamumu. Turėjau savo schemą, 
šitos organizacijos formą buvau 
ilgai apmąstęs. Kai aš pasiū
liau, kad duotu galimybę dirb
ti šioje srityje ir gavau teigiamą 
atsakymą, aš apsisprendžiau 
Pagalvojau, kad šiandien Lietu
voj turbūt nėra svarbesnio klau
simo už organizuoto nusikals
tamumo įveikimą, nes čia yra ir 
visuomenės, ir politikos, ir išorės 
ir vidaus reikalas. Atsirado 
galimybė pabandyti, ar įmano
mas toks darbas.

— Kokia būtų ši nauja gru
pė kovai su organizuotu nusi
kalstamumu?

— Visų pirma mano mintis 
yra sukurti Generalinėje proku
ratūroje 20 žmonių grupę, i 
kurią būtų įjungti prokurorai, 
policininkai ir detektyvai. Tai 
būtų pirmą kartą bandomas 
junginys. Iki šiol nepasisekdavo 
dėl įvairių žinybinių ambicijų, 
o aš manau, kad man turėtų 
pasisekti, juo labiau, kad aš 
turiu kai kurių Seimo narių 
pritarimą tokį junginį steigti. 
Būtų steigiami penki atramos 
taškai didžiausiuose Lietuvos 
miestuose. Ten dirbtų po penkis 
— aštuonis žmones, kurie vieto
je irgi vestų kovą su organi
zuotu nusikalstamumu.

— Kokius Jūs šiuo metu 
turite išteklius steigti tokią 
specializuotą grupę?

— Dėl materialinių ir žmo
giškų išteklių, tai čia jau turbūt 
pats sunkiausias klausimas, nes 
mums reikia parinkti šitam 
padaliniui ne tik patriotiškai 
nusiteikusius, bet, ir sąžiningus,

ar kada bus. Tai yra labai 
kompetentingi žmonės. Mes jau 
esam bandę pritaikyti kai ku 
riuosjų darbo metodus pas save, 
aišku labai mažu mastu. Mano 
apsilankymas New Yorko FBI 
davė bendrą supratimą, kaip 
FBI dirba, ką mes galime iš jų 
gauti, reikalui esant. Jie tu
rėjo, pasakyčiau, labai plačią 
informaciją apie nusikalstamą 
pasaulį, nepaisant, kurioj šaly 
tas nusikaltėlis veiktų. Kita 
galimybė buvo susipažinti su 
techninėm priemonėm, kurias jie 
naudoja savo darbe. Manau, kad 
tas užsimezgęs kontaktas turėtų 
tęstis ateityje, keičiantis infor
macija, per mokymosi progra
mas, pasikviečiant pas save.

— Gal Lietuva kai kuriuose 
atvejuose galės talkinti ir 
Amerikai?

— Manau, kad taip. Daugely
je vietų New Yorke, kur buvau, 
buvo kalba, kad gaujos dažniau
siai kuriasi etniniais pagrin
dais, pvz., italų, azijatų, ko- 
lumbieČių. Viena naujausių 
grupuočių yra rusų, kuri dar 
nėra Amerikos teisėsaugos 
organų gerai pažįstama, nes yra 
problemos su priėjimu/ prie jų 
dėl etniškumo, kalbos ir kitų 
dalykų. Iš tikrųjų mes Lietuvo
je, ypač Vilniuje, turime 
nemažai informacijos, kaip 
tokios gaujos veikia, nes mūsų 
nusikaltėliai labai tampriai 
bendradarbiauja su Rusijos 
mafijom ir dar su Latvija, kur 
gaujose yra didelė dalis rusų. Aš 
manau, kad kai kuria patirtimi 
ir galėtumėm pasidalinti ir būti 
naudingi.

— Ar užtikote New Yorko 
vaistuos prokuratūrose bylų 
prieš Lietuvos piliečius?

— Taip. Manhattano 
prokuratūroje, mano nuostabai, 
parodė bylą, kurią veda šita 
prokuratūra ir kurioje figūruoja 
Lietuvos gyventojai. Kalbėjo
mės apie galimybę padėti jiems 
ieškoti šių nusikaltėlių, nes, 
pagal jų duomenis, tie nusikal
tėliai yra pabėgę į Lietuvą.

— Ar teko stebėti ir mūsų 
teismo procesus?

— New Yorke man buvo suda 
rytos galimybės stebėti pačius 
garsiausius teismo procesus ir 
net susitikti su teisėju, kuris 
nagrinėja teroristų bylą. Teko 
pamatyti prisiekusiųjų darbą, 
kaip vyksta liudytojų apklausa 
teisme, kaip teisėjas vadovauja 
procesui. Bendrais bruožais su
sipažinau su įvairiais procesais 
nuo pirmosios instancijos iki 
paties teismo. Dalyvavau ir 
byloje, kurioje apkaltintasis 
žmonių nužudymu traukinyje, 
pats save gynė. Taip pat turėjau 
progos pamatyti, kaip teismo 
eiga tvarkoma ir iš užkulisiu

— Ar manote, kad bus gali-

pasiaukojančius darbui žmones. 
Kažkokių privilegijų negau
tume, dirbtumėme už tą patį 
atlyginimą, tačiau tiktai dar 
sunkesnėm sąlygom. Tai, ką 
gauname dabar iš vyriausybės, 
rimtesnei kovai su organizuotu 
nusikalstamumu per mažai. Ieš
kosime finansinės paramos 
šiam junginiui.

— Koks buvo Jūsų pagrin
dinis tikslas, atvykstant į 
Ameriką?

— Pagrindinis tikslas pasi
žiūrėti, kaip vykdoma kova su 
organizuotu nusikalstamumu, 
kaip tie daliniai yra aprūpinami, 
kokie įstatymai, kaip veikiama 
prieš šį blogį. Čikagoje, Detroite 
ir ypač New Yorke buvo labai 
naudingi susitikimai, kurie 
man davė atsakymų į daugelį 
klausimų. Vežuosi didžiulį 
lagaminą įvairiausios teisinės 
literatūros ir manau, kad dau
gelį tų dalykų bus galima pa
naudoti Lietuvoj.

Be to, New Yorke pasižiūrė
jau, kad Vaistuos prokuratūrose 
jau veikia tokia, mano tiktai 
teoriškai suprantama, schema 
kovai su nusikalstamumu ir 
gana sėkmingai. Prokurorai 
tvirtino, kad šitas junginys iš 
tikrųjų pozityvus veiksnys ir 
kad tai yra racionalus darbo pa 
skirstymas. Aš jaučiuosi tvir
čiau, gindamas savo pozicįją dėl 
tokio junginio reikalingumo, 
nes aš jau mačiau jį konkrečiai 
veikiant.
— Kieno kvietimu atvykote į 
Ameriką?

— Adv. Kęstutis Miškinis 
mane atsikvietė į Ameriką ir 
prašė kalbėti Detroito Vasario 
16-tos minėjime. Jis kontaktavo 
savo kolegas ir pažįstamus 
Čikagoje, Floridoj ir New Yorke, 
kurie man sudarė įvairias gali
mybes susipažinti su Amerikos 
teisėsaugos institucijom, jų dar
bu ir metodais. Ypač man rūpėjo 
susipažinti su vykdoma kova 
prieš organizuotą nusikalsta
mumą.

— Ar federaliniu lygiu buvo 
kalbama apie kooperavimą 
tarp įvairių Amerikos agen
tūrų ir Lietuvos?

— Taip. Ir Čikagoje, ir New 
Yorke susitikimuose su federa- 
liniais prokurorais buvo 
kalbama apskritai apie bendra 
darbiavimą tarp mūsų valstybių 
teisinėje srityje. Čia kalbos buvo 
daugiau nukreiptos į Vašing
toną, kur turėtų būti spren
džiama strategija dėl bendra
darbiavimo. Manau, kad reikia 
tęsti tą bendradarbiavimą.

— Kokie įspūdžiai iš susi
tikimų New Yorko FBI įstai
goje?

— O, čia yra labai galinga 
organizacija ir mums analogo 
Lietuvoje tiesiog nėra, ir vargu

Ar išdrįs Jelcinui 
pasakyti „riiet”?

Prez. Bill Clintonui t ruko be 
veik du mėnesius apsispręsti, ar 
priimti Jelcino kvietimą ir ge
gužės 9 d. dalyvauti iškilmėse 
Maskvoje, švenčiant 50 m. 
sukaktį nuo sąjungininkų per 
galės prieš nacių Vokietiją. Tas 
JAV prezidento sprendimas 
susilaukė priekaištų ir savame 
krašte, ir Europoje, juo labiau, 
kad Clintonas nežada sustoti 
nei Londone, nei Paryžiuje, nei 
Berlyne, kur ta proga taip pat 
ruošiamos iškilmės. Ypač 
nepasitenkinimą parodė Didžio 
sios Britanijos spauda, prana 
šaudama šiltų santykių tarp 
Anglijos ir JAV pabaigą, nors 
tarp Vašingtono ir Londono 
buvo glaudūs nuo Franklin D. 
Roosevelt ir Winston Churchill 
laikų.

Nėra abejonės, kad susitiki 
mas su Clintonu Maskvoje yra 
labai svarbus Jelcinui, ypač da
bar, kai pasaulio opinija dėl 
Čečėnijos invazijos yra labai 
neigiama, o krašto vidaus pro
blemos ir paties Jelcino populia
rumo kritimas nerodo švie
sesnio rytojaus. Kaip visuomet 
anksčiau buvo, JAV prezidento 
vizitas tebėra labai pagei
daujamas bet kurioje užsienio 
valstybėje. Jelcinas tai gerai 
žino ir stengėsi palenkti 
Clintoną savo naudai. Jo stra
tegija pavyko.

Tačiau savo kraše Clintonas 
susilaukia daug kritikos 
Atstovų rūmuose. Senate ir iš 
kitų šaltinių. Vyrauja nuomonė, 
kad Rusijai reikėjo pareikšti 
griežtą protestą dėl veiksmų 
Čečėnijoje, o ne pagerbti ją ofi
cialiu vizitu, ignoruojant tikruo 
sius sąjungininkus, padėjusius 
sužlugdyti nacių galybę.

Zbignievv Brzezinski. kuris 
nėra pratęs savo žodžių ,.į vatą 
vynioti”, tiesiai pareiškęs, jog 
Clintono vizitas pratęsta 
mitą.kurio dar vis laikosi JAV 
vyriausybė, kad Rusija i 
priskaičiuotina prie pasaulin 
galingųjų. Antra vertu u.a 
atsiminti, kad pirm,' mųoi 
Maskva įsirikiavo i ui.įun 
gininkus prie Hitlerį, ji jau buvo 
padariusi nepuolimo sutarti su 
Berlynu, o no II pasaulinio kai o 
pabaigos didele dalis Europos 
buvo nuo Vakaru pasaulio ati 
tverta „geležine uždanga" Net 
ir dabar Jelcinas kiekviena pro

ma pritaikyti kai kuriuos
Amerikos įstatymus Lietu
vai?

Damitė Bindokienė

ga išdidžiai atmeta JAV pasiū 
įvmus (pvz.. dėl NATO plėtimosi 
l Rytus), akiplėšiškai žudo 
čečėnus ir grasina represijomis 
kaimyniniams kraštams. Clin
tono vizitas į Maskvą yra tiesiog 
antausis kitoms Europos šalims 
ir dar labiau didina plyšius tarp 
JAV ir Europos žemyno.

Tuo tarpu Amerikos vyriau
sybė teisinasi, kad rusai labai 
nukentėjo II pas. karo metu, ne 
tekę kone 20 įnik gyventojų, 
todėl yra teisingu jiems parodyti 
prielankumą. JAV prezidento 
vizitas kaip tik suteikia tokią 
galimybę

Atkreipiant dėmesį į argu 
mentus, pateikiamus prieš Clin 
tono vizitą, vėl kyla tas pats 
klausimas: ką ketina daryti 
Lietuvos prezidentas? Būtų di 
džiausią klaida, jeigu prez Bra 
zauskas gegužės 9 d. atsidurtų 
Maskvoje. Reikia tikėtis, kad jis 
tos klaidos nepadarys. Juk Lie
tuvai Antrasis pasaulinis karas 
baigėsi tik 1990 m. kovo 11 d., 
o rusų okupacinė kariuomenė 
išvesta dar vėliau. Tvirtinti, kad 
Raudonoji armija Lietuvą 1944 
m. išlaisvino iš nacių okupa 
cijos, yra tiesiog juokinga. 
Paklauskime: kiek ilgai vokiš
kieji naciai būtų pasilikę Lietu
voje po karo pabaigos? Kiek il
gai jie liko Prancūzijoje, Olan 
dijoje, -.enkijoje, Italijoje ar 
kuriame kitame užimtame 
krašte po to, kai buvo pasirašyti 
kapituliacijos dokumentai? 
Jeigu ne sovietų okupacija, 
Lietuva būtų įsijungusi į kitų 
laisvų Europos tautų tarpą nuo 
1945 metų ir šiandien galėjusi 
su jomis lenktyniauti savo 
[ įžanga Ar Lietuvos Respubli 
kos prezidentas vyks į Maskvą 
padėkoti už penkiasdešimt 
metų trukusį terorą, priespau 
da?

1989 m. gruodžio mėnesį, bū 
Jam. s Lietuvos Komunistu par 
■ jos sekretorius. Algirdas Bra 
zauskas parodė nemaža drąsos,

sk..damas ją nuo Sovietų 
įjungus komunistų partijos.

1 s ra ios drąsos užteko, pasira
šant ir 1990 m Kovo vienuolik- 
tosios aktą, atstatantį Lietuvos 
nepriklausomybę. Tikėkime, 
kad tos drąsos likučiai dar ne 
visiškai išblėsę, kad jų užteks 
pasakyti Jelcino kvietimui tvir 
ta „įlieti"

Turbūt reikėtų dar stu
dijuoti RICO įstatymą ir vėliau 

(Nukelta į 5 psl.)
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„Bet aš turiu jį subadyti, kam jis mane 

erzina. Kam man liežuvį rodo!” „O tegu sau rodo! — 
ramino angelas. — Su liežuviu jis tau nieko negali 
padaryti”. „Bet aš su ragais galiu!” — spyrėsi jautis. 
„Žinau, kad gali, žinau, — paglostė jaučiui kaklą, 
paskum pakasė tarpuragį, ir tūžmastis jaučiui ėmė 
atsileisti, o angelas nenustojo tarpuragio kasęs ir kaklo 
glostęs. — Žinau, kad gali, bet ne tokioj bedugnėj balo
je. Ar nematai, kad velnias tyčia tave erzino' Erzina, 
kad šoktum į balą ir nuskęstam. Jis tik ir tenori, kad 
nuskęstam, o jei tu nuskęstam, kas man bepadėtų 
mudviejų kaimą išsaugoti? Juk jeigu ne tu, ką aš būčiau 
begalėjęs padaryti? Einam iš čia. Tegu jis sau vienas ant 
to lapo stripinėja ir, jeigu nori, tegu varlėm ir punta 
galviam savo negražų liežuvį rodo. Einam, — patempė 
už rago. — Einam, pažiūrėkim, kas mudviejų kaime 
darosi”.

— Taip angelas užkalbėjo jaučio piktumą, parsivedė 
jį atgal ir vėl pririšo po Nikšos ąžuolu. O velnias pyko! 
Oi pyko! Vienas pasilikęs, taip ėmė lakstyti po balą, 
kad dumblinas vanduo tiško aukščiau negu medžių 
viršūnės. Juk matei Kelmynėje tas vietas, kur auga 
bimbės?

Tas vietas mačiau. Ir bimbes mačiau, tik ten, kur 
jos augo dar buvo gilu, ir aš negalėjų jų pasiskinti. Bet 
tėvas parnešdavo. Man labai patiko su jomis žaisti- 
išpešė šoną, o jis vėl užsitraukia, lyg nieko nebūtų buvę 
išpešta; perlaužia per pusę, galai vėl gražiai užsiraukia 
— ir pasidaro dvi bimbės. Tokios į peles panašios.

— Taigi matai. Velnias iš piktumo, — aiškino 
Tpatėlis vis ilgesnę grandinę pindamas, — ištaškė visą 
balą ir išjos liko tik Kelmynė, o tose vietose, kur besi
trankydamas duobes ištaškė, liko vandens ir pradėjo 
augti bimbės. Pradėjo ir dabar tebeauga, bet velniai iš 
ten išnyko. O žinai kodėl?

Ne, aš nežinojau.
— Bijo, kad Nikšo jautis atėjęs visų neišbadytų. 

Balos nebėra, tai jautis gali visur.
— Kad Nikša jaučio neturi, — pasakiau, nes tikrai 

žinojau, kad Nikšai teturi keturias karves ir dvi telyčias. 
Vieną šiemetinę, o kitą pernykščią.

— Žinau, žinau, — nesiginčijo Ipatėlis. — Aš žinau, 
kad neturi, tu žinai, kad neturi, bet velnias nežino. Kai 
tada išsigando, tai ir tebegalvoja, kad jautis tebėra.

— Ar nuo to jaučio jis atėjo į Storpirščio jaują? — 
paklausiau.

Ipatėlis išpūtė akis Jis labai mokėdavo nesuprasti,
kai jo ko klausi.

— Ogi tas velnias, kur jautis išgąsdino.
— Tas? — Ipatėlis dar labiau nustebo. — Kas^tau 

sakė?
— Visi sakė. Ir Martinkaus piemuo, ir Daratos 

Tavutė, ir Deveikių pusbernis. Visi sakė.
— Kad tas, kur išsigando Nikšos jaučio?
— Ne, to nesakė. Sakė tik, kad jaujoj gyvena velnias 

ir kad labai piktas ir labai senas. Jam visada Šalta. Jis 
sėdi ant krosnies ir laukia, kada kas krosnį pakura. Kai 
niekas nepakuria, jis darosi labai, labai, labai piktas. 
Tada saugokisl Jeigu ką nutveria, tuoj į krosnį ir tuoj 
užkuria. Jam nereikia nei skiltuvo, nei degtukų, nei 
šakalių Tik įkiša į krosnį, tik papučia, ir krosnis 
užsiliepsnoja. Ir dega be jokių dūmų. Kaip sausų 
saugiausios malkos. Jam vis tiek, ar žmogus, ar šuo, ar 
katė. Jis viską į krosnį ir tuoj sudegina. Ir sudegina taip,

kad net jokio peleno nelieka. Kai anais metais žiema 
buvo tokia šalta ir sienos taip poškėjo, kad visi galvojo, 
kad ponas su savo svečiais labai pasigėrė ir vidurnaktį 
medžioti išėjo. O velnias neturėjo su kuo krosnies užkurti 
ir taip sušalo, kad net uodega nebesilankstė. Tada iškišo 
pro jaujos langelį ranką, pagavo pro šalį bėgantį Mar
tinkaus šunį, įsitraukė, įmetė į krosnį ir taip užkūrė, 
kad nuo šilumos net atodrėkis pasidarė. Paskum dar ir 
Deveikio katiną sudegino. Malkų yra pilnas pasienis 
prikrautas, bet velnias jų negali paimti. Storpirštis visa
da jas krauna kryžmais. Sako, jis tyčia taip krauna, kad 
velnias negalėtų paimti. Paimtų, ko gero dar ir visą jaują 
sudegintų. Tada, neturėdamas kur dingti, į gryčią ateitų. 
Atėjęs atsigultų ant krosnies ir kaip tu jį išvarysi. Jis 
greičiau išvarys tave.

Kol pasakojau, ką apie Storpirščio jaujos velnią 
buvau iš kitų girdėjęs, Ipatėlis pabaigė savo grandinę, 
uždėjo man ant kaklo ir pasakė:

— Va dabar tu kunigaikštis. Didelis karvedys. Ar
ne?

— Ar kunigaikščiai tokias grandines nešioja?
— Na, gal ir ne visiškai tokias.
- Tai kokias?
— Jie nešioja auksines, gal sidabrines.
— Tai koks aš kunigaikštis su tokia?
— Matai, reikia rasti tikrą žodį. Pasakoje ir tokia 

grandinė virsta auksine. Prie Šono atsiranda kardas, prie 
tvoros - pabalnotas arklys. Tik sėsk ir į karą jok.

Joti aš nebįjau. Jau buvau jojęs, net ir vienas, ir nė 
karto dar nenukritau. Bet į karą?... Žinojau, kad kare 
žmonės muša žmones, o aš nenorėjau, kad mane kas
užmuštų.

— Aš nenoriu to žodžio, — pasakiau.
— Kokio? — vėl nustebo Ipatėlis.
— Kad grandinė pasidarytų auksinė.

---• Nagi! — nustebo Tpatėlis.

- Nenoriu būti kunigaikštis.
Na tai tau Visi labai norėtų, o tu ne.

— Nenoriu eiti i karą. Kare gali užmušti.
— Matai, kad ir ne visi kunigaikščiai eina į karą, 

bet jeigu jau tikrai prireikia eiti, tai tie, kurie žino tikrą 
žodį, tai jiems ir karo nereikia bijoti. Kai tik pasako tą 
žodį, jam tuoj atsiranda auksinis kardas, kurį, sukdamas 
apie galvą, tik guldo ir guldo priešus tol, kol nė vieno 
nebelieka gyvo.

Kai jis taip šnekėjo, man prieš akis stojosi krūvos 
lavonų. Kūnai kažin kodėl vienoje pusėje, galvos kitoje 
pusėje, o tarp jų kraujo upė. Ne upelis, bet tikra didelė 
upė, o aš kraujo bijojau. Taip bijojau, kad net tėvas kartą 
pasakė, kad aš skystas. Kai eidavo skersti kiaulės, aš 
užsikimšdavau ausis, lėkdavau į lovą ir pasikišdavau 
galvą po pagalve, kad žviegimo negirdėčiau. O čia, jeigu 
tik žinočiau žodį, galėčiau krūvas žmonių prikapoti. Ne, 
to aš nenorėjau. Be karo kunigaikščiu būti gal ir būtų 
gera, bet eiti ir mušti kitų nenorėjau.

— Nenoriu kitų mušti, — pasakiau, ir Ipatėlis tur
būt pamatęs, kad man ašaros jau per blakstienas 
sunkiasi, greitai pasakė:

— Taigi lengva pasakyti, rasti tokį žodį, bet niekas 
nežino, kur tas žodis yra, niekas net nežino, ar tikrai kur 
toks žodis yra. Taip tik šneka, bet niekas nežino nei ką 
šneka, nei kam šneka. O aš vienas pats sau galvoju, kad 
to žodžio niekur nėra, ir mums reikia gyventi kaip yra. 
Savo keliu vaikam, savo kaliu užaugusiems, savo keliu 
vargšam, savo keliu turtingiem, o mano abi savo gran
dines sujunkime į vieną. Pamatysi, kokia bus ilga.

Sųjungėm. Jis du kartus apsuko ją man apie kaklą
ir dar kabojo man ligi papilvės.

(Bus daugiau)

I
t
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LIETUVIU TELKINIAI

ST. PETERSBURG. FI

VAKARAS „SAULĖS" 

MOKYKLOJE

Vasario 10 d. „Saulės' litu 
anistinės mokyklos (Floridoje) 
tėvų komitetas suruošė 17-jį tra
dicinį vakarą, sutraukusį 
daugiau negu 200 asmenų. Susi 
rinkusius pasveikino tėvų komi 
teto pirmininkė Nijolė Dimienė. 
Meninę programą atliko 
mokiniai, pašokdami „Kalvelį”. 
Šokį išmokė Aurelija Robertson, 
akordeonu palydėjo Paulius 
Ross. Dalyviai gėrėjosi 4-5 
metukų šokėjais, jų grakščiai 
statomomis kojytėmis, nors 
sumaišydavo ir žingsnelius. 
Tikimasi, kad iš šių bei 
vyresnių šokėjų susikurs ir 
vaikų tautinių šokių šokėjų

'— grupė, kuri galės dalyvauti Tau
tinių šokių šventėse. Pasirodė

—■ muzikalus Krulikų šeimos trio; 
Viktorija grojo smuiku, Giedrė 
skambino pianinu, o broliukas 
Gintaras — violančele. Juos pa 
ruošė mamyte Kristina Kruli- 
kiene. Mokiniai deklamavo Va
sario 16-tai pritaikytų eilėraščių 
pynę

Vakaras puikiai pasisekė: 
atsilankė daug svečių, buvo 
puiki mokinių meninė pro
grama ir gera orkestro muzika. 
Vakaro metu Lietuvių fondo, 
atstovė Janina Gedvilienė 
įteikė vedėjai Aurelij: obert 
son paramos čekį mokyčiai. LB 
Švietimo tarybos paramos čekis 
buvo pasiųstas mokyklos 
vedėjai. Šių dviejų institucijų 
parama bei vakaro metu 
sutelktos lėšos palengvina mo
kyklos finansinę būklę

Jau daug metų mokykloje mo
kinių skaičius pasilieka 
maždaug toks pat — 27 moki 
niai, kuriuos moko 6 mokytojos: 
Nomeda Leitienė darželio; 
Aurelija Robertson — I ir II sk., 
Nijolė Dimienė — III ir IV sk. ir 
Asta Lukienė — moko besimo
kančių lietuviškai skyrių.

„Saulės” lit. mokykla džiau 
giasi pernai įkurta biblioteka 
Mokiniai turi galimybę par 
sinešti grožinės literatūros knv 
gėlės ir skaityti su tėvelių pa 
galba. Pasibaigus mokslo me 
tams, vadovėliai paliekami mo
kykloje ir jais naudojasi broliu
kai ir sesutės kitais mokslo 
metais. Taip mokiniai priver
čiami švariai knygas užlaikyti 
ir jų neplėšyti.

Trečiojo ir ketvirtojo skyrių 
mokiniai susirašinėja su Lietu 
voje gyvenančiais mokiniais. 
Gavę laiškus iš naujųjų draugų, 
atsineša į mokyklą ir pasidalina 
žiniomis. Visų noras kada nors

• nuvykti į Lietuvą ir susipažinti 
ne per nuotraukas, bet asme
niškai.

Aurelija Robertson
„Saulės” lit. mokyklos vedėja

AUKŠTO LYGIO 
KONCERTAS

Lietuvių klubo salėje vasario 
22 d buvo suruoštas neeilinis 
koncertas. Jame dalyvavo 
Lietuvos operos solistai mez- 
zosopranas Vitalija Šiškaitė, 
tenoras Bronius Tamašauskas 
ir pianistas Robertas Bekionis. 
Išbalansuotoje programoje buvo 
atlikti lietuvių kompozitorių 
kūriniai, arijos iš operų ir trys 
Lizto kompozicijos pianinui. 
Pastarąsias atliko pianistas R. 
Bekionis. Publika, kurios buvo 
arti du šimtąi, labąi šiltai 
priėmė menininkus ir gausiai 
jiems plojo po kiekvieno pasi
rodymo. Pabaigoje Vitalija 
Šiškaitė iškvietė salėje buvusį 
solistą Algirdą Brazį ir kartu su 
juo padainavo trejetą dainų. Tas 
džiuginančiai nuteikė dalyvius 
ir susilaukė smagių aplodis
mentų.

ORGANIZUOJAMA 
KELIONĖ J LIETUVA

Romo Kalantos šaulių kuopa 
liepos mėnesį organizuoja kelio
nę į Lietuvą. Lietuvoje bus gali
mybė pamatyti žymesnes vietas 
Lietuvos Šaulių s-gos nusamdy
tu autobusu ir jų suteikta 
sargyba. Kelionės reikalais 
rūpinasi kuopos pirmininkas 
Antanas Gudonis.

TARPTAUTINIS
FESTIVALIS

SPIFFS rengiamas dvide
šimtasis tarptautinis festivalis 
šiemet vyks kovo 17-19 d. Thun- 
derdome stadione, St. Peters- 
burge. Lietuvių klubas nuo fes
tivalių pradžios dalyvauja su 
tautodailės paviljonu ir lietu
višku maistu. Pernai tebuvo tik 
gražiai papuoštas ir gausiai 
lankytas tautodailės paviljonas. 
Šiemet, A. Karniui vadovaujant 
klubui, buvo pakviesta Angelė 
Kamiene vėl oganizuoti maisto 
paruošimą. Tautodailės paviljo
ną išplanuoti ir paruošti sutiko 
D. Švedienė. Maisto paviljone 
bus parduodami lietuviški mais
to patiekalai ir skanėstai. 
Daugelis narių, moterų ir vyrų, 
entuziastingai jungiasi į šį 
didelį darbą, nes kalbama apie 
tūkstančius porcijų. Meninėje 
dalyje pasirodys veteranų tau
tinių šokių šokėjų grupė „Aud
ra". Bus demonstruojama 
šiaudinukų gamyba, medžio 
darbai bei kai kurių valgių pa
ruošimas. Pernai tarptautinį 
festivalį aplankė daugiau negu 
55 tūkstančių asmenų. Pana
šaus, gal kiek didesnio skai
čiaus, tikimasi ir šiemet. 
Festivalyje dalyvauja ir savo at
skirus paviljonus paruošia 55 
tautybės. Mečys

St. Petersburgo, Floridoje, „Saulės” lituanistinės mokyklos šventėje š.m. vasario 10 d. dainuoja 
mokinių chorelis. Dirigentė Nomeda Baronaitė. Pianinu palydi Asta Lukienė.

linuomojamaa S kamb. 2 mlag.
•pėlktytaa M.,- šaldytuvas, ir virimo 
plyta, 71 St. ir Waahtenaw apyl S42S l
>Wi. ♦ 1 mėn. „aacurity dap” Ir 
„ftaaa". Kreiptis į Almą: 312-47S-4727.
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(VEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS
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MISCELLANEOUS
RE/MAX 

REALTORS 
(312)585-5959 
(708) 425-7161

GREIT
PARDUODA

KAUNIEČIAI LINKSMINO 
AMERIKIEČIUS IR 

LIETUVIUS

Kauno miesto 37 asmenų an
samblis „Žilvitis” š.m. vasario 
pabaigoje ir kovo pradžioje 
dviems savaitėms buvo atvykę 
į Floridą, kur vieną savaitę 
koncertavo Epcot centre, Orlan- 
do mieste, o vieną dieną pasi
rodė ten pat esančiame Disney 
World — pasaulinio garso pra
mogų miestelyje. Čia kauniečių 
šokių, muzikos ir dainų klausėsi 
dešimtys tūkstančių žmonių.

Šiai, prieš 40 metų susikūru
siai grupei vadovauja Danutė 
Petrauskaitė, o orkestrui diri
guoja Romanas Urniežius. Kiti 
šio vieneto vadovai — J. Min- 
tauskienė (vadovauja kankli
ninkėms) ir R. Paulavičienė 
(dainininkų vadovė). Ansambliui 
priklauso daugiau negu 60 
narių, iš kurių Floridon atvyko 
37 asmenys, kurie patys turėjo 
užsimokėti kelionės išlaidas. 
Amerikiečiai pirmąją savaitę 
jiems parūpino viešbutį ir iš
laikymą.

Antrąją savaitę kauniečiai jau 
buvo lietuvių globoje ir kon
certavo lietuviams. Kovo 4 d. jie 
atliko programą Daytona Beach 
lietuvių klube, Ormond Beach 
mieste. Kovo 5 d. jie koncertavo 
St. Petersburg, FL, lietuvių 
klube. Abiejose vietose žiūrovai 
buvo sužavėti jų pasirodymu. 
Kauniečiai čia tikrai buvo geri 
Lietuvos ambasadoriai.

N.J.K.

certą. Jų programoje buvo 
lietuvių kompozitorių dainos ir 
operų arijos.

Vitalijos Šiškaitės balsas stip
rus, galingas, puikus daina
vimas, gera vaidyba. Jos graži 
išvaizda ir elegantiški rūbai, 
teikė malonų vaizdą, ypač 
žavinga buvo Carmen.

Bronius Tamašauskas tikrai 
turi Dievo dovaną, yra antras 
pirmaujantis tenoras. Nors 
solistai pavargę (po dviejų dienų 
kelionės ir salė nepritaikyta, 
bet jo balsas, aukštos gaidos, 
skambėjo puikiai, ypač arija iš 
operos „Tosca”.

Robertas Bekionis, M. K. 
Čiurlionio pianistų konkurso 
laimėtojas, akompanavo solis
tams ir solo skambino du Lizsto 
kūrinius. Nors pianinas senas, 
bet gera technika ir jo rankose 
pianinas puikiai skambėjo.

Mums, eiliniams klausyto
jams, sunku aprašyti muzikos 
grožį. Maloniai klausėmės to 
koncerto ir norėjome, kad jis ir 
dar ilgiau tęstųsi. Mums tai 
buvo dovana ir didelė moralinė 
atgaiva. Dėkojame solistams, 
Pranei Šlutienei, o svarbiausiai 
— mūsų radijo valandėlės vedė
jai Salomėjai Šmaižienei. 
Kviesti solistus, ar ansamblį 
yra didelė rizika, nes lietuvių 
yra nedaugiau kaip 50. Saliute 
pasiryžo ir jos gera reklama: vie
tiniam laikraštyje, per radiją ir 
televiziją koncertan atviliojo 90

asmenų. Buvo problemų ir su 
sale, ir pianinu, kurį reikėjo atsi
gabenti ir suderinti.

Koncertas vyko Šv. Jono pa
rapijos salėje. Salomėja, 
talkinama Rimos ir Valdžio 
Jučų, Jūratės ir Kazio Bu
kauskų ir kitų, viską sutvarkė. 
Nors scenos salėje nebuvo, bet 
tautinės juostos, audiniai ir 
gėlės puikiai dekoravo. Koncer
tu visi buvo patenkinti. Iš daly
vavusių amerikiečių girdėta 
daug komplimentų. Buvo pasiū
lymų koncertą ruošti ameri
kiečių publikai Hot Springs 
Village.

Po koncerto buvo priėmimas 
pas Salomėją Šmaižienę, kurios 
mieli namai yra atdari visiems.

Pasidalinom įspūdžiais, pa- 
bendravom su solistais. Iš 
Jonesboro atvažiavo prof. Stasys 
Vanagūnas su kolega politinių 
mokslų dr. Richard Wang. Prof. 
Stasys mielai prisidėjo prie ben
dro dainavimo. O lietuviška 
daina jungia mus visus.

Už viską esame labai dėkingi 
Salomėjai Šmaižienei.

Tikimės sulaukti koncerto sol. 
Nijolės Ščiukaitės, jos vyro muz. 
Juozo Tiškaus ir sol. Jurgio Žu
kausko.

Regina Sabaliūnienė

• 1950 m. kovo 8 d. Maskva 
paskelbė pasauliui, kad jau turi 
pasigaminusi atominę bombą.

10%—20%—i30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
32O8’/j We«t 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

H. Deckys 
Tel. 585-6624 J

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriąir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

HELP VVANTED

Many happy 
retuins.

Give the gift that gives back 
more ihan you’ve given. For as 
little as $25, you can give a piece 
of America to someone you care 
about. Ask your banker for a gift 
certificate upon purchase.

A publk Service of this ncwspaper

L

LAMCO LANDSCAP1NG 
& MAINTENANCE CO. 

Washington, D.C.
Ieško darbininkų pjauti žolę 
pradedant balandžio mėn. 

Pradinė alga $8 į vai.; būtinai 
turėti darbo leidimą (work per

di it). Parūpinšlm butą veltui 
gyventi kartu su kitu lietuviu. 
Kreiptis prieš balandžio mėn.: 
Aleksas, tel. 202-244-2373

UNIVER8AL HOME CARE 
AOENCY <

Positions available: nannies, com- 
panions, ekJer care, housekeepere. 

Tel. 312-237-0078

GENERAL AUTOMOTIVE
R & R reikalinga; pilnas laikas. „Bsnefils" 
Turi būt patyrę Siame darbe, turati įrankius ir 
susikalbėti angliškai Darbovietė miesto 
pietvakariuose Kreiptis:

T.R.S. 70E-34S-200S

HOT SPRINGS, AR

PUIKUS KONCERTAS

Hot Springs lietuvių telkinyje 
visi minėjimai ir pobūviai 
dažniausiai atliekami vietinių 
pajėgų. Kartais,kaip pavasario 
saulutės, susilaukiam svečių, 
solistų.

Š.m. vasario 25 d. turėjom pui
kų, aukšto lygio sol. Vitalijos 
Šiškaitės, Broniaus Tamašaus
ko ir Roberto Bekionio kon-

TtfSlAUNAJUl®

Mūsų raštinės:
17 S.Correy Ave.,StPete Beach, FL 33706 Tel. (813)363-7700 

639 East 185th Str, Euclid, 0H 44119 Tel. (216)481-0011 * ’ 
52 Feagles Rd., Warwkk, NY10990 Tel. (914)258-5133 

Rocheeter, NY Tel. (716)2324111
Pittsburyh, PA Tel. (412)481-6222 i

Liepos 18 d. Kauno leidykla 
'Varpas' išleido Vinco Salaū- 
no kr.ygą

DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖ -Pa
žintis su Amerika (JAV)

336 pusi., daugiau kaip 90 nuo- 
Č traukų bei iliustracijų. Tiražas -

2000
Lietuvos skaitytojams, bet yra 
naudinga visiems, kas domisi 
Amerikos istorija, geografija, 
gamta, ekonomika, kultūra, 
žmonių gyvenimu ir t.t. Tai ne 
kelionių aprašymai, o platus 

medžiagr

Nors knyga tiesiogiai skirta

įdomios bei faktų

(3 12 >-43-4-2 12 1 I -KOO-775-S I >

27 l‘> VVcsl 7 1 si Street, < 11 . O(H»2‘>

edflagos
apie j. A. V. rinkinys.

Autorius turi laba: ribotą tos
knygos kiekį,. ir siūlo ją ne
delsiant įsigyti. Gaunama 

'Drauge' ir kitur. Platintojams - nuolaida. Kaina - 1359 JAV dol. 
plius persiuntimo išlaidos. Užsakyti ir čekį siųsti:

V Salčiūnas, 2268 S.E. Camation Rd., Port St 
Lucie, FL 34952. Iš jo užsakius, autorius pats sumoka siuntimo 
išlaidas.

Po nėkroingo koncerto Hot Springe, Arkaneaa 14 k.: I eil - Pr Slutienė, prof St Vanagūnas, 
sol V ŠiUkaitė; IT eil - L. Mieiinskienė, Ir Sirutiene, R Sabaliūnienė. Ig Bumelis, pianistas 
R Bekionis, J Bukauskienė III eil. - J Miefinskas, N Sabaliūnas, A Kraučeliūnienė, sol Br. 
Tamašauskas. S Bumely*, V Jučas Nuotr g

TRANSPA K
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu j namus 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.- 

Aukštos kokybės maisto produktai
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai.

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

,,Tautos sukilimas 1941, pirmoji 
dalis. Be šūvio"

Autorius Pilypas Narutis, prisidėjęs prie sukilimo organiza
vimo, aprašo savo kartos pastangas atgauti laisvę.

ši dali9 pavadinta „Be šūvio”, nes, kaip įvade rašo knygos 
autorius: „Prezidentas — Tautos vadas — pabėgo. Krašto ap
saugos ministras pabėgo. Kariuomenės vadas pasitinka Sovietų 
sąjungos Raudonąją armiją, okupuojančią Lietuvą, o ministras 
pirmininkas prašo tautą priešus mandagiai priimti...” Jis toliau 
teigia, kad „tolimesnį tautos likimą sprendė pati lietuvių tauta. 
...Šia knyga bandau dokumentuoti mano ir mano draugų 
pastangas kovoti prieš Staliną ir Hitlerį, du didžiuosius Lietuvos 
ir laisvojo pasaulio priešus”.

Apie 1941 m. sukilimą ir Laikinąją vyriausybę daug kartų buvo 
rašyta mūsų spaudoje, tačiau įvykiai knygoje dėstomi labai 
nuosekliai, perpinti asmeniškais prisiminimais žmogaus, kuris 
tuose įvykiuose aktyviai dalyvavo — ne tik dalyvavo, bet ir buvo 
vienas organizatorių. Knyga apima laikotarpį nuo 1940 m. iki 1941 
m. birželio 23 d., yra 404 psl., iliustruota nuotraukomis ir 
faksimilėmis. .

Gaunama „Drauge”
Kaina 517,- (US), plūs tax ir persiuntimas.

i
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LAIŠKAI
ŽVILGSNIS l LIETUVIŲ 

FONDĄ

Kovo 24/95 dr. E. Ringus siūlo 
vėl rengti referendumą, atsi- 
klausiant, ar LF nariai norėtų, 
kad jų aukos būtų skirtos Lietu
vai. Manau, jog LF nariai nėra 
lyg smilgos, kurios linksta 
pavėjui, kad reiktų kasmet 
rengti referendumus.

Perkelti kapitalą dabar, kada 
nuolat nuolaidžiaujama rytuose 
esančiam kaimynui, kada 
viešpatauja nusivylimas ir apa
tija mūsų brolių ir sesių 
gyvenančių Lietuvoje tarpe, yra 
labai rizikingas žingsnis. Man 
asmeniškai gaila ir to vieno 
milijono, nes nuošimčių nuo jo 
negauna nei fondas, nei Lietu
voje esantieji. Kas kita, jeigu to 
fondo nuošimčiais ir dabar juos 
remtume, arba jie patys skirs
tytų gautą pelną, neliečiant 
kapitalo.

Į pasakymą — sunku tikėti, 
kad išeivija tokia skurdi, jog ne
gali išlaikyti net savo šeštadie
ninių mokyklų, spaudos, 
norėčiau priminti, kad ne visi 
yra profesionalai, arba geras pa
jamas turintieji. Tokių yra 
mažuma. Dauguma yra vidu
tinių pajamų ir jeigu augina 
kelis vaikus, norint suteikti 
katalikišką ir lietuvišką 
auklėjimą, mokslapinigius turi 
mokėti nuo priešmokyklinio iki 
studijų pabaigos! O kur 
stovyklos, jų išlaikymas, 
suvažiavimai, jaunimo dienos — 
vis iš tėvų kišenės!

Besisielojančius našlaičių 
likimu ir rūpesčiais siūlau įsi
jungti į BALFo, „Saulutės”, 
Mercy Lift, „Lietuvos Našlaičių 
globos” ar Lietuvos Dukterų 
draugijas. Nežiūrėkime į Lietu
vių fondą, kaip katinai į 
lašinius, bet stenkimės surasti 
paramos savo ir svetimų 
kišenėse. Fondas tegul remia 
tuos, kurie vyksta padėti Lietu
vai švietimo, sveikatos, 
sociologijos ar vėrslo srityje, 
tegul remia paramos reika
lingus studentus, kurie perims 
senųjų darbuotojų vietas. Kai 
Lietuva bus dora, sąžininga, 
besirūpinanti savo tautiečių ir 
krašto gerove, tada lengva šir
dimi galėsime perkelti Lietuvių 
fondo kapitalą į Lietuvą.

Eugenija Barškėtienė 
Hinsdale, IL 60521

DĖL PASAULIO LIETUVIO: 
TELKINIO LIETUVOJE

Visame laisvame pasaulyje 
buvo ir yra daug lietuviškų 
telkinių. Vieni mažesni, kiti 
didesni; vieni mažėja arba visai 
išnyksta, kiti po truputį didėja. 
Gaila, kad kol kas Lietuvoje 
„pasaulio lietuvių te” inys” 
neišdygo. O, atrodo, galėtų ir 
turėtų kur nors viduryje Lietu
vos, galbūt netoli Kauno... Iš 
Lietuvos vidurio juk nesunku 
daug kur nuvažiuoti ir tą pačią 
dieną grįžti namo.

Ta mintis kyla, nes daug lie
tuvių iš užsienio negrįžta namo, 
bet išsibarsto po visą kraštą, 
kartais prisiglaudžia pas gimi
nes. Kai kam tai patogu, bet kiti 
norėtų kurtis ten, kur iš viso 
pasaulio grįžę lietuviai apsigy
ventų. Mums būtų lengviau pri
sitaikyti prie dabartinių sąlygų 
Lietuvoje, jeigu aplink būtų 
žmonės, kuriems taip pat reikia 
taikytis, kurie turi tas pačias 
problemas.

Iš Amerikos, Kanados, o gal
būt ir iš kitų kraštų grįžę į 
tėvynę meksikiečiai tokius 
telkinius turi. Jie gauna iš 
užsienio pensijas ir geriau 
gyvena, kaip vietiniai. Gali 
aplankyti vaikus ir vaikaičius, 
džiaugtis savo gyvenimu. Ne
abejoju, kad daug daugiau 
lietuvių iš užsienio grįžtų į 
Lietuvą, jeigu būtų kuriami 
tokie telkiniai.

Petras Peleckas 
Chicago, IL

• VI

pasveikino prez. Algirdas Bra
zauskas, taip pat šio akto 
signataras...”

Juk tai nepaprastai svarbus, 
istorinis veiksmas, ir jo veikėjai 
negali likti nežinomi. Todėl ir 
klausiu: kas jie, kiek jų buvo?

1918 m. vasario 16 d. signata
rai įsiamžino ir nuotraukoje, 
kuri ir dabar spausdinama mū
sų spaudoje. Tai kodėl Kovo 
11-tosios signatarus dangstyti 
skraistėmis? Būtų malonu jų 
nuotrauką spaudoje matyti, jų 
pavardes skaityti.
Stasys Griežė-Jurgelevičius 

Dudley, MA

DAR APIE „KONTEINERIO” 
PAKAITALUS

Neseniai įj Lietuvos atėjo 
tokia žinia: „Mus iš Bostono pa
siekė važminėn sukrauta važ
ma Lietuvos vaikams”. Kai 
kam atrodė, kad šis terminas 
„važminė” daug geriau tinka 
negu nelietuviškas „konteine
ris” arba išeivijoje pradėtas var
toti „talpintuvas”. Bet atkrei
pus dėmesį į šio termino seman
tiką, neatrodo, kad jis būtų tin
kamas pakaitalas.

Prof. P. Skardžius savo „Lie
tuvių kalbos vadove” (Vokieti
ja, 1950) sako, kad važma yra 
atlyginimas už vežimą. Užtat 
„Dab. liet. k. žodyne (Vilnius, 
1993) prie žodžio važma yra 
nurodyta žiūrėti į žodį važta. 
Ten parašyta, kad važta — 
vežamas daiktas, bagažas. Tad 
toji dėžė, į kurią sukraunama 
važta, galėtų būti vadinama 
važtine. Žinoma, šio žodžio 
skambėjimas ne visiems patiks.

Mūsų svarstomam tikslui bū
tų galima pasiūlyti kitą žodį, 
kuris atrodo ir tikslus, ir gerai 
skambantis — tai krovininė. 
Aišku, krovininis yra būdvardis. 
Sakoma krovininis laivas, 
krovininis vagonas, krovini
nė dėžė. Bet kai kurie 
būdvardžiai, ypač turintieji prie
sagą -inis, dažnai yra linkę 
sudaiktavardėti, pvz., druskinę 
lėkštelę tiesiog vadiname drus
kine, langines lentas — lan
ginėmis, sidabrinį pinigą — 
sidabriniu. Juk sakome, kad 
Judas išdavė Kristų už 30 sidab
rinių. Tad ir krovininę dėžę, 
kurioje vežami įvairūs sukrauti 
daiktai, įvairios prekės, drąsiai 
galime vadinti krovinine. Tai 
tikrai geriau tinka negu sveti
mas „konteineris” ar nelabai 
aiškios darybos „talpintuvas”.

Juozas Vaišnys, SJ 
Chicago, IL

Juno Beach Lietuvos Dukterų 
parodoje jauna modeliuotoja Lydija 
Johnson.

Nuotr. J. Garlos

AR REIKIA ŠELPTI TUOS,
KURIEMS NEREIKIA?

„Drauge” buvo įdėtas įdomus 
laiškas. Viena ponia susirūpino 
Lietuvos vaikų choru. (Tokių 
chorų Lietuvoje daug). Ragina 
tuos vaikus apdovanoti, kad jie 
neliktų gatvės vaikais. Ar toks 
pasirinkimas Lietuvoje? Arba 
dainuoji — arba gatvėje. Nieko 
nėra per vidurį? Jeigu jie gali 
važinėti, užuot sėdėję mokykloj 
ir turi pinigų brangiom kelio
nėm, matyt pagalbos nereikia. 
Turtinga Lietuva! Dainuoja, 
šoka, važinėja, o vis dejuoja!

Prašau atkreipti dėmesį į 
„Draugo” kalendorių — birželio 
mėn. Kodėl tie vaikai, apleisti, 
stovi lyg prie tvarto. Ar čia jų 
namai? Ar nuotraukos įdėtos, 
mus graudinti?

Būtų gerai tokią nuotrauką 
nusiųsti A. Brazauskui ir 
kitiems turtuoliams Lietuvoje — 
priminti.kad tai jų pareiga savo 
tautos vaikais rūpintis. Ten 
nenori vargšų matyti. Jei ne 
pasaulio pagalba — tai badu 
mirti. Nesidalina su savais.

Dainos, šokiai ir kitos pramo
gos turi savo vietą, bet vargšai 
turėtų būti pirmoje vietoje. Man 
ir daug kam savi rūpi. Kad taip 
mūsiškiai galėtų nors kartą kur 
nors pavažiuoti. Mielai sudėsim! 
Tie puikūs jaunuoliai — vadovai 
„Dainavoje”, šokių grupės. O ar 
nereikia padėti šeimoms, kurios 
turi po 4-5 vaikus ir negali leisti 
į šeštadieninę, nes brangu. Už
miršom savo padorų jaunimą... 

Kristina Kaffenberger 
Detroit, Mich.

KODĖL NEPASKELBIAMA?

1918 m. Vasario 16 d. Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo aktas buvo pasirašytas visų 
ano meto Tarybos narių, šiek 
tiek prisilaikant alfabetinės 
tvarkos. Tuo tarpu 1990 m. 
Kovo 11 d. aktas pasirašytas 
tiktai Tarybos pirmininko Vy
tauto Landsbergio ir sekreto
riaus L. Sabučio. Kiti laikai, kiti 
papročiai... „Drauge” kovo 11d. 
pirmame puslapyje išspausdin
tas straipsnelis, kad „Rinkosi 
Nepriklausomybės akto signa
tarai... kurie susėdo į tas pačias 
kėdes, kaip ir tą dieną, kai buvo 
visam pasauliui pagarsintas is
torinis dokumentas: Nepriklau
somybės atkūrimo signatarus

MEILĖ TEGU ŽYDI

Reikia sutikti su Aurelijos 
Balašaitienės straipsnio min
timis, paskleistomis „Drauge”, 
straipsnyje „Lietuvių vyrų ir 
moterų santykiai”. Gyvename 
20 amžiaus pabaigoje, todėl jei
gu kurie vyrai nepritaria mote
rų įsijungimui į vykstantį gyve
nimo darbų eigą, manyčiau, kad 
jų galvojimas yra labai siauras.

Tenka dalyvauti katalikiškoje 
lietuviškoje ir amerikietiškoje 
veikloje ir pastebiu, kad mote
rys daugelyje vietų yra veikles
nės ir tvirtesnės sprendimuose, 
nevengiant ir vyrų įtakos.

Tad junkimės rankomis ir 
dirbkime kartu, nes dvi galvos 
daugiau pasako negu viena.

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL

Buvusiam pirmajam JONO VANAGAIČIO šaulių 
kuopos Vadui

A.tA.
kpt. g.š. ALBINUI ŠLEŽUI

mirus, jo mielą žmoną ONĄ, ir visą šeimą širdingai 
užjaučia ir kartu liūdi

Jono Vanagaičio Šaulių kuopa Bostone

KAIP ĮVEIKTI...
(Atkelta iš 3 pal.) 
įstatymus, kurie juo remiasi. 
Nors kai ką jau esame savo įsta
tymuose pritaikę iš RICO, ta
čiau svarbiausi yra tie įsta
tymai, kurie kalba apie turto 
paėmimą ir galbūt liudytojų ap
saugą. Tai būtų pagrindiniai 
dalykai, kuriuos reikės pir
miausia grįžus studijuoti.

— Papasakokite apie savo 
susitikimą su naujai paskir
tu ambasadorium Jusiu ir ge
neraliniu konsulu Anusu.

— Buvau jų naujose patalpose 
Manhattane, kur labai gražiai 
įsikūrę. Teko su ambasadorium 
ir generaliniu konsulu pabend
rauti ir su štabu susipažinti. 
Ambasadoriaus kvietimu, daly 
vavau Vasario 16-tos proga 
priėmime Jungtinėse Tautose, 
kur buvo pakviesti ambasado
riai ir valdžios pareigūnai iš 
daugelio šalių. Buvo itin 
malonu ta proga pabendrauti ir 
su patarėja Lietuvos misįjoj prie 
Jungtinių Tautų Ginte Damu- 
šyte, kuri padėjo man sustatyti 
programą New Yorke.

— Ar teko bendrauti su 
Amerikos lietuviais?

Be profesinių susitikimų, 
buvau pakviestas Detroite ir 
New Yorke pasakyti pagrindinę 
kalbą Vasario 16-tos proga. 
Buvo iš tikrųjų malonu matyti 
mūsų tautiečius ir po minėjimų 
buvo daug klausimų, į kuriuos 
bandžiau atsakinėti. Susitiki
mai buvo man labai įdomūs. 
Taip pat gyvenau Orlando, Flo

ridoj Klimų šeimoje, o po to St. 
Petersburge globojo Vytas ir 
Jūratė Navickai. Detroite ir 
Čikagoje man padėjo orientuo
tis Danutė Miškinytė. New 
Yorke porą dienų lydėjo LB 
veikėjai di. Jonas Bilėnas ir 
Aldona Marijošienė, o prieš 
patį minėjimą buvo malonu 
susitikti Tautos Fondo būstinėje 
su jų Direktorių taryba. Buvau 
nuoširdžiai visur priimtas ir 
globojamas.

— Kokį įspūdį išsivežate 
apie mus?

— Gilų įspūdį paliko tai, kad 
žmonės labai gerai informuoti 
apie gyvenimą Lietuvoje. Iš 
specifinių klausimų supratau, 
kad netgi Lietuvoje ne visi 
galėtų pasigirti tokiomis 
žiniomis, kaip kai kurie 
Amerikos lietuviai. Kai kas iš 
jų iš vis tėvynės nematę nuo An
trojo pasaulinio karo, bet vis 
tiek labai atidžiai seka Lietu
vos politinį gyvenimą. Žmonės 
išlaikė švarią lietuvišką kalbą, 
tradicijas, dvasią, tai labai gerai 
ir reikia tuo didžiuotis. Esu 
dėkingas adv. K. Miškiniui, kad 
suteikė man progą ne tik pro 
fesiniai susipažinti su Amerikos 
teisiniu gyvenimu ir man rūpi 
mais klausimais, bet ir progą ar
timiau pažinti Amerikos lietu
vių profesionalumą, nuoširdų 
mą ir pastangas padėti Lietu
vai.

Pokalbis su
Lietuvos gen. prokuroro 

pavad. Artūru Paulausku

A.tA.
ANTANUI MATULIUI

Amžinybėn iškeliavus, liūdesy likusias — žmoną
NELIDĄ, dukteris SILVIA MIARKA ir CLAUDIA
RYAN, jų šeimas bei artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime.

O. J. Antanaičiai M. Pr. Rudžiai
E. V. Artmonai K. Roiėnienė

* V. Bielinis Stf. Rūkienė
F. St. Dimgailai R. N. Sabaliūnai
M. Dymšienė K. Sadauskienė
M. A. Dumbriai M. Sadauskaitė
M. Gylienė Ir. Sirutienė
Z. J. Grigaičiai Ks. J. Stasiūnaičiai
L. Gudelienė S. Šmaižienė
R. V. Jučai J. Pr, Švilpai
A. A. Kaunai L. Tamošaitienė
B. J. Kėdaičiai O. Tamošauskienė
V. J. Kiburai T. Turkevičienė
A. Kraučeliūnienė O. Žemaitienė
C. Makarienė F. L. Žėruoliai
O. Nagelė E. Br. Užėmiai

Hot Springs, Arkansas

A.tA.
AGNUTEI JASAITYTEI-KIŽIENEI

į Amžinybę iškeliavus, jos vyrui dr. JUOZUI, 
dukterims AUDREI, GINTEI ir ASTAI ir sūnui JUO
ZUI bei visiems kitiems artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

Vyt. P. Vygantas

A.tA.
JONUI ŠUMSKIUI

mirus, žmonai NEMIRAI, dukrai DALIAI ir sūnui 
VYTAUTUI reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Pranių šeima

Vista, Calif.

Tragiškai žuvus
A.tA.

PAULIUI MAČIUIKAI
giliame liūdesyje likusius tėvus, GRAŽINĄ ir BENIŲ, 
bei jų šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

Santaros-Šviesos Federacija

DRAUGAS, antradienis, 1995 m. kovo mėn. 28 d

A.tA.
LEONAS LENDRAITIS

Gyveno Palos Heights, IL. anksčiau Lemont, IL ir 40 m 
Boston, MA.

Mirė 1995 m: kovo 25 d., 2:50 vai. p.p., sulaukęs 90 metų
Gimė Lietuvoje, Skirsnemunėje. Amerikoje išgyveno 46 m
Nuliūdę liko: sūnus Jurgis, marti Viligailė, anūkės Lina 

ir Nida, brolis Valteris su žmona Jadvyga ir šeima gyv. Cape 
Cod; kiti giminės: Aleksas Lauraitis su žmona Vena, Vytautas 
Lauraitis su žmona Sherry.

Velionis buvo vyras a a. Magdalenos Lendraitienės
Priklausė Amerikos Lietuvių Tautinei sąjungai.
Velionis buvo pašarvotas pirmadienį, kovo 27 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Avė. (prie Derby Rd ), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 28 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas 
Tautinėse lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lithuanian Mercy Lift.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę sūnus, marti, anūkės, brolis su šeima.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 708-257-6667 arba 800-994 7600.

A.tA.
VYTAUTAS STRIKAS

Gyveno Evergreen Park, IL.
Mirė 1995 m kovo 27 d., sulaukęs 73 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 36 m.
Nuliūdę liko: žmona Jovita Antanaitytė, sūnūs: Raimun

das, anūkė Ona; Algis, marti Violeta, anūkai: Aleksandras, 
Tomas, Alisa; sesuo Genovaitė Mačiūnienė su vyru Algirdu 
ir jų vaikai — Danutė, Gražina, Jūratė, Robertas su šeimomis.

Priklausė Cicero Lietuvių Medžiotojų ir žuvautojų klubui.
Velionis pašarvotas antradienį, kovo 28 d. nuo 4 iki 9 v.v. 

Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Avė. (prie 
Derby Rd ).

Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 29 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti BALFui arba „Lietuvos 
Vaikų Vilties” fondui.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, sūnūs, anūkai, sesuo ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 708-257-6667 arba 800-994-7600.

Mylimam Vyrui

A.tA.
KAZIMIERUI VAIČIUI

mirus, mūsų buvusią bendradarbę ir draugę, jo žmoną 
STEFANIJĄ širdingai užjaučiame.

Buvusios St. Lūkės 
P. BalŠaitytė 
A Bielskienė 
S. Didžiulienė
L. Grigalauskienė
M. Kuprienė
M. Krikštopaitienė 
A. Polikaitienė

ligoninės laborantės: 
O. Ščiukaitė 
K. Šilinienė 
O. Šulaitienė 
E. Venclovienė 
B. Žemaitienė 
V. Žolynienė

Mielajam Bičiuliui

A.tA.
KAZIMIERUI VAIČIUI

mirus, velionio žmonai STEFANIJAI, sūnums 
RAMOJUI ir VAIDOTUI sū šeimomis nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Danguolė ir Rimvydas Cibai 
Elena ir Petras Daliniai 
Veronika ir Vladas Kulbokai 
Eugenija Šatraitienė 
Bronė ir Aleksas Urbonai

A.tA.
KAZIMIERUI VAIČIUI

netikėtai atsiskyrus su šiuo pasauliu, mielam jo sūnui 
RAMOJUI ir marčiai ALDONAI, ilgamečiams 
„Grandies” ansamblio šokėjams ir jų šeimai 
reiškiame gilią užuojautą ir dalinamės skausmu.

Ansamblis „Grandis"

i
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Dėmesio! Dėmesio! „Drau 
go” koncertas bus ,,nauju 
laiku"! Kadangi ateinantį šeš
tadienį, balandžio 1 d. naktį, 
turime visi laikrodžius pasukti 
viena valanda į priekį, tai ir 
„Draugo” koncertas bus tuo 
„nauju” laiku. Prašome nepa 
miršti ir savo laikrodžius 
pasukti jau iš vakaro, kad 
nepavėluotumėte į šį svarbų ir 
ypatingą koncertą.

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos choras uoliai ruošiasi 
religiniam koncertui, kuris bus 
Verbų sekmadienį, balandžio 9 
d., 2 vai. popiet, parapijos 
bažnyčioje. Šiuo metu chorui 
vadovauja ir koncertą ruošia 
muz. Ričardas Šokas. Be choro 
koncerte giedos solistai 
Margarita ir Vaclovas Momkai, 
Genovaitė Mažeikienė, Antanas 
Tveraga, Genovaitė Bigenytė, 
vargonuos muz. Manigirdas Mo- 
tekaitis. Parapijos klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas visuo
menę maloniai kviečia koncerte 
dalyvauti.

Akademinio Skautų sąjū
džio Čikagos skyriaus Gavėnios 
rekolekcijos š.m. balandžio
13-15 d. vyks Lietuvių centre, 
Lemonte, tokia tvarka:

Did ketvirtadienį — 7:30 v.v. 
Bočių menėje.

Did. penktadienį — 7:30 v.v. 
Pal. J. Matulaičio misijos 
koplyčioje.

Did. šeštadienį — 6:30 v.v. 
Pal. J. Matulaičio misijos 
koplyčioje.

Visi ASS nariai kviečiami 
dalyvauti.

Laimingi vaikai, kurių užsiėmimais ir mokslu (net ir mažųjų „Žiburėlyje”) 
gyvai domisi tėvai. Čia (iš kairės) Aleksandras ir Algis Thaus su tėveliu — 
Kurt Thaus vieno apsilankymo mokyklėlėje metu.

Nuotr. Irenos Senkevičienės

x l DAINAVOS ansamblio 
50 m. sukakties banketą sta
lus rezervuoti pas Sofiją Džiu- 
gienę, 70S-423-1681 arba pas 
Daną Bazienę, 708-636-6021. 
Banketas balandžio 23 d., sek
madienį, 5 vai. p.p. Condesa 
dėl Mar pokylių salėje. Kaina 
$30 asmeniui, įskaitant gėri
mus.

(sk)
x Kviečiame visus į smuiki 

ninko R. Katiliaus koncertą, 
kuris bus Lietuvių Dailės Mu
ziejuje, Lemonte penktadienį, 
kovo 31 d. 7:30 v.v. Akompa 
nuoja L. Dorfmanas. Bilietai 
muziejuje arba 1-708-257-2034. 
Gera žinia — muziejuje naujas 
fortepijonas.

(sk)

x Smuikininko Raimundo
Katiliaus koncertas dar negir 
dėtų kūrinių akompanuojant 
Leonidui Dorfmanui, bus šeš
tadienį, balandžio 8 d., 4:00 
vai. p.p. Jaunimo centre. Vi
sus maloniai kviečia „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis. 
Bilietai gaunami, „Patria" ir 
„Lion Frame Gallery” Čikagoje.

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Defttjiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Zarasiškių klubo Čikagoje 
metinis narių susirinkimas bus 
balandžio 6 d., ketvirtadienį, 1 
vai p.p., Z. Kojak svetainėje, 
4500 S. Talman Avė., Chicago. 
Prašoma visus narius dalyvauti 
ir aptarti veiklos reikalus. Bus 
vaišės, kuriomis rūpinasi Emili
ja Benešius.

Prel. Juozas Prunskis, Le
mont, IL, siųsdamas „Draugo” 
prenumeratą, dar pridėjo 105 
dol. auką. Turbūt nėra šiame 
krašte kito lietuvio, labiau 
žinančio ir užjaučiančio lietu
viškos spaudos problemas, kaip 
prel. Prunskis, visą savo gyve
nimą paaukojęs žurnalistikai. 
Jo paramą jaučia jaunimas, lab
daringos organizacijos, švie
timas, bet labiausiai spauda, 
kurios išlikimu prelatas visuo
met sielojosi. Ačiū už paramą!

Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijoje, Lemonte, rekolekcijos 
vyks balandžio 4, 5, 6 d. vaka
rais, 7 vai. Jas ves Lietuvos Jė
zuitų provincijolas t. Jonas 
Boruta.

Lietuviškų blynų pusryčiai
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
joje yra vienas populiariausių 
renginių ir sutelkia parapijos 
paramai lėšų. Šiais mokslo me
tais paskutinieji blynų pusryčiai 
ruošiami sekmadienį, balandžio 
2 d., po 8, 9:15ir 10:30 vai. r. šv. 
Mišių. Visuomenė kviečiama 
gausiai juose dalyvauti, nes 
blynai tikrai skanūs — taip tvir
tina visi, juos ragavusieji, o’tą 
liudija ir jų populiarumas. 
Pelnas skiriamas parapijai.

KLAIPĖDOS
ATVADAVIMO

SUKAKTIES MINĖJIMAS

Jūrų Šaulių „Klaipėda” kuo
pos valdyba, vadovaujama 
Juozo Mikulio, sausio 15 d. 
surengė Klaipėdos krašto atva
davimo ir prisijungimo prie Di
džiosios Lietuvos 72 metines Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje ir 
salėje Cicero, IL. Uniformuo
tiems šauliams ir ramovėnams 
įžygiavus į bažnyčią su vėlia
vomis prasidėjo pamaldos, 
kurias aukojo ir pamokslą pa
sakė kun. Kęstutis Trimakas.

Tuojau po pamaldų, 12 vai., 
minėjimas salėje. Jį atidarė 
kuopos pirm. Juozas Mikulis, 
pastebėdamas, kad šiandieną 
minime 72-sias Klaipėdos kraš
to prisijungimo prie Didžiosios 
Lietuvos metines. Buvo įneštos 
8 vėliavos. JAV ir Lietuvos him
nus giedojo Irena Petrauskienė. 
Prasmingą invokaciją sukalbėjo 
kun. dr. Kęstutis Trimakas. 
Klaipėdos atvadavime ir 1991 
m. sausio 13-sios žuvusieji buvo 
pagerbti minutės atsistojimu. 
Išnešus vėliavas, žodį tarė 
Mažosios Lietuvos Rezistencijos 
pirm. Algis Regis.

Lietuvių karių veteranų są
jungos „Ramovė” Čikagos sky
riaus ramovėnų susirinkimas 
bus šį sekmadienį, balandžio 2 
d., 12 vai.. Jaunimo centre. Susi
rinkime visų skyriaus narių 
dalyvavimas yra būtinas, nes be 
einamųjų reikalų bus renkami 
atstovai į sąjungos „Ramovės” 
skyrių atstovų suvažiavimą 
Čikagoje. Prašome nevėluoti, 
kad, susirinkimą pabaigę, dar 
suspėtume dalyvauti „Draugo” 
koncerte, kuris vyks 3 vai. p.p. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje.

Nuo praėjusios savaitės
ketvirtadienio iki sekmadienio 
Šv. Antano parapijoje, Cicero, 
IL, vyko Gavėnios susikaupi- 
mas-rekolekcijos. Joms vado
vavo kun. Ričardas Miku
tavičius, Kauno Sv. Mykolo 
(Įgulos) bažnyčios klebonas. 
Tai buvo didelės reikšmės 
įvykis Cicero bei apylinkių lie
tuviams ir rekolekcijose daly
vavo labai daug žmonių. Daly
vavusieji buvo sužavėti kun. 
Mikutavičiaus pamokslais ir 
gavo patys įsitikinti, kodėl jis 
toks populiarus Kaune. Iš Cice
ro kun. R. Mikutavičius iš
vyksta į Detroitą, kur vadovaus 
rekolekcijoms Šv. Antano para
pijoje Detroite ir Dievo Apvaiz
dos parapijoje Southfield, MI.

x Bilietai 
vos” 50 
certą

į „LMA Daina- 
m. sukakties kon- 

gaunami Lion Frame
Gallery, sav. L. Narbutis, 3125 
W. 71 St., Chicago, II 60629 ir 
Pasaulio Lietuvių centre, Le
mont, IL balandžio 2 ir 9 d. po
Mišių.

(sk)

x Rožinis ir šv. Mišių auka
už Lietuvą ir žmoniją balan
džio 1 d., šeštadienį, 2 vai. p.p. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Kvie
čia Židinys.

(sk)

x Dėmesio, Lemonto gy
ventojai! Kas norėtų nuvažiuo
ti ir grįžti autobusu į sukaktu
vinį „Dainavos” koncertą ba
landžio 23 d. Čikagoje, prašome 
užsiregistruoti iki balandžio 9 
d. pas I. Kazlauskienę, 
708-257-8346 arba kovo 26 ir 
balandžio 9 d., sekmadieniais 
Pasaulio Lietuvių centre po 
Mišių.

(sk)
x Siuntiniai į Lietuvą laivu 

per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos koky 
bės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)

x Vytautas ir Wanda Jan
kai iš Delran, N.J. atsiuntė 
$150 — metinį Lietuvos
našlaičio globos mokestį. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių Globos” komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago, IL 60629.

(sk)

Gerai paruoštą paskaitą 
skaitė LKVS-gos „Ramovė” 
centro valdybos pirmininkas ir 

LŠSI Jūrų šaulių vadas Ed
mundas Vengianskas. Prele
gentas savo paskaitoje minėjo 
Mažosios Lietuvos praeitį. 
Klaipėdos prijungimo prie Di- 

. džiosios Lietuvos idėjos istorinis 
nuopelnas priklauso mąžlie- 
tuviams, kurie amžių bėgyje 
išlaikė lietuviškus papročius, iš
saugojo lietuviškumą ir savo 
žemę. Jie pirmieji formulavo 
reikalavimus prijungti Klaipė
dą ir Klaipėdos kraštą prie 
Didžiosios Lietuvos. Po Pirmojo 
pasaulinio karo mažlietuviai, 
arčiau sekdami pasaulio įvykius 
ir išsilaisvinimo galimybes, su
bruzdo aktyviau veikti ir 1918 
m. Tilžėje buvo išrinkta Mažo
sios Lietuvos Taryba, kur buvo 
išleistas atsišaukimas: „Mes 
lietuviai čionai Prūsų Lietuvoje 
gyvenantieji, reikalaujame 
priglaudimo Mažosios Lietuvos 
prie Didžiosios”. Šį Tilžės aktą 
pasirašė 24 veikliausieji Mažo
sios Lietuvos atstovai su J. 
Vanagaičiu priekyje. Simbolinis 
aktas buvo pasirašytas 1920 
kovo 20 d. Kaune, kurio signa
tarai, 3 Mažosios Lietuvos atsto
vai: Kristupas Lekšas, Mar
tynas Jankus ir Jurgis Strekys, 
įėjo į Didžiosios Lietuvos 
Tarybą. Pati Klaipėdos atvada
vimo ir sukilimo mintis kilo 
1922 m. lapkričio pabaigoje.

Sukilimas pradėtas 1923 m. 
sausio 10 naktį. Kraštas 
užimtas be jokio pasipriešinimo 
(mat, tada valdė prancūzai). 
Uosto paėmimas truko 5 dienas. 
Kraštą paėmė valdyti E. Simo
naičio sudaryta Direktorija.

Baigdamas kalbėtojas paste
bėjo, kad, kalbant apie 1923 m.
sausio 15 d., mūsų ryžtingą 
kovą dėl Klaipėdos krašto atva
davimo, turime pripažinti, kad 
tik mažlietuvių, šaulių ir 
savanorių karių bei karo mo
kyklos kariūnų tvirtu pasi
ryžimu, gilia tėvynės meile, jai 
pasiaukojimu ir pralieto krau
jo auka buvo atkovotas Klaipė
dos kraštas. Ilgametis šio įvykio 
idėjos puoselėjimas — istorinis 
nuopelnas priklauso mažlietu- 
viams, o šios idėjos praktiškas, 
su ginklu rankose, nuopelnas 
priklauso Klaipėdos krašto ir 
Didžiosios Lietuvos veikusiems 
šauliams — Lietuvos Šaulių są
jungai. Tą ryškiai byloja vieno 
iš tų kovų organizatoriaus ir 
aktyvaus sukilimo dalyvio An
tano Marcinkevičiaus — Man- 
tauto autentiški surašyti ir pre
legento paminėti prisiminimai. 
Tuo prasminga paskaita ir buvo 
baigta.

Ed. Vengianskas įteikė Lietu
vos Atsargos karininkų žurnalo 
„Kardo” skaitytojams bei rėmė
jams Jubiliejinius padėkos raš
tus. Juos gavo šie asmenys: J. 
Mikulis, V. Valkavickas, A. 
Skopas, J. Bagdžius, S. Pranc- 
kevičius ir A. Repšienė.

Meninę programą atliko: Al
fonsas Seniūnas, Algimantas 
Barniškis ir Petras Garšva. 
Minėjimas baigtas Mažosios 
Lietuvos himnu.

Ant. Repšienė

x Lietuvos Našlaičių vargą 
palengvinti aukoja šie asme
nys: Ann Z. Morrissey, iš 
Jackson Heights N. Y. $25; Lee 
O’Donnell iš Brea, CA $15; 
Helen J. Rizzo iš Baltimore 
$20; Leonard L. Balkus iš Far
mington Hills, MI $25; Mar- 
garet B. Towers iš Wilming- 
ton, DE $40; Teresė ir Liudas 
Bakanai iš Wilmington, DE, V. 
Buinienė iš Phila, PA ir An- 
thony Barauskas iš Phila, PA, 
George P. Dereška iš Lynd
hurst, OH visi — po $10. Lietu
vos našlaičių vardu dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

‘ ’ (sk)
x Gonzalo Dal Borgo iš St.

Louis, MO ir Ernest ir Barbara
Pantos iš West Boylston MA, 
kiekvienas atsiuntė po $150, 
kad vėl du Lietuvos našlaičiai 
turėtų geresnį gyvenimą. „Lie
tuvos Našlaičių Globos” 
komitetas 2711 W. 71 St., 
Chicago, II 60629.

(sk)

Prezidiumas Lietuvių fondo suvažiavime kovo 25 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Iš kairės: 
Saulius Čyvas, Vyt«uta8 Kamantas, Marija Remienė, Stasys Baras ir Pranė Masilionienė.

Nuotr Vytauto Jasinevičiaus

Lietuvių fondo suvažiavimo metu, š.m. kovo 25 d., PLC, Lemonte, pranešimų klausosi (iš kairės): 
JAV Kultūros tarybos pirm. Alė Kėželienė, Socialinių reikalų tarybos pirm. Birutė Jasaitienė 
ir JAV Krašto valdybos pirm. Regina Narušienė.

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

METINIS LIETUVIŲ FONDO 
SUVAŽIAVIMAS

Trisdešimt antrasis metinis 
LF narių suvažiavimas įvyko 
kovo 25 d. Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte, kur įsikūrusi ir 
LF įstaiga. Suvažiavime 
dalyvavo 133 nariai su 9,498 
balsais.

Suvažiavimą pradėjo LF ta
rybos pirmininkė Marija 
Remienė, visus pasveikindama 
ir pasidžiaugdama Lietuvių fon
do augimu, jo reikšme lietu
vybės ir lietuvių kultūros išlai
kyme. Plačioje invokacijoje prel. 
Juozas Prunskis prašė Aukš
čiausiojo palaimos visiems LF 
darbuotojams, nariams, LF 
pavadindamas „finansine šir
dimi , iš kurios cirkuliuoja 
mūsų kultūrinei veiklai reika
lingos lėšos”. Jis kvietė padi
dinti LF pajėgas, kad labiau 
nušvistų Lietuvos padangė.

Mirusių LF narių pagerbimą 
pravedė Ramona Steponavičiū
tė, perskaitydama 1994 metais 
97 mirusiųjų pavardes. Jų 
prisiminimui Juozas Masilionis 
uždegė žvakę ir buvo pagiedota 
„Marija, Marija”.

Prezidiumą sudarė suvažia
vimo pirmininkai: Vytautas 
Kamantas ir Saulius Čyvas, 
sekretoriaujant Pranei Masilio- 
nienei. Į prezidiumą buvo 
pakviesti LF tarybos pirm. M. 
Remienė ir LF valdybos pirm. 
St. Baras.

Suvažiavimą sveikino Lietu
vos generalinis garbės konsulas 
Vaclovas Kleiza, PLB pirm. 
Bronius Nainys, JAV LB k.v. 
pirm. Regina Narušienė ir Vid. 
Vakarų apygardos pirm. Birutė 
Vindašienė. ALTo vardu svei
kino Kostas Burba. Raštu svei
kino Tautos fondo valdybos 
pirm. Jonas Vilgalys.

Perskaičius praeito suvažia
vimo protokolą ir jį priėmus, 
buvo sudarytos suvažiavimui 
reikalingos komisijos. Manda- 
tų-registracijos komisiją sudarė: 
Vytenis Kirvelaitis, Vaclovas 
Momkus, Alė Steponavičienė ir

Ramona Steponavičiūtė. 
Nominacijų komisija — Kazys 
Ambrozaitis, Povilas Kilius ir 
Antanas Razma. Balsų skaičia
vimo komisija — Kostas Dočkus, 
Vytenis Kirvelaitis, Vaclovas 
Momkus ir Ramona Steponą 
čiūtė. Nutarimų komisija — 
Jonas Valaitis, Gediminas 
Balukas, Algirdas Ostis ir An
tanas Razma. Spaudos komisiją 
sudarė: Juozas Končius, Bro
nius Juodelis, Aldona šmulkš
tienė, Edvardas Šulaitis, Birutė 
Vindašienė ir Juozas Žemaitis. 
Dalyvavo ir radijo laidų vedėjai 
Petras Petrutis ir Balys Braz
džionis. Organizacinę komisiją 
sudarė: Kostas Dočkus, Vaclo
vas Momkus ir Alė Stepona
vičienė, iš anksto atlikdami 
suvažiavimo ruošą pirmą kartą 
Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte. PLC didžioji salė, jos 
įrengimai labai gerai tiko LF 
metiniam suvažiavimui ir po jo 
vykusioms tradicinėms 
vaišėms. Metiniai pranešimai: 
LF tarybos — Marija Remienė, 
valdybos — Stasys Baras, Pelno 
skirstymo — Daina Kojelytė, 
Palikimų — Algirdas Ostis, Įsta
tų — Kazys Ambrozaitis ir Meno 
komisijos — Gediminas Balukas 
buvo gerai paruošti, konden
suotai suvažiavimui perduoti. 
Tarybos pirm. M. Remienė pasi
džiaugė LF metiniu 792,055 
dolerių prieaugliu ir visų tary
bos narių dalyvavimu komisijų 
darbuose. Valdybos pirm. St. 
Baras pasidžiaugė geru 1994 m. 
valdybos narių dalyvavimu 
posėdžiuose, kurių buvo 10, 
turimų 15 įgaliotinių JAV 
veikla, kuri galėtų būti 
ryškesnė, 106 naujų narių me
tiniu prieaugliu, atliktais dar
bais, stambiomis palikimų 
sumomis ir 1995 metus skelbė 
8 milijonų kapitalo užbaigimo 
metais, dabar turint 6,772 ir 
7,366,658 dolerius Lietuvių 
fonde. Jis dėkojo PLC vadovybei 
už pastogę bei sveikinimą

suvažiavimui, dėkojo suvažia
vimo dalyviams, spaudai, radi
jo laidoms, LF kronikos filmuo- 
tojui Arvydui Reneckiui ir LF 
antrosios knygos redakciniam 
kolektyvui, juos pakviesdamas 
į salės paaukštinimą, kur vyr. 
redaktoriui Antanui Juodval
kiui ir Juozui Žygui (jo atstovui) 
buvo įteikti Trijų Lietuvos Pre 
zidentų medaliai.

Suvažiavimas didžiausią 
dėmesį skyrė LF Įstatų 18 para
grafų pakeitimui. Dauguma jų 
turėjo kalbines arba patiks
linimo pataisas, tačiau antrojo 
pakeitimas suteikė LF tarybai 
naujas LF lėšų panaudojimo 
teises. Šio pakeitimo diskusijos 
truko porą valandų ir pareikala
vo iš patyrusio suvažiavimo 
pirmininko Vytauto Kamanto 
lankstumo ir takto. Po kelių 
pasiūlymų ir jų atšaukimų buvo 
balsuojama už iš anksto na
riams pasiųstą pakeitimo 
pasiūlymą, už jį pasisakant 
7,896 balsams ir 1,564 balsams 
prieš.

LF Patikėtinių tarybos pirm. 
Antanas Razma pranešė:, kad iš 
Lietuvai skirtų LF kapitalo 
1,150,212 dolerių jau išmokėti 
525,734. Jie smulkiai ir tiksliai 
surašyti ilgame sąraše, kuris 
buvo padalintas spaudos at
stovams.

LF Kontrolės komisijos prane
šimą padarė Pijus Stončius. LF 
nariams pateikta iždo 1994 m. 
finansinė apyskaita yra tikra, 
teisinga, paremta reikiamais 
dokumentais.

Rinkimuose į LF tarybą buvo 
perrinkti: St. Baras, S. Čyvas, 
Vyt. Kamantas, F. Kaunas ir 
Vyt. Narutis. Naujai išrinktas 
Arvydas Tamulis. Į LF Kontro
lės komisiją išrinkti: V. Juška, 
A. Norvilas ir P. Stončius.

• Iš Clevelando atvykusi LF 
įgaliotinė Dalia Puškorienė 
davė pranešimą apie LF lėšų 
telkimą jos apylinkėje.

Suvažiavimui priėmus pra
nešimus, vyko dalyvių pasisa
kymai. Jonas Valaitis siūlė LF 
šelpti Lietuvos jaunimą, jų or
ganizacijas, stovyklas. Kostas 
Burba siūlė finansuoti parti
zanų „Šilo” grupės kelionę. 
Algis Regis kvietė LF remti 
Mažąją Lietuvą bei Karaliau
čiaus krašto lietuvius ir jų 
veiklą. Suvažiavimo nutari
muose pasisakyta už paramą 
lituanistinėms mokykloms bei 
Lietuvos jaunimui.

Suvažiavimo metu švenčian
tiems gimtadienį Marijai Re
inienei ir Vytautui Kamantui 
buvo sudainuota „Ilgiausių 
metų”. Suvažiavimą uždarė LF 
tarybos pirm. M. Remienė, vi
siems padėkodama už dalyva
vimą, pakviesdama sugiedoti 
tautos himną.

Tolimesnės tarpusavio disku
sijos tęsėsi besivaišinant ska
niais, gausiais pietumis, kurie 
jau tapo „milijonierių” metinio 
suvažiavimo užbaigimo tra- 

. dicija.
Br. Juodelis
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