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Krikščionys demokratai 
dalyvaus sudarant prezidentūrą 
V i l n i u s , vasar io 4 d. (BNS) 

— I š r i n k t a s i s L ie tuvos p rez i 
d e n t a s Valdas A d a m k u s , t r e 
č iad ien į sus i t ikęs su kr ikšč io
n ių d e m o k r a t ų par t i jos ir 
frakcijos Se ime vadova i s , a p 
t a r ė va ldymo s t r u k t ū r ų maž i 
n i m ą i r siūlė b e n d r a d a r b i a u t i , 
s u d a r a n t p rez iden tūrą . 

„Nebuvo sva r s tomi j ok i e 
k o n k r e t ū s pas iū lymai" , s a k ė 
k r ikšč ion ių d e m o k r a t ų p a r t i 
j o s p i r m i n i n k a s Alg i rdas S a u 
d a r g a s ž u r n a l i s t a m s po sus i t i 
k i m o . Anot jo , „buvo užs imin 
t a ap i e pas i reng imą m a ž i n t i 
v a l d y m o s t r u k t ū r a s " , i r t a i 
a t i t i n k a ir part i jos p rog ramą . 

T a č i a u j i s pabrėžė , kad pa r 
t i ja y r a pas i raš ius i koalicijos 
p r o g r a m ą , ir part i jos a t s t o v ų 
vyr iausybė je ska ič ius n e t u r ė 
t ų ke i s t i s . 

A. S a u d a r g a s te igė, k a d j ų 
p a r t i j a svars tys p a s i ū l y m ą 
b e n d r a d a r b i a u t i , s u d a r a n t 
p r ez iden tū rą . 

V. A d a m k u s po s u s i t i k i m o 
s a k ė , k a d „dėl p r e z i d e n t ū r o s 
s u d a r y m o y r a a p s i s p r e n d ę s " , 
t a č i a u j a m reikia p ro t i ngų 

žmonių, gal inčių di rbt i . J i s 
te igė b e n d r a d a r b i a u t i s iū lęs ir 
k o n s e r v a t o r i a m s bei Cen t ro 
są jungai . 

Anot la ik ina i e inančio pa r t i 
jos valdybos p i rmin inko pare i 
gas Kazio Bogušio, sus i t ik ime 
a p t a r t a s ir telefoninių pokal
bių įka in ių p a d i d i n i m a s . Krik
ščionių d e m o k r a t ų frakcija an
t rad ien į p r i ėmė pare išk imą, 
ku r iuo r e i k a l a u j a m a , kad ry
šių ir in format ikos m r s i s t r a s 
R i m a n t a s P l e ikys pa t s a t 
š a u k t ų savo s p r e n d i m ą padi
d in t i telefoninių pokalbių įkai
n i u s a r b a ta i p a d a r y t ų vyr iau-
sybė. 

P r i e š ingu a tve ju , krikščio
nių d e m o k r a t ų frakcija sp ren
dimą siūlys a t š a u k t i Seime. 

V. A d a m k u s teigė, kad R. 
Pleikio s p r e n d i m a s buvo „su-
poli t izuotas". Ano t jo , apie po
kalbių įka in ių pad id in imą tu 
rėjo būt i p r a n e š t a prieš 6 mė
nes ius , o t a s pad id in imas ge
rai a p s v a r s t y t a s . „ M a n a u , kad 
v i suomenes p a s i p i k t i n i m a s vi
sai te i sė tas" , s a k e j i s . 

Siūloma sutekti daugiau galių 

Seime įžvelgiamas 
valdančiosios koalicijos skilimas 
Vilnius, vasario 4 d. (BNS) 

— Opozicinės LDDP frakcijos 
Seime narys Justinas Karosas 
„politinio terorizmo aktu" pa
vadino valstybės apdovanoji
mų įstatymo pataisų svarsty
mą antradienį Seime. 

„Tai pakerta Lietuvos vals
tybės įvaizdį", teigė jis, spau
dos konferencijoje trečiadienį 
komentuodamas kai kurių 
parlamentarų pasisakymus 
per pataisų svarstymą. 

Konservatorius Juozas Lis
tavičius per svarstymą apkal
tino prezidentą Algirdą Bra
zauską priešinimusi Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimui. 
sąlygų korupcijai sudarymu 
bei KGB darbuotojų globa. 

Posėdžiui pirmininkavęs 
Seimo pirmininko pavaduoto
jas Andrius Kubilius, kuris 
taip pat yra konservatorius, J. 
Listavičiui neleido baigti pre
zidentą įžeidžiančio pasisaky
mo ir išjungė mikrofoną. 

Anot J. Karoso, įstatymo 
pataisų svarstymas parodė ir 
koalicijos skilimą, kuris, jo 
nuomone, jau seniai brendo. 
„Valstybės stabilumui tokie 

konfliktai labai nepageidauja
mi", sakė Seimo narys. 

Jis taip pat stebėjosi vidaus 
reikalų ministro Vidmanto 
Žiemelio aiškinimu, neva pas
taruoju metu terorizmas plin
ta dėl gero policijos darbo. 
„Tada siūlau blogiau dirbti, 
bus mažiau sprogdinimų", iro
nizavo J. Karosas. 

* Valstybės kontrolė at
kreipė dėmesį, jog Lietuvoje 
iki šiol nėra valstybės turto 
valdymo ir naudojimo įstaty
mo, nėra valstybės turto fi
nansinės apskaitos ir atskaito
mybės ir nėra įstatymu pas
kirtos institucijos, atsakingos 
už valstybės turto finansinės 
atskaitomybės parengimą. 
Seimui pateiktose Valstybės 
kontrolės išvadose nurodoma, 
jog lėtai privatizuojamos nuos
tolingai dirbančios valstybinės 
įmonės. Iš 143 tokių įmonių 
praėjusiais metais buvo nu
matyta privatizuota tik 40. 
Nebaigti inventorizuoti vals
tybės skoliniai įsipareigojimai, 
nėra jų nustatymo reglamen
to. 

N'uotr.: Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministras Kęstutis Skrebys (dešinėje! trečiadienį pasirašė 
bendradarbiavimo dokumentą su Jungtinių Tautų Vystymo programos I J T V P I įgaliotuoju atstovu Lietuvoje 
Cornel Klein. Sutartimi JTVP įsipareigoja suteikti 100,000 dc -rių paramą ministerijos vykdomai viešojo vals
tybes valdymo programai. Pasirašyta sutartis numato pagalb-. ministerijai politikos vykdymo, naujų projektų 
kūrimo ir vykdymo, valstybes tarnybos reformos, įstatyminių iktų ruošimo, administracines reformos srityje 

'Elta, 

j a i . n e s j i „ ryž t i ng i aus i a i vyk
do p a r l a m e n t i n ę kon t ro lę" . J o 
n u o m o n e , opozicijai r e i k ė t ų 
sk i r t i pap i ldomą finansavimą 
s p e c i a l i s t a m s ir p a t a r ė j a m s 
s a m d y t i , opozicijos vadovu i tu 
ri bū t i s u t e i k t a t e i sė ka lbė t i 
be e i iės , p r a šy t i p e r t r a u k ų . 

K a i p n a u j u s p a r l a m e n t i n ė s 
kon t ro l ė s b ū d u s A. Kub i l i u s 
į va rd ino ir opozicijos t e i sę su
d a r y t i t y r i m ų komisi ją bei 
te ik t i savo p ro jek tus kiek
v ieną s a v a i t ę . 

A. K u b i l i u s te igė , k a d per t 
v a r k y t i Se imo d a r b ą už ims 
n e m a ž a i la iko, nes p i r m a rei
kia p a r l a m e n t a r a m s s u s i t a r t i 
dėl re formos pr inc ipų , o t a d a 
keis t i Se imo s t a t u t ą ir k i tus 
d o k u m e n t u s . 

opozicijai 
V i l n i u s , vasar io 4 d. (BNS) principą, 

— Seimo pirmininko p i rmas i s 
pavaduotojas Andr ius Kubi
lius parengė Seimo darbo per
tva rkymo projektą, kur i s opo
zicijai numato daugiau galių. 

Spaudos konferencijoje t re 
čiadienį pris tatęs r en g i amas 
Seimo darbo reformas, A. Ku
bilius pažymėjo, kad visų pir
m a tur i būti ryžtingai keičia
m a įs ta tymų leidybos procedū
ra . „Tokios tradicijos, kur ios 
y ra susiklosčiusios daba r , ne
s k a t i n a kvalifikuotų ir giles
nių diskusijų ir ka r t a i s suke 
lia vis iškai nereikal ingų prob
lemų", teigė jis. 

A. Kubilius kaip pagrindinį 

k e i č i a n t į s t a t y m ų 
leidybos p r o c e d ū r ą įvardijo 
didesnių gal ių S e i m o komi te 
t ams s u t e i k i m ą . 

P a s a k jo , t i k komi te to pa 
tv i r t in ta s p r o j e k t a s galės bū t i 
toliau s v a r s t o m a s Se ime. 

Se imo v i c e p i r m i n i n k a s 
mano, kad ta i l a b a i pad id in tų 
komiteto ga l i a s be. a t s a k o 
mybę, o Se imo s v a r s t y m o pro
cedūra t a p t ų žymSti t u r i n i n 
gesnė ir ne tok ia chao t i ška . 

D a b a r S e i m a s iš k a r t o gali 
imtis sva r s ty t i v i eno Seimo 
nario, v y r i a u s y b ė s a r prezi
dento s iū lomą p ro jek tą . 

A. Kub i l iu s s iūlo d a u g i a u 
galių su te ik t i ir S e i m o opozici-

Agentas „Marija" netrukus 
bus išaiškintas 

V i l n i u s , vasar io 2 d. (El ta ; 
— Seimo narys cen t r i s t a s Vy
t a u t a s Čepas tik po konsul ta 
cijų su savo frakcijos vadovais 
ir k i ta is „r imtesniais žmonė
mis" ke t ina aps ispręs t i , ka ip 
elgtis su tur imais KGB agento 
„Mari jos" dokumenta is . 

Seimo specialiosios ty r imo 
komisijos, nagrinėjančios gali
mo Seimo narių bendrada rb i a 
vimo su užsienio valstybių 
specialiosiomis ta rnybomis 
fak tus , p i rmininkas konserva
tor ius Algimantas Sė jūnas an-

t i r t i p raė jus ią s a v a i t ę paske l 
btą informaci ją ap ie t a r i a m ą 
vieno vyr iausy! )ės n a r i o bend
r a d a r b i a v i m ą su K G B . 

Praėjusį p e n k t a d i e n į Se imo 
narys S t a n i s l o v a s Buškevič ius 
spaudos konferencijoje paske l 
bė ž inąs v y r i a u s y b e s na r į . ku 
rį 1988 m. r u g p j ū č > 29 d. už
verbavo sovie tų s a u g u m a s , ir 
davė „Mar i j o s " s lapyvard į . 
Nors p a r l a m e n t a r e ne įva rd i 
jo v y r i a u s y b ė s n a r o , j i s . pa 
sak S. B u š k e v i č i a u - , „ a k t y v i a i 
veikia s t r a t e g i n i ų "bjektų pr i -

t radienį oficialiai pap ra šė V. va t i zav imo ir vietos telefono 
Čepo pateikt i komisijai tu r i - pokalbių a p m o k e s t i n i m o s r i -

Vilniaus apygardos teismo kolegija trečiadienį atidėjo pasikėsinimu suk
čiauti įtariamojo Seimo nario Audriaus Butkevičiaus baudžiamosios bylos 
nagrinėjimą, kadangi neatvyko keli liudininkai, o kaltinamasis ir jo gynė
jai paprašė ištirti kardomosios priemonės — suėmimo — teisėtumą, nes. 
jų manymu, A. Butkevičius turi būti paleistas. Teismo kolegijai parla
mentaro advokatas primine, jog suėmimą neteisėtu laiko Seimo kontro
lierius, dalis Nepriklausomybes akto signatarų bei prezidentas Algirdas 
Brazauskas „Nesiruošiu naikinti įrodymų, nei grasinti liudininkams, nei 
slėptis. Teisme noriu dalyvauti knip kaltinamasis, o ne kaip nuteistasis", 
sake A. Butkevičius, pridurdamas, jog kalėjime jam pašlijo sveikata, ypač 
akys. ir jam būtina gydytojų konsultacija 

Nuotr : f Iš kaires i Audrius Butkevičius teisme kalbasi su savo gynė
jais — advokatais Rimu Andrikiu ir Adomu Liutvinskiu 'Eltai 

mą medžiagą. 
,^Atvirai pasakius , A. Sėjū-

no komisijai šių dokumentų 
nenorėčiau pateikti", s akė V. 
Čepas . 

Cen t ro frakcijos na rys taip 
n u s p r e n d ė pr is iminęs kiek 
anksč iau kilusį skandalą , kai 
j is k a r t u su Socia ldemokratų 
frakcijos pirmininku Aloyzu 
Saka lu apklausė penkis buvu
s ius KGB kar in inkus , tvir t i 
nus ius , jog su šia organizacija 
bendradarbiavo Seimo pirmi
n i n k a s Vytautas Landsberg is . 

„Nenoriu būti t a ip t ampo
m a s po Seimo Etikos komisi
j a s kaip anksčiau, nors tada 
a t l ikau tik savo, kaip Seimo 
nar io , pareigas", teigė V. Če
pas . 

Vis dėlto j is žada nedvejo
d a m a s perduoti visą tu r imą 
medžiagą, papraš ius General i 
nei p rokura tūra i . 

Kaip jau skelbta , min i s t ras 
p i rmin inkas Gediminas Vag
nor ius kreipėsi į Genera l inę 
p rokura tū ra , p r a š y d a m a s iš-

tyje . 
Šiuos duomer. - S. Buš

kevičius sakė sužir.;jęs iš savo 
?°-
"epas pr i -
1 n ė r a įsi-
by l a nė ra 

kolegos V y t a u t o č e 
A n t r a d i e n į V. 

pažino, jog j i s iki š 
t ik inęs , a r ...Marijo 
j a m t iesiog „ p a k i š : 

Tuo t a r p u S e i n 
šios t y r i m o k o m i - os p i rmi 
n i n k a s A. S ė j ū n a - m a n o , jog 
te iginiai , esą vien:;- i š S e i m o 
ir v y r i a u s y b ė s n a n - | b e n d r a 
darb iavo su K G B . c 
k ian t ve ik t i i r t r i k 
vy r i ausybės formrr 
sta v y r i a u s y b e s t 
todėl re ik ia kažko) 
š a n t a ž u o t i , b a n d y 
tą procesą", t e i gė j i 

A. S ė j ū n a s a n t 
bejosi, j o g nei V. C 
Buškevič ius n e p r * 
r imus d o k u m e n t u 
juos gavę . P a s a k jo 
ko rek t i ška , je i šie 
būtų b u v ę pa ske l 
kimų a r v y r i a u s y l 
mo l a i k o t a r p i u . 

specia l io-

•^irado sie-
vti nau jos 
ną. ..Vyk-
m a v i m a s . 
iis b ū d a i s 
s u t r i k d y t i 

d ienį s t e -
>as, nei S. 
• ap i e t u -
iš k a r t o 

)ūtų labai 
- a l t i n i m a i 
' n e r in-

- formavi -

Lietuvai reikia 
įstatymo kovai su 

terorizmu 
V i l n i u s , v a s a r i o 4 d. (BNS) 

— S e i m o s o c i a l d e m o k r a t ų 
frakcijos n a r y s A r v y d a s Aks t i 
nav ič ius s iūlo p a r u o š t i y p a t i n 
gosios p a d ė t i e s į s t a t y m ą kovai 
su t e r o r i z m u ir mafija Lietu
voje. 

S p a u d o s konferencijoje t re
č iadienį j i s te igė , kad pas t a 
r a i s i a i s m ė n e s i a i s su s ida r i u s i 
k r i m i n o g e n i n ė p a d ė t i s Lie tu
voje ..verčia ka lbė t i ap i e ypa
t i n g a padėt į kovoje su teror iz
m u , b a n d i t i z m u ir mafija". 

. .Sprogdin imų b a n g a — tai 
t a m t i k r a s n u s i k a l s t a m o pa
sau l io į rodymas , kokia bevil
t i š k a s i tuaci ja y r a Lie tuvoje ' , 
s a k ė p a r l a m e n t a r a s . 

J i s s iūlo s u š a u k t i bendrą 
p rez iden to , Seimo ir vyr i au 
sybės pa s i t a r imą bei p a r e n g t i 
y p a t i n g o s padė t ies į s t a t y m ą 
kovai su t e ro r i zmu , k u r i s su
te ik tų d idesn ius įgal ioj imus 
s a u g u m o t a r n y b o m s ir polici
j a i . „ T u o m e t ga l ima b ū t ų įsi
t i k in t i , a r s a u g u m a s , policija, 
p r o k u r a t ū r a tva rkos i su savo 
pa re igomis , a r ne", s a k ė A. 
Aks t inav i č iu s . 

P a r l a m e n t a r a s t a i p p a t 
s iū lė k re ip t i s į k i t a s va l s t ybes 
k o n s u l t a c i n e s paga lbos t r a m 
d a n t te ror izmą Lietuvoje . 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS. Reuter, DPA, AP, Interfa*. ITAR-TASS, BelaPAN, 
RJA ir ELTA žir.ių agentūrų pranešimais) 

Rusijos premjeras Viktor Černomyrdin, kalbėdamas Davose (Švei
carija) Pasaulio ekonomikos forumo visuotiniame posėdyje, pažymėjo, 
kad ekonomikos augimą Rusijoje sunku įsivaizduoti, jei Rusija akty
viai nesiverš į užsienio rinkas ir netaps pilnaverte daugiašales tarp
tautines prekybos sistemos nare, todėl, pasak jo, „Rusijos dienotvar
kėje — įstojimas j Pasauline prekybos organizaciją ir Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją". V. Černomyrdin pabrėžė, 
kad Rusijos užsienio prekybos politikos bendras principas — bet ko
kių kiekybinių produkcijos eksporto ar importo apribojimų atsisaky
mas. 

Maskva. Rusija antradienį tvirtino pasiekusi pažangos, įtikinant 
Iraką paklusti JT reikalavimams bei išvengti gresiančios JAV karines 
akcijos.Tuo tarpu JAV valstybės sekretorė Madeleine Albright, lanky
damasi Bahraine, pareiškė, kad galimo karinio konflikto metu JAV iš 
Persijos įlankos valstybių gaus „visokeriopą paramą". Tiek Vašingto
nas, tiek Bagdadas pirmadienį pašaipiai reagavo į Rusijos pareigūnų 
pranešimus, kad Irakas pasiūlė rasti kompromisą dėl JT ginkluotes 
patikrinimų. JAV gynybos sekretorius paneigė pranešimus, neva Ira
kas leido J T tikrintojams apžiūrėti aštuonis anksčiau „draudžiamus" 
prezidentūros objektus ir pavadino tai „dabar netinkamu sprendi 
mu". Irakas taip pat paneigė Kremliaus tvirtinimus. Anot Interfax 
pranešimo, Irako vadovas Saddam Hussein pasiūlė, kad JT inspekto
riai, tikrindami aštuonis objektus, būtų vadinami savo valstybių vy
riausybių atstovais. Juos turėtų lydėti JT Saugumo Tarybos nuolati
nių narių — Didžiosios Britanijos, Kinijos. Prancūzijos, Rusijos ir 
JAV diplomatai. Maskva, naudodamasi tradicine įtaka Irakui, ėmėsi 
diplomatinės iniciatyvos išvengti karo ir krizę spręsti politiniu keliu. 

Jeruzalė. Irako vadovas Saddam Hussein turi net 20 balistinių 
raketų „Scud", tačiau jų nepanaudos prieš Izraelį, nes jo puolimas bū
tų „savižudiškas", pirmadieni pareiškė Persijos įlankos karo laikų Iz
raelio generolas, dabartinis opozicinės Darbo partijos vadovas Ehud 
Barak. Pasak Izraelio ministro pirmininko Benjamin Netanyahu, Ira
kas turės prisiminti, jog Izraelis gali užkirsti bet kokį puolimą. 

Varšuva. Lenkijos vyriausybė nemokės išpirkos ir nerems kampa
nijos, kurios metu būtų renkamos lėšos penkių Čečėnijoje pagrobtų 
lenkų išpirkai, pirmadieni pareiškė Lenkijos URM oficialus pareigū
nas. Penki lenkai iš Gdansko „Caritas" skyriaus, buvo pagrobti pra
ėjusių metų gruodžio viduryje netoli Grozno, kai teikė humanitarinę 
pagalbą Čečėnijai. 

Praha. Čekijos prezidentas Vaclav Havel, praėjusį mėnesį sun
kiai iškovojęs antrą prezidento kadenciją parlamente, pirmadienį 
Prahos pilyje davė paskutiniąją prezidento priesaiką. Ceremonijos 
nuotaika buvo visiškai nepanaši į t as džiaugsmingas 1989 metų die
nas, kai jis pirmą kartą iškilo į valdžią. Šį kartą prezidento ir jo 
žmonos susirinko pasveikinti tik nedidelis būrelis čekų ir turistų, 
nors šaltą 1989 m. gruodžio dieną buvusį disidentą ir dramaturgą 
sveikino tūkstantinė minia.V. Havel, kuriam dabar 61-eri, sunkiai 
gavo parlamentarų paramą per sausio 20 dienos rinkimus, — bend
rame parlamento posėdyje prireikė surengti du balsavimo ratus, kad 
jis vėl būtų išrinktas prezidentu. 

Vatikanas. Irano užsienio reikalų ministras Kamai Kharazi pir
madienį Vatikane susitiko su popiežiumi Jonu Pauliumi II. Šis, Vati
kano pareigūnų žodžiais, „mandagumo vizitas", yra pirmasis popie
žiaus susitikimas su tokio aukšto rango Irano Islamiškosios Respubli
kos pareigūnu. 

Vokietijos žydų bendruomenės vadovas Ignatz Bubi interviu radi
jui „Sueddeutsche Rundfunk" pareiškė, kad antisemitų skaičius Vo
kietijoje pastaraisiais metais nedidėja, tačiau daugėja tokiu, kurie 
neslepia, jog nemėgsta žydų tautybes žmonių. Bubi teigė, kad apie 15 
proc. Vokietijos gyventojų slepia aiškius antisemitinius įsitikinimus, 
o dar 15 proc. — slepia panieką žydams. Šiuo metu Vokietijoje gyvena 
apie 50,000 žydų. Prieš naciams paimant valdžią 1933 m.. Vokietijoje 
gyveno 530,000 žydų. 

Karaliaučių norima paversti Europos 
Parlamentinės Asamblėjos centru 

K a r a l i a u č i u s , vasario 3 d. t a s Michail Kučeriavenko, 

* V y r i a u s y b ė s u d a r ė k o 
m i s i j ą , kur i rengs Loteri jų ir 
Aza r t in ių lošimų į s t a t y m u 
pro jek tus . Šių į s t a t y m ų pro
j e k t ų reng imą s k a t i n a t a i . kad 
a z a r t i n i ų lošimų l e g a l i z a v i n o 
Lietuvoje k l a u s i m a s j •: .aoai 
p r i e š t a r i n g a i v e r t i n a m a s vi
suomenė j e ir Se ime bei vy
r iausybė je . P u s k e t v i r t o mėne-

(BNS) — Pirmadienį spaudos 
konferencijoje Karaliaučiaus 
sr i t ies d ū m o s pirmininkas 
Valerij Us t iugov pareiškė, kad 
Rusijos Vals tybės Dūmos di
dž iaus ių frakcijų vadovai sie
kia , jog Europos Parlamen
t inės Asamblė jos centras iš 
S t r a s b ū r o bū tų perkeltas į 
Kara l iauč ių . 

Saus io 23-29 dienomis Rusi
jos Vals tybes Dūmos frakcijos 
„Mūsų n a m a i — Rusija" vadas 
A leksand r Šochin. komunistų 
— Genadi j Ziuganov, Rusijos 
l iberalų d e m o k r a t ų partijos — 
Vladimir Žirinovskij , taip pat 
„Jabloko" ir ka i kurių kitų at
stovai da lyvavo Europos Par
l a m e n t i n ė s Asamblėjos posė
dyje. 

Kaip p r a n e š ė Karaliaučiaus 
sr i t ies d ū m o s informacijos ir 
ana l izės valdybos konsultan-

sio p ro jek tams parengt i skirta 
dėl to. kad Lietuvoje ilgai ne
buvo legalių lošimo namų (ka
zino i ir n ė r a s u k a u p t a pakan
kama i pa t i r t i e s . 

Ka ra l i auč i aus Dūmos pirmi
n inkas per kelionę į S t r a sbūrą 
buvo su s i t i kę s su viena svar
biausių Asamblėjos pare igūnų 
Lėni F ischer , kuri pr i ta rė šiai 
idėjai. 

J a u vasar į Karaliaučiuje 
vyks p i rmas i s išvažiuojama
sis v ieno iš Asamblėjos komi
tetų posėdis . 

V. Ust iugov nuomone, per
kėlus Asamblėjos centrą, bus 
gal ima išvengti galimų kon
fliktų dėl Karal iaučiaus sr i t ies 
a te i t ies . Jo nuomone, tuomet 
„nebekils klausimų del sri t ies 
p r ik lausymo Lietuvai". J i s 
mano, jog St rasbūro ir Kara
l iaučiaus likimai panašūs , ir 
viliasi, kad Karal iaučius t aps 
vienijančiu aukštos par lamen
tų k u l t ū r o s centru. 

KALENDORIUS 
Vasario 5 d.: Agota, Ab

raomas, Gaudvinas. Rirute. 
Vasario 6 d.: Šv. Paulius 

Miki ir 25 draugai, kankiniai 
Japonijoje 1597 metais; Dara
ta. Teofilis. Alkis, Živilė. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
ARTĖJA PIRMOSIOS 

FLORIDOS LIETUVIŲ DIENOS 
St. Petersburgo Lietuvių 

dienų įvairūs komitetai jau 
pilnu tempu ruošiasi artė
jančioms pirmoms Floridos 
Lietuvių dienoms, vyksian
čioms š.m. vasario 20-22 d., 
Šv. Judo katedros didžiuliame 
centre. 5815 — 5th Ave.. 
North St. Petersburg. FL., Šių 
Lietuvių dienų pagrindiniai 
rengėjai yra visuomenininkai 
Angelė Kamiene ir Mečys 
Šilkaitis. Jiems talkina įvairių 
sričių vadovai ir darbuotojai: 
kun. S. Ropolas, OFM, kun. 
dr. Gerulis, kun. dr. M. Čyvas, 
A. Gudonis, A. Karnius. D. 
Mackialienė, R. Mastienė, E. 
Lapas, V. Sabienė, E. Jasai
tienė, G. Modestienė, M. An
drijauskienė, G. Treinienė, G. 
Viktorienė, K. Gaižauskienė, 
J. Šulaitis, J. Janušait is , V. 
Šalčiūnas, D. ir L. Siemaškos, 
Z. Petkus, S. Salienė, J . Tao-
ras, N. Kreivėnas, V. Meilu-
viene, V. Mažeika, Z. Radvila, 
L. Kinienė,P. Navazelskis, A. 
Jonaitis, A. Ancienė, A. Balba-
tienė, M. Šaulienė, O. Zabu-
kienė, E. Vodopalienė ir kt. 
Nepaisant šio šaunaus būrio 
darbuotojų, didžiausia našta 
ir atsakomybė tenka vado
vams Angelei Karnienei ir 
Mečiui Šilkaičiui, kurių ener
gijos, sugebėjimų ir sumanu
mo šaltinis neišsemiamas. 
Tad, jiems vadovaujant, pir
mosios Floridos Lietuvių die
nos tikrai bus atmintinos. 

Jau ketvirtadienį, vasario 
19 dieną, prasideda teniso tur
nyras puikiame St. Peters
burg Tennis Center, tu
rinčiame net 15 aikščių — 650 
18th Ave. S.; St. Petersburg, 
FL. 9 vai. ryto ir tęsis iki 5 

' vai. p.p. Taip pat ketvirta
dienį, nuo 6 vai. iki 8 vai. vyks 
sportininkų susipažinimo va
karas Lietuvių klube, 4330-
46th Ave North, St. Peters
burg FL. Teniso turnyras bus 
tęsiamas vasario 20-tą dieną. 

FLORIDOS LIETUVIŲ 
DIENIJ PROGRAMA 

Penktadienį - vasario 20 d.— 
Atviros teniso ir golfo rung
tynės. Golfo žaidimai vyks Im-
perial Lakewoods Golf Club of 
Manatee County, maždaug 19 
mylių į pietus nuo St. Peters
burg miesto, o teniso — St. Pe
tersburg Tennis Center. Golfo 
reikalais kreipkitės į Edvardą 
Lapą, tel. 813-866-0945. Lau
ko teniso reikalais į Elvyrą Vo-
dopalienę, tel. 813-344-1990. 

Šeštadienį - vasario 21 d. 
— Viskas vyks St. Jude*s Ca-
thedral Center. 5815-5th Ave., 
North St. Petersburg, Florida. 

Parodų salėje: 10-10:30 
vai. ryto — Atidarymas. 

10:30 vai. ryto iki 5 vai. p.p. 
bus galima apžiūrėti įvairias 
parodas; meno. istorijos, 
žymių asmenų portretai, nu

mizmatikos ir pašto ženkių 
rinkiniai, albumai, medžio 
drožiniai ir gintaro dirbiniai. 

Tarpininkaujant Lietuvos 
Kultūros ministerijai ir Balze-
ko lietuvių kultūros muziejui, 
bus galima pirmą sykį pama
tyti iš Lietuvos atgabentą pa
rodą — 15to-18-to šimtmečio 
autentiški karalių rankraščių 
rinkiniai ir meno lobynai. 

K o n c e r t u sa lė je : 10:30 vai. 
ryto iki 5 vai. p.p., vyks 
įvairūs pasirodymai. 

Muzikiniai vienetai iš Day-
tona Beach. Fort Myers ir St. 
Petersburg. Tautinių šokių šo
kėjai — svečiai „Grandis" iš 
Čikagos, ir St. Petersburgo 
šokėjų grupė .Audra". 

1:30-2 vai. p.p. — Paska i ta 
apie karalių rankraščius . 

Visą dieną nuo 9 vai . ryto 
iki 5 vai. p.p. veiks lietuviškų 
valgių kavinė. 

Šeštadienį 7-11 vai. vak. 
vyks pokylis. 

S e k m a d i e n į , v a s a r i o 22 d. 
12.30 v.p.p. Šv. Judo kate

droje vyks iškilmingos šv. 
Mišios. J a s aukos vysk. Pau
lius Baltakis, dalyvaujant vie
t iniams ir visiems į Floridos 
Lietuvių dienas atvykusiems 
kunigams. Giedos jungtinis 
choras. Po iškilmingų šv. Mi
šių, Lietuvių dienų užbaig-
tuvės pietumis vyks Lietuvių 
klube 2 vai p.p. 

Svečiai ir dalyviai, atvyks-
tantieji iš toliau, prašomi 
užsisakyti nakvynę dvejuose 
numatytuose moteliuose: Dol-
phin Beach Resort — 4900 
Gulf Blvd.. St. Pete Beach, FL 
33706, ant vandenyno kranto 
(kambarys 2-4 asmenims 100 
dol. nakčiai). Tel. 813-360-
7011; arba Valley Forge Mo
tei, 6825 Central Ave. St. Pe
tersburg, FL 33707, netoli ka
tedros. (Kambarys 2-4 asme
nims — 45 dol. ir daugiau 
nakčiai). Tel. 813-345-0135. 
Užsakydami kambar ius pa
minėkite, kad atvykote į „Flo
rida Lithuanian Festival". 

Dėl smulkesnių informacijų 
prašoma kreiptis į Angelę 
Karnienę, tel. 813-347-3717 ar 
Mečį Šilkaitį, tel. 813-399-
0265. 

Organizatoriai ir darbuoto
jai kviečia visus ir laukia jūsų 
atsilankymo šil tame St. Pe
tersburgo mieste ir kartu 
švęsti pirmąsias Floridos Lie
tuvių dienas. 

E l v y r a V o d o p a l i e n ė 
D E T R O I T , M I 

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų minis t ras A Saudargas t a r p St* Petersburg, FL, lietuvių š. m. sausio 12 
d. Iš k.: R. ir I. Mikailos, minis t ras A. Saudargas ir A. Budrionienė. 

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS 

Vasario 16-tos minėjimas 
Detroite vyks sekmadienį, 
vasario 8 d., 12 vai. Dievo Ap
vaizdos parapijos kultūros 
centre, 25335 West Nine Mile 
Road, Southfield, MI. 

Pagrindinis kalbėtojas bus 

Amerikos Lietuvių tarybos 
pirmininkas dr. Jonas Rač
kauskas. Meninę programos 
dalį atliks Virgos Šimaitytės 
vadovaujama kapela „Malū
nėlis". 

Minėjimą rengia Detroito 
Lietuvių organizacijų centras 
ir Lietuvos Vyčių „Pagalba 
Lietuvai" padalinys. Prieš 
minėjimą bus proga pasi
vaišinti lietuviško maisto pa
tiekalais. 

Šv. Mišios 10:30 vai. r. bus 
aukojamos Dievo Apvaizdos ir 
Šv. Antano bažnyčiose. Orga
nizacijos prašomos Mišiose 
dalyvauti su savo vėliavomis. 
Smulkesnes informacijas apie 
minėjimo eigą teikia Detroito 
Lietuvių Organizacijų centro 
pirmininkas adv. Kęstutis 
Miškinis, tel. 248-967-2040. 

ASTA BANIONYTĖ 
NAUJOSE PAREIGOSE 

Vasario 3 d. „Lietuviškų me
lodijų" radijo valandėlės lai
doje dalyvavo buvusi LB 
Washington įstaigos vedėja 
Asta Banionytė. Astos Banio
nytės pranešamas žinias ir ko
mentarus detroitiškiai klauso 
jau daugiau nei 10 metų. Asta 
Banionytė vasario 2 d. pradėjo 
dirbti Radio Free Europe 
įstaigos visuomeninių reikalų 
skyriuje. Linkime Astai Ba
nionytei sėkmės ir dėkojame 
jai už pasiaukojimą ir darbą 
Lietuvai siekiant pilnos ne
priklausomybės. Nauja LB 
Washington įstaigos vadovė 
yra Audronė Pakštienė. 

A. NORUS MIRTIES 
METINĖS 

A.a. Antano Norus-Noruše-
vičiaus mirties metinėse š.m. 
vasario 1 d. šv . Antano para
pijos bažnyčioje buvo aukoja
mos šv. Mišios. 

Antanas Norus buvo ilgame
tis Detroito Lietuvių organiza
cijų centro valdybos narys. 
Buvęs SLA 352 kuopos pirmi
ninkas. Lietuvoje buvo žymus 
spaudos žinių fotografas. 

Po Mišių jo našlė Genovaitė 
Norienė pakvietė visus daly
vius į Šv. Antano parapijos 
kavinę pietums kartu su 
šeimos nariais ir giminėmis. 

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų minis t rui Algirdui S a u d a r g u i S m. sausio 10 d. Detroi te lankant is IR k 
J W Kongreso ats tovas John Dingell. min i s t ras Algirdas S a u d a r g a s . . .Draugo" korespondente Regina Juškai tė-
Svobiene ir Lietuvos ambasador ius \Vashingtone S ta sys S a k a l a u s k a s Kongreso a t s tovas John Dingell. lenkų 
kilmės, labai rūpinasi kad s.m. kovo men. svars toma Lenkijos, Čekijo:- ir Vengrijos NATO narystės sutar t is 
butu pa tv i r t in ta -JAV Senato 

ILGIAUSIU METU 
JUOZUI K3NČIUI 

Juozas Kinčius vasario 4 d. 
šventė savo 75-ąjį gimtadienį. 
Sukaktuvininkas į Saulių s-gą 
įstojo Lietuvoje. JAV-se Šau
lių s-gai priklauso 40 metų. 
J i s buvo vienas iš „Švyturio" 
jūros šaulių kuopos Detroite 
steigėjų. Daug energijos skyrė 
„Pilėnų" stovyklos kūrimui, 
pastatų statybai. Dešimtį me
tų priklauso Šaulių išeivijoje 
centro valdybai ir Šv. Antano 
parapijos aukų rinkimo tarny
bai. Šaulių s-gos išeivijoje va
das Mykolas Abarius pasveiki
no jį „Lietuviškų melodijų" 
radijo valandėlės laidoje. 

lm 

KAZIUKO MUGĖ 
DETROITE 

Detroito ..Gabijos" ir „Balti
jos" tuntų skautai ir skautės 
tradicinę Kaziuko mugę ruo
šia sekmadienį, kovo 1 d/, Die
vo Apvaizdos lietuvių parapi
jos Kultūros centre. 

Visi Detanto ir apylinkių lie
tuviai kviečiami. Kaziuko mu
gėje bus galima įsigyti įvairių 
rankdarbių, loterijose laimėti 
gražių laimikių, žaidimų kam
baryje pažaisti įvairius žaidi
mus, net parodyti savo suge
bėjimus „golfe". Valgykloje 
bus skanių lietuviškų maisto 
patiekalų, gardžių pyragų ir 
tortų. 

Atvykite! Smagiai praleisite 
sekmadienio popietę ir tuo pa
čiu paremsite skautes ir skau
tus besiruošiančius šią vasarą 
vykti į Tautinę stovyklą. 
Detroito skautės ir skautai 

RACINE,WI 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriaus kviečiami, Wisconsi-
no lietuviai 80-ją Vasario 16-
ją ir 8-tą Kovo 11-ją švęs sek
madienį, vasario 15 d„ Racine 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje ir svetainėje. 

Šv. Mišias 11:15 vai. r. mū
sų tėvynės Lietuvos intencija 
aukos klebonas kun. Russell 
Roetzer. Parapijos choras, 
vadovaujamas muziko Juozo 
Grimskio, giedos šv. Mišių 
metu. 

Šventės minėjimas vyks sve
tainėje 3 vai. p.p. Skyriaus 
pirmininko Juozo Plečkaičio 
kviečiami, kun. Petras Cibuls
kis, MIC. sukalbės invokaciją, 
o gerb. Jonas Milišauskas, 
Executive Director, S. E. Wis-
consin Private Industry Coun-
cil, tars šiai šventei atitin
kantį žodį. 

Tikime, kad gubernatorius 
gerb. Tommy Thompson Vasa
rio 16-ją paskelbs Lietuvos 
Nepriklausomybės diena. Me
ninę programą atliks mūsų 
sesės dainininkės, akompa
nuojant Ramonai Maillet-
Meekma ir muziko Juozo 
Grimskio vadovaujamas cho
ras, akompanuojant Viktorijai 

Nuotr . E l v y r o s V o d o p a l i e n ė s 

Prochaskai. Po minėjimo mū
sų šeimininkės, vadovaujant 
Elzbietai Verikienei, pavaišins 
visus šiltais ir šaltais valgiais 
bei gėrimais. Apylinkės lietu
viai maloniai kviečiami šioje 
visų lietuvių šventėje dalyvau
ti ir pabendrauti su seniai 
matytais bičiuliais. 

Rengėjai 

W O R C E S T E R , M A 

LANKĖSI GARBINGI 
SVEČIAI 

Sausio 11 d., sekmadienį, 
Naujosios Anglijos Lietuvos 
Vyčių iniciatyva į Worcesterį 
atvyko Lietuvos Užsienio rei
kalų ministras Algirdas Sau
dargas ir Lietuvos ambasado
rius JAV Stasys Sakalauskas, 
lydimi Bostono apygardos Lie
tuvių Bendruomenės atstovo 
Gintaro Čepo. Susitikimas su 
svečiais vyko lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Glo
bėja — Lietuvos Vyčių 26-ta 
kuopa. Pirmininkė Vivian 
Rogders netrukus pranešė, 
kad svečiai jau atvyko. 

Susirinkusių vardu juos pa
sveikino. Ministrui ir ambasa
doriui įteikė dovanėles. Invo
kaciją sukalbėjo Lietuvos 
vyčių 26-tos kuopos dvasios 
vadovas kun. Jonas Petraus
kas, MIC. Miesto valdžios at
stovė Stacey A. DeBoise per
skaitė miesto burmistro Ray-
mond Mariano sveikinimą (jis 
pats negalėjo dalyvauti). 

Naujosios Anglijos apygar
dos Lietuvos Vyčių pirminin
kas Bill Pacientini pristatė 
užsienio reikalų ministrą Al
girdą Saudargą. Jam buvo 
skirta keletas minučių tarti 
žodį, o po to atsakyti į klausi
mus, nes laikas buvo ribotas. 
Svečiai netrukus vyko į Bos
toną. 

Ministras kalbėjo apie Lie
tuvos problemas, kurių yra 
apsčiai, bet pamažu žengiama 
į priekį. Kova dar nebaigta. 
Partizanai kovojo dėl laisvės, 
dainuojanti revoliucija — tai 
vis kova dėl laisvės. Laisvė pa
siekta, bet kova tebetęsiama, 
siekiant įvesti Lietuvą į pilnu
tinį demokratijos kelią. Ka
riuomenės nedidelis dalinys 
pasiųstas į Bosniją taikos pa
laikymui. Ateityje bus stengia
masi dalinio eiles papildyti. 
Visos trys Pabaltijo valstybės 
sudarys kariuomenės bata
lioną. Tais pačiais reikalais 
tariamasi ir su Lenkija. Šio
mis dienomis visi trys Pabalti
jo valstybių prezidentai Wa-
shington su JAV prezidentu 
Bill Clinton pasirašys susita
rimą. Tikime, ateis laikas, — 
kalbėjo ministras, — būsime 
pajėgūs įstoti ir į NATO, bet 
turime atitinkamai pasiruošti, 
tam ir ruošiamės" Šia tema 
ministrui buvo iškelti įvairūs 
klausimai į kuriuos maloniai 
atsakinėjo. 

Žodį tarė ir ambasadorius 
Stasys Sakalauskas. Jis pa
reiškė, kad nors gyvename 
skirtingose Atlanto pusėse, vi
sus mus jungia tie patys Lie-
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tuvos rūpesčiai, pasišventimas 
Tėvynei ir Bažnyčiai. 

Su džiaugsmu laukėme at
vykstant nors ir trumpam lai
kui nepriklausomos Lietuvos 
Užsienio reikalų ministro Al
girdo Saudargo ir Lietuvos 
ambasadoriaus JAV Stasio 
Sakalausko. Lietuvoje per ra
diją buvo paskelbta, kad mi
nistras išvyksta į Ameriką 
aplankyti ir susitikti su ten 
gyvenančiais lietuviais. Deja, 
mūsų telkinio lietuviai skau
džiai nusivylėme, nes visuo
menė nebuvo kviečiama, ne
paisant visų noro išgirsti iš 
ministro lūpų apie dabartines 
Lietuvos problemas, kurios 
mums labai aktualios. Buvo 
pakviesti tik po du atstovus iš 
lietuviškų organizacijų, bet 
nebuvo teikiamas dėmesys at
stovaujantiems lietuvių orga
nizacijas. Worcesterio Lietu
vių Organizacijų tarybos pir
mininkas Petras Molis, nekal
bant apie kitų organizacijų at
stovus nebuvo pristatytas, nei 
pakviestas tarti žodį. Viskas 
vyko tik anglų kalba. Užsienio 
reikalų ministrui Algirdui 
Saudargui teko susidaryti 
nuomonę, kad Worcesteryje 
nėra lietuvių atvykusių po 
Antrojo pasaulinio karo ir pas
taruoju laiku. Pirmadienio ry
tą vietos laikrašty „Telegram 
and Gazette" buvo išspaus
dintas straipsnis apie Lietu
vos užsienio reikalų ministro 
ir ambasadoriaus apsilanky
mą, kuriame paminėta tik 
Lietuvos Vyčių organizacija, 
bet nė vienos kitos atstovai. 

Ačiū solistei Marytei Bizin-
kauskaitei, kad sugiedojo Lie
tuvos himną, po kurio buvo 
kuklūs užkandėliai ir kavutė. 

Janina Miliauskienė 

Draugams daryk gera. kad 
netrūktų jų, o priešams — kad 
nebūtųjų. 

EDMUNDAS VIZNAS, M.D..S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W.95 S t Tol. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt 1 - 3 v.p.p. 

penktad. ir šeštad. 9 v.r. - 12 v.p.p. 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-6366622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79tn Ave., Hickory Hllls. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel.708-422-8260 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave , Suite 310 

Naperville. IU 60563 
Tel. (630)527-0090 

3825 Highland Ave., 
Tovver l.Suite3C 

Downers Grcve. IL 60515 
Tel. (630)4350120 

Angelė Kamiene ir Mečys Šilkaitis — pirmųjų Floridos Lietuvių dienų 
organizatoriai ir vadovai. Lietuvių dienos š.m vasario 19-20 d. vyks St 
Jude"s Cathedral Center , 5815 5tfc Ave North. S t Petersburg, FL. 

N'uotr. Elvyros Vodopa l i enės 
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LKA — LIETUVOS KARININKŲ 
KORPUSO LOPŠYS 

DR. DIETRICH GENSCHEL 

Tuometinis Krašto apsau
gos ministras 1992 m. rugsėjo 
1 d. mane pakvietė pasakyti 
kalbą pirmo kurso kariūnams, 
Lietuvos Karo akademijos ati
darymo iškilmėse. Tarp kito 
prisiminiau savo buvimą pir
mame Bundesvero kariūnų 
kurse ir pasakiau: „Daugelis 
mano klasės draugų šiuo me
tu yra generolai, užimantys 
svarbius postus. Žvelgdamas 
šiandien į jus, jūsų gretose 
matau būsimus Lietuvos ge
nerolus". 

Nors tie jauni žmonės 
šiandien dar ne generolai, 
tačiau neseniai aš vėl turėjau 
progos apsilankyti Lietuvos 
Karo akademijoje ir pasi
kalbėti su pirmųjų leitenantų 
grupe. Aš taip pat vedžiau 
diskusijas su antrojo kurso 
kariūnais, kuriuos mačiau 
Pabradės pratybų laukuose, 
besipraktikuojančius būrio 
vado taktikos ir kovinio šau
dymo srityje. Viskas, kas da
roma LKA, tarsi įsikūnija 
šiose dviejose leitenantų ir 
kariūnų grupėse. Esu įsiti
kinęs, jog jie jau suvokė savo 
profesijos svarbą ir žino, kad 
turi būti lemiamu dvasiniu 
bei koviniu ginkluotųjų Lietu
vos pajėgų veiksniu. 

Nuo to laiko esu apipavida
linęs šešias tezes, kurias ko
mentuodamas, sieju su Lietu
vos Karo akademija. 

1. Akademija, mano nuo
mone, yra vieta, kur jaunieji 
karininkai mokomi pagrindi
nių, karininkui būtinų įgū
džių, etikos, pradinių karinin
ko uždavinių, reikalingų, kai 
jie taps karo vadais. 

Pastaba. Siekiant vystyti 
esminius vadovavimo įgūdžius 
bei etiką, nebūtinas aukštasis 
išsilavinimas. Tą laiko tarpą 
kariūnas gali praleisti, sto
vėdamas savo būrio prieša
kyje. Antra vertus, mokslinis 
laipsnis jaunuoliui gali pasi
tarnauti, jeig reikia užsiimti 
kitais darbais po išėjimo į at
sargą. 

Abejoju, ar karinis išsila
vinimas, įgyjamas lygiagrečiai 
su akademiniu, galų gale bus 
pakankamai tolygus išsilavi
nimui, kuris gaunamas uni
versitetuose. Akademijos stu
dijos didina kariūnams savai
tinių darbo valandų skaičių 
iki 48 ir trumpina kasmetines 
atostogas iki 6 savaičių. Tuo 
būdu studijų laikas išskirs
tomas, kaip ir civiliniuose uni
versitetuose. Tačiau, esant to
kiam spaudimui, bendrasis 
aukšt. išsilavinimas gali būti 
itin nelankstus, nes į studentų 
galvas tarsi įspaudžiamos tik
tai formalios žinios. 

Kadangi LKA jau įpratusi 
taip dirbti, vienas ar du kur
sai turi būti vedami pagal 
esamą schemą, o vėliau rei
kėtų sistemą kruopščiai per
žiūrėti ir daryti pakeitimus, 
grindžiamus patirtimi. 

2. Dabarties jaunų demok
ratinių valstybių kariškiai 
turi dvigubą užduotį: visų pir
ma ginti savo tėvynę nuo 
išorinių grėsmių, palaikyti vi
daus saugumą, padėti šalinti 
nelaimių pasekmes, dalyvauti 
taikos palaikymo procese; an
tra, tarnauti pozityviam de
mokratijos vystymui, didinant 
aktyvių valstybės ir jos insti
tucijų rėmėjų skaičių. 

Pastaba. Pirmoji užduotis 
yra gan aiški ir svarbi. Antro
ji tiek pat svarbi, tačiau daž
nai į ją nekreipiamas toks di
delis dėmesys. Besivystančio
se demokratijose kariškiai tu
ri galimybę prisidėti prie atsa
kingų piliečių auklėjimo, kuris 
turi ir pažintinius, ir jausmi
nius aspektus. Tai padeda pi
liečiams įsisąmoninti laisvos 
demokratinės visuomenės ver
tybes, o pagal tai reguliuoja
ma jų visa veikla. 

Švietimas ir vadovavimas 
demokratinių visuomenių ka
rinėse pajėgose stipriai skiriasi 
nuo sovietinio, ypač pažiūros į 
eilinio kario kariuomenėje 
garbę, orumą, į tai, kaip sau
gomos jo asmens teisės, kaip 
jis motyvuojamas kuo geriau 
atlikti savo pareigas. 

Pedagogai karininkai de
mokratiniuose kraštuose sten
giasi parengti vadus, suge
bančius įkvėpti tokią dvasią į 
karines pajėgas, kad karys 
stengtųsi vykdyti savo karines 
pareigas kaip galima geriau, 
net esant sunkiausioms sąly
goms. Toks auklėjimas geriau
siai remiamas pavyzdžiais: 
vadų elgesys su vyresniuoju 
kariniu personalu, vyresniųjų 
kolegų elgesys su jaunesniais 
karininkais. Apskritai, kariuo
menėje turi vyrauti visuotinė 
vadovavimo kultūra. 

3. Karininkų korpusas, 
svarbiausias karinių pajėgų 
dvasios, įkvėpimo ir sugebė
jimų sėkmingai vykdyti užda
vinius taikos, krizių, taikos 
palaikymo proceso ir karo me
tu veiksnys. Todėl svarbiausių 
politinės ir karinės vadovybės 
klausimų. 

Pastaba. Krašto apsaugos 
įstatymo 18-tafis skyrius teigia, 
kad akademija pavaldi Krašto 
apsaugos ministerijai ir gink
luotųjų pajėgų vadui. Akade
mija finansuojama iš Krašto 
apsaugos biudžeto. Taip pat 
įstatymas iš Krašto apsaugos 
ministerijos reikalauja pa

rengti ir pateikti Seimui 
pasiūlas dėl Lietuvos karinio 
korpuso rengimo. Tikiuosi, 
kad ministerijos vadovybė iš
samiai išnagrinės ir susipa
žins su karininkų rengimo 
sistema per pastaruosius pen
kerius metus, atkreipdama 
dėmesį į pasiekimus. Reika
linga aiški politinė linija, be
siremianti žiniomis ir kompe
tencija, susijusi su pagrin
dinių lėšų paskirstymu. Atsi
žvelgdamas į savo teigiamą 
įspūdį iš akademijos, norėčiau 
pasisakyti prieš dramatiškus 
pakeitimus. Naujas posūkis 
turi būti išvystytas, tariantis 
su atsakingais vadais, štabais, 
personalu. Karinė vadovybė 
privalo žinoti dinamišką kiek
vienos švietimo sistemos cha
rakterį, ne vien betarpiškai 
dalyvauti visose pastangose, 
didinant švietimo proceso ko
kybę, bet prisiimti vadovau
jantį vaidmenį, pritaikant sis
temą pagal politines direkty
vas. 

4. Pagal naująjį akademijos 
pavaldumą, Krašto apsaugos 
ministerija turi pasidalinti at
sakomybe su gynybos štabu. 

Pastaba. Mano manymu, 
šiuo metu politinė vadovybė: 
Krašto apsaugos ministerija ir 
Švietimo ministerija aukštojo 
mokslo reikalams, yra atsa
kinga už tikslų nusistatymą, 
tinkamą vadovavimą, politinę 
karininkų ugdymo kontrolę. 
Karinė vadovybė politinio va
dovavimo rėmuose atsakinga 
už atitinkamo pagrindo for
mavimą, atitinkamo personalo 
parinkimą, vadovavimą insti
tucijoms. Parlamentinės kon
trolės esmė — koncentruoti 
dėmesį į karininkų ugdymą, 
kuris turi būti derinamas su 
visuotine valstybės politine, 
visuomenine ir pedagogine 
kultūra. Seimas, Krašto ap
saugos ministerija, gynybos 
štabas dalinasi atsakomybe 
dėl vadovavimo, akademijos 
personalo parinkimo ir kon
trolės. 

Verta panagrinėti vyresnių
jų Lietuvos karininkų, tarna
vusių sovietų armijoje, vaid
menį, kadangi šis klausimas 
dabar dažnai nagrinėjamas. 
Tai grynai Lietuvos vyriau
sybės vidinis reikalas. Vokie
tijos Bundesveras buvo sukur
tas po Antrojo pasaulinio karo 
katastrofos. Jį suformavo vy
resnieji Vermachto karinin
kai. Tai atsiliepė mokymo per
sonalui karininkų ugdymo 
institucijose. Nebuvo jokių 
kitų valstybinio karinio perso
nalo šaltinių. Karininkai buvo 
kruopščiai tiriami: Vermachto 
karininkus priimdavo tarnau
ti pagal tai, ar jie nebuvo da
lyvavę karo nusikaltimuose, 
taip pat ar buvo lojalūs Fede
racinei Respublikai, įskaitant 
gerus norus mokytis bei taiky
ti naujas karinio vadovavimo 
normas. 

Danutė Bindokienė 

Sausio 13 — Laisvės gynėjų diena Vilniuje. Nepriklausomybes aikštėje 
iškeliama valstybinė vėliava. Nuotr. Eltos 

Dabartinė situacija Baltijos 
valstybėse iš esmės nedaug 
skiriasi nuo buvusios anų 
laikų Vokietijoje. Priemonės, 
kuriomis remdamiesi vokie
čiai išsprendė iškilusias prob
lemas, gali pasitarnauti ir 
Lietuvai. NATO karinė vado
vybė tiki ir pasitiki Lietuvos 
karine vadovybe, su kuria ji 
bendradarbiauja jau keletą 
metų. Be abejo, jaunesnieji 
karininkai turi būti skiriami į 
tarnybą kaip galima anksčiau. 
Bet, kol tie karininkai dar ne
gali pakeisti senesniųjų pasta
rieji yra būtini ir turi būti 
gerbiami. 

5. Ugdant karininkus aka
demijoje, reikia turėti mintyje 
busimą NCQ korpuso vaid
menį karinėse pajėgose. 

Pastaba. Vakarų valstybių 
kariuomenėse NCO yra pa
grindiniai karininkų padėjė
jai. Jie sudaro pagrindinę kas
dienio mokymo jėgą, jie yra 
vykdomosios karinės veiklos 
specialistai, patikimi kariniai 
meistrai. Tačiau daugelyje 
Vakarų kraštų jie yra ne tik 
mažųjų dalinių vadai, arba 
grandiniai, skyrių, net būrių. 
vadai, bet taip pat vadovauja 
tankų daliniams bei koman
doms. Jie ne tik atlieka me
chanikos darbus, bet dirba su 
kariais, savanoriais, šaukia
maisiais. 

Mokant vykdyti NCO funk
cijas, esminis dėmesys krei
piamas į techninių ir taktinių 
įgūdžių formavimą. Kariūnus 
tenka mokyti esminių demok
ratinių bei vadovavimo įgū
džių, atitinkančių šiuolaiki
nes karines pajėgas. Tad per
šasi išvada, kad karininkų ir 

Ar raudono rašalo bala 
tikrai išdžiūvo? 

NCO ugdymas turi būti papil
domas. 

NCO turi būti akademijoje, 
siekiant iš pat pradžių su
pažindinti kariūnus su būti
niausiu NCO vaidmeniu tech
ninių įgūdžių formavimui. 
Juos reikia mokyti, atsi
žvelgiant į NCO veiklą, gali
mybes. Nuo to paruošimo la
bai priklausys būsimi kariūnų 
vadovavimo sugebėjimai. Aka
demijoje ir pratybų zonoje ma
čiau daug jaunesnių kari
ninkų, profesonaliai atliekan
čių užduotis, kurios yra tipin
gos Vakarų kraštų kariuo
menių NCO, ne karininkų, 
paskirčiai. 

6. Vakarų visuomenėse eg
zistuoja karininkų ugdymo 
sistemų įvairovė, ypač atsi
žvelgiant į institucijas. 

Pastaba. Tiktai Lietuvos 
politinė ir karinė vadovybė 
gali spręsti apie valstybinę 
karininkų ugdymo sistemą ir 
jos tolesnį vystymą. Ir aš, ir 
kiti pasisakantieji gali vien 
pasiūlyti keletą pastabų. Nėra 
tobulų modelių, kuriais rei
kėtų besąlygiškai remtis. Vie
na man labai svarbu: kad 
mano svarstymai būtų nau
dingi, siekiant tvarkyti ir to
liau tobulinti Lietuvos valsty
binę karininkų ugdymo sis
temą. 

Esu sužavėtas tuo, kas jau 
pasiekta per tokį trumpą 
laiką nuo akademijos įstei
gimo 1992 m. Netikėkite tais. 
kurie tvirtina, kad viską ge
riau žino, nors nėra išsamiai 
susipažinę su jau atliktais ir 
tebedirbamais darbais. 

Vertė 
dr. Algirdas Kanauka 

Lietuviška patarlė sako, kad 
skęstantis ir už šiaudo grie
biasi... Pastarosiomis savai
tėmis ne kartą nuskambėjo 
nuomone, kad JAV preziden
tas „skęsta" asmeninių pai
niavų eketėje, todėl nuolat dai
rosi parankios gelbėjimosi 
priemonės. Atrodo, kad veiks
mingiausias gelbėjimosi ratas 
yra prez. Bill Clinton pirma
dienį pateiktas valstybinis 
biudžetas 1999 metams, pasi
remiant ne vien labai griež
tais apribojimais, nustatytais 
pernykščio balansuoto biu
džeto įstatymo, bet taip pat 
dabartinio Kongreso, esančio 
opozicines partijos kontrolėje. 

Pirmą kartą per trisdešimt 
metų prezidentas pranešė, 
kad ne tik raudono rašalo 
bala jau išdžiūvo, bet, pagal ŠĮ 
pasiūlymą, liksiąs dar pertek
lius — netoli 10 milijardų do
lerių. Tiesa, palyginus su val
stybinėmis skolomis (deficitu), 
tai nelabai didelė suma. bet 
vis dėlto perteklius, o ne 
trūkumas. 

Balansuoto valstybinio biu
džeto „stebuklas" paskutinį 
kartą įvyko 1969 metais, tad 
dabar toks pasiekimas atrodo 
visai neblogai. Net prezidento 
opozicija atsargiai išreiškia 
pritarimą, vienok stengiasi 
rasti ir neigiamų pusių. Tvir
tinama, kad šio balansuoto 
biudžeto silpniausia vieta yra 
tikėjimas surinkti tą numa
tytą lėšų perteklių iš tabako 
pramonės, įvedant papildo
mus mokesčius už įvairius ta
bako produktus. Prezidentas 
siūlo taip gautas lėšas skirti 
švietimui ir sveikatos apsau
gai — labai populiariems tiks
lams, iš dalies „išmušdamas 
ginklą'' iš Kongreso rankų, 
jeigu susidariusį biudžeto per
teklių sumanytų panaudoti fe-
deralinių mokesčių sumaži
nimui ar kitiems tikslams. 
Tačiau tabako pramonė yra 
labai nepastovus ramstis, nes 
gali šiuos siekius pavartoti 
savo naudai, reikalaujant 
įvairių lengvatų ir apsaugos 
nuo ateities ieškinių už rū
kymo sukeltų ligų gydymą ar 
ligonių priežiūrą. Tokių bylų 
jau iškėlę ir pavieniai asme
nys, ir kai kurios valstijos. 

Prezidentas gerai supranta, 
kad daug svorio bet kuriam 
projektui suteikia ,,Sočiai Se-
curity" reikalai. Kadangi 
krašte gausėja vyresnio am
žiaus gyventojų, o jie yra la
bai susirūpinę vyriausybės 
teikiamos socialinės rūpybos 
saugumu, užtikrinimas, kad 
„Sočiai Security" čekiai pasto
viai lankys pensininkus iki jų 
amžiaus pabaigos, visuomet 

pakelia prezidento populiaru
mą, o kandidatams į bet kurį 
aukštą valdžios postą garan
tuoja nemažai balsų. Tad ne
nuostabu, kad ir po kalbos į 
tautą, kai prezidentas žadėjo 
bet kokia kaina apsaugoti 
„Sočiai Security", jo populia
rumas taip šoktelėjo aukštyn, 
kad nepajėgia sumažinti jokie 
įtarinėjimai. 

Reikia pripažinti, kad prez. 
Clinton biudžete numatytos 
pirmenybės yra tikrai vertin
gos: siūloma skirti daugiau 
lėšų National Science Foun
dation departamentui, pasam
dyti 100,000 papildomų moky
tojų, pastatyti arba atnaujinti 
apie 5,000 mokyklų, padėti 
neturtingoms šeimoms, su
švelninti 1996 m. priimtus 
įstatymus, kuriais nutraukia
ma parama nelegaliems imi
grantams, suteikti lengvatų 
pramonės įmonėms, besirūpi
nančioms savo darbininkų 
mažamečių vaikų bei kūdikių 
priežiūra, tėvams esant dar
be, skirti apie 78 milijardus 
dol. moksliniams tyrimams, 
ypač medicinos mokslo pa
žangai, kovojant su pačiomis 
pavojingiausiomis ligomis. 
Net ir krašto gynybos depar
tamentas, tarytum užmirštas 
po šaltojo karo pabaigos, susi
laukė dėmesio, 1999 m. 
biudžete numatant per 252 
milijardų dol. paramą. 

Apskritai visi tie siūlymai 
yra svarbūs krašto gyventoių 
gerovei bei saugumui, tad res
publikonų daugumos Kongre
sui nebūtų naudinga prieš
tarauti, nes reikia viena aki
mi žvelgti į ateities rinkimus. 
Prezidentas Clinton ir jo pa
tarėjai tai jaučia, todėl vertai 
didžiuojasi, pateikę valstybei 
gerą žinią — balansuoto biu
džeto projektą. 

Tačiau nereikia pamiršti, 
kad didžiausia suma pinigų, 
kurią vyriausybė 1999 m. tu
rės išleisti, yra ne sveikatos 
apsaugai, mokykloms ar vy
resniųjų socialinei rūpybai, o 
mokant procentus už pusšešto 
trilijono dolerių valstybinę 
skolą, užaugusią per tuos me
tus, kai biudžetas plūduriavo 
raudoname rašale. Antra ver
tus, negalima aklai tikėti, kad 
krašto ekonomikos stovis bus 
toks geras, kaip numatyta, ir 
ateityje pastoviai gerės. Kon
greso noras įsiteikti gyvento
jams, panfudojant biudžeto 
perteklių sumažinant federa-
linius mokesčius, taip pat pe-
ankstyvas: mokesčius visuo 
met lengviau sumažinti, ka.p 
juos vėl padidinti, jeigu atsi
rastų reikalas. 

PASTANGOS ĮKURTI 
ATSARGINĘ TĖVYNĘ 

BRITŲ HONDŪRE 
JUOZAS VITĖNAS 

23 (Tęsinys) 
Tad nežinau, ar nevertėtų, kad judėjimo antras su

sidarytų Čikagoje, jei ten yra gerų vyrų". 
Gal šis mano laiškas sukėlė Pakštui susirūpinimą, 

nes jis balandžio 1 d. parašė atvirutę iš Pittsburgho, 
kur jis buvo nuvykęs dalyvauti geografų kongrese. Jis 
rašė: „Apmąstęs padėtį radau, kad patogiausia bus 
tuoj jus aplankyti. Tad būsiu Vašingtono aerostoty 
bal. 2 d. Gavau ilgą laišką iš Kaseliūno. Reikia viską 
apsvarstyti". 

Būrelio susirinkimas 
Mūsų būrelio susirinkimas įvyko balandžio 3 d. 

Dalyvavo Pakštas, Viliamas, Saldukas, Mažeika, Slap-
šys ir Vitėnas. 

Atsišaukimo klausimu buvo pritarta Salduko ir 
Viliamo pasiūlymui: Pakšto atsišaukimą skelbti jo 
vardu, o Vitėno — būrelio vardu. 

Po to Mažeika pasiūlė, kad būrelis ir be Pakšto 
dalyvavimo spręstų visus reikalus. Pakštas tam pri
tarė. Tuomet aš pasiūliau perrinkti valdybą. Po 
įrodinėjimų, kad dabar nelaikąs keisti valdybą, kad 
tai turėtų būti padaryta būrelių suvažiavimo metu. 

buvo sutarta tuo tarpu palikti dabartinį organizacinį 
susitvarkymą. 

Svarstant vardo klausimą, Pakštas paminėjo to
kius: Mažoji Lietuva, Naujoji Lietuva, Dausuva, Dai
nava, Dotnuva. Anot jo, braziliečiams patinka Dau 
SUV08 vardas. 

Mažeika: Dausuva — mirusių kraštas. 
Pakštas: Vireliūnas pirmasis panaudojo šį vardą. 

Dabar „dausai" turi dvi prasmes: mirusiųjų karalyste 
ir tropikų kraštas. 

Slapšys: „Dausuva" nešas į poeziją ir atima rim
tumą. Vadinkimės prozaiškiau. 

Saldukas perskaitė enciklopediją apie „dausuvos" 
žodžio reikšmę. 

Dar kiek pasiginčijus, buvo nutarta biuletenį pa
vadinti: „Dausuva, Lietuvių įsikūrimui Britų Hondūre 
remti draugijos biuletenis". 

Po posėdžio tuojau išsiuntinėjau Pakšto atsišauki
mą laikraščiams ir bareliams. Kitų atsišaukimų ne-
siuntinėjau, ir jie liko nepaskelbti. 

Pakšto pasirašytą balandžio 5 d. atsišaukimą „At
sarginės tėvynės reikalu" ištisai paskelbė „Draugas" 
(4.22), „Vienybė" (5.1 d.), „Europos lietuvis" (4.30 
„Mūsų pastogė", Australija (4.24), „Tėviškės žiburiai" 
sutrumpintą (4.30) ir „Naujienos" (4.15). 

Paskelbusi Pakšto atsišaukimą, „Naujienų" redak
cija įsidėjo ilgesnį pasisakymą, kurio pačioj pradžioj 
pareiškė, kad redakcija „visiškai jam nepritaria" ir to
liau taip aiškino: „Jei Br. Hondūras sudarytų ramia 
prieplauką lietuvių kalbai ir kultūrai svetimos okupa-
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cijos metu, tai kas atsitiks, kai okupacija pasibaigs, o, 
antra, jei ši prieplauka reikalinga tik okupacijos metu, 
ji bus tik laikinas padaras ir todėl didesnis skaičius 
žmonių vargiai norės ten kurtis. Taip pat, jei lietuvių 
etninė teritorija vystysis į nepriklausomą valstybėlę, 
tai su ja gali taip atsitikti, kaip atsitinka didžiųjų val
stybių kolonijose, kur vietiniai žmonės nori valdyti 
savo žemę ir jaučia antogonizmą ateiviams. Be to, be
sikuriantiems Br. Hondūre lietuviams reikės sunkiai 
dirbti, ir todėl sunku tikėtis, kad tenai klestės mok
slas ir kultūra. Daugiausia ko galima tikėtis, tai, kad 
įie tuo naudosis ir taip išsaugos. Bet ir okupuotoj Lie
tuvoj negresia pavojus tautai ir jos kultūrai išnykti, 
nors ji tenai slopinama. Izraelio pavyzdys lietuviams 
netinka. VLIKo veikėjų įkurta Lietuvių Bendruomenė 
nėra lygintina su žydų bendruomene, nes ji pagrinde 
yra religinė ir jie kuriasi Palestinoje, iš kur jie buvo 
išvaryti, o Pakštas ieško vietos lietuviams bet kur ki
tur. Be to, Izraelį remia didžiosios valstybės ir už
sienio žydai, kurie sudeda milijonus dolerių, o už
sienio lietuviai nesudeda lėšų net būtiniems Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Nukreipiant dėmesį į Br. Hon
dūrą, ir tos menkos lėšos būtų išsklaidomos. „Ir pro
paganda už tą sumanymą", anot laikraščio. ..ugdo pe
simizmo dvasią visuomenėje. Iš tikrųjų, pati 'atsargi
nės tėvynės' idėja yra tos dvasios vaisius". („Naujie
nos", 1959 bal. 17 d.) 

Sį paskutinį „Naujienų" sakinį pacitavau laiške 
(4.30) Pakštui, kuris (5.5.) taip atsakė: 

„"Naujienų' nematau, tad nežinau, ką jos rašo. Jei

gu kas rašo, kad atsarginės tėvynės idėja gimė iš pesi
mizmo, tai vis dėlto pravartu žinoti, kad nuo 1924 m. 
ši idėja keliama vien optimistiniais sumetimais: išgel
bėti išeivijos dali iš nutautėjimo ir bent truputį padi
dinti lietuvių tautos etnišką erdvę. Prezidentas K. Gri
nius 1946 m. rugpjūčio mėn. man rašė surasti tokią 
žemę. kurioje tilptų 60.000 lietuvių vienoje kompak
tinėje masėje be nutautėjimo pagundų. Manau, kad jis 
tai rašė, siekdamas optimistinių tikslų. 1949 m. gruo
džio 24 d. Čikagoje prezidentas K. Grinius vėl priminė 
man žodžių kompaktinės kolonizacijos svarbumą lietu
vybės ateičiai; užsimezgė labai įdomus 2 valandų pa
šnekesys su žymiu politiku ir vienu žymiųjų lietuvy
bės pionierių. Tai dar labiau padrąsino mane imtis šio 
klausimo gvildenimą prie tinkamos progos, nors kai 
kuriems lietuviams išsigelbėjimo idėia gali būti ir sve
tima ir nesuprantama". 

J ..Naujienų" straipsnį, kad „atsargines tėvynės su
manymas yra pesimizmo vaisius", reagavo L. Damb-
riūnas tose pačiose „Naujienose" (geg. 2 d.). Anot jo, 
yra kaip tik priešingai: opozicija Hondūro kolonijos su
manymai reiškia realios padėties nepaisymą ir yra 
pasyvumo bei rezignacijos pasekme, o ieškojimas ko
lonijos, kurioje butų galima sulaikyti emigraciją nuo 
nutautėjimo, reiškia esamos realios padėties suprati
mą, aktyvumo bei rezistencijos dvasios pareiškimą. 

Anot Dambriūno, Hondūro ar kitos kolonijos siū
lymo tikslas yra kova prieš biologinį lietuvių tautos 
naikinimą bei jos nykimą. Tėvynėj ji naikinama mūsų 
priešų, emigracijoj mes gera valia nykstame. (B.d.) 

-. -



Gen. konsulas Giedrius Apuokas. 

4 DRAUGAS, ketvirtadienis. 1998 m. vasario 5 d. 

ČIKAGA VĖL TURI 
KARJEROS KONSULATĄ 

Š.m. vasario 3 d. „Draugo" redakcijoje kalbamės su ap
silankiusiu Lietuvos Respublikos generaliniu konsulu 
Giedrium Apuoku, vos prieš kelias dienas atvykusiu 
perimti savo pareigas konsulate. 

lėtą valandų per savaitę 
priėmimo laiką turėti ir lietu
viškose apylinkėse, kad žmo
nės, kuriems sunkiau nuvykti 
į miesto centrą, galėtų konsu
late reikalus atlikti netoli 
savo gyvenamosios vietos. 

—Koks buvo Jūsų pirmas 
įspūdis praėjusį sekma
dienį, kai J ū s buvote tik iš 
vakaro atvykęs iš Lietuvos 
ir dalyvavote Lietuvos Vy
čiu t radiciniame pokylyje? 

—Mane visų pirma nustebi
mo renginio mastas. Iš tikrųjų 
mano įspūdžiai dar labai pa
viršutiniški, fragmentiški, bet 
sutikau daug įdomių žmonių 
ir tie susitikimai man buvo la
bai malonūs. Esu dėkingas 
Vaclovui Kleizai, kad jis su
darė man galimybę, dar 
neatvėsus po kelionės, iš kar
to pažvelgti į Čikagos lietuvių 
veiklą. 

—Mūsų skaitytojams bū
tu įdomu šiek tiek sužinoti 
apie J u s . 

—Aš vedęs. Mano žmonos 
vardas yra Edita, turime du 
vaikus. Dukrai 14 metų, sū
nui 12 m. Šeima greičiausiai 
atvyks į Čikagą birželio-mė
nesį, kai pasibaigs vaikams 
mokslo metai. 

—Ko J ū s tikitės iš 
žmonių, kuriuos čia ra
dote? Ar apskritai pagalba 
bus konsulatui reikalinga? 

—Man atrodo, kad pagalba 
bus labai reikalinga. Jeigu 
galvosime apie ekonominių, 
kultūrinių ryšių skatinimą, 
tai išeivija būtų labai natūrali 
konsulato atrama. Tikiuosi, 
kad tokios pagalbos mes susi
lauksime ir tikimės gerano
riško požiūrio į mus, nes vis 
dėlto kūrimosi sunkumai yra, 
ir galbūt ne viskas iš karto 
vyks ypatingai sklandžiai. 

—Kiek, manote, užtruks, 
kol pradėsi te visapusiškai 
eiti savo pareigas? 

—Aš manau, kad pilnavertį 
konsulinį darbą mes galėsime 
pradėti šio mėnesio pabaigoje, 
kai susirinksime reikalingą 
įrangą, pasiruošime visus do
kumentus ir sutvarkysime 
formalius reikalus su Ameri
kos valdžios įstaigomis. 

—Kiek, Jūsų nuomone, 
politiškai reikalinga lietu
vių išeivių pagalba Lietu
vai? 

—Mes labai vertiname tą 
darbą, kurį išeivija atlieka, 
padedama Lietuvai. Lietuvių 
išeivijos veikla, mano nuo
mone, yra vienas svarbiausių 
veiksnių Lietuvos ir JAV san
tykiuose. Tai buvo įrodyta ir 
pokariniu laikotarpiu. Ameri
kos valdžiai vykdant okupaci
jos nepripažinimo politiką, ir 
pastaruoju metu. atkreipiant 
JAV institucijų dėmesį į Lie
tuvą, kadangi Lietuvai dar 
yra įvairių tarptautinių prob
lemų, tame tarpe ir lygiavertė 
integracija į Vakarų Europos 
ekonomines bei politines 
struktūras. Manau, kad lietu
vių išeivijos parama šiems 
Lietuvos siekiams yra labai 
reikšminga. 

—Didelę konsulinio dar
bo dalį J ū s perimsite iš 
New Yorke esančio gene
ralinio konsulato, tad Či
kagos ir Vidurio Amerikos 
lietuviams jau nebereikės 
kreipt is į New Yorko kon
sulatą? 

—Be abejo, mes atliksime 
visas reikiamas konsulines 
funkcijas, todėl tikiuosi, kad 
mūsų konsulatas plėsis. Su 
New Yorko konsulatu JAV 
yra padalinta į apygardas. 
New Yorkui atitenka rytų ir 

—Gerb. Konsule, pir
miausia iš tikrųjų norime 
pasveikinti i r pasidžiaugti, 
kad Lietuvos vyriausybė 
pagaliau nutarė į Čikagą 
atsiųsti karjeros diplo
matą. Mes jo j au seniai 
laukėme. Įdomu, kodėl 
kaip tik Jums buvo pa
t ikėtos šitos pareigos? 

—Manau, šis darbas pa
tikėtas man buvo todėl, kad 
prieš tai aš pustrečių metų 
dirbau kaip Amerikos šalių 
skyriaus vedėjas ir esu ne
mažai susidūręs su Amerikos 
reikalais, o taip pat šiek tiek 
ir su išeivijos problematika, 
tai matyt ir buvo pagrindinė 
priežastis, dėl kurios esu pa
skirtas į Čikagą. 

—Ar pareigose, kurias 
J ū s anksčiau turėjote, tek
davo susidurti su išeivijos 
problemomis? 

—Nepasakyčiau, kad tai 
buvo didžiausia darbo dalis, 
bet informacija apie tai, kas 
vyksta išeivijoje, kokios yra 
problemos, susijusios, saky
kim, su Lietuvos pilietybės 
klausimais, su turto grąžini
mo reikalais, pasiekdavo ir 
mūsų skyrių. 

—Čia J ū s galbūt ir tu
rėsi te daugiausia darbo lie
tuviškosios visuomenės 
sferose. 

—Aš manau, kad didžioji 
dalis konsulato darbo tikrai 
bus susijusi su lietuviais, 
gyvenančiais šiame krašte. 

—Kokia bus generalinio 
konsulato personalo sudė
tis? 

—Šiuo metu yra trys 
žnv-oės: generalinis konsulas, 
vicekonsule ir kanceliarijos 
reikalų vedėja. Tačiau, atro
do, kad šitų žmonių, prade
dant konsulatui dirbti pilna
vertį darbą, neužteks. Aš no
rėčiau dar šiais metais gauti 
papildomą teisininką, kuris 
bus tikrai labai reikalingas, 
sprendžiant įvairius teisinius 
klausimus. Vėliau reikėtų dar 
turėti žmogų, kuris rūpintųsi 
ekonominiais reikalais. 

—Ar žadate pasinaudoti 
paslaugomis žmonių, kurie 
šiuo metu darbuojasi gar
bės konsulate? 

—Taip. be abejo, jeigu tik jie 
patys sutiks bendradarbiauti, 
mes labai norėtume, kad jie 
tęstų savo darbus. 

—Kur numatote turėti 
konsulato patalpas? 

—Dabar mes , pradėjome 
darbą senojo garbes generali
nio konsulato patalpose •*• ke
letą mėnesių, gal pusę metų, 
mes tikrai tenai liksime. 
Tačiau vis dėlto yra numatyta 
perkelti konsulatą į miesto 
centrą. Tai mes turėtume pa
daryti valstybes prestižo su
metimais, taikytis prie bend
rų diplomatinio atstovavimo 
papročių ir standartų. Gali 
būti. kad lietuvių patogumui 
ieškosime kažkokio kompro
misinio sprendimo, pvz., ke-

Pianiste Lina Šatkutė ir smuikininkas Vilhelmas Čepinskis. 

TARP MŪSŲ KALBANT 
ATVYKSTA VIRTUOZAS 

Prieš porą dienų į mano ran
kas netikėtai pateko Vilniuje 
leidžiamas žurnalas „Santa
ra". Jame užtikau Vytauto 
Čepliausko įdomų straipsnį 
„Neša Lietuvai garbę", kuria
me aprašyta Vytauto Čepins
kio kūdikystė, vaikystė ir jo 
pasirodymai scenoje. 

To straipsnio autorius vieną 
kartą klausėsi V. Čepinskio 
grojimo. Jo žodžiais: „Nu
skambėjus pirmiesiems muzi 
kos garsams, jis visas tarsi 
ištirpo, išsilydė, užbūrė visus, 
užhipnotizavo ir dieviškais 
virpesiais užpildė ne tik erd
vę, bet visus žmogaus sielos 
kampelius... Susikaupęs, be 
jokios išorinės vaidybos, fe
nomenalia technika įveikda
mas sudėtingiausius virtuo
zinius pasažus, išraiškingu 
garsu išgyveno muziką, kuri 
liejosi lyg švarus, skaidrus 
šaltinėlis". 

Vilhelmo tėvai — Steponas 
ir Kristina Čepinskiai. Tėvas 
— smuikininkas ir Kauno Mu
zikos teatro dirigentas. Moti
na — to paties teatro solistė. 
Steponas Čepinskis buvo pir
masis savo sūnaus muzikos 
mokytojas. Jis, gan anksti pa
stebėjęs savo sūnaus patrau
kimą muzikai, ėmė jį mokyti. 
Pirmiausia Vilhelmukas „gro
jo" tėvo padarytu popieriniu 
smuikeliu. O kai jam suėjo 
ketveri metai, tėvas nupirko 
tikrą, tačiau tik pusinį smui
ką. 1988 m. Vilhelmas, groda
mas tokiu smuiku, dalyvavo 
Čekoslovakijoje surengtame 
tarptautiniame jaunųjų stygi-
ninkų konkurse ir jame užėmė 
pirmąją vietą. Sakoma, kad po 
šio konkursinio koncerto mu
zikos profesoriai labai stebė
josi. Jiems nebuvo supranta
ma, kaip galima tokiu instru
mentu taip puikiai groti. 
Ar.ais laikais Vilhelmas skynė 
laurus, dalyvaudamas įvai
riuose koncertuose ir konkur
suose. 1990-1991 m. kartu su 
Lietuvos Nacionaliniu filhar
monijos simfoniniu orkestru 
gastroliavo Latvijoje, Estijoje, 
Lenkijoje, Norvegijoje, Suomi
joje. Pasak Vytauto Čeplraus-

vakarų JAV pakraščiai, o 
Čikagai — visas vidurys. 

—Gerb. Konsule, ačiū už 
pokalbį. Linkime geriau
sios sėkmės naujose parei
gose. 

Kalbėjosi Leonas Narbutis 

ko, „Laikraščiai mirgėjo Vil
helmo nuotraukomis, o kores
pondentai negailėjo šiltų žo
džių, vadindami vunderkindu, 
stebukladariu, fenomenu, vir
tuozu, stebėjosi jo atlikimo 
brandumu, interpretacijos sa
vitumu". 

1991 m. ankstyvą rudenį 
Vilhelmas atvykęs į JAV, 
akompanuojant Alvydui Va-
saičiui, atlikęs programą 
,Margučio" koncerte, Jaunimo 

xntre. Teko jam koncertuoti 
ii 'itur. Svarbiausia — jam 
ats. ^rė durys į New Yorke 
veikiančią prestižinę Jilliard 
muzikos mokyklą. Tų pačių 
metų lapkričio 29 d., rekomen
duojant dr. Juozui Kazickui ir 
jo dukrai Jūratei, Vilhelmas 
Čepinskis gavo M. Fanfani 
vadovaujamo Tarptautinio 
Muzikos fondo medalį ir 5,000 
dolerių stipendiją. Iškilmės 
buvo surengtos Madride. Me
dalį ir stipendiją įteikė Ispani
jos karalienė Sofija. Iškilmėse 
Vilhelmas atliko N. Paganini 
„Gražiąją malūnininkę". 

Šių iškilmių liudininkas dr. 
J. Kazickas, besidžiaugdamas 
Vilhelmo pasirodymu parašė 
jo mamai Kristinai Čepins-
kienei laišką. Jame, be kitko, 
buvo taip parašyta: rJo pasi
rodymas ir išpildymas buvo 
toks meistriškas, kad jis su
laukė milžiniškų ovacijų, o vė
liau bučkių iš trijų karalienių 
(Ispanijos, Graikijos, Jorda
no). Ne tik, kad aš didžiavausi 
Vilhelmu, bet didžiavausi, kad 
esu lietuvis ir kad mūsų maža 
tauta turi tokių talentų". 

Vilhelmui Čepinskiui teko 
garbė koncertuoti Jungtinėse 
Tautose, New Yorke. kuomet 
Lietuva buvo priimta Jungti
nių Tautų, kuomet prie JT 
rūmų buvo pirmą kartą iš
kelta Lietuvos vėliava. 

Vilhelmas, kurį laiką pabu
vęs New York mieste, grižo į 
Kauną ir čia užbaigė Juozo 
Naujalio muzikos mokyklą. 
Paskui vėl sugrįžo į New 
Yorką tęsti studijų Juilliard 
mokykloje. 

Čia rašantysis jaučia malo
nią pareigą paminėti dr. Juo
zą Kazicką, dr. Dalią Kuče-
niene, dr. Giedrę Kumpikaitę. 
Jie įvairiais būdais parėmė 
Vilhelmą Čepinskį, studija
vusį New York mieste. Vilhel
mas praėjusiais metais baigė 
studijas Juilliard mokykloje. 

bakalauro laipsniu. Būtina 
prisiminti ir tuos, kurie jam 
nepagailėjo piniginės para
mos. 

Vasario 8 d. smuikininkas 
Vilhelmas Čepinskis, palydint 
pianistei Linai Šatkutei, kon
certuos Čikagoje, Jaunimo 
centre. Muzikas, dirigentas 
Juozas Domarkas, Vilhelmo 
bičiulis ir rėmėjas, kadaise pa
sakė: „Būtų labai miela, kad 
gerų žmonių palaikomas Vil
helmas Čepinskis garsintų 
mūsų brangiosios Lietuvos 
vardą pasaulyje. Norisi tikėti, 
nes tokio masto talentas, ko
kių apdovanotas Vilhelmas, 
retenybė, pasitaikanti gal kar
tą ar du per šimtmetį". 

Čia rašantysis, jau anksčiau 
„prikišęs nagus", ir šiuo kartu 
ragina visus pasidžiaugti va
sario 8 d. Amerikos Lietuvių 
Radijo rengiamu koncertu. 

Petras Pe t ru t i s 

BŪKIME PAŽĮSTAMI 

Ateinantį sekmadienį Jauni
mo centre, Čikagoje, koncer
tuos smuikininkas Vilhelmas 
Čepinskis ir pianistė Lina 
Šatkutė. Pianistė dar nematy
ta ir negirdėta. Ji gimė mu
zikų šeimoje. Būdama septy
nerių, metų įstojo į Juozo 
Naujalio muzikos mokyklą, 
Kaune. Sulaukusi trylikos 
metų atliko viešąjį koncertą, 
kuris susilaukė tiek publikos, 
tiek ir spaudos palankių 
įvertinimų. 1993 m. baigusi J. 
Naujalio mokyklą, įstojo į Lie
tuvos Muzikos akademijos, 
Kauno fakulteto fortepijono 
katedrą, prof. J. Bialabžeskio 
klasę. Kamerinį ansamblį stu
dijuoja pas muz. S. Čepinskį. 
Nuo 1995 m. Lina nemažai 
koncertuoja Lietuvoje. Taip 
pat gana dažnai ją galima 
išvysti scenoje su Vilhelmu 
Čepinskiu. 1995 m. jie kartu 
įrašė fondinius įrašus Lietu
vos radijuje. Tais pačiais me
tais dalyvavo į.ymiojo Peter-
seno kvarteto surengtame 
kamerinės muzikos festiva
lyje, Vokietijoje. Šiais metais 
pianistė Lina Šatkutė su 
smuikininku Vilhelmu Če
pinskiu koncertavo Vokieti
joje. 

Amerikos Lietuvių Radijas 
maloniai kviečia atsilankyti į 
vasario 8 d., 3 vai. p.p., Jauni
mo centre rengiamą dviejų 
jaunų ir talentingų atlikėjų 
koncertą. 

p t r . 

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

JAPONŲ KALBA 
KNYGOS VDU 
BIBLIOTEKAI 

Neseniai Vytauto Didžiojo 
un-to biblioteka sulaukė dova
nos — 500 knygų japonų kal
ba, padovanotų 30 asmenų iš 
Japonijos. VDU biblioteka jau 
turėjo apie 150 anglų kalba 
parašytų knygų apie japonų 
kalbą, įskaitant „Japonijos en
ciklopediją". 

Atsiųstos knygos patenkins 
japonų kalbą studijuojančiųjų, 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LieruvTs". lauko priežiūros darbų (land-
scaping/maintenance) bendrovės savi
ninkas. WMNngton. D.C., Mfco dvtt-
nnko, kuris galėtų atlikti lauko priežiūros 
darbus. Pradinis mokestis $6 {valandą. 
Galima dirbti 10-12 valandų per dieną su 
viršvalandžiais. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus buka - $130 
mėnesiui. Kreiptis jst (208)244-8873. 
AUTOMOBUO. NAMŲ. SVEIKATOS. 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. Auksė 

S. Karte kaba lietuviškai. 
FRANK ZAPOUS 

32\ 31/2 Wast 96tti Stnat 
Tat (708) 424-8664 

(773)581-8684 

TATSŪRIE 
SKALBIMO IR 

DŽIOVINIMO MAŠINAS, 
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

Tel. 773-585-6624 

CREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)586-5959 
(708) 425-7160 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 

• Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

^ . J L , - , KMtEOK REALTORS 
KJBmJKįjy. 7922S.Putaaki Rd. 

— T » < l . 4365 S.Archėr Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pi"Mi namus 
kreipkitės į Danutę Mayer Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui. 

Moteris ieško 
bet kokio darbo. 

Tel. 1-773-471-0521. 

Puld proga moteriai, teisėtai atvyku
siai į JAV, mokančiai virti ir namų 
ruošos darbus, įsikurti šiame krašte. 

Rašykite: ViBa S i Joseph 
P.O.Box155 

Thompson, Ct 06277 

Išnuomojamas atskiras 
kambarys su pilnu aptarnavimu 
ir maistu pagyvenusiam žmogui 

arba ligoniui. 
Tel. 773-471-4253 

TRANSPAK įstaiga atidaryta 
KETVIRTADIENIAIS iki 7 vai. vakaro 

Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru. 
Baldai ir komercinės siuntos. 

Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo 
dienos \ gavėjo rankas per 2-5 dienas. 

Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė 
Tel. d. (813) 360-9881, n. (813) 360-1364. 

TRANSPAK, 4545 West 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

Telefonas (773)-838-1050 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27,26-28-27 

jaučiančių japonų kalbos kny
gų trukumą, poreikius. 

Jos padės magistrantams 
(tyrinėtojams) susipažinti ir 
tyrinėti moderniąją japonų 
literatūrą. Šioje siuntoje stu
dentai ras beveik visų moder
naus romano bei poezijos at
stovų kūrinių bei pagrindinių 
Japonijos klasikų parašytas 
knygas. Turint galvoje tai, 
kad iki šiol mėginimai išversti 
japonų literatūrą į lietuvių 
kalbą buvo labai santūrūs, be
simokantys japonų kalbos stu
dentai turės galimybę tapti 
šios profesijos pradininkais ir 
produktyviai pasidarbuoti VDU 
bibliotekoje. 

Antroji šios knygų siuntos 
dalis susijusi su Japonijos is
torija. Joje 28 tomai populia
rių Japonijos apie istoriją 
straipsnių bei pranešimų. Ka

dangi Japonijos istorija dar 
nėra Lietuvos mokslininkų 
diskusijų objektas, ši medžia
ga padės lietuvių studentams 
susidaryti apie ją savo nuomo
nę. 

Atsiųsta ir 24 tomų „Pasau
lio istorijos enciklopedija'', ku
ri bus naudinga pasaulio ir 
Japonijos istorijų palyginamo
sioms studijoms. 

Iki šių dienų Lietuvos žmo
nės, kurie supranta japonų 
kalbą, neturi pakankamai ži
nių apie Japonijos modernųjį 
mokslą. Nemažai ir tokių, ku
rie japonų kalbos visai nemo
ka ir šia kalba skaityti negali. 
Atsiliekame beveik dviem 
šimtmečiais nuo Vakarų pa
saulio, pažįstančio Japonijos 
mokslinių studijų lygį. 

„Universitas Vytauti 
Magni", 1997 m. gruodis 

Lietuvių daile* muziejaus. Lemont, 111 , tarybos ir valdybos posėdyje 1997.11.16 d. muziejaus garbės pirmininku 
iii.nkt.is dr Gediminas Balukas I* kairės: Algis Janutas, dr. G Balukas, Birut* Sontaite Borauskiene <s*>r1i i. 
V.m<in Aleknienė, t^aima Trinkonienė, Vida Rimienė, Audrone Tamulaitienė, Liudas Slėnys. 

http://iii.nkt.is


GIRKALNYJE PAŠVENTINTA 
NAUJA BAŽNYČIA 

Šių metų rugsėjo 28 dieną 
iškilmingai pašventinta naujo-
ja Girkalnio parapijos Šv. Jur
gio bažnyčia. 

Girkalnis. Šis vardas Že
maitijoje plačiai skambėjo vo
kiečių okupacijos metais. Ge
rai prisimenu, kai žmonės 
šnekėjo, kad Girkalnyje, ma
žame pietų Žemaitijos mieste
lyje netoli Raseinių, įvyko ste
buklas — pasirodė žmonėms 
Šv. Mergelė Marija. Spėliojo, 
ką tai galėtų reikšti; gal 
perspėjama, kad Lietuvos 
laukia dideli išbandymai ir 
vargas. 

Apie šį įvyki knygoje „Mūsų 
Lietuva" (1991 m. IV t. 559 p.) 
rašo ir Br. Kviklys: „1943 m. 
vasario 8 d. 8 vai. 30 min. va
kare, pasak 16-os vietinių gy
ventojų ant Girkalnio bažny
čios stogo, ties didžiuoju alto
riumi, iš dangaus pamažu nu
sileidusi didelė balta šviesa, 
kurios viduryje buvo matyti 
kažkoks žmogaus pavidalo pil
kumas, žvaigždžių apsuptas. 
Šviesos viduryje liudininkai 
įžiūrėję moteriškę, kurią jie 
Svč. Marija palaikę, ant kai
rės rankos ji laikiusi Kūdikėlį 
Jėzų. Reginys trukęs 20-30 
minučių, vasario 18 d. ir kovo 
19 d. pasikartojęs. Šviesa nu
sileidusi į bažnyčią, kuri pa
sidariusi visa permatoma. Įvy
kis buvo tiriamas, net policija 
šiuo reikalu kvotą pravedė. 
Tačiau artėjantis frontas pri
vertė visa tai pamiršti." 

Kada Girkalnyje buvo pasta
tyta pirmoji bažnyčia nežino
ma. 1744 m. kunigas Tarvy
das pastatė naują medinę Šv. 
Jurgio bažnyčią. 1745 m. Gir
kalnio valsčius su žemėmis ir 
gyventojais perėjo Žemaičių 
vyskupui. Devyniolikto am
žiaus pradžioje Girkalnyje jau 
buvo mokykla. 1863 m. sukili
mo metu apylinkėse telkėsi 
sukilėliai. Po sukilimo rusai 
apkaltino kleboną kun. My
kolą Valauską rėmus su
kilėlius ir ištrėmė jį į Sibirą, 
Tomsko gubernijon, kur jis ir 
mirė. 

1890 m. perkūnija bažnyčią 
sudegino, bet jau 1898 m. kun. 
Gečas su parapijiečiais pa
statė naują ir ją 1900 m. vys
kupas Cirtautas pakonsekra-
vo. 

Antro pasaulinio karo me
tais per Girkalnį ėjo fronto li
nija. 1944 m. mūšių metu 
miestelis labai nukentėjo, baž
nyčia sudegė. Po karo į Gir
kalnį atvykęs energingas ku
nigas Kazlauskas bažnyčią 
įrengė parapijos salėje. Jau
nas dailininkas, girkalnietis 
Antanas Račas nupiešė baž
nyčiai papuošti paveikslus: 
Didžiajam altoriui Žemaičių 
Kalvarijos Dievo Motinos pa
veikslą, šv. Jurgio ir šv. Anta
no paveikslus. Kunigas Kaz
lauskas buvo labai aktyvus, 
subūrė apylinkės jaunimą, or
ganizavo chorą. Už savo 
veiklą buvo suimtas ir įka
lintas sovietų lageriuose. 

Ši kukli bažnytėlė neaiš
kiomis aplinkybėmis vėliau 
sudegė, maldos namų nebeli
ko. Tuomet girkalniečiai šven
tovę įrengė privačiame name, 
išėmę lubas. Tai buvo vargani 
Dievo nameliai, kuriuose tilpo 
nedaug besimeldžiančių, juos 
puošė medinis kryžius ir šiaip 
taip gaisro metu išgelbėti A. 
Račo paveikslai. Nors vietos 
buvo maža, reikėjo tuo tenkin
tis, nes apie naujos bažnyčios 
statybą sovietinės okupacijos 
metais nebuvo ko nei galvoti, 
juk buvo uždaromos gražiau
sios veikiančios bažnyčios. 

1990 metais atkūrus Lietu
vos Nepriklausomybę, susi
rūpinta naujos bažnyčios sta
tyba. 1991 jau buvo paš
ventinti jos pamatai. Kunigui 
Juozui-Kęstučiui Kaknevičiui 
vadovaujant, bažnyčios sienos 

greitai kilo. Projektą paruošė 
iš Raseinių kilęs architektas 
Feliksas Sakalauskas, pagrin
dinis rangovas — AB „Rasei
nių melioracija". Bažnyčią sta
tė visa parapija ne tik savo 
paaukotomis lėšomis, bet pri
sidėdami ir darbu. Mokytojas 
M. Pečiulis visą vasarą pjaus
tė stiklus, vedė elektrą, Ario
galos MSV labdaros būdu vežė 
žemes, asfaltavo takus , moki
niai tvarkė aplinką, parapi
jiečiai dirbo visokius darbus. 
Dalį reikalingų statybai pi
nigų skyrė ir rajono vadovybė 
iš biudžeto. 

Ir štai visų bendru darbu ir 
pastangomis senajame karo 
metu sudegusios bažnyčios 
šventoriuje, ant kalnelio, tarp 
senų klevų, iškilo įspūdinga, 
grakšti, balta mūrinė Girkal
nio šventovė. 

Miestelis seniai nebuvo ma
tęs tiek žmonių, kiek susirin
ko per bažnyčios šventinimo 
iškilmes. Į jas atvyko ne tik 
parapijiečiai, bet atvažiavo 
daug Vilniuje, Kaune ir kitur 
gyvenančių girkalniečių, aukš
ti Bažnyčios hierarchai, kuni
gai, Seimo narė, Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo ak
to signatarė Romualda Hofer
tienė, Žemės ir miškų ūkio 
ministras Raseinių deputatas 
V. Knašys, buvęs rajono me
ras J . Žukauskas, projekto au
torius F. Sakalauskas ir dau
gelis kitų. 

Iškilmingai girkalniečiai su
tiko brangiuosius svečius, su 
vėliavomis, išsirikiavę kolono
mis, nuėjo prie miestelio ribos, 
kur Kauno arkivyskupo, me
tropolito Sigito Tamkevičiaus 
laukė rišti žirgai ir gražus 
vežimėlis. Važiuodamas gany
tojas laimino jį sutinkančius 
tikinčiuosius, kurie jį nulydėjo 
prie senųjų vargingųjų maldos 
namų. Iš jų Jo Ekscelencija 
pernešė Švenčiausiąjį Sakra
mentą į naująją bažnyčią. Gir
kalnio klebonas J . K Kakne
vičius perdavė arkivyskupui 
simbolinį raktą ir prašė atra
kinti naująją šventovę. Per 
žmonių minią, gražiai paliktu 
taku, procesija įžengė į baž
nyčią — prasidėjo šventinimo 
iškilmės. Pašventinimo iškil
mes vedė monsinjoras A. Bit-
vinskas, ilgus metus praleidęs 
sovietiniuose lageriuose, pas
kui savo ganytojiškas pareigas 
vykdęs Sibiro platybėse. 

Girkalnio bažnyčią konse
kravo Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamke-
vičius. Po to buvo aukojamos 
šv. Mišios, kurias koncelebra-
vo arkivyskupas S. Tamke-
vičius, Kauno vyskupas V. 
Michelevičius, Šiluvos bazili
kos klebonas — Raseinių de
kanas V. Lauktaitis, iš Girkal
nio kilę kunigai: Šiaulių ka
tedros kanauninkas A. Bit-
vinskas, Kauno arkivyskupi
jos Carito pirmininkas kun. J. 
Babonas, Kauno Šilainių pa
rapijos kun. J . Survila, Girkal
nio klebonas J . K. Kakne
vičius ir kiti. 

Po mišių buvo teikiamas su
tvirtinimo sakramentas . 

Arkivyskupas metropolitas 
S. Tamkevičius savo pamoksle 
kalbėjo apie gyvąją Dievo 
bažnyčią — tikinčiųjų ben
druomenę, apie parapiją, apie 
būtinumą gelbėti Lietuvą nuo 
alkoholio ir narkotikų tvano, 
kuriame žūsta mūsų šeimos. 

Lietuvos Seimo narė, girkal-
nietė R. Hofertienė perdavė ti
kintiesiems Seimo pirmininko 
V. Landsbergio nuoširdžiau
sius linkėjimus ir pažadą at
važiuoti ir drauge pasimelsti 
naujojoje šventovėje. Ministro 
pirmininko, G. Vagnoriaus, 
vyriausybės vardu susirinku
sius į iškilmes sveikino mi
nistras V. Knašys. 

Kalbėjęs Girkalnio vidurinės 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m vasario 5 d. 

Naujoji Girkalnio bažnyčia 

NETEKOME FIZIKO 
ROMO ŠATO 

Gyvenime daug pasiekęs 
Lietuvos patriotas ir humanis
tas Romas Algirdas Šatas 
(Shatas) netikėtai šį pasaulį 
paliko 1997 metų spalio 31 d. 
vakare. O galėjo dar kažin 
kiek gyventi, jei ne likimo gri
masa, apie kurią kiek vėliau. 
Apie jo gyvenimo kelią bei 
mokslinę veiklą randame, deja 
apgailėtinai mažai, „LE" 37-
tame (papildymų) tome. Tik 
išreikšdamas enciklopedines 
santrumpas pilnais žodžiais, 
tą biografijėlę čia ištisai pa
kartoju: 

Romas Algirdas Šatas (ra
šėsi Shatas) gimė 1921 m. 
gruodžio 7 d., Kaune. Fizikas. 
VDU 1944 m. baigė elektros 
inžinieriaus diplomu. 1946-49 
m. studijas gilino Vokietijoje, 
Tuebingeno un-te. Tarp 1963-
72 m., su pertraukomis, studi
javo fiziką ir matematiką Ala-
bamos, Colorado, ir kituose 
JAV un-tuose. Dirbo tyri
nėtoju JAV armijos laboratori
jose Boeing, Southern Tech
nologies bendrovėse, o nuo 
1983 m. buvo Teledyne Brown 
Engineering bendrovės nuo-

mokyklos direktorius R. Bru
žas pasidžiaugė, kad išsipildė 
girkalniečių svojonė — po dau
gelio nesėkmės metų vėl į 
dangų kyla baltas bažnyčios 
bokštas, kviečiantis žmones 
maldai ir geriems darbams. 
Jis papasakojo, kad bažnyčios 
statyboje talkino mokiniai ir 
mokytojai, o mokinių choras, 
vadovaujamas mokytojo M. 
Pečiulio gieda bažnyčioje. Taip 
pat kalbėjo projekto autorius, 
rajono vadovai. 

Dailininkas Antanas Račas, 
dabar gyvenantis Vilniuje, 
bažnyčios šventinimo proga, 
klebonui J . K. Kaknevičiui pa
dovanojo savo pieštą naujos 
bažnyčios paveikslą ir prisi
minė, kaip baigęs Kauno dai
lės mokyklą, beveik prieš 50 
metų piešė senajai Girkalnio 
bažnytėlei papuošti paveiks
lus. Dabar labai didžiuojasi 
galėdamas dalyvauti savo tė
viškėje tokiose gražiose iškil
mėse, kurių nebūtų buvę, jei 
Lietuva nebūtų atkūrusi ne
priklausomybės. Tai buvo di
dysis Dievo stebuklas ir ypa
tinga malonė mūsų tautai. 
Todėl visada turime būti Jam 
už tai dėkingi, ginti ir puo
selėti jo didžią dovaną — Lie
tuvos nepriklausomybę. 

Pasibaigus pamaldoms žmo
nės dar ilgai iš miestelio nesi-
skirstė. Dažnai atsigręždami 
žiūrėjo ir gėrėjosi nauja šven
tove, jos bokštu, kuris kreipė 
akis į dangų ir vertė su
simąstyti apie mūsų gyvenimą 
ir prašyti Dievo Palaimos, kad 
bažnyčios daugiau niekada 
nesunaikintų, kad ji vestų 
mus tiesos ir gėrio keliu. 

Regina Žukienė 
Soc. m. d-rė 

Romas Šatas su žmona Gertrude 

latinis konsultantas. 1968 
metais, kartu su C.A. Caulter, 
išleido knygą „Topics in fields 
and solids". Paskelbė 47 
straipsnius profesiniuose žur
naluose. Turėjo 8 JAV paten
tus. Lietuvoje vokiečių okupa
cijos metais buvo vienas iš 
rezistentų pogrindinio radijo 
konstruktorių: Parašydavo ko
respondencijų „Draugui". 

Tik tiek iš „LE". Būtina 
pridėti, kad buvo vedęs labai 
darbščią, kantrią ir pamaldžią 
lenkų kilmės žmoną Gertrūdą, 
su kuria išaugino keturis sū
nus ir vieną dukterį. 

Atsisveikinimas su Romu 
lapkričio 5 d. vakare vyko Wa-
chob laidojimo namuose, Chi-
pley, FL. Rožinį pamainomis 

kalbėjo du kunigai: svečias iš 
Lenkijos Antoni Būry (ang
liškai) ir Leonardas Musteikis 
(lietuviškai). Atsisveikinda
ma Lietuvių Bendruomenės 
(LB) vardu, vietinės apyl. 
v-bos pirmininkė Laima Sa-
vaitienė papasakojo ir šiek 
tiek velionio biografijos. Pa
baigai, gausiai susirinkę tau
tiečiai sugiedojo „Marija, Ma
rija" giesmę. 

Lapkričio 6-sios rytą Šv. 
Teresės mažytė bažnytėlė 
buvo perpildyta lietuvių, len
kų bei kitų tautybių velionio 
gerbėjų. Gedulines šv. Mišias 
koncelebravo keturi kunigai: 
A. Burry, L. Musteikis, Izido
rius Gedvilą ir kleb. Francis 
Szczykutowicz. Genovaitės Be
leckienės vadovaujamas cho
ras giedojo lietuviškas gies
mes, lenkes vienuolės seselės 
— vieną lenkišką giesmę. At
sisveikinimo laiškus (eulogi-
jas) skaitė trys velionio vaikai: 
duktė Angelą Vrouwenveider 
bei sūnūs George ir Steven 
Šatai. Su ašaromis akyse jie 
kėlė tėvo nuopelnus šeimai, 
mokslams ir jo lietuvišką pa
triotizmą. Su kalbėtojais aša
rojo ir daugelis gedėtojų. Per 
mylią išsitęsusi automobilių 
vilkstinė palydėjo Romą į vie
tines Kalvarijos (Calvary) ka
pines, kur, po paskutinių 
maldų, buvo atidarytas velio
nio karstas, paskutiniam šei
mos atsisveikinimui. Parapi-

Nuotr. A. Račo 

jos salėn laidotuvių dalyviai 
susirinko gedulo pusryčiams, 
kuriuos paruošė Šv. Rožan
čiaus draugijos narės. 

Iš Hunsville, AL atvykę į 
Sunny Hills 1989 m. pra
džioje, Šatai įsikūrė mūsų kai
mynystėje (jų ir mūsų namus 
skiria tik pora didokų tuščių 
sklypų. Iš užuominų žinojau, 
kad Romas darbuojasi pamai
nomis prie vieno iš trijų kom
piuterių. Iš dėželių imdami 
kas savo paštą, pasišūkau-
davome sveikinimus. Susitik
davome Šv. Teresės bažny
čioje, Boat Lake paplūdimy ir 
salėse pobūvių metu. Labai 
jautr iai pergyveno laisvėjan
čios Lietuvos įvykius. Iš
rinktas į LB Sunny Hills apyl. 
valdybą, ilgai joje neužsibuvo, 
gal tiksliau — buvo išstumtas. 
Mat, kai Lietuvoje įvykiai 
užsiliepsnodavo, jis kitus 
v-bos narius keldavęs iš mie
go, skambindamas vidurnaktį, 
raginęs posėdžiauti, ką nors 
daryti, kad besikelianti Lietu
va nepražūtų. Į vietinį Pana
ma City, FL, dienraštį („The 
News Herald") rašydavo Lie
tuvos temomis laiškus radak-
cijai. Kai jį bardavom už 
aukštą akademinį stilių, sun
kiai suprantamą pietiečiams 
skaitytojams, tik šypsodavosi. 
Niekada neatsisakydavo duoti 
auką labdarai , o rinkliavų 
metu BALFui jo auka būdavo 
didžiausia (laidotuvių metu, 
aukų rinkėjui Vincui De-
renčiui paraginus , gedėtojai 
suaukojo BALFui arti tūks
tančio dolerių). Tolimiems gimi
naičiams iš t raukus laimingą 
bilietą iš Vilniaus emigruoti į 
JAV, Romas ne tik keturių as
menų šeimai parūpino darbo-
buto garanti jas, bet, jiems at
vykus, padėjo ir įsikurti. 

Artėjant jo 70-tam gimtadie
niui paprašiau suteikti kiek 
daugiau savo biografinių duo
menų, negu jų yra „LE", kad 
galėčiau parašyti „Draugui". 
Neatsakęs nei taip, nei ne, už 
kelių dienų atnešė man, nepa
menu, aplanką ar voką, su po
ros tuzinų lapų savo mokslinę 
biografiją, paruoštą profesinio 
darbo ieškant. Pyktelėjęs, tą 
biografiją taip giliai savo ar
chyve „paskandinau", kad ir šį 
nekrologą rašydamas niekaip 
negalėjau surast i . Gaila! 

Tik čia, Sunny Hills, įsikūrę, 
didelę pašto dėželę įtaisę, abu 
Šatai grįžo į Hunsville visokių 
reikalų užbaigti, man palikę 
namų raktą ir paprašę imti jų 
paštą. Žadėjo grįžti už poros 
savaičių. Grįžo už keturių 
mėnesių, žinoma, su manim 
ryšį palaikė telefonu. J jų 
namą per tiek laiko sune
šiojau tūkstančius siuntų, ke
letą šimtų kilogramų. Plūdo 
moksliniai amerikiečių žurna
lai ir kone visa išeiviškos lie-
tuvijos spauda, dar ir keli jau 
spėti užsiprenumeruoti pe
riodiniai leidiniai iš Lietuvos. 
Tai buvo periodikos čempio
nas! Su jo mirtimi lietuviškos 

periodikos leidėjai neteko di
džiausio draugo!... 

Pabaigai — apie paskutini 
mano pokalbį su velioniu 
Romu, maždaug savaitę prieš 
jo mirtį. Žinodamas, kad jį 
kankina aritmija, žvarbiam 
orui esant, paskambinau tele
fonu. Kalbėjomės gal ketvirtį 
valandos. Sakė, esąs susitaręs 
su ligonine Dothan, AL, kad 
įdėtų j am aparatėlį, širdies 
ritmą kontroliuojantį. Tuo tar
pu ruošias referatą apie 1941 
m. sukilimą Kūrybos ir 
mokslo simpoziumui Čikagoje. 
Klausiau: pats skaitysi, ar 
siųsi paštu? Sakė, kad norėtų 
pats nuvykti, bet kaip tik to
mis dienomis būsiąs ligo
ninėje, to aparatėlio po oda 
įtaisyti, jį pritaikyti. Linkė
damas gerai paruošti referatą, 
juokais priminiau, kad nera
šytų labai aukštu stiliumi. 
„Kodėl ne, jis atrėmė, juk aka
demikams ruošiu..." Tai pas
kutinio pokalbio bene paskuti
niai žodžiai. Kai spalio 31-sios 
vakarą, per langą žiūrėdamas, 
pamačiau prie Šatų atvažia
vusią greitosios pagalbos ma
šiną, jai iigai užsibuvus, 
nuėjau pasitikrinti. Sutiktas 
paramedikas pasakė, kad Ro
mas Šatas mirė. Gal būtų 
nemiręs, jei širdies stimuliato
rių spėjęs gauti... 

Romo Šato „LE" biografijėlė 
rodo keletą nežinomųjų, ku
riuos, gyvi likę jo ben
dražygiai, įskaitant dr. Adolfą 
Damušį ir Pilypą Narutį, 
galėtų šį tą atskleisti. Pvz.: 
kokios mokslinės vertės jo 
parašyta knyga, kur ir kokiom 
temom paskelbti jo moksliniai 
straipsniai, kokiems išradi
mams jo patentai? Tikiu, kad 

pas mane kažkur nukištos jo 
mokslinės biografijos yra likę 
daugiau egzempliorių. Romo 
Šato moksliniu palikimu be
sidomintys turėtų nedelsiant 
kreiptis į jo našlę. Adresas yra 
šis: Mrs. Gertrude Shatas. 
3995 Oak Hill Road, Sunny 
Hills, FL 32428-8007. tel. 
(850)773-2941. 

Alfonsas N a k a s 

LABDAROS LIETUVAI 
NEMAŽĖJA 

Pernai per pirmąjį pusmetį 
Lietuva gavo beveik 123.3 
mln. litų labdaros ir paramos. 
Beveik 86 proc. jos atėjo iš 
užsienio. Statistikos departa
mento duomenys rodo. kad 
didžioji dalis labdaros Lietuvą 
pasiekė įvairiomis materiali
nėmis vertybėmis. Kaip rašo 
Respublikos" priedas „Rin
ka", daugiausia gauta vaistų, 
medicininių ir ortopedinių 
prekių, baldų, transporto 
priemonių, drabužių, įvairių 
saldumynų ir kitokių prekių. 

Beveik pusė užsienio labda
ros teikia JAV, beveik ketvir
tadalį — Vokietijai, dešimta
dalį — Prancūzijai. 1996 m. 
labdarą Lietuvai suteikė 38 
užsienio valstybės ir tarptau
tinės organizacijos. 

Lietuvos firmos bei organi
zacijos, teikdamos labdarą, 
yra daug kuklesnės. Per pra
ėjusių metų pirmąjį pusmetį 
jos skyrė apie 17 su puse mln. 
litų labdaros. 

Pasak Statistikos departa
mento pareigūno Eduardo 
Jančiausko, labdaros srautas 
Lietuvai nemažėja. 

P r a n e š a m e draugams ir pažįs tamiems, kad 1998 m. 
vasar io 2 d., VVilloughby, Ohio, su laukus i 93 metų, mirė 

A.fA. 
ANTANINA 

KASPERAVIČIENĖ 
SANDARGAITĖ 

Gimė Lietuvoje, Sintautų parapijoje, Šakių apskrityje. 
La ido jama vasario 6 d. iš Dievo Motinos Nuola t inės 
Paga lbos bažnyčios, Kalvari jos kap inėse , Cleveland, 
Ohio. 

Nul iūdę vaikai: Vida, Livija, J u o z a s , Virgi l i jus , ir | 
j ų š e i m o s . 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š. m. vasario mėn 3 d., Garden City ligoninėje mirė mūsų 
Vyras, Tėvelis, Senelis, Brolis ir Uošvis. 

A.fA. 
VLADAS SIMUTIS 

Gimė 1919 m. kovo mėn. 21 d., Skuode. Amerikoje 
išgyveno 48 metus. Gyveno Redford, Michigan. 

Nuliūdę liko žmona Ona, dukra ir žentas Rita ir Ri
mas Skiočiai, anūkės Gina ir Daina; sūnus Edmund. 
anūkė Kimberly; sesuo Serapinavičienė su šeima Lietu
voje bei daug kitų giminių. 

Velionis buvo paskautininkas, „Baltijos" skautų vieti-
ninkijos ir tunto tuntininkas (1952-1956', „Geležinio Vil
ko" skautų vyčių būrelio vadovas ir Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Korp! Vytis narys nuo 1938 m. V Tautinės sto
vyklos maisto tiekimo skyriaus vadovas. Aktyvus sporti
ninkas. I-mos Lietuvių Tautinės olimpiados dalyvis, žaidė 
futbolą ir krepšinį už Kauno .Maisto" sporto klubą. Vo
kietijoje ir Detroite padėjo įsteigti Augsburgo sporto klubą 
„Dainava" ir Detroito „Kovą". 

Kūnas pašarvotas GR & RG Harris laidotuvių namuo
se, 15451 Farmington, Livonia. Michigan. š.m. vasario 
mėn. 5 d. nuo 2 iki 9 vai. vakaro. Rožinis ir atsisveikini
mas 7 vai. vakaro. Laidotuvės įvyks vasario 6 d., 9:00 vai. 
ryto su šv. Mišiomis 10 vai. ryto Dievo Apvaizdos baž
nyčioje. Po Mišių, velionis bus nulydėtas ir palaidotas 
Holy Sepulchre kapinėse. 

Nuoširdžiai prašome visus prisiminti savo maldose 
mūsų mylimą Vyrą, Tėveli, Senelį. Brolį, Uošvį ir kartu 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukra , sūnus, sesutė su šei
momis ir kiti giminės. 

Laid. dir. Yolanda M. Zaparackiene, tel. (.313) 554-
1275. 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1998 m. vasario S d. AKT. VYTAS RUGINIS CICEROJE 
Amerikos lietuviams nėra 

svetima akt. Vyto Ruginio 
pavarde. Ją mes dažnokai ma
tome kino teatruose rodomose 
filmuose ar televizijoje, specia
liai televizijai padarytose vi
deo juostose ar serijinėse pro
gramose. Tai pats žymiausias 
lietuvis, aktyvus aktorius, 
šiuo metu gyvenantis Ameri
koje. 

Jį vel sutikome Ciceroje sau
sio mėnesio antroje pusėje, 
kuomet iš Šv. Antano lietuvių 
parapijos bažnyčios buvo lai
dojamas aktorius tėvas — Ig
nas Ruginis — ilgametis Cice
ro lietuvių telkinio gyventojas. 
Ir pats Vytas (anksčiau — Vy
tautas) Ciceroje praleido vai
kystę (jis gimė 1956 m. Angli
joje, bet, būdamas 5 metų, 
kartu su tėvais persikėlė gy-

Nepaisant, kad jis su lietu
viais dabar labai retai susitin
ka, nes gyvena amerikiečių 
tarpe, netoli Lo.- Angeles 
miesto, Vytas dar nepamiršo 
savo tėvų kalbos ir ją laisvai 
naudoja. Jis teigė, jog jo agen
tai ne kartą norėjo pakeisti jo 
gražią lietuvišką pavardę, 
tačiau jis nesutiko. Šiek tiek 
sutrumpino tik vardą, vietoj 
Vytauto, padarė Vytą. Jis 
sakėsi, jog norėtų nuvažiuoti į 
savo tėvų žemę — Lietuvą ir 
gal greitu laiku ras laiko tai 
padaryti. Labai džiaugtųsi, jei 
pavyktų užmegzti ryšį su Lie
tuvos artistais. Po nelaimingų 
vedybų su amerikiete aktore, 
jis norėtų susipažinti ir ben
drauti su lietuvaitėmis. 

Būdamas Ciceroje ir kitose -
Čikagos apylinkėse, Vytas su-

venti į Cicero). Cia jis lankė sitiko su savo buvusiais mok-
Šv. Antano lietuvių parapijos slo draugais Šv. Antano lietu-

Akt. Vytas Ruginis prie Šv Antano parapijos bažnyčios. Cicero. IL, kalba
si su jaunystės dienų pažįstama Jolita Kisiei.ute-Narutiene. 

Nuotr. Ed. Šu la ič io 

mokyklą, kuomet joje mokėsi 
šimtai lietuvių. Cia priėjo prie 
pirmosios komunijos, žaidė 
krepšinį vietos lietuvių ko
mandoje ir t.t. 

vių parapijos mokykloje bei 
Illinois universitete. Po laido
tuvių Mišių už savo mirusio 
tėvo Igno Ruginio veię, Vytas 
pasakė labai jautria ir gražią 

Po gauto bakalauro Illinois kalbą bažnyčioje. Cia jis, kaip 

ALTo Lake apskr. sky
riaus valdybos ruošiamas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
80 metų sukakties minėjimas 
įvyks vasario 15 d. sekmadie
nį ir prasidės Mišiomis 1:30 
vai. r. Šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje, 1390 W 15th Ave, 
Gary. IX. Po Mišių parapijos 
salėje bus iškilmingas minė
jimas. Apylinkės lietuviai ma
loniai kviečiami dalyvauti šio
je šventėje. 

Akt. Irena Leonavičiūtė 
deklamuos Juditos Degu
tytės poeziją Lietuvos Ne
priklausomybes šventėje šį 
sekmadienį, vasario 8 d.. Cice
ro. IL. Po 11 vai. ryto iškil
mingų šv. Mišių Šv. Antano 
bažnyčioje, 12 vai. parapijos 
salėje vyks minėjimas. Kalbą 
pasakys Lietuvos gen. garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza. 
Lietuvių Bendruomenės Cice
ro apylinkės valdyba ir Cicero 
ALTo skyriaus valdyba visus 
apylinkių lietuvius nuošir
džiai kviečia į minėjimą. 

Visų organizacijų pirmi
ninkų arba jų atstovų susirin
kimą kviečia JAV LB Vidurio 
vakarų apygardos valdyba 
vasario 7 d., šeštadienį, 2 vai. 
po pietų. „Seklyčioje", 2711 W 
71st Str., aptarti naujų Lietu
vos pareieūnų sutikimą Či
kagoje. 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys visus kviečia 
dalyvauti šv. Mišiose vasario 
7 d., 9:30 vai. r., motiniškojo 
vienuolyno namo koplyčioje. 
Misiąs aukos kun. Thomas 
Baxter. OSB. o Mišių intenci
ja: prašant Aukščiausiojo ma
lonės, kad Šv. Kazimiero vie
nuolijos įkūrėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. 

„Tėviškės" lietuvių evan
gelikų liuteronų pa rap i j a 
Vasario 16-ją minės sekmadie
nį, vasario 15 d., parapijos sa
lėje. Buvęs Kr. Donelaičio mo
kyklos vedėjas J. Širka tars 
progai pritaikytą žodį. Moterų 
draugija ruoš pietus. Aukos 
bus skiriamos remti kun. Ridą 
Tamulį Lietuvoje. Visi kviečia
mi. 

• JAV LB Lemonto apy
linkės vaidyba ruošia Lietu
vos Nepriklausomybės atkūri
mo paminėjimą vasario 15 
dieną PL centre. Paminėjimas 
prasidės vėliavų pakėlimu 
centro sode. Iškilmingos šv. 
Mišios prasidės 11 v.r. Pal. J. 
Matulaičio misijos koplyčioje. 
Ten pat po pamaldų bus kon
certas, kurį atliks: sol. Prauri-
ma Ragienė, misijos suaugu
sių ir vaikų chorai, vado
vaujami Birutės Mockienės ir 
chormeisterės Rasos Poskoči-
mienės. Dariaus Polikaičio ir 
Maironio mokyklos mokiniai, 
vadovaujami Gražinos Sturo-
nienės. Smuiku pritars dr. 
Leonidas Ragas. Akompanuos 
Manigirdas Motekaitis. Akade
minė paminėjimo dalis vyks 
PLC salėje. Po garbės svečių 
pristatymo, sveikinimo žodi 
tars JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkė Regina Naru-
šienė. Pagrindinę kalbą pa
sakys Lietuvos generalinis 
garbės konsulas Čikagoje Vac
lovas Kleiza. Bus renkamos 
aukos LB veiklai paremti. 
Džiaugdamiesi išrinktu Lietu
vos prezidentu iš LB Lemonto 
apylinkės, džiaukimės ir 80-
siomis Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo metinėmis. 
Brangindami tai, su dideliu 
dvasios pakilimu švęskime 
visi šią šventę ir istorinį įvykį. 
Kviečiame dalyvauti pami
nėjime. 

Brighion Parko LB pirm. Salomėja Dauliene šiltai sveikina išrinktąjį Lie
tuvos prezidentą Valda Adamkų. Nuotr Jono T a m u l a i č i o 

universitete, jam nusišypsojo 
laimė siekti magistro laipsnio 
garsiajame Yale universitete, 
kurį baigė su pagyrimu. Jau 
studijuodamas, Vytas nemaža 
vaidino, o baigus Yale, atsi
darė durys net į Broadvvay. 
Tačiau garsiausioje Amerikos 
scenoje jis mažai vaidino. Jį 
traukė filmai, televizija. 

Pasisekė gauti darbų Holly-
vvoode. kur vaidino daugelyje 
filmų, su garsiausiais šio 
krašto artistais, nors jis pats 
ir nebuvo pirmaujančiose ro
lėse. Jis dažnai kviečiamas 
kaip „Guest artist" vaidinti ir 
televizijos filmuose bei kito
kiose programose. Neseniai jį 
matėme kino teatruose rody
tame vaidybiniame filme „De-
vifs Advocate", o televizijoje 
bent pora kartų per mėnesį jis 
matomas naujose ar kartoja
mose programose. 

DIDELĖ DOVANA 
BALZEKO MUZIEJUI 

Neseniai Balzeko muziejaus 
meno kūrinių kolekcija gero
kai pasipildė. 21 tapybos ir 
grafikos darbą muziejui pa
dovanojo gerai Čikagos lietu
viams pažįstamas gydytojas ir 
filantropas dr. Jonas Adoma
vičius. Šie Lietuvos tapytojų 
O. Juškos ir E. Marcinke
vičiaus bei grafikų D. Radze
vičiūtės, K. Petulio, R. Kepe-
žinsko, D. Jonkaitytės ir D. 
Gražienės darbai buvo ekspo
nuojami 1993 metais Čikagos 
Jaunimo centre rengtoje paro
doje. Po parodos kūriniai buvo 
parduodami. Dr. Jonas Ado
mavičius, pagailėjęs daili
ninkų ir jų darbo, vežant savo 
kūrinius, ėmė ir, daug nesi
rinkdamas, nupirko visą vi
sutėlę parodą. Tiksliau, ją nu
pirko ne dr. J. Adomavičius 
asmeniškai, o jo vadovaujama 
šalpos organizacija Alvudas. 
Na, o dabar visus šiuos kū
rinius Alvudas padovanojo 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejui, kur jie džiugins muzie
jaus lankytojus ir pažindins 
juos su šiuolaikine Lietuvos 
daile. Muziejus labai dėkingas 
dr. J. Adomavičiui ir visam Al-
vudui už šią didelę dovaną. Ta 
pačia proga dėkojame ir vi
siems muziejaus rėmėjams. 

K.V. 

Ateit ininkų namuose ruo
šiamas Gavėnios susikaupi
mas bus šeštadienį, kovo 14 d. 
Jam vadovaus kun. Rimas Gu
delis, kuris yra neseniai atvy
kęs iš Lietuvos ir šiuo metu 
darbuojasi Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijiečių sielovadoje. 
Norintieji susikaupime daly
vauti, prašomi tą datą pa
sižymėti, o smulkesnės infor
macijos bus pateiktos vėliau. 

retas anksčiau girdėtų atsis
veikinimų žodžių, labai įver
tino savo tėvą. ypač kuomet 
jaunystėje mirė mama Aldona 
ir vien tik tėvas turėjo 
rūpintis juo bei kitais dviem 
— kiek vyresniais — broliais. 
Dabar ne vien tik jis, bet ir jo 
du broliai yra pasiekę savo 
profesijose aukštumas. 

Lauksime tolimesnių žinių 
iš Vyto, kuris sutiko informuo
ti mus apie pasirodymus toli
mesniuose filmuose ir televizi
joje. Geros sėkmės, Vytai! 

Edvardas Šulaitis 

Akt. Vytas Ruginis. 

ARKIVYSK. 
S. TAMKEVIČIUS 

LANKĖSI „SEKLYČIOJE" 

Pirmiausia Jis kalbėjosi po
ra valandų su „Lietuvos Vaikų 
vilties", .Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetu. Partizanų 
globos fondo nariais ir „Mar
gutis II" darbuotojais,o paskui 
kalbėjo vyr. lietuviams „Sekly
čioje". 

JAV LB Soc. reikalų tarybos 
rėmuose dirbančių „Lietuvos 
Vaikų vilties", „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetų ir Lie
tuvos Partizanų fondo darbu 
supažindino LB Soc. reik. ta-

Kauno arkivysk. metropolitas Sigitas Tamkevičius „Seklyčioje" 
narių tarpe. 

įvairių organizacijų, padedančių Lietuvai, 

rybos pirm. Birutė Jasaitienė. 
Ji nurodė, kad „Lietuvos Vai
kų vilties" (L.V.V.) komitetas 
įkurtas 1991 m. ir jam dabar 
vadovauja pirm. Gražina 
Liautaud. JAV yra 3 skyriai: 
Čikagoje, St. Petersburge ir 
Los Angeles. Geraširdžių žmo
nių aukomis yra atvežami iš 
Lietuvos vaikai su ortopedi
nėmis ir nudegimų negaliomis 
ir gydomi nemokamai Shrin-
er's ligoninėse. Vaikai ir juos 
atlydėję motinos/tėvai gydymo 
metu gyvena „Seklyčioje". Iki 
šiol taip jau yra atvežta ir gy
dyta per 100 vaikų. Čikagos 
Shriner's ligoninės vyr. chirur
gas dr. J. Lubicky su grupe gy-
dytojų-specialistų ir med. se
selių ir šįmet sausio mėn. va
žiavo jau aštuntą kartą į Lie
tuvą vaikus operuoti. Taip jie 
praleidžia savo atostogas, šį 
kartą Lietuvos valdžia jiems 
padėkojo, apdovanodama juos 
žymenimis ir laikrodžiais. Gy
dytojai žadėjo, kad važiuos vėl 
padėti Lietuvos vaikams. 
L.V.V. yra įrengusi Vilniaus 
Santariškių vaikų klinikose 2 
operacines ir nusiuntusi 7 
mln. dol. vertės įrangos. 4 gy
dytojai buvo atvažiavę iš Lie
tuvos Shriners ligoninėje pasi
tobulinti. 

„Lietuvos Našlaičių globos" 
(L.N.G.) komitetas įkurtas 
1993 m. Dabar jam pirminin
kauja B. Jasaitienė. Šiuo lai
ku Lietuvoje yra globojami 
649 našlaičiai, siunčiant po 
150 dol. 3 kartus metuose 
kiekvienam. Pinigai siunčiami 
L.N.G. patikėtiniams Lietuvo
je, kurie perduoda vaikų glo
bėjams. Patikėtiniai Lietuvoje 
yra Gražina Landsbergienė, 
Kaimo vaikų fondas ir keletas 
kunigų. Patikėtiniams pernai 
buvo išsiųsta 130,000 dol., 
užpernai — 115,000 dol. B. Ja
saitienė sakė. kad apyskaita 
yra skelbiama spaudoje, o ge
radariams padėkojama. 

Lietuvos Partizanų globos 
fondas <LPG fondas) įsteigtas 

1995 m., pirm. — Leonas Mas-
kaliūnas. Pirmininkui nega
lėjus dėl ligos dalyvauti, Povi
las Vaičekauskas, to fondo 
sekretorius, paaiškino apie 
fondo darbus. Jis sakė, kad 
labiausiai užmiršti yra laisvės 
kovotojai, kurie kovojo ir žuvo. 
Iki šiol nei vyriausybė, nei 
prezidentas jų reikalais nesi
rūpino. Prezidentas partizanų 
aukų niekad neprisimena, net 
ir Lietuvos Konstitucijoje ne
rasta vietos šiems žmonėms. 
Gyvų yra 450 partizanų. Jų 
amžiaus vidurkis yra 75-85 m. 
Jie miršta. Pereitais metais 
mirė 52. Seimas dabar priėmė 
įstatymą, pripažįstantį kario 
savanorio statusą. Seimo nu
tarimu bus mokama 500 litų 
pensija. Pensijai gauti Lietu
vos Laisvės kovos sąjūdis pri
statė 335 partizanų sąrašą su 
liudijimais, bet buvo pareika
lauta, kad kiekvienas asmuo 
atskirai rašytų pareiškimą. 
Tarp daugybės pareiškimų šis 
sąrašas atsidūrė paskutinėje 
vietoje, o prašymų apsvarsty
mas trunka labai ilgai. Taip 
pensija partizanui bus paskir
ta tik po kokių 4 metų, kai 
pensijos prašytojas gal jau bus 
miręs ir tos pensijos nebe
reikės. 

Lietuvos Partizanų fondas, 
gautomis aukomis iš gerašir
džių lietuvių ir iš partizanų 
„Šilo", „Girių aido" koncertų 
remia labiausiai vargstančius 
partizanus. Aukos siunčiamos 
per Lietuvos Laisvės kovos są
jūdį, kuris jas išdalina. 

Bronius Siliūnas supažindi
no arkivyskupą su „Margu
čio" įsikūrimu, dabar iki šiol ir 
dabartį įiu „Margučiu IF. Jis 
sakė, kad „Margutis i r yra 
Čikagos lietuvių nuosavybė. 
V-bos pirm. yra Marija Re
inienė, transliacijas prižiūri 
Br. Siliūnas, pranešėjais dirba 
Dalia Sokienė, Rytis Januška 
ir Emilija Andriulytė. „Margu
tis", įsteigtas Antano Vana
gaičio prieš 67 m., yra viena 
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ninkai, koncelobrave 10:30 vai. r. Mišias (iš 
i -Iirtris Sarauskas. Kauno arkivyskupas me 

seniausių radijo valandėlių. 
„Margutis i r išsilaiko lietuvių 
aukomis ir skelbimais. „Mar
gutį" kadaise buvo galima gir
dėti visoje Amerikoje, bet są
lygos keitėsi ir dabar trans
liuojama iš mažesnės stoties 
1/2 vai., 5 kartus savaitėje. 
„Margutis IF visų pirma duo
da įvairių organizacijų prane
šimus, ir tai daro nemokamai. 
Organizacijos atsiunčia aukų. 
„Seklyčia" nuomos neima, nes 
„Margutis IF dirba visuome
nės labui. 

Arkivysk. S. Tamkevičius 
džiaugėsi, galėjęs išgirsti apie 
L.V.V., „L. Naši. globos" komi
tetų, Partizanų fondo ir „Mar
gučio II" veiklą iš „pirmų šal
tinių". Sakėsi daug buvo gir
dėjęs, bet daug nežinojo. 

A. Smolinskas „Lietuvos 
Našlaičių globos" komiteto 
vardu įteikė arkiv. S. Tamke-
vičiui auką Lietuvos našlaičių 
reikalams. 

Šio gausaus pasitarimo da
lyviai džiaugėsi, galėję su ar
kiv. S. Tamkevičiumi ne tik 
artimiau susipažinti, bet ir pa
sidalinti mintimis apie me
džiaginės ir dvasinės pagalbos 
teikimą jos reikalingiems. 

Po šio pasitarimo arkiv. S. 
Tamkevičius aplankė vyr. lie
tuvius „Seklyčios" trečiadienių 
popietėje ir su jais pora va
landų pabendravo, už tai vyr. 
lietuviai Jo Ekscelencijai yra 
labai dėkingi. 

Aldona Šmulkštienė 

SKELBIMAI 
x Muz. Arūnas Kamins

kas diriguos Johann Strauss, 
Jr. operetę „Die Fledermaus". 
Operetę stato DePaul univer
sitetas. Spektakliai: vasario 6 
d. penktadienį, vasario 7 d.. 
šeštadienį 7:30 vai. vakaro ir 
vasario 8 d. sekmadienį, 2 vai. 
p.p. DePaul University Merle 
Reskin Theatre, 60 E. Balbo Dr., 
Chicago. Bilietus galima užsi
sakyti ir telefonu 312-922-1999. 

x „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas šiuo metu 
globoja virš 650 našlaičių 
Lietuvoje. Pratęsdami globą 
kitiems metams, po $150, 
metinį mokestį, atsiuntė naš
laičių rėmėjai: Knights of 
Lithuania Maspeth Coun-
cil 110 per Ann Morrisey, 
Ona ir Ramūnas Girniai, 
South Boston. MA, Juozas 
Kazlauskas, Chicago, IL, 
Lietuvos Vyčiu kuopa 147, 
St.Petersburg, FL, Julius 
G.Vilčiauskas, Waterbury, 
CT, Viktorija Karaitis, 
Union Pier, MI, Vaiva Vė
braitė, Durham, CT. Cons-
tantine Stankus, Lockport, 
IL. Našlaičių vardu dėkojame 
geriesiems rėmėjams! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas, 2711 W. 71 St., Chi
cago IL 60629. 
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