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JAV prezidentas pakartojo,
remias NATO plėtimą

Pulk. J. Gečas taps karo
diplomatu Kopenhagoje
Vilnius, vasario 20 d. (AGEP)
— Ministro pirmininko potvar
kiu nuo antradienio iš pareigu
atleistas Krašto apsaugos
ministerijos sekretorius pulki
ninkas Jonas Gečas jo paties
prašymu.
Šiomis dienomis krašto ap
saugos ministras Linas Linkevi
čius turi paskirtį J. Gečą Lie
tuvos gynybos atašė Danijoje.
Tam jau yra pritarusi Lietuvos
užsienio reikalų ministerija bei
gautas Danijos sutikimas.
Pulk. Jonas Gečas. 42 metų,
taps trečiuoju Lietuvos kariniu
diplomatu užsienyje. Latvijoje ir
Estijoje šį darbą jau dirba
kapitonas Gintaras Bagdonas, o
Lenkijoje — kapitonas Romas
Satkus.
Šiais metais dar turėtų būti
p a s k i r t a s Lietuvos gynybos
atašė NATO būstinėje Briusely
je. Juo greičiausiai taps Krašto
apsaugos ministerijos genera
linis inspektorius komandoras
Eugenijus Nazelskis. Ketinama
skirti ir Lietuvos gynybos atašė
JAV. tačiau šiam postui dar ne
parinktas kandidatas.
Pedagogo išsilavinimą turin
tis Jonas Gečas nuo 1990 m. dir
ba krašto apsaugos sistemoje.
Jis vadovavo Savanoriškosios
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Čikaga, vasario 19 d. - JAV
prezidento Bill Clinton vasario
12 d. susitikimas Baltuosiuose
rūmuose su JAV Vidurio ir Ry
tų Europos Koalicijos (CEEC)
delegacija aprašomas Ameri
kos Lietuvių Tarybos (ALT)
Informacijose. Čia pažymima,
jog ši organizacija atstovauja
18-ai JAV organizacijų, kurioms
priklauso 22 milijonai AV pilie
čių. Šiai koalicijai priklauso ir
lietuvių organizacijos: Amerikos
Lietuvių Taryba, JAV Lietuvių
Bendruomenė (kurios praneši
mas apie šį susitikimą paskeib
tas vasario 15 d. „Drauge" —
Red.) ir Lino Kojelio vadovauja
mas JAV-Baltijos Fondas.

Krašto Apsaugos Tarnyboje
(SKAT), vėliau perėjo dirbti į
ministeriją. Jis buvo atsakingas
už personalo formavimą, vėliau
tapo tarptautinių ryšių vadovu,
rūpinosi pirmųjų Lietuvos tai
kos palaikymo pajėgų kūrimu.
Vėliau pulkininkas pusei metų
buvo išsiųstas į Kanados kari
nio koledžo gynybos politikos
kursus.
Išvykstant su ministerijos va
dovais buvo sutarta, kad grįžęs
jis vyks gynybos atašė pa
reigoms į Vašingtoną, tačiau
tam nepritarė kitos Lietuvos
žinybos.
Pulkininkas korespondentui
sakė nežinąs, kas ir kodėl
nepritarė jo skyrimui į Ame
riką. Tačiau jis teigė nemanąs,
kad postas Kopenhagoje yra kuo
nors blogesnis. „Danija yra ar
timiausia Lietuvos kariuome
nės partnerė, ir yra begalės dar
bo, stiprinant dvišalius karinius
ryšius", sakė Gečas.
Drauge su naujuoju karo
atašė j Kopenhagą vyks ir jo
šeima — žmona Janina ir
12-metė dukra Judita. Lietuvoje
liks jau suaugės sūnus Julius,
kuris seka tėvo pėdomis ir yra
pasirinkęs karo profesiją.

Pulk. J. Gečas buvo
apskųstas
Vilnius, vasario 20 d. (LR) Apie pulkininko Jono Gečo at
leidimą iš Krašto apsaugos mi
nisterijos sekretoriaus pareigų
ir numatoma
paskyrimą
Lietuvos gynybos atašė Danijo
je „Lietuvos ryte" rašo Violeta
Gaižauskaitė korespondencijoje
„Pulkininko karjera susvyravo
po Seimo nario skundo".
Ji rašo, jog užsienio reikalų
ministras Povilas Gylys nereko
mendavo pulk. Jono Gečo karo
atašė pareigoms JAV po to, kai
Seimo narys Aleksandras Bendinskas parašė ministrui Gyliui
laišką. Jame Bendinskas rašė,
jog J. Gečas nėra baigęs jokių
karinių mokslų, vadovavo sava
noriams, kai jie išėjo į „pakaunės miškus, tuo išgarsinda
mi Lietuvą" ir panašiai.
Seimo narys citavo prezidentą
A. Brazauską, kad „valstybės

pareigūnų negali temdyti joks
šešėlis", o Jonas Gečas, Bendinsko nuomone, toks nėra. Buvo
pateikta ir daugiau panašau po
būdžio priekaištų. Anot straips
nyje nenurodytų krašto apsau
gos sistemoje dirbančių asmenų,
kalbėjusių su korespondente,
Bendinsko motyvai, rašant tokį
laišką, yra tai, kad „Bendinskas
negali pamiršti savo senų sąs
kaitų, kai prarado vadovavimą
Šaulių sąjungai".
Straipsnyje nurodoma, jog Jo
nas Gečas yra baigės krizių
valdymo kursus Louisiana uni
versitete, JAV, stažavęsis JAV
Valstybės departamento diplo
matų apsaugos biure, Warminster studijų centre Didžiojoje
Britanijoje, NATO gynybos ko
legijoje Romoje, tobulino anglų
kalbos ir karybos žinias Bordeno karinėje bazėje Kanadoje.

Britanijos lietuvius nustebino
sprendimas atšaukti
R. Rajecką
Vilnius, vasario 20 d. (AGEP)
— Didžiosios Britanijos lietuvių
visuomenė pirmadienį paskelbė
Lietuvos prezidentui Algirdui
Brazauskui atvirą laišką, kuria
me rašoma, jog juos nustebino
sprendimas atšaukti iš pareigų
Lietuvos ambasadorių Jungti
nėje Karalystėje Raimundą Ra
jecką.
Didžiosios Britanijos Lietuvių
Sąjungos atvirame laiške teigia
ma, kad vtetos lietuvių visuo
menę dar labiau nustebino keti
nimas į šį postą paskirti buvusį
ministrą pirmininką Adolfą Šle
ževičių, kuris, kaip jau skelbta,
viešai pareiškė atsisakąs jam
siūlytų ambasadoriaus Didžio
joje Britanijoje pareigų.
Adolfo Šleževičiaus paskyri
mas ambasadoriumi Jungtinėje
Karalystėje „būtų įžeidimas
Didžiosios Britanijos vyriausy
bei ir nebūtų laikomas draugiš
ku poelgiu", sakoma Lietuvių
Sąjungos centro valdybos pir

mininko Jaro Alkio pasirašy
tame kreipimesi. Išeivijos
lietuvių atstovų manymu,
Lietuvos ir Didžiosios Britanijos
dvišalių santykių nesustiprintų
tai, kad ambasadoriumi būtų
paskirtas ekspremjeras, kuris,
likus kelioms dienoms iki Lie
tuvos Akcinio Inovacinio Banko
veiklos sustabdymo, atsiėmė
savo indėlius iš šio banko.
Kaip žinoma, nuo vasario 10
d. Raimundas Rajeckas yra at
šauktas iš Lietuvos ambasado
riaus Didžiojoje Britanijoje
pareigų ir iki kovo vidurio eis
laikinojo reikalų patikėtinio
pareigas toje valstybėje. Taip
padaryta po to, kai diplomatas
pokalbyje, spausdintame dien
raštyje „Respublika", pareiškė
manas, jog tuometinis ministrą*
pirmininkas Adolfas Šleževičius
„neturi nei padorumo, nei
garbes, nei sąžinės". Dėl to
ambasadoriui R. Rajeckui esą
gėda atstovauti Lietuvai.

suverenumą ir nepriklausomy
be. Taip pat pakartojo savo
paramą nuolatiniam, atsargiam
ir dėsningam NATO plėtimo
procesui, jjungiant naujas Eu
ropos demokratijas. Prezidentas
pabrėžė, kad NATO. kuris nėra
n u k r e i p t a s prieš bet kurią
valstybę, gali padėti jvesti nau
jai išsivysčiusioms demokrati
joms panašų saugumą ir stabi
lumą, koks buvo įvestas Vakarų
Europoje po Antrojo Pasaulinio
karo.
Antras klausimas, kurį kėlė
armėnų ir vengrų atstovai, buvo
Amerikos parama užsienio ša
lims. Buvo pasiūlyta, kad dali
nant šias lėšas, būtų leista
dalyvauti Koalicijos atstovams.
Prezidentas pareiškė, kad Cen
tro ir Rytų Europos pažanga
demokratinės sistemos ir lais
vos rinkos reformų link yra
labai svarbus Amerikos tikslas.
Taip pat prezidentas išreiškė
nusivylimą, jog kai kurie amenkiečiai mano, kad užsieniui ski
riamos lėšos yra daug didesnes,
nei iš tikrųjų yra. ir tai trukdo
lėšų paskirstymui.
Be paminėtų temų. buvo pa
reikšti pageidavimai, k u r i e
liečia žmogaus teises, Rusijos
užsienio politiką, susižinojimo
ryšius ir imigraciją. Tačiau šiais
klausimais detalios diskusijos
vyko su kitais JAV valdžios
pareigūnais. Tarp jų buvo JAV
saugumo patarėjas Anthony
Lake, šios Saugumo tarybos di
rektorius Centrinei ir Rviu Eu
ropai Daniel Fried, vyr direkto
rius Rusijos, Ukrainos ir Eura
zijos reikalams Chip Blacker.
Susitikimas su prezidentu vy
ko darnioje nuotaikoje. Prezi
dentas, įvertindamas Koaliciją
pareiškė, jog ji esanti ilgos
kovos prieš komunizmą ir už
laisve simbolis.

Kaip praneša ALTas, prieš
vykstant į Baltuosius rūmus
Army and Navy klube buvo koali
Vasario 12 d. JAV prezidentas Bill Clinton Baltuosiuose Rūmuose susitiko su Centrinės ir
cijos posėdis, kuriam pirminin
Rytų Europos Koalicijos amerikiečiu organizacijų pirmininkais NATO praplėtimo ir kitais
kavo CEEC pirm. Eugene Iwanklausimais. Gale stalo sėdi Koalicijos pirm. Eugene lwanciw (ukrainietis). Prezidento dešinėje
ciw. Tris valandas trukusiame
— Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Grofvyda» Lazauskas, kairėje — JAV Lietuvių
posėdyje sutarta dėl keliamų
Bendruomenės pirmininkė Regina Naruiienė (nuotraukoje nematyti) Kitoje pusėje kairėje ant
ras prie stalo — dr. Jonas Genys, Jungtinio Amerikos Fabaltiečių Komiteto JBANC pirmininkas.
klausimų ir jų tvarkos. Koalici
JAV Baltųjų Rūmų nuotrauka
jos vadovai buvo paruošę svarstyboms atitinkamą spausdinta
programą — leidinį susitikimo
Prezidentas
su JAV prezidentu proga.
nekomentuoja
Susitikimas su prezidentu
įvyko
Baltųjų rūmų Roosevelto
Šleževičiaus
salėje
ir tęsėsi apie 45 minutes.
Martinkų,
pastaruoju
metu
Vilnius, vasario 19 d. (AGEP)
pasitraukimo
Vėliau diskusijos su kitais
— Kauno apygardos teismas pir dirbusį Litimpeks banke. Jis
Vilnius, vasario 20 d. (AGEP) aukštais pareigūnais tesėsi dau
madieni iškėlė bankroto bylą buvo banko valdybos pirminin
Komercijos ir Kredito Bankui, ko pavaduotojas ir tarptautinio — Komentuodamas buvusio mi giau negu valandą.
nistro pirmininko Adolfo Šleže
pranešė Kauno apygardos teis departamento direktorius.
Pagrindinis klausimas, kurį
Komercijos ir Kredito Bankas vičiaus nutarimą pasitraukti iš Koalicija norėjo išryškinti pre
mo teisėjas Albinas Ceplinskas.
Bankroto byla iškelta, remian- yra jau devintas šalies bankas, LDDP vadovo posto, Lietuvos zidentui, buvo NATO plėtimas
tis Lietuvos banko ieškiniu ir kuriam per trejus patu* iškelta prezidentas Algirdas Brazaus į Centro ir Rytų Europą. įžan
išvadomis apie Komercijos ir bankroto byla. Šio banko tary- kas sakė tikėjęsis, kad „bus ginius pareiškimus tuo reikalu
Kredito Banko nemokumą. Sau bos pirmininkas Arvydas Kaza panašus sprendimas".
buvo pavesta pristatyti Ame
„Nevertinu nei teigiamai, nei rikos Lenkų Tarybos vadovui
sio 1 d. banko įsipareigojimai kevičius mano, jog bankas gali
viršijo grynuosius aktyvus 35.4 būti reorganizuotas arba ats neigiamai. Tai jo asmeninis rei Casimir Lenard ir JAV Lietu
tatytas. Korespondentui jis kalas", žurnalistams pasakė vių Bendruomenės pirmininkei
milijonais litų.
Lietuvos Bankas vasario pra sakė, kad bus pradėtos derybos valstybės vadovas, paprašytas Reginai Narušienei.
džioje uždraudė Komercijos ir su Lietuvos bankais dėl gali įvertinti Šleževičiaus sprendimą
Prezidentas Bill Clinton pa
Kredito Bankui atlikti svar mybės nupirkti Komercijos ir nebevadovauti LDDP ir neužim
reiškė,
kad Amerika rems naują
biausias operacijas ir kreipėsi į Kredito Banką, o su užsienio ti jam siūlyto ambasadoriaus
Europos
demokratijų saugumą.
teismą, prašydamas iškelti jam bendrovėmis dėl to derėtasi ir Didžiojoje Britanijoje posto.
Kaip žinoma, pirmadienį A.
bankroto bylą.
anksčiau.
Kreditoriai pretenzijas bankui
A. Kazakevičius sako, jog visą Šleževičius išplatino pareiš
gali pareikšti iki balandžio 15 banką būtų galima nupirkti už kimą, kuriame jis savo spren
dienos. Banko administrato- 12-14 milijonų litų. prelimi- dimą pasitraukti iš LDDP va
riumi teisėjas paskyrė Žilviną nariais skaičiavimais, banko dovo posto ir sustabdyti „savo,
nuostoliai dabar vertinami kaip partijos tarybos nario,
Talinas, vasario 20 d. (BNS)
daugiau nei 13 milijonų litų. įgaliojimus" motyvuoja tuo, kad — Nuomonių vieningumas tarp
Prezidentas paskyrė Anot Kazakevičiaus, „labai pastaruoju metu labai speku
Rusijos prezidento Boris Jelcino
laikinus ministrus daug padaryta, kad banke liktų liuojama LDDP galimo skilimo ir Vokietijos kanclerio Helmut
kuo mažiau problemų". Anot jo, tema. Kalbama apie tariamą Kohl yra pavojaus ženklas Esti
Vilnius, vasario 20 d. (AGEP)
viena užsienio bendrovių sąlygų konfrontaciją tarp „Šleževičiaus jai, pareiškė Estijos parlamento
— Iki suformuojant naują vy
buvo sumažinti banko aktyvus, LDDP" ir „Brazausko LDDP",
Užsienio reikalų komiteto pir
riausybe, prezidentas Algirdas
ir pastaruoju metu tai buvo da bet iš tikrųjų to nėra, pažymėta
mininkas Eino Tamm.
Brazauskas laikinai vadovauti
roma. Užsienio bendrovės, sakė pareiškime. Jame taip pat nu
Associated Press ir Reuters
Ryšių ir informatikos ministeri
A. Kazakevičius, norėtų pirkti rodoma, kad „yra viena partija,
žinių
agentūros pranešė, jog pir
jai pavedė susisiekimo minis
turinti bendrą programą, kurios
mažą banką.
trui Jonui Biržiškiui, o Valdymo
madienį,
vizito Rusijoje metu
Banko tarybos pirmininkas pagrindinius elementus ji bandė H. Kohl sakė verčiau išbrauk
reformų ir savivaldybių reikalų
įgyvendinti būdama valdžioje
ministerijai — socialinės ap mini dvi svarbiausias banko nuo 1993 metų".
siąs NATO plėtimą į rytus, nei
bankroto
priežastis.
Anot
jo,
saugos ir darbo ministrui Min
rizikuotų labiau įtempti san
daugui Mikailai. Atitinkamus bankas tapo nemokus, nes ap
tykius su Rusija Vokietijos
dekretus prezidentas pasirašė mirus tarpbankinių paskolų Centro Sąjunga siūlo kancleris pabrėžė, kad niekad
rinkai, nebeturėjo pakankamai
antradienį.
nesilaikys politikos, kuri pavokandidatą
grynų pinigų. Antroji priežastis
jun
pastatytų naujuosius, drau
Buvęs ryšių ir informatikos
yra EBSW grupės krizė, nes
vyriausybei
giškus partnerystės santykius
ministras Gintautas Žintelis pa
bankas iš esmės priklauso šiai
reiškė atsistatydinąs sausio
Vilnius, vasario 20 d. (AGEP) su Rusija.
pramoninei grupei.
Anot Eino Tamm, tai gali būti
pabaigoje, tačiau nesiejo savo
— Lietuvos Centro Sąjungos
EBSW steigėjai valdo apie
sprendimo su ekspremjero Adol
(LCS) valdyba pritartų, kad są tik tušti žodžiai, bandant sus
fo Šleževičiaus atstatydinimu ir 30% Komercijos ir Kredito jungos valdybos pirmininkas tiprinti Jelcino poziciją, artėjant
teigė nusprendęs pasitraukti iš Banko akcijų. Visas banko Egidijus Bičkauskas užimtų vi prezidento rinkimams Rusijoje,
politikos bei tęsti mokslinį akcinis kapitalas yra 10 mili daus reikalų ministro postą mi bet Estija turės atidžiai stebėti
jonai litų. Gyventojai banke turi
darbą.
nistro pirmininko Mindaugo padėtį. „Viena aišku — spren
apie 3.7 milijonus litų indėlių.
Lauryno Stankevičiaus formuo dimai dėl NATO plėtimo nebus
Buvęs valdymo reformų ir sa
jamoje vyriausybėje.
daromi šiemet", pasakė Tamm
vivaldybių reikalų ministras
Mindaugas Stankevičius dabar
Anot jo, Vokietijos nuomonė
Antradienį
išplatintame
Cen
Dėl pūgos —
vadovauja laikinai einančiai
tro Sąjungos pareiškime taip apie naujus NATO sąjunginin
nepravažiuojami
pareigas vyriausybei. Jis pa
pat teigiama, jog „LCS buvo ir kus yra gana svari: „Europos
skirtas naujuoju premjeru ir for
yra opozicijoje valdančiajai Parlamento prezidentas yra
keliai
muoja naują ministrų kabinetą.
LDDP". Tačiau, kaip pabrė vokietis, ir vokietis vadovauja
žiama
pareiškime, „pastarojo Vakarų Europos Sąjungai".
Vilnius, vasario 20 d. (AGEP)
meto
įvykių
raida reikalauja
Tuoj po to užsienio reikalų mi- — Antradienio popiete dėl pūgos
Estijos parlamento Užsienio
ypatingo
atsakingumo
bei dera reikalų komiteto pirmininkas
nistras Povilas Gylys pareiškė, prinešto sniego sudėtingiausios
jog R. Rajeckas pažeidė „valsty- eismo sąlygos buvo Klaipėdos, mų politinių sprendimų ir sakė, kad Estija ir toliau turi
bės veikimo principus". Anot Telšių, Tauragės, Šiaulių ir veiksmų".
reikšti savo tvirtą norą stoti j
Gylio, ambasadorius yra diplo- Panevėžio apskrityse. KelininNATO, vystyti savo gynybos pa
Likusioje Lietuvos dalyje jėgas.
matas, o ne politikas, todėl jis kai šių rajonų kelius valo nesusnegali „daryti politinių pareis- todami, tačiau dauguma rąjoni- pūga aprimo, o pagrindiniai
Estijos parlamento Tėvynės
keliai nuvalyti. Baigiami nu Sąjungos frakcijos vadas Mart
kimų" ir turi vykdyti vyriau- nes reikšmės kelių minėtose apvalyti ir rajoniniai keliai.
sybės politiką.
skrityse nepravažiuojami.
Laar, komentuodamas Kohl pa

Komercijos ir Kredito Bankui
iškelta bankroto byla

Vokietijos ir Rusijos vadovų
sutarimas kelia rūpesti Estijai
reiškimą dėl NATO plėtimo už
šaldymo nurodė, kad pagrin
dinis H. Kohl tikslas, šiuo metu
lankantis Maskvoje, buvo paro
dyti paramą B. Jelcinui ir kad
neverta dramatizuoti šio Vokie
tijos kanclerio p a r e i š k i m o .
..NATO, kaip toks, yra priėmęs
sprendimą plėstis", pažymėjo
Laar. „Abejoju, ar tai pasikeis".
Anot Laar, pasitarimai dėl
naujų narių priėmimo j NATO
prasidės, nepaisant Rusijos
p r i e š i n i m o s i , nors
sunku
pasakyti, kada jie užsibaigs.
„Nė viena iš Vidurio ar Rytų
Europos šalių nėra pasiruošusi
stoti į NATO", pastebėjo Mart
Laar. Estijos gynybos politikos
pagrind:nis tikslas yra jstojimas
į NATO, ir šis tikslas taip pat
išsakytas Estijos vyriausybės
patvirtintame gynybos politikos
dokumente
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KALENDORIUS
Vasario 22 d.: Šv Petro
Sostas; Maksimijonas. Margari
ta. Darvvdas. Gintaute. 1387 m
Lietuvos krikštas prie Vytauto
Didžiojo. 1732 m. gimė pirmasis
JAV prezidentas George Wa
shington 1857 m gimė skauti
jos steigėjas Robert Baden Pov*
ell.
Vasario 23 d.: Šv Polikarpas.
vyskupas, kankinys ' m i r ė 155
metaisi; Romaną. Roma. Gan
tautas. Siga. 1861 m gimė
aušrininkas .Jonas Šliūpas 1930
m mirė kalbininkas Jonas Jah
lonskis
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KUN. W. STANEVIČIAUS
JUBILIEJUS

Detroito „Gabijos" ir „Balti
jos" skautų tuntų ruošiama Ka
ziuko mugė vyks sekmadienį,
Š.m. lapkričio 20 dieną kun. kovo 3 dieną, tuoj po 10:30 šv.
VValter Stanevičius konceleb- Mišių, Dievo Apvaizdos Kul
ruos jubiliejines 50 metų kuni tūros centre. Skautai ruošiasi
gystės šv. Mišias Dievo Apvaiz mugėje išstatyti savo rankdar
dos bažnyčioje. Po Mišių, bus bius, kuriuos galės lankytojai
pietūs ir kunigo Stanevičiaus įsigyti. Bus įvairūs žaidimai ir
pagerbimas. 50 metų kunigys net vaikų žaidimo kambarys.
tės šventę organizuoja bendras Tėvų komitetas rūpinasi maisto
Šv. Antano ir Dievo Apvaizdos gaminimu Veiks ir tradiciniai
parapijų tarybų sudarytas komi laimėjimai, kuriems prašoma
tetas.
laimikiu — ..fantų". Juos gali
Kunigas Stanevičius, gimęs te įteikti Almai Sventickienei
1920 m. vasario 3 dieną. ar Rasai Karvelienei. Visi lau
Detroite. Jo motina. Izabelė kiami ir kviečiami kovo 3 dienos
Cibaitė. kilusi iš Vabalninko (sekmadienio) popietę praleisti
miestelio. Amerikon atvyko skautaujančio jaunimo tarpe.
1912 m. J o tėvas J u o z a s
Stanevičius, kilęs iš Kauno, į
JAV atvyko 1913 m. Tėvai yra P U T N A M , C T
jau mirę. Stanevičių šeima buvo
ir yra Sv. Jurgio ir Dievo Ap
BENDRU BŪRELIS
vaizdos parapijiečiai. Kun.
PUTNAME
Stanevičius baigė Šv. Jurgio
parapijos mokyklą. Kunigas
Nekaltai Pradėtosios Marijos
Stanevičius buvo įšventintas seserų veikla visiems mums
kunigu 1946 m. spalio 27 dieną. gerai žinoma. Jų renginiai yra
Buvęs Šv. Antano ir Šv. Petro tikra dvasios atgaiva. Jų ruošia
lietuvių parapijų klebonas. mos vaikų, jaunimo ir jaunu
Išėjęs į pensiją, kun. Stanevičius šeimų stovyklos, artimo meile
vėl buvo kardinolo pakviestas spindinti senųjų globa Matu
eiti kelių parapijų administra
laičio namuose, jų aktyvus daly
toriaus pareigas. Yra aktyvus
vavimas Lietuvos dvasinio atsi
Lietuvos Vyčių kuopų kapelio
nas ir veiklus „Pagalba Lietu naujinimo darbe mus labai džiu
vai" komiteto talkininkas. Jo gina. Todėl ir jų rėmėjų turime
sumanymu ir pagalba Vilkaviš beveik kiekviename JAV ir
kio k a t e d r a i buvo nusiųsti Kanados lietuvių telkinyje, ir
uždarytos Šv. Petro parapijos šie rėmėjai daug padeda se
bažnyčios suolai. Kunigas Sta selėms savo aukomis ir darbais.
Tačiau seselių darbams ir rū
nevičius yra tarpe įtakingiausių
kunigų Detroito arkivyskupijo pesčiams vis gausėjant, ypač
besiplečiant evangelizacijos rei
jekalams Lietuvoje, švęsdamos
savo vienuolijos 75 metų jubi
RUGIEN1ENĖ KALBĖJO
lieju, jos vėl prisiminė palaimin
V A S A R I O 16-TĄJA MININT
tojo Jurgio Matulaičio žodžius:
Lietuvių Bendruomenės Mi- „Kiek čia gero galėtų padaryti
chigano apygardos pirmininkė pasauliečiai vyrai ir moterys...
Liuda Rugienienė Vasario 16
Reikia stengtis sudaryti tokias
dienos tema kalbėjo per „Lietu
dievotų žmonių, tikrų katalikų
viškų melodijų" radijo laidą va
sario 13 dieną, o Clevelando lie kuopeles ir draugijas". Tą jos iš
tuvių telkinio Vasario 16 dienos r e i š k ė savo j u b i l i e j i n i a m e
minėjime, vasario 18 dieną buvo l a n k s t i n u k e šiais žodžiais:
pagrindinė kalbėtoja.
Į D O M I O S „LIETUVIŠKU
M E L O D I J Ų " PROGRAMOS
Lietuvos
Seimo
narys
Romualdas Ozolas dalyvaus
„Lietuviškų melodijų" radijo
valandėlės specialiai pratęstoje
laidoje š.m. vasario 25 dieną,
šeštadienį, nuo 8 iki 10 vai. ryto,
iš radijo stoties WPON, AM
banga 1460. Laidoje girdėsite ir
Antano Zaparacko paruošta ži
nių iš Lietuvos santrauką ir pa
sikalbėjimą su Seimo nariu ir
buvusiu ministru pirmininku
Gediminu Vagnorium.
Gavėnios metu. antradienio
laidose. 3 vai. po pietų. Šv. An
tano parapijos klebonas kun. Al
fonsas Babonas kalbės Advento
temomis, skirtomis specialiai
Detroito lietuviams, kurie dėl
sveikatos ar amžiaus negali lan
kyti savo šventovių Valandėlės
pranešėjas Edvardas Skiotys.
kuris talkina nuo pat valandė
lės įsikūrimo, dalį savo prog
ramų atlieka žemaitiškai. Skiočio redaguojamas programoms
žinias paruošia ir perduoda An
tanas Miciūnas. Valandėles pa
įvairina ir adv. Povilo Zumba
kio pasikalbėjimai su Algiu Za
paracku. Kiti valandėlės prane
šėjai yra Algis Lapšys. Stasys
Garliauskas ir Stasė Zaparackiene.
LIŪDI LIETUVOJE
M I R U S I O BROLIO
Jonavoje, vasario 3 dieną, po
gedulingų šv. Mišių, buvo palai
dotas a.a. Liudas Čepšys. 80 m.
amžiaus. Paliko žmoną Stefą,
sūnų Arvydą su šeima, dukrą
Elyte ir žentą Igną (irigaraičius
su šeima. ^>sutę -Joana Paškevi
čienę su šeima ir Detroite jo liū
dinčią sesute Stasę Zaparac
kienę su šrima bei daug kitu
giminių LietuvonIm

ST. P E T E R S B U R G ,

FL

N A U J A LIETUVIŲ K L U B O
VALDYBA
St. Petersburgo Lietuvių klu
bo valdyba keičiasi kas metai.
Paprastai rudenėjant sudaroma
Nominacijų komisija, kurios pa
reiga surasti kandidatus lapkri
čio mėnesį vykstantiems rinki
mams. Būna metų. kad kandi
datai surandami be jokio vargo,
ypač. jei visi, ar dauguma,
buvusių narių sutinka pasilikti
dar vieneriems metams. Kai
kuriais metais rinkimai sukelia
daug dėmesio, kai atsiranda du
asmenys kandidatuojantys pir
mininko pareigoms. Klubo na
riai domisi valdybos rinkimais,
gausiai dalyvauja susirinkimuo
se ir išklauso visų pranešimų
Praėjusių metų lapkričio mene
«į įvyko pirmoji dalis susirinki
mo. kuriame buvo renkami tik
valdybos nariai ir direktoriai.
Susirinkimui vadovauti buvo
pakviestas Mečys Silkaitis o
sekretoriauti Angelė Karnienė
Po trumpų valdybos narių pra
nešimų. Nominacijų komisija
pranešė, kad buvęs pirmininkas
Albinas Karnius sutiko pasilik
ti valdyboje dar vienerius me
tus. Kitoms pareigoms buvo su
rasti k a n d i d a t a i , tik vice
pirmininko pareigoms atsirado
du varžovai. PraveHus slaptą
balsavimą, išrinktu tapo An
tanas Gudonis. Baigiant susi
rinkimą, pirmininkas paminėjo
daromus papuošimus salėje ir
kalbėjo apie kitų metų pro
jektus

Sausio l.'i -KIS įvykių Vilniuje penkmečio minėjime. Detroitt Iš k. — Jonas Urbonas, buvęs
Amerikos Lietuvių Respublikonu federacijos pirm.innkas. Gražina Urboniene, Sandy Knollen
berg ir JAV Kongreso atstovas Joe Knollenberg.

„Palaimintojo Jurgio įsteigta
Nekaltai Pradėtosios Švenčiausios Mergelės Marijos vienuolija... kviečia pasauliečius prie jos
prisijungti malda ir darbu. Tai
reiškia, kad Vienuolijos dvasi
niam gyvenime Bendrakelei
viai, nors iš tolo. dalyvautų,
susipažindami su Vienuolijos ir
jos Steigėjo dvasia, drauge mels
damiesi, gilindami religines
žinias ir tvirtindami ryžtą sekti
Kristumi". Šie žodžiai apie
malda ir susipažinimą su palai
mintojo Jurgio dvasia rodo, kad
šis seselių kvietimas nėra ragi
nimas kurti kažkokius rėmėjų
antrininkus, nes seselės juk yra
patenkintos savo rėmėjų il
gamete veikla ir neabejoja, kad
jie ja ir toliau tęs.

nime ir čia užsieny, ir Lietuvoje.
Būrelio vadovės M. S a u l a i
tės-Stankuvienės rūpesčiu ši
knyga jau baigiama paruošti ir
tikimasi greitai ją išleisti. Taip
pat buvo kalbėta apie būrelio
plėtimą, apie panašių būrelių
organizavimą kituose lietuvių
telkiniuose ir Lietuvoje. Toks
praplėtimas būtų didelė p a r a m a
skleisti palaimintojo J u r g i o
dvasinį įnašą į mūsų gyvenimą
ir žinias apie seselių veiklą, bei
tos veiklos naujausius užda
vinius.
" Antra šio" susitikimo dalis
buvo malda į-palaimintąjį Jur

Putnamo platesnės apylinkės
rėmėjų tarpe atsirado keletas
lietuvių, kurie atsiliepė j šį se
selių kvietimą ir sukūrė tokių
„bendrakeleivių" būrelį, pava
dindami jo dalyvius bendrėmis
ir bendrais. Pagal seselių kvie
timą šio būrelio pagrindinis
tikslas y r a malda ir artimesnis
susipažinimas su palaimintojo
Jurgio Matulaičio mintimis, jo
darbais bei siekimais ir taip pat
pastangos skleisti lietuvių tarpe
mintis apie Matulaičio įnašą į
Bažnyčios gyvenimą Lietuvoje,
į lietuvių suartėjimą su Dievu.
Sausio 28 d. Putname Nekal
tai Pradėtosios Marijos vie
nuolyne susirinko šis bendrų
būrelis paminėti savo veiklos
pirmąsias metines ir šios vie
nuolijos įsteigėjo palaimintojo
arkivyskupo Jurgio Matulaičio
69-tąsias mirties metines. Šio
susitikimo pradžioje buvo kar
tu pasimelsta, pažvelgta į pra
ėjusių metų darbą, pakalbėta
apie ruošiamą knygą apie Jur
gio Matulaičio darbų ir minčių
vaidmenį šių dienų mūsų gyve-

susirinkimui taip pat vadovavo
Mečys Šilkaitis. sekretoriavo
Ange'ė Karnienė. Susirinkimui
pateikta darbotvarkė buvo pri
imta be pakeitimų. Pradžioje
buvo prisiminti metų bėgyje
mirę Klubo nariai. Visiems su
stojus, sekretorė Aldona Baukiene perskaitė amžinybėn iš
ėjusiųjų pavardes Po to Angelė
Karnienė skaitė išsamiai pa
ruoštą praėjusio susirinkimo
protokolą. Aldona Baukienė
pristatė naujuosius Klubo na
rius - jų pernai buvo net 37-ni.
Jonas Kirtiklis, pateikdamas
iždo stovį, pažymėjo keletą
stambesniu išlaidų. Finansiniai
klubas laikosi tvirtai. Kontro
lės komisijos pranešimą per
skaitė Petras Navazelskis. Buvo
ir kitu klubo šakų veiklos pra
nešimai. Iu buvo devyni. Visi
kalbėjo trumpai, paliesdami tik
pagrindinius nuveiktus darbus.
Bibliotekos reikalais kalbėjo
vedėja Sofija Salienė. Biuletenio
klausimais
redaktorius Me
čys Šilkaitis ir administratorius
Povilas Jančauskas. Dalila Mackialienė pranešė apie moterų
vieneto „Kvartetas" veiklą.
Choro darbus apibūdino seniū
nas Vladas Gedmintas. Tauti
nių šokių šokėjų grupės veiklą
Valdybos rinkimų tęsinys
nušvietė vadovė Kleofa Gaivyko š.m. sausio 6 dieną, kada
žauskienė Kultūrinių popiečių
buvo patiekti iždininko. Kontro
būrelio darbus ir planus papa
les komisijos ir Klubo ;itskirų
sakojo pirmininkė Angelė
•<iku veiki'1-- pranešini:,! Šiam

gi vienuolyno koplyčioje. Tai
buvo labai graži bendra malda
su seselėmis. Tai buvo palaimin
tojo Jurgio užrašų ištraukų ir
j a m skirtos giesmės posmų jun
ginys. Po to šio susitikimo daly
viai kartu papietavo vienuoly
ne ir po pietų dar valandėlę
kalbėjosi apie šv. Marijos maldą
„Magnificat", užrašytą Luko
evangelijoje, ir apie šios maldos
prasmę. Sutarta vėl susitikti
pas seseles kovo mėnesį, kartu
pasimelsti ir tęsti pasikal
bėjimus apie dvasini palaimin
tojo Jurgio palikimą...
Č. M a s a i t i s

Lietuvos Vyčių veikla
John F. Švelnis yra gavęs
bakalauro laipsnį iš statybinės
inžinerijos 1994 m. iš Illinois
universiteto Urbana-Champaign, kuriame jis tęsia mokslus
toliau, būdamas profesoriaus
asistentas. 1995 m. jis dėstė
kursą apie sustiprintą cementą
ir tais pačiais metais buvo
paskirtas vadovauti specialiems
tyrimams universitete. Be savo
tiesiogių pareigų J.F. Švelnis
vadovavo studentų grupei, ne
priklausomai nuo dėstomo kur
so atliekančiai studijas apie
įvairius statybos metodus, pri
John F Švelnis.
taikomus sunkiai pramonei, bet
Lietuvos vyčių organizacijai nedėstomus universitete.
J. F. Švelnis savo mokslus
ypač rūpi jaunimo mokslas ir
apskritai išsilavinimas. Kad baigs š. m. gegužės mėnesį.
rūpestis neliktų tik gražiais
norais, Lietuvos vyčių Amerikos
„PAGALBA LIETUVAI'
Vidurio vakarų apygarda kas
DARBAI I R ŠALPA
met skiria stipendiją pasižymė
VERTINAMI
jusiam lietuvių kilmės jaunuo
liui. Šiais metais stipendija,
Lietuvos Vyčių organizacijų
pavadinta Eleonore H. Laurin
vardu, paskirta J o h n F r a n k padalinys, „Pagalba Lietuvai"
Švelniui ir įteikta Lietuvos susilaukė padėkos laiškų iš Lie
vyčių metiniame pokylyje, įvy tuvos.
kusiame vasario 4 d. MartiJ u o z a s Galdikas, Vilniaus
niąue salėje. Čikagoje.
miesto savivaldybės Sveikatos
apsaugos, sanitarijos ir higienijos
skyriaus vedėjas, rašo: „Nuo
Karnienė. Atstovavimo SPIFširdžiai
dėkojame Jūsų organi
FS'e klausimu kalbėjo Albinas
zacijai
už
labdaros siuntą, kurią
Karnius. Jis pastebėjo, kad ir
šiemet Lietuvių klubas daly gavome nepažeistą. Joje esan
vaus St. Petersburge ruošiamoje čios medicinos priemonės yra la
Tarptautinėje mugėje. Paviljono bai reikalingos mūsų ligoniams.
puošimui vadovauti sutiko Ge Norėčiau informuoti, kad mes
nė Modestienė, o maisto paruo planuojame atidaryti Vilniuje
šimui Gražina Viktorienė. Pa Slaugos ir ilgalaikio gydymo li
skutinį pranešima perskaitė pir goninę. Jūsų parama, ypač so
mininkas Albinas K a r n i u s . Jis cialiniai remiantiems Lietuvos
suglaustai papasakojo kas buvo piliečiams, yra laukiama. Lin
atlikta per praėjusius m e t u s ir kime J u m s sėkmės ir tikimės
dėkojo visiems prisidėjusiems ateityje sėkmingo abipusio
prie Klubo veiklos. Atsakius į bendradarbiavimo''.
paklausimus susirinkimas buvo
Kun. P e t r a s A d o m o n i s ,
baigtas ir visi pakviesti paben „CARITO" vadovas Utenoje,
drauti vaišinantis kavute ir pareiškė: „Visuomet prisime
pyragaičiais.
name Jus ir visus geradarius su
Kitą dieną, sekmadieni, įvyko meile ir pagarba. Esame dėkin
oficialus pareigų perdavimas. gi Jums ir visiems talkinin
Visi buvusios ir naujos valdybos kams. Mes dar turėjome pako
nariai su žmonomis ir vyrais voti dėl savarankiškumo tvar
buvo susodinti prie priekyje k a n t Šv. Klaros ligoninės rei
jiems paruoštų stalų. Pietums kalus. Dabar tokia padėtis —
pasibaigus, pirmininkas Albi „ C a r i t a s " steigėjas gauna pa
nas Karnius pristatė kiekvieną statą, savivaldybė — rėmėjas.
valdybos narį, įdomiai apibūdin Savivaldybė apmoka aukštes
damas jo atliktus darbus kaden niojo medicinos personalo algas,
cijos metu. Baigdamas išreiškė o visą kita vykdo „Caritas".
ypatingą padėką klubo virėjams Nuoširdus ačiū už didžiulę pa
Kostui ir Nijolei Dimams, už ramą".
A n t a n a s Vinkus, Lietuvos
kiekvieną sekmadienį be prie
kaištų pateikiamus pietus.
/ Respublikos Sveikatos apsaugos
ministras, rašo: „Dėkojame 'Aid
Me*ys to Lithuania" organizacijai už
STIPENDIJA GABIAM
JAUNUOLIUI

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto
"««**'"« H metu
JAV
$9500 $55.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110 00 $60.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$55.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45 00
Užsakant i Lietuvą
(Air eargo)
$100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00
Užsakant į užsieni
oro pastot
$50000 $250.000
Tik šeštadienio laida
$160 00 $85.00

3 mėn.
$35.00
$40.00
$30.00
$35.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Administratorius Pijus Stoneius
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis. MIC
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
.
• Redakcija už skelbimu turini
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

paramą ir pagalbą aprūpinant
Lietuvos gydymo ištaigas me
dikamentais ir gydymo priemo
nėmis. Esant sunkiai ekonomi
nei situacijai, pagalba, kurią
mes gauname iš labdaringų or
ganizacijų, kaip 'Aid to Li
thuania', yra svarbi ir verti
nama. Nors Lietuvos gydytojai
yra gerai paruošti ir gali teikti
kvalifikuotą aukštos kokybės
gydymą mūsų gyventojams,
jiems dažnai trūksta medika
mentų ir gydymo priemonių.
Jeigu ne Jūsų pagalba, mes ne
būtume padarę tokios pažangos
gerinant Lietuvos sveikatos
apsaugos sistemą. Norėčiau pa
dėkoti už pagalbą, g a u n a n t
Hepatito B. vaksiną Vilniaus ir
Kauno miesto medikams. Pirma
vakcinacijos dalis jau baigta, ji
sukėlė didelį susidomėjimą ne
tik gydymo įstaigose, bet ir
spaudoje. Ši programa labai
svarbi, nes ji apsaugoja gydy
tojus nuo sunkių ligų ir leidžia
jiems toliau aptarnauti savo li
gonius. Mums reikėtų vakcinuo
DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS
3M0 W M »t T«4 (70*) 42241101
vaaodos :.aqa suSita'-mą
.—va 3 v p p 7 v v att-a '2 30 3 •> p i
••eta jžearyta ketva i 3 » p p
pe^k! • iesta 9 v • 12 v p p
•132 S KsOtta Ava.. CMcasjo
(312) 77SSM* a't>a (312) 44*4441

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:304-00: šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotu
straipsniu nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

ti 30,000 asmenų, norint visiš
kai apsaugoti visas Pasaulinės
Sveikatos organizacijos nusta
tytas rizikos grupes. Kadangi ši
vakcina yra brangi, prašyčiau
Jūsų pagalbos, gaunant dau
giau vakcinos dozių. Mes norė
tume, esant galimybei, pasi
kviesti Amerikos gydytojus at
vykti į Lietuvą pasidalinti savo
žiniomis, įgūdžiais, su kole
gomis iš Lietuvos. Norėčiau pra
šyti pagalbos surasti gydytojus,
kurie norėtų atvykti pas mus
labdaros tikslu. Jei Jūsų tarpe
būtų tokių žmonių, norėčiau su
sisiekti su jais. Dar kartą dėkoju
už didelę pagalbą, ir tikiuosi,
kad ir toliau bendradarbiausi
me, gerinant Lietuvos sveikatos
apsaugos sistemą".
paruošė R e g i n a J u š k a i t ė
LINAS A MDRYS, MJ).
Opruatmotogaa/Akiu Chirurgas
I a HMgasansI Av*.
.44414
4144 W
312CarsJtoc Dtefnoat*. U a
• 1 3 2 $. Kodzlo Ava.
Chicago. IL 4 M 2 4
Tol. 312-434-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ooos AUGLIUS ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KO.i'v VENAS
KOSVETlNE CHIRURGIJA

OR. JOVITA KERELIS
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STATISTIKAI VYKDO
POLITIKŲ UŽSAKYMUS
ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ
Lietuvos Respublikos Statisti
kos departamentas ir Lenkijos
Respublikos Statistikos valdyba
pravedė etnosiociologinį tyrimą,
skirtą Lenkijoje gyvenantiems
lietuviams ir Lietuvoje gyve
nantiems lenkams. Leidinys,
pavadintas „Lenkai Lietuvoje —
lietuviai Lenkijoje — 1994", pri
statytas buvo Varšuvoje spau
dos konferencijos metu š.m. sau
sio 22 dieną. Lietuvai atstova
vo Statistikos departamento
vicedirektorius Petras Aldys bei
Irena Mazūrienė.
Spaudos konferencija nesukė
lė lenkų žurnalistų tarpe ypa
tingo dėmesio, o visi klausimai,
kaip čia įprasta, sukosi apie
Lietuvos lenkų reikalus. Ryto
jaus dieną keli laikraščiai šiam
įvykiui skyrė porą mandagių
eilučių, nepamirštant pacituoti
Petro Aldžio žodžių: „Prieš šių
duomenų publikavimą tyrimus
parodėme Lietuvos prezidentui
Brazauskui. Tai jų pagrindu
Brazauskas pareiškė neseniai
Lietuvoje viešinčiam Lenkijos
seimo maršalkai Jozefui Zychui.
kad dar niekuomet istorijoje
nebuvo tokie geri lenkų-lietuvių
santykiai, kaip dabar". (Gazeta
Wybovcia, 1996.01.23).
Tad su dideliu įdomumu pra
dėjau vartyti knygelę, kuri
Lietuvos prezidentui ir kitiems
politikams įkvėpė tiek daug
optimizmo.
Leidinio autoriai pažymi, kad
tyrimo rezultatai turėtų sudo
minti abiejų valstybių politikus,
sociologus, kalbininkus, istori
kus bei t a r p t a u t i n e s insti
tucijas.
Istorikams, ypač Lietuvos, be
abejo, įdomi bus pati pratarmė,
parašyta ezopine kalba. Rašant
apie abiejų valstybių santykių
raidą, mikliai išvengta lenkų
ausiai nemalonių žodžių, nors ir
kartais nusižengiama istorinei
tiesai. Nerasime čia nei Pil

sudskio, nei Želigowskio veiks
mų įvertinimo, nėra žodžio
„okupacija", o tiktai „(...) 1919
metų balandžio mėnesio įvykiai,
kai Vilnius ir visa rytinė Lietu
vos dalis buvo užimta tuometi
nes Lenkijos kariuomenės, vyko
mūšiai. (...) Aštuoniolika metų
Vilnius ir Vilniaus kraštas buvo
Lenkijos valdžioje... I Lenkiją
repatrijavo dauguma lenkų... iš
tuštėjo Vilnius..*..) I šias vietas
iš įvairių vietovių atsikėlė lie
tuvių..."
Po tokio įvado išspausdinta
meritorinė dalis. Pateikiami
tyrimų, a t l i k t ų 1994 metų
rugsėjo ir spalio mėnesį tikslai,
rezultatai bei išvados. Tyrimo
metu buvo domimasi šiomis te
momis: 1. simpatija ir antipati
ja šalims ir tautoms; 2. tradici
jų, kalbėjimo, mąstymo kalba;
3. tautinė savimonė; 4. šeimos
ir jos narių socialinė-ekonominė
padėtis. Buvo apklausiami toje
pačioje valstybėje, tose pačiose
vietovėse gyvenantys lenkai ir
lietuviai. Lietuvoje apklausa
buvo pravesta tankiausiai len
kų apgyvendintose teritorijose:
Vilniaus bei Vilniaus rajone,
Šalčininkų mieste ir rajone,
Trakų. Širvintų, Šalčininkų,
Švenčionių bei Molėtų rajonuo
se. Panaudota buvo sisteminės
atsitiktinės atrankos būdas, ir
minėtose Lietuvos teritorijose
apklausta 4,112 žmonių: 1,953
lietuvių t a u t y b ė s atsakovų
(47.5'*), ir 1,883 lenkų tautybės
atsakovu (45.8%); 276 nurodė
kitą, nei ankščiau minėtos,
tautybe.
Parenkant apklausinėjamuo
sius Lenkijoje, naudotasi kito
kiu principu nei Lietuvoje. Ka
dangi Lenkija niekuomet nerin
ko informacijos apie visuomenės
tautinę struktūrą, negalima bu
vo panaudoti tokio pat atrankos
būdo, kaip Lietuvoje. Todėl ty
rimo teritorija pasirinkti buvo

jos gilumą, a r saugumo perse
kiojimo, neprisipažino prie savo
tautybės; tą mikliai išnaudojo ir
bažnytinė hierarchija, beveik
keturiasdešimčiai metų išgujus
lietuviškas Mišias iš Seinų
bazilikos. Atsižvelgiant į šią
aplinkybę ir apskritai žmonių
atsargumą santykiuose su „val
džios" atstovais (o tokiais buvo
klausinėtojai — Suvalkų vaiva
dijos statistikos valdybos dar
buotojai) — yra pagrindo abejoti
kai kuriu duomenų patikimu
mu... Kaip jau buvo minėta, sta
tistikai „surado" Seinuose vos
8.9% lietuvių, nors net lenkų
viešmenyse rašoma, kad kas
trečias miestelio gyventojas yra
lietuvių kilmės. Bijau, kad
tyrimų rezultatais ateityje gali
piktnaudžiauti, nepalankiai į
Lietuvoje klausinėtojais buvo lietuvių mažumą žvelgianti,
parinkti mokytojai, dirbantys Seinų miestelio ir valsčiaus
atrinktų teritorijų mokyklose, valdžia.
Vilniaus, Vilniaus Pedagoginio
Tyrimų autoriai pripažįsta,
bei Lenkų universiteto studen
kad
svarbiausią vaidmenį tau
tai (!) (savo ruožtu, įdomu, kad
tinio
t a p a t u m o išlaikymui turi
Lietuvos valstybinė institucija
švietimas,
mokykla. Deja, at
tyrimams pravesti kviečia ne
likti
t
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i jokiu būdu neat
įregistruoto ir neteisiškai vei
spindi
lietuviško
švietimo padė
kiančio universiteto studentus).
ties
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Suvalkų vaivadijos statistikos
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ir
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je,
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duome
valstybės tarnautojai, nemokan
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ryškiai
asimetriškai
tys lietuvių kalbos. Jiems tiktai
„talkino" Vilniaus Pedagoginio Lenkijos lietuvių nenaudai.
universiteto studentai, nuolat Leidinio dalyje, skirtoje Lietu
gyvenantys Lenkijoje. Lenkijos vos lenku švietimui, plačiai
lietuviams klausimai pateikia nušviečiama lenkiškojo švieti
mi buvo lenkų kalba ir, tik pa mo būklė. Sužinome, kad veikia
reikalavus, duodama buvo lietu 125 mokyklos su lenkų dėsto
mąja kalba, kuriose mokiniai
viškas klausimas.
mokosi iš lenkiškų vadovėlių, ir
Visuose socialoginiuose tyri mokslas vyksta tiktai lenkų
muose sėkmė priklauso didžia kalba. Toliau informuojama,
dalimi nuo pasirinktų klausinė kad lenkų kilmes jaunimui tai
tojų, ypač, jei klausimai yra apie komos lengvatos stojamųjų eg
tokius opius ir jautrius dalykus, zaminų metu, k a d Vilniaus
kaip tautybė, santykiai ir požiū Pedagoginiame universitete bei
ris į valstybinę tautą, į mišrias Vilniaus universitete yra spe
vedybas ir pan. Seinų krašto lie cialybės ir grupės lenkų dėsto
tuviai ypatingai jautriai ir at ma kalba, veikia nors ir neregis
sargiai žiūri į visokius apklau truotas, beUvaldžių remiamas
sinius, juolab, kad ne vienas jų l e n k ų u n i v e r s i t e t a s , ir t t .
dar prisimena pokario metais Tyrimo autoriai taip pat domė
saugumo pravestą „apklausinė josi, koks n u o š i m t i s lenkų
jimą* : tuomet dauguma lietu kilmės jaunimo studijuoja bei
vių, bijodami trėmimo į Lenki- koks nuošimtis lenkų kilmės
Lietuvos piliečių t u r i aukštąjį
išsilavinimą.

du valsčiai: Seinų ir Punsko,
vėliau jų ribose išrinktos buvo
23 vietovės, kuriose, tyrimo
autorių nuomone, lietuviai
sudaro nemažą gyventojų dalį.
Tik tyrimo metu paaiškėdavo,
kokios tautybės yra tiriamas
asmuo. Panaudojus tokią tyri
mo tvarką gauti 2,533 žmonių
atsakymai, jų tarpe 1,054, t.y.
41.6 p r o c , nurodė esą lietuvių
tautybės ir 1,462 (57.7%) lenkai.
Tuo būdu „ieškant" atsakovų,
Seinuose atrasta tiktai 8.9%
lietuvių (pačių Lenkijos valdžių
paskaičiavimais — Seinuose kas
trečias gyventojas yra lietuvių
tautybės). Bet ne tik atsakiusių
jų, o ir klausinėtojų atrankos
tvarka galėjo iškreipti tikrąjį
tautinės struktūros vaizdą.
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Sepel aukštiel
ninkas, ranka įkibęs į lovos koja. piktai niurna, ko gero
irgi sapnuoja, kad kas nors jau bando autobuso langų
valiklius pavogti, o jis tuoj tvos tokiam vagišiui per
sprandą, tik va, lovos koja nepasiduoda išlupama.
Miegok, kad gudrus, kai pro langus šviesa visom jė
gom veržiasi, o įmigę kaimynai visai išblaško. Be to. dar
tas nelemtas niežulys Vaikinus raminau, kad čia jokių
blakių nėra. tačiau pats kitaip galvoju — tas įkyrus
niežėjimas, o ir tamsūs taškai ant pižamų ką kita byloja.
Patyliukais, kad neišbudinčiau kolegų, ropščiuosi iš
lovos, užsitraukęs treningus, kelionėje tai nepa
mainomas drabužis, pravėręs duris, ant pirštų galų
tapšnoju į lauką
Rytas dar ankstyvas, gal kokia ketvirta valanda, bet
ryški saule be debesėlio kopia aukštyn ir spigina j
langus. Perėjus gatvę, tęsiasi, kaip minėta, mūro kran
tine. Plačiai išsiliejusi liūliuoja ir supasi lyg jūra Neva.
Čia daug maloniau negu tvankiam kambary, ir blakes
nevargina
Besigerint saulėtu rytu. iš kažkur atsiranda vyriš
kis, stabteli prie krantines ir atrodo lyg rengtųsi
pokalbiui Ir kas jį čia šiuo laiku atnešė, bet negi klausi.
„Jūs rusiškai suprantant". - lyg klausdamas, lyg
užsitikrindamas sako vyriškis - stambokas, į basutes
įsispyręs, sportiniais marškinėliais.

Deja, leidinio autoriai tokio
tikslumo bei kruopštumo nepa
rodė, tiriant lietuvių švietimo
padėtį Lenkijoje. Kadangi kny
gelė turi pažintinį pobūdį ir,
kaip tikisi a u t o r i a i , turėtų
sudominti ne t i k tos valstybės
politikus, bet ir tarptautines
organizacijas, tai būtų buvę
gerai, jei autoriai būtų pa
aiškinę, kokie yra skirtumai
tarp Lietuvos lenkų ir Lenkijos
lietuvių švietimo padėties (mes
patys tai žinome, bet juk ne
mums šis leidinys skirtas.) O
kad informacijos stinga ir Lie
tuvoje, liudija kai kurių politi
kų įsitikinimas, kad Seinuose
yra... lietuviška mokykla, net

„Suprantu šiek tiek". — atsakau nenoriai. Valan
dėlę tylime.
„O ką jūs žinote apie šį kraštą", — žiūrėdamas į
mane tęsia jis toliau.
.Žinau šiek tiek, esu skaitęs", — dvejodamas
atsakau
..O ar žinote, kad pas mus tik viena politinė partija?"
..Skaičiau ir apie tai". — užtikrinu jį.
Bet jis nenusileidžia: „O ar žinote, kad mums tik
vieną partiją teleidžia", — spaudžia jis mane.
Nieko nebesakau. Bandau iš šio pokalbio išsisukti
Galas žino. kas čia per tipelis ir ko jis nori. Matydamas,
kad politine tema manęs nesudomins, klausia:
„Kiek pas jus uždirba į dieną darbininkas"? susi
domi jis.
..Darbininkas uždirba pagal specialybę ir darbo
patirtį, vieni daugiau, kiti mažiau". — noriu apmalšinti
jo smalsumą.
„O kiek Amerikoje svaras jautienos?"
Išspręsk, kad gudrus, jo uždavinį Neatėjo nė j galvą
prieš išvažiuojant iš Čikagos pasitikrinti jautienos
kainas.
..Man gaila, bet ir i šį klausimą nežinau, kaip atsaky
ti. Matot, ten jautienos yra įvairių rūšių, kainos skir
tingos".
Vyriškis, atrodo. įsitikino, kad mudviejų pokalbis ne
juda iš vietos, numoja ranka ir. piktai žvilgterėjęs, dings
ta už kampo.

Tik atvykus į Leningradą, mūsų grupės vadovas Bob,

knygos ar dovanos siunčiamos
yra tokiai mokyklai, kurios
nėra nei pėdsako).
Skirtumų yra nemažai. Svar
biausia y r a tas, kad Lenkijoje
nėra grynai lietuviškų mokyk
lų. Mokiniai visų dalykų, išsky
rus lietuvių kalbos, mokosi iš
vadovėlių lenkų kalba, kad Lie
tuvos istoriją ir geografiją neva
galima dėstyti, tik nėra joms
skirtų valandų, kad lietuviškose
mokyklose privaloma tiksli len
kiškų mokyklų programa, o pa
pildomos lietuvių kalbos pa
mokos jau ir taip žymiai padidi
na mokiniams krūvį. Supran
tama, lietuviams niekas netaiko
jokių lengvatų laikant egzami
nus į aukštąsias mokyklas ir tt.
Gaila, kad šie klausimai liko
neaptarti leidinyje; tai būtų
naudinga informacija ir Lietu
vos politikams, ir tarptautinių
organizacijų atstovams, juolab,
kad leidinėlis turi būti išleistas
ir anglų kalba.
Ir dar viena esminė pastaba
leidinio autoriams. Jei pateikia
me duomenys, koks nuošimtis
lenkų kilmės mokinių lanko I
klasę lenkiškose mokyklose
kiekviename rajone, tai Lenki
joje... Punsko ir Seinų valsčius
paskaičiuotas kartu. 0 skir
tumai šioje srityje Seinų ir Pun
sko valsčiuose yra labai dideli.
Noriu tik pastebėti, kad Seinuo
se nėra nei vienos pradinės lie
tuviškos mokyklos, o lietuvių
kalba dėstoma yra kaip papildo
mas, neprivalomas dalykas. Tad
nedaug vaikų lanko lietuvių
kalbos pamokos, kadangi ir taip
lenkiškoje mokykloje pamokų
krūvis yra labai didelis, dažnai
vaikai mokyklą lanko dviem pa
mainomis, tad sunku suderinti
lietuvių kalbos pamokų laiką, ir
pan. Seinų mokyklų direktoriai
net nesidomi, kur ir kaip tos
pamokos vyksta, kiek mokinių
jas lanko. Panaši padėtis ir
Seinų valsčiuje, kur nemaža
lietuvių vaikų priversti lankyti
lenkiškas mokyklas, kadangi
nėra lietuviškų. Kitaip yra Pun
sko valsčiuje, (čia lietuviai
sudaro absoliučią daugumą),
čia veikia ir lietuviška Kovo
11-osios gimnazija (nors moky
mo programa tokia pati, kaip
visose Lenkijos mokyklose, mo
kiniai mokosi iš lenkiškų vado
vėlių, kai kurie dalykai (pav.
istorija) dėstomi privalomai
lenkų kalba ir tt.) Leidinio
autoriai rašo, kad „dvejuose
bendrojo lavinimo licėjuose
(22.3% mokinių) dėstoma lietu
vių kalba". Tai nesąmonė. Sei
nų licėjuje nėra lietuvių kalbos
net kaip papildomo, neprivalo
mo dalyko. Jei Jonas turi du
„mercedesus", o jo kaimynas
Petras nei vieno, tai ar teisinga
bus sakyti, kad abu turi po
„mercedesą"? Bet tokias išva(Nukclta į 5 psl.)

Danutė

Bindokienė

Šiandien, ne rytoj
Žinių laidose įkyriai karto
jami kandidatuojančiu į JAV
prezidentus pasisakymai, kalti
nimai vienų kitiems, dabartinei
valdžiai ir karštligiškas skube
jimas pirminiuose rinkimuose
užsitikrinti gausesni balsuotojų
užnugarį. Šiuo metu pirminiai
balsavimai, parenkant respub
likonų partijos kandidatą, kuris
ilgainiui rungsis su demokratų
statytiniu, vyksta atskirose
valstijose (šią savaitę — Nevv
Hampshire). bet iki tikrųjų rin
kimų dar daug laiko, tad visa ta
retorika būsimiesiems balsuoto
jams taip nusibos, kad jie bus
pasiruošę savo balsą atiduoti už
kultūringiausiai vedusį rin
kimine kampaniją.
Amerikiečiai pripratę rinki
minių metų šurmulį ir gražby
lystes priimti kaip neišven
giamą demokratijos procesą,
nors kartais pasigirsta nuo
monių, kad prezidentas, kuris
kandidatuoja antrajai kadenci
j a i , ketvirtuosius preziden
tavimo metus praleidžia, besirū
pindamas laimėti rinkimus ir
skiria mažiau laiko savo parei
goms. Bent tiek gerai, kad kol
kas demokratų partijoje nesi
varžo keli kandidatai, o propa
guojamas prez. Bill Clinton.

Kaip teko girdėti iš Lietuvos
Respublikos generalinio garbės
konsulo Čikagoje (taip, konsula
tas vėl pas mus veikia nuo va
sario 20 d.), pilietybės prašymai
nemunais plaukia. Konsulas
tikisi, kad srovė dar pasraunės,
kai mūsų tautiečiai pagaliau
apsispręs įsigyti Lietuvos pasą.
Tačiau paso nepakanka. Tai tik
popieriaus lapelis, primargintas
žodžių. Pilietybė ateina su
dvynuke seseria, kurios vardas
— pareiga. Jeigu tikrai norime
vėl jaustis savo tėvynės vaikais,
turime aktyviai reikštis jos
gyvenime.
Ko laukiame? Ar savo tėvynę
mylime tik žodžiais, ar jaučia
mės, kad savo pareigą jai atlie
kame, aukodami labdarai, nusiųsdami siuntinėlį vargstan
tiems? Juk daug geriau išrinkti
į valdžią žmones, kurie rūpin
tųsi tų vargstančių gerove,
užuot žėrę litus į savo bedugnes
kišenes!
Jeigu paskubėsime, pilietybės
dokumentus gausime iki rin
kimų. Galbūt kai kas Lietuvoje
tik laukia, kad pavėluotume ir
džiaugiasi mūsų neprisirengimu, delsimu. Atsiminkime šią
šventą tiesą: esame lietuviai ir
niekas tautybės atimti iš mūsų
negali (tik mes patys kartais ją
atmetame), tačiau pilietybės
mums gali nepripažinti valdan
tieji mūsų tautą — ilgus dešimt
mečius juk taip ir buvo. Bet da
bar laikai pasikeitė. Jsigykime
veiksmingiausią ginklą prieš
netinkamus valdžios žmones —
Lietuvos pilietybę, o paskui
rinkimuose atlikime didžiausią
patarnavimą savo tautai — bal
suokime!

Lietuvoje, atrodo, tebesivado
vaujama atvirkštine taisykle:
ką gali atlikti rytoj, nedaryk
šiandien. Be kritikos opozicinių
partijų grupuotėse, jokių stip
resnių priešrinkiminių kampa
nijų žymių nematyti. Arba bent
taip iš pirmo žvilgsnio atrodo.
Sakoma, kad sraunus vanduo
teka ir po ledu. Taip ir ruošian
tis rinkimams: subtiliai, bet kie
tai, rikiuojamasi ir grupuojamasi, ypač stengiantis patai
syti ar bent užtušuoti neigiamus
savo partijos įvaizdžius.
Nėra abejonės, kad neigia
miausią įvaizdį turi LDDP, nes
jos vadas ir apskritai daug par
tijai priklausančių, Lietuvos
politiniame bei visuomeniniame
gyvenime pasižymėjusių, narių
pastaruoju metu „lelijomis ne
kvepia". Ieškant parankiausios
išeities, partija mėgina atsipa
laiduoti nuo kontroversijomis
susitepusiu savo žmonių, kad jų
šešėliai neužtvertu kelio į
pasisekimą rinkimuose. Tiki
masi lietuvių tautą užliūliuoti
pasakomis apie paskirų partijos
narių — grynai asmeniškus,
nieko bendra su LDDP ideologija neturinčius - prasižen
gimus. J u k įvaizdžiui pagerinti
buvo paaukotas net pats LDDP
pirm. A. Šleževičius, pasitrau
kęs iš pareigų, kaip tvirtinama
— „savo noru". Ir valstybes pre
zidentas atsižvelgė „į tautos, o

iš Bostono, užsiminė, kad jam reikės mano talkos. Tačiau
ši talka nepraėjo be mažų sutrikimu, prie kuriu čia noriu
trumpai sustoti.
Bob Leningrade su grupe jau lankėsi antra karta
Prieš metus jam tekę susipažinti su viena šeima Padrau
gavę ir šį kartą jis kažką jiems atvežęs. Turi ju telefoną.
bet nenori iš bendrabučio skambinti, nes ten tikriau
šiai pokalbius seka Norėtų, kad aš paskambinčiau iš
telefono automato, kurie stovėjo prie bendrabučio ant
šaligatvio. Puiku, sutikau, kas čia tokio pasukt telefoną
Perskaitau ant automato užrašą, atrodo viskas aišku.
Įmetu, berods, trijų kapeikų moneta, susuku numeri ir
ne pypt. Suku dar kartą irgi nieko. Bob nutaria, gal jie
išvykę už. miesto, mat buvo sekmadienio vakaras. Vėl
bandome kitą dieną, bet irgi nieko. Bob susirūpina, gal
mes rretaip sukame. Stebiu, kaip įeina j būdele pilie
tis, bet ir jis daro tą pat. ką ir aš. Jam išėjus, prašau.
kad padėtų mums išsukti numerį. -lis midui sutinka.
l>et irgi jokio garso. Matyt, ju aparatas neveikia, nuta
:ia pilietis ir atsiprašęs nueina
Ka daryti'' Už poros dienu išvažiuojame iš Leningra
do. o Bob dar savo reikalu nesutvarkęs. Prisipažįsta, kad
jis pereitais metais pas juos apsilankęs, vietą lyg ir
prisimena, bet tikslaus adreso neturi ..Bandykime
važiuoti. Paimame; taksi, jų aikštele čia pat ir dumiam".
Bob susirenka savo dovanas, sėdame i taksį ir lekia
me pasakę šoferiui jų gyvenamo rajono vardą Po geros
valandos kelio, privažiuojame daugiabučiu rajoną. Tak
sistas išleidžia mus aikštelėje. Bob dairosi ir mėgina
atpažinti pastatą, kuriame lankėsi Ilgokai stebėjęs.
galop nutaria, kad surado: ..Žinau
sako. - kad de
vintam aukšte ir galinis butas"

ne partijos gerovę", pasirašę*
dekretą dėl premjero Šleže
vičiaus atleidimo. Vadinasi.
LDDP deda daug pastangų, kad
balsuotojai jai vėl patikėtų
šiltas vietas Seime ir ilgainiui
minkštą kėdę prezidentūroje.
Antra vertus. LDDP propa
ganda yra veiksminga tik Lietu
voje, nes užsienio lietuviai per
daug meiles jai nejaučia. Kas ki
ta su opozicija, kuri savo rinki
minius voratinklius jau paste
bimai pina ir užsienyje. Vien
pirmaisiais dviem šių metų
mėnesiais didesniuose lietuvių
telkiniuose Šiaurės Amerikoje
pradėjo maišytis žymūs opo
zicijos žmonės. Nėra abejonės,
kad tai tik pirmosios kregždės.
Jie. atrodo, supranta, kad už
sienio lietuviai gali būti šiau
das, kuris sulaužys LDDP kup
ranugario nugarą, jeigu, ži
noma, nebus užsikrėtę tėvynėje
besireiškiančia apatijos epi
demija ir pasistengs įsigyti teisę
balsuoti.

Pradėkime nuo šio galo. nutariame. Užvažiuojame
keltinu i viršų. Išėję i koridorių, sutinkame apkūnia mo
teriške Bob pasižiūri j ją. o ši. ama praradusi, žodžio
netardama puolėjam i gleb).
Žodis po žodžio, galop paaiškėjo, kad Bob buvo ne
tiksliai užsirašęs telefono numeri Jos butas nemažas.
jaukiai apstatytas ir samavoras ant staliuko stovi Juo
dviem kalbos netrūksta Aš sėdžiu ir dairausi aplink
Užmetu akį ir į knygų spintą. Tarp rusišku, nemažai
ir anglišku pavadinimu. Yra viena kita ir hebrajų kalba.
Netrukus ant stalo atsirado karštos arbatos stiklinės,
sausainiai, saldainiai ir vyno butelis Moteris kalba be
perstojo - pasakoja apie kasdienius trukumus Dabar
namuose kūdikis, tai ji anglu kalbos institute laikinai
nedirbanti, nors dalį algos moka Vartoji iš dėžes Bob
atvežtas dovanas, ragina mus vaišintis Kilnojame vy
nu taures _ neblogas, gruziniškas Bob staiga kažką
pn -įmena Pašoka nuo kėdes ir takšteli pirštu galais į
kakta
..<) ka- dabar"? — susirūpinusi tokiu jo sujudimu
klausia šeimininkė
..Ir kur mano galva? Žioplas aš. Ir kaip galėjau
užmušt T".
K.i pamiršti, ka pamiršote'.' - pajutusi, kad čia
reikalą.- apie rimtus daly kus, prišokusi prie Bob. kvotė
moteris.
.Knygas pamiršau Turėjau jums knygų'' Pamini
jis keletą pavadinimų. Hebraiški Stebiu susijaudinu
sius, kone be kvapo žmones
..Joe, ka darome"? - susirūpinės klausia Bob.
Ka daryti? Jau pavakarys, o mes tolokai už miesto
centro Reikia ka nors daryti.
(Bus dauglau)

i
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C L A S S I F I E D GUIDE

MYKOLAS MORKŪNAS
IR JO SPAUSTUVĖ
Kas gi Čikagoje, jos apylin
kėse n tolimesnėse vietovėse ne.ra girdėjęs apie Mykolo Morkū-no spaustuve? Ji jau Čikagoje
viekia daugiau negu 40 metų.
Pradžioje ji gyvavo keliose
vietose senajame lietuvių telki
nyje Bridgeporte. tada persi
kraustė į pietines Ashland gat
ves vietovę, o iš ten pajudėjo
tolėliau į vakarus, jsikurdama
prie 59-sios ir netoli Kedzie
gatvės. Čia ji dar ir dabar vei
kia, nors jau gal ir neilgam, nes
intensyviai ieškomi pirkėjai ir
norima persikelti dar toliau.
J a u ..Draugo'" dienraštyje
trumpai buvo rašyta, kad praė
jusių metu vėlyvą rudenį (lap
kričio 5 d. i šios spaustuvės
savininką ir pagrindinį darbuo
toją — Mykolą Morkūną ištiko
• insultas ir jis netikėtai turėjo at
sigulti ligoninėn Insultas buvo
* stiprokas: paralyžuota viena kū
no puse, ligonis sunkiai galėjo
kalbėti. Tačiau po ilgesnio lai
ko jis atsigavo gan gerai, praėjęs
reabilitacinį periodą ligoninė
je, sveiksta namuose ir netru
kus žada vel talkinti spaustu
vėje, nors gal tik mežesniu krū
viu, negu anksčiau. Bet, žino
ma, tai parodys ateitis.
Dabartiniu metu spaustuvei
vadovauja Mykolo Morkūno sū
nus Audrius, kuris, dėl savo
stambaus sudėjimo, yra vadina
mas ..bear" vardu. J i s šią

t i s " (tautininkų'. ..Medicina"
• gydytojų), ..Technikos žodis"
(inžinierių), ..Varpas" ir kt. Be
je, čia t a i p pat spausdinami ir
leidiniai latvių kalba. Čia iš
spausdinta šimtai didelių kny
gų. tūkstančiai smulkesnių lei
dinių. Mažesnius programinius
leidinius t u r b ū t reikėtų skai
čiuoti dar didesniais skaičiais.
Kai k u r i a s knygas M. Morkū
nas išleido savo lėšomis, o ne
mažai iš jų išspausdino savi
kaina.
Šiemet M. Morkūnas minės
savo amžiaus 80-metį. Tai jau
gražus amželis. Ir daugiau negu
pusę jo jis pašventė lietuvišku
knygų, lietuviško žodžio spaus
dinimo darbams. Tuo vargiai
kas kitas gali pasididžiuoti. Tai.
galima sakyti, yra tikras lietu
vių knygnešys, tik gal truput}
kita forma. Ir iš to. žinoma, di
delių turtų nesusikrove.
Prieš trejetą metų jis dali savo
spaustuvės mašinų nusiuntė
Lietuvon ir ten buvo įsteigta
,.Morkūnas ir Ko." bendrove,
kuri Kaune spausdina knygas.
nors veikia nepriklausomai. Pir
maišiais darbais buvo išspaus
dintos Cicero gyvenusiųjų — A
Šato ir A. Markelio'jau mirusioi
knygos.
Spaustuvės darbuose M. Mor
kūnui, be sūnaus Audriaus, tal
kino nemaža žmonių, bet dau
giausia jo žmona Zina ir Cle-

Mykolas Morkūnas prie savo pamėgtojo darbo spaustuvėje.
Nuotr Ed. Šulaičio

pravardę sau prisiėmė ir net
..Bear Press" vardu pavadino
nauja spaustuvę, kuria įsteigė
netoliese lietuvių kurortinio
miestelio - Union Pier esančioje
Three Oaks. Mich.. vietovėje.
Čia ir perkels daugumą mašinų
iš dabartines spaustuvės Čika
goje, kuomet tik namas bus par
duotas.
Audrius Morkūnas sako. kad
nauja vieta yra lengvai pašte
kiama per pusantros valandos iš
pietines Čikagos, tad nesudarys
lokiu sunkumu ligšioliniams
klientams. Norimą spausdinti
medžiaga bus galima palikti
spaustuvės skyriuje Čikagoje. Iš
ten ji bus paimta, nuvežta į
Three Oaks. ten išspausdinta ir
vėl pristatyta į Čikagą. Kaip jis
sako. jokiu nesklandumu del at
stumo neturėtų būti ir darbas
vyks normalia vaga.
Reikia pažymėti, kad Morkū
no spaustuve yra viena iš ne
daugelio, dar tebeveikiančių
lietuvių spaustuvių Čikagoje.
Tai antroji savo didumu lietuvių
spaustuvė šiame mieste, tuoj
pat p<> ..Draugo" Trečiąja rei
kėtų laikyti Vlado Vijeikio
spaustuve
Dar šiandien Morkūno spaus
tuvėje spausdinama daug perio
diniu leidiniu. Čia dienos švie
są išvysta. ..Lietuvių b a l s a s " ,
..Laisvoji Lietuva". ..Sandara",
, Akiračiai". ..Lituanus". „Mū
sų sparnai" (lietuvių ev. refor
matu žurnalas', ..Mūsų v y t i s "
'skautu akademikui. ..Mūsų vii

mente Dėdela. Pažymėtinas Dė
dela. atvykęs iš Argentinos, ku
ri Šiaurės Amerikos lietuviams
davė nemaža spaustuves dar
buotoju. taip gražiai įsijungė i
M. Morkūno spaustuves veiklą.
kad be jo pagalbos dabar nepa
sirodo daugumas čia spausdina
mu leidiniu.
Sunku šiame trumpame raši
nyje apžvelgti visa tai. ka M.
Morkūnas ir jo spaustuvė pada
rė per daugiau 40 metų. Čia rei
kėtų žymiai daugiau vietos vis
ką išskaičiuoti. Tas galbūt bus
padaryta vėliau, nes išeivijos
lietuvių kultūros istorijoje M.
Morkūno spaustuve turės atras
ti gan svarbią vietą.
O dabar pačiam M. Morkūnui
norisi palinkėti dar labiau su
stiprėti, kad jis vėl galėtu

REAL ESTATE

MISCELLANEOUS
•LIKTUOS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Chtcagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-77S-3313
KLAUOMUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO. NAMU. SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapohs ir Ofl. Mgr.
Aukse S. Karte kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
320*1/} \M*at 95th StreM
Tel. (708) 424-8654
(312) 581-8654

j K s coNsmucnoN
Regina Juškaite, veikliai besireiškianti Detroito lietuv U organizacijose ir ju veikla aprašanti
spaudoje.

REGINA JUŠKAITE - VEIKLI
JAUNOSIOS KARTOS VEIKĖJA
Vasario mėnesį švenčiame
kiekvienam lietuviui brangią
Vasario 16-taja. Vasario mėnesį
švenčiame ir Detroito telkinio
išskirtinės lietuvaitės Reginos
Juškaitės gimtadienį.
Regina gimė Detroito Šv. An
tano bažnyčios aplinkoje. Prano
ir Stefanijos Juškų jauniausia
dukrele, namuose girdėdama
tik skambią lietuvių kalbą.
klausydamasi lietuviškų pasa
kų ir pasakojimo apie raudonąjį
tvaną, paskandinusį Lietuvos
laisvę ir tremtinių keliais
privertusį išeiti jos tėvelius.
Visa tai brandino Reginos lietu
višką sąmonę. Didelę įtaką
j a u t r i a i Reginai turėjo ir
..Aušros" lituanistinė mokykla.
Regina mokėsi ir baigė Šv.
Antano parapijinę, „Aušros"
lituanistinę ir Šv. Jadvygos
vidurinę mokyklas. Socialinių
mokslų studijas valstybiniame
Wayne universitete baigė baka
lauro ir magistro laipsniais. Dir
ba Socialinės Apsaugos įstaigo
je, rūpindamasi skriaudžiamais
vaikais, gindama jų teises
teismuose.
Laisvalaikių didžiąja !alį ski
ria Šv. Antano parapijai, kur
buvo krikštyta, priėmė pirmąją
komuniją. gavo Sutvirtinimo sa
kramentą, ir kas sekmadienį
garbina Aukščiausiąjį. Ji Šv.
Antano parapijos tarybos narė.
įvairiu proginių renginių orga
nizatore ir siela. Be Reginos
parapijos iždas būtu žymiai tuštesnis. nebūtu tos jaukios šeimy
niškos nuotaikos.
Regina dainavo muz. Stasio
Sližio Jaunimo chore, priklausė
..Gabijos" skaučių tuntui. Yra
Lietuvos Vyčiu centro v-bos ir
..Pagalba Lietuvai" informaci
jos vadove. Lietuvos Šaulių
s-gos ir Stasio Butkaus šaulių
kuopos s e k r e t o r ė . BALFo.
DLCK" Detroito Lietuviu organi
zacijų centro v-bos nare, Lietu
vos Dukterų. Lietuvių Kultūros
įsijungti į prieš daugelį metu
pradėta labai reikalingą ir
naudinga darbą.
E d v a r d a s Šulaitis

klubo talkininkė, ,.Lietuvių bal
so" radijo valandėlės pranešėja
ir valdybos narė, lietuviškos
spaudos bendradarbe. Savo dar
bštumo dėka visus įsipareigoji
mus sąžiningai ir laiku atlieka.
Nuo ankstyvos vaikystės pa
milusi lietuvių tautinius dra
bužius, gintarą, tautodailę,
dabar dalį savo uždarbio skiria
lietuvių tautinių dirbinių įsigi
jimui ir kelionėms. Jos namuose
gausybė gražių lietuviškų dirbi
niu, gintaro ir šiaudelių pa
veikslų. Du k a r t u s lankėsi lais
voje Lietuvoje ir padeda vargs
tantiems Lietuvos žmonėms.
Už jos darbą ir pasiaukojimą
Šv. Antano parapija š.m. vasa
rio 4 d. po šv. Mišių suruošė
Reginai pagerbimą. Širdelėmis,
balionais, gėlėmis ir Mykolo
Abariaus adresu papuoštoje sa
lėje šventiškai padengti stalai,
raudonų širdelių puokštės ir
kiekvienam dalyviui padėta Re
ginos darbo širdelė. Onutės
Selenienės ir mamytės Stefani
jos Juškienės įvairių valgių
gausa patenkino kiekvieno sko
nį, visų akį traukė ir viliojo
parapijos vyrų suneštinis gėri
mų ir moterų įvairių kepinių ir
tortų stalai.
Pagerbimą pradėjo Šaulių
s-gos vadas Mykolas Abarius.
Pasveikinęs Reginą, pasidžiau
gęs jos visuomenine veikla,
maldą prieš vaišes sukalbėti
pakvietė kleboną kun. Antaną
Baboną. Klebonas savo ir para
pijos vardu pasveikino Reginą,
padėkojo užjos darbą parapijai,
pabrėždamas, kad į darbą Regi
nos prašyti nereikia — ji pati
ateina, organizuoja, puošia,
sukviečia svečius. Renginių pa
jamomis papildo parapijos iždą
ir padeda natūraliu būdu mažė
jančiai parapijai išsilaikyti. Kad

„BRONZINIS BULIUS"
LIETUVOS
SANATORIJAI
Druskininku UAB „Draugys
tės sanatorija" sausio 24 d.
Madride apdovanota „Bronzinio
buliaus" prizu už sėkmingą
privataus verslo plėtrą turizmo,
viešbučiu ir visuomeninio mai
tinimo srityje. Apdovanojimą,
įsteigtą 1975 m., šiemet gavo
160 įmonių iš viso pasaulio.
„Draugystė" yra vienintelė pri
vati Druskininku sanatorija.

TRANSPAK
Siuntiniai j Lietuvą laivu su pristatymu į namus.

Pinigai pervedami doleriais.
Sutvarkomi palikimai.
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
Komercinės siuntos pagal susitarimą.
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui.
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi),
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai,
alicjus,mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai.
$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai.vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai,
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta,
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos,
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai,
konservuoti
agurkai,
šokoladas,
aspirinas,
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7772

MkM

RE/MAX
REALTORS

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

R I M A S L STANKUS
•Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS komptuteriujr FAX pagatoa
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkama ir parduodame namus
• Apartmentus ir žeme.
Peraininkarns asjaMsi

L

daugiau būtų tokių Reginų...
FOR S A U
Klebonui palaiminus valgius,
Townhouae, Ortattd Pk., Brook
prasidėjo vaišės. Pasivaišinus,
Hills. Beautiful location, many
TAISOME
muz. St. Sližys ir Moterų choras
upgrades; full basement, 2 car
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MASI
skyrė buvusiai Jaunimo choro
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
garage. Call: 70S-479-71SS.
d a i n i n i n k e i Reginai dainą
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.
..Lauksiu tavęs ateinant", —
M. Decfcys
žodžiai J. Lapašinsko, muz. A.
KMKCIK K A l T O t S
Ts4. 312-5SS-M24
79X2 S. MUM tĄ
Raudonikio, harm. St. Sližio.
4345 $. Arcnec Ava.
Choro seniūnė S. Kaunelienė
perjuose Reginą dekoratyvine
DANUTĖ MAYEH
juosta su įrašu, tai buvo dabar
tinio choro dovana visų mylimai
284-1900
FOR RENT
Reginai.
Jei norite parduoti ar pirkti namus.
Muz. S. Sližiui vadovaujant ir
•MjMMa IDaasAf Meyer- J» pn>
pianinu palydint, visi dalyviai
•iiionatsi. sa^ranga) Ir
padainavo ..Tėvynė Lietuva",
FOR RENT
patarnaus, aaansnflmajs varna.
..Tylūs armonikos t o n a i " , 1 bdrm. apt.: all Utilities and ap..Brangiausios s p a l v o s " ir pliances induded.
CaM 708-671-4366
„Keliaujam su daina".
Reginos padėka dalyviams,
klebonui Alf. Babonui, muz. St.
Sližiui, vaišių šeimininkei Onu
NAUJAUSI LEIDINIAI GAUNAMI
tei Selenienei. mok. S. KauneDRAUGE
lienei už įkvėptą meilę lietuvių
kalbai, jos praeičiai, mok. K.
ATEITININKŲ KORPORACIJA KĘSTUTIS. Atsi
Gogeliui užjos pranešimų kore
minimai. KazimierPS Pabedinskas. 127 pat.
$6.00
gavimą ir jautrius iš širdies
VLADAS JAKUBĖNAS, I d. Straipsniai ir recen
gelmių žodžius mamytei, kuri ją
užaugino, išauklėjo, globojo, o
zijos. Loreta Venctauskiene. 592 pat$15.00
dabar yra jos darbų rėmėja,
VLADAS JAKUBĖNAS. H d. Straipsniai ir recen
talkininkė, artimiausia draugė.
zijos. Loreta Venetauskienė. 600 psl. . . .
$15.00
Reginos padėkos žodžiai sudrė
NORS NEŠVIETĖ LAIMĖJIMO VILTIS. Romanas
kino daugelio dalyvių akis.
iš partizanų kovų. Jonas Mikelinskas. 284
Reginai linkime tesėti dar il
$8.00
psl
gus metus. Sėkmės ir ištvermės
KRYŽIŲ KALNAS. Sventakalnio istorijos ir pada
visuose darbuose!
vimai. Aleksandras Radzžius. 43 psl. . . .
$2.00
S. Kaunelienė
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽOOYNAS. V. Bara

MAISTO SIUNTINIAI.

Clemente Dėdela. vienas pagrindiniu Mykolo Morkūno spaustuvės
darbuotoju
Nuotr E d . Sulattto

„Shingle" stogai ir visų rūsių
apkalimai (siding): medžio, aiuminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tel. 708-969-2658.

QRBT
PARDUODA

vykas. 590 psl
KAZYS BIZAUSKAS-1 d. Monografija. Pranas
Zunde. 323 psl
KAZYS BIZAUSKAS. II d. Monografija. Pranas
Zunde. 438 psl
MANO ŽODYNAS. Lietuvių-anglų kalbomis vai
kams žodynas. Spalvotos iliustracijos.
Didelio formato. Richard Scarry
LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmo pasaulio lietuvių
kongreso įspūdžiai. Leonardas šimutis. 177
psl
minkštais viri.
kietais viri.
TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil. Narutis. 403 psl.
SUNAIKINTOS PASTANGOS. Romanas. Vladas
Vailionis. 176 psl
MANO TĖVYNĖ. Vidūnas. 79 psl
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Velutis.
330 psi
NUO DUSIOS IKI TIBERIO. I, II, III t. Atsiminimai.
Ladas Tulaba. Visi tomai po
ŽMOGAUS MEILĖS. Antanas Paikus. 156 psl.
GERIAU JUOKTIS NEGU VERKTI. Vladas VIjeikis. 288 psl

$20.00
$12.00

$12.00

$20.00

$8.00
$12.00
$17.00

$6.00
$400
$3.00

$5.00
$6.00
$8.00

Užsakant knygas pastų, pinigų nesiusti. Su
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygos
kaina ir pasiuntimo išlaidos. llNnois gyv. prietodama State sale
tax 8 75% nuo knygos kainos.

STASYS BARAS
Audio kasete ir CD
Dainuoja lietuviškai įvairių operų arijas. Stuttgardo symfontnis
orkestras. Diriguoja Darius Lapinskas ir Aleksandras Kuciunas
Audio kasetė -10 d o l Su persiuntimu 12 doL
CD - 1 5 <W. Su persiuntimu 17 d o i
Gaunamos DRAUGE 454* W. 63rd S t CNcago, H. 60628
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VILNIAUS „LIUTERONŲ BALSAS"
Šalia gausesnės katalikiškos
spaudos, kuri atgijo Lietuvai
atgavus nepriklausomybę, mū
sų tėvynėje rodosi ir kitų
konfesijų bendruomenių lei
džiamų laikraščių. Tokių tarpe
kiek daugiau matome evangeli
kų spaudos. Iš jų reikia išskirti
„Liuteronų baisa*', kuris yra
Vilniaus evangelikų liuteronų
bažnyčios laikraštis. Tai nuo
1991 metų leisto parapijos biu
letenio „Mūsų žinios" tęsinys,
koris 1994 m. pavasarį pasiva
dino „Liuteronų balsu".
Gautasis šio laikraščio 1995
m. paskutinis numeris (iš eilės
21-masis> yra 16 puslapių apim
ties. Virš laikraščio pavadinimo
išspausdintas užrašas „Diligite
Veritatem Et Pacem", kas lie
tuviškai skambėtų — „Brangin
kite tiesą ir taiką".
Šio numerio beveik visa me
džiaga skirta Vilniaus evange
likų liuteronų parapijos atkū
rimui ir bažnyčios atstatymui
pažymėti. Jdomi yrą kronika,
pradedant 1988 m. lapkričio 11
d. ir baigiant 1995 m. lapkričio
19 d. Apie pirmąją datą rašoma
taip: „1988 m. lapkričio 19 d. 15

-

vai., su virpuliu širdyje rinkosi
Vilniaus evangelikai — liuteronai ir reformatai — prie kino
t e a t r o ' K r o n i k a ' <buv. ev.
reformatų bažnyčia). Juos su
rinko Edmundas Meškauskas
per LTV ir Lietuvos Sąjūdžio
suvažiavimą pakvietęs atkurti
liuteronų parapiją. Po to senųjų
Mokytojų namų (Vilniaus g.
35/3 „Ąžuoliuko" choro salėje
įvyko p i r m a s i s evangelikų
susirinkimas, kurį vedė ev.
reformatų kunigas Reinholas
Moras iš Biržų. Jame nutarta
a t k u r t i atskiras evangelikų
liuteronų bei evangelikų refor
matų parapijas ir prašyti val
džios sugrąžinti joms bažnyčių
pastatus. Tik patys drąsiausieji
išdrįso pasirašyti "dvidešim
tuke" , kurio pagal įstatymą
reikėjo įregistruoti parapiją.
V ė l i a u s u s i d a r ė parapijos
atkūrimo iniciatyvinė grupė
(Edmundas Meškauskas, Ervinas Peteraitis, Gintautas
Rackevičius), kuri pradėjo min
t i valdžios vyrų kabinetų
slenksčius".
O šios kronikos, kurią
parengė Algirdas Žemaitaitis,

„MIKAS"
- NELAIMINGIEMS
VAIKAMS

„Valstiečių laikraščio" lab
daros fondas „Kaimo vaikai"
vasario 2 d. dviems Lietuvos
šeimoms, kuriose auga sunkios
negalios ištikti Vaikai. įteikė
akcines bendrovės „ P u n t u k a s "
p a g a m i n t u s v a i k a m s invali
dams vežimėlius „Mikas", skir
tus sergantiems cerebriniu pa
ralyžiumi.
„Valstiečių laikraščio" labda
ros fondo ..Kaimo vaikai" vado
vė dr. Regina Švobienė," veždama vežimėlius tėvams. į kelionę
pakvietė Aklųjų ir silpnaregių
ugdymo centro Socialinio ugdy
mo skyriaus vadovą Stasę Brič
kutę ir Respublikinio invalidų
kompensacinės technikos centro
vyriausiąją specialistę vaikų
kompensacinei technikai Dangirę Steigvilaitę.
Pirmiausia buvo aplankyta
Panevėžio rajono Raguvos mies
telio gyventoja Dalė Kabošienė.
Ji augina 4 m. Tomą, kuris gimė
ir augo sveikas iki penkių mė
nesių. Po to, berniuką paskiepi
jus, jis susirgo meningitu. Liga

pabaigoje rašoma tokia džiugi
žinia: „1995 m. lapkričio 9 d.
11 vai. po kapitalinio remonto
bei 50-ties metų pertraukos at
naujinta bažnyčia atveria duris.
Prasideda iškilmingos bažny
čios atidarymo pamaldos. Praėjo
lygiai septyneri metai, kai
pirmą kartą Vilniaus evangeli
kai susitiko prie kino teatro
Kronika'. Ir štai, šių laikų
stebuklas — vėl Dievo namuose
skambės maldos ir giesmės".
Taip pat yra įdomus rašinys iš
Vilniaus evangelikų liuteronų
parapijos istorijos. Čia sakoma,
kad istorijos šaltiniuose mini
ma, jos evangelikų liuteronų
bendruomenė Vilniuje jau veikė
1552 metais, o pirmoji bažnyčia
atsirado 1555 m. Metams ir
amžiams slenkant, liuteronų
bažnyčia daug kartų degė, o per
ypač didelį 1737 m. miesto gais
rą ji visai sudegė. Vėliau ji buvo
atstatyta.
Rašoma, kad perjos gyvavimo
laikotarpį, nuo 1555 m. iki 1940
m., parapijoje tarnavo 67 kuni
gai, kurių paskutinis buvo kun.
Z.O. Lopė. 1940-41 metais so
vietų valdžia nacionalizavo baž
nyčią ir parapijai priklausan
čius pastatus.
Šio laikraščio, kuris spausdi
namas spaustuvėje „Saulės vė
j a s " 500 egz. tiražu, redakciją
sudaro: Rūta Barysienė, Vytau
t a s Goceitas, Eva Labutytė (dailininkė), Kęstutis Pulokas.
Marija Ragožina, Algirdas Že
maitaitis, Juozas Balčiūnas (fo
tografas).
Taip pat gautas ir 12 puslapių
turintis leidinys, vien tik apie
šią Vilniaus evangelikų liute
ronų bažnyčią. Tai šios baž
nyčios istorijai skirtas lei
dinukas, kuriame yra nemaža
vaizdinės ir rašytinės me
džiagos. Iš čia sužinome, kad
lietuvių evangelikų parapija
r ū p i n a s i ir daugelio k i t ų
dalykų. Jau 1990 m. buvo
įkurta labdaros organizacija
„Sandora", kuri 1993 m. įre
gistruota kaip savarankiška,
nepelno siekianti organizacija
„Vilniaus Sandora". Tais pa
čiais metais įkurta vaistinė ir
socialinis rūpybos s k y r i u s ,
globojantis invalidus ir teikian
tis paramą seniems, vienišiems
pensininkams. Nuo 1992 m. vė
lyvo rudens išlaikoma valgykla
mieste įvairių konfesijų varg-

sužalojo vaiką: jis nejuda, ne
mato ir negirdi.
D. Kabošienė patekusi į didelį
vargą: be Tomuko dar auga pen
kerių metų dukra Laura. Jos
vyras I grupes invalidas, negali
niekuo jai padėti, dar reikia jį
aptvarkyti, net barzdą nuskusti.
— Kreipiaus į „Valstiečių lai
kraštį" su baime, nes negalvo
jau, kad taip greitai atsilieps.
Ačiū Reginai Švobienei, kuri
labai greitai atsižvelgė į mano
prašymą, — sakė Dalė Ka
bošienė.
Dr. Regina Švobienė, viešnios
Dangirė Steigvilaitė, Stasė Brič
kūtė aptarė su mama, kaip atei
tyje rūpintis berniuku. Čia pat
buvo pritaikytas ir vežimėlis.
motinai paaiškinta, kaip juo
naudotis, kaip treniruoti vaiką.
Dr. Regina Švobienė sutarė, kad
Dalę Kabošienė pasiųs į Drus
kininkų sanatoriją „Saulutė".
— Kam aš turiu dėkoti už šia
dovaną? — klausė šeimininke. das „Kaimo vaikai", o pinigus
— Šį vežimėlį dovanoja „Vals vežimėliui p i r k t i dovanojo
tiečių laikraščio" labdaros fon- „Valstiečių laikraščio" redakci
jos darbuotoja. — pasakė dr. R.
Švobienė.
Kiek kitokia aplinka buvo
Biržuose gyvenančios Dalės
Karitonienės namuose. Čia
augančiam Donatui jau sep
tyneri metai. D. Karitonienės
teigimu, vaikas būtų gimęs
sveikas, bet gimdymo metu dėl
medikų kaltės naujagimis buvo
traumuotas. Tad ir tenka jai
auginti sužalotą, sūnų, kuris nei
girdi, nei mato. Motinai niekuo
nepadeda Biržų gydytojai, ji
palikta viena su vaiku. Turėda
ma nemažai darbų, negali tin
kamai prižiūrėti b e r n i u k o .
Todėl Donatėlis ir krūpčioja nuo
motinos balso. Ilgai berniuką
•amino Dangirė Steigvilaitė ir
Stasė Bričkutė, kol jį pasodino
į vežimėlį.
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Beveik tūkstantį litų kainuo
jantį vežimėlį „Mikas" „Valstie
čių laikraščio" labdaros fondas
..Kaimo vaikai" — nupirko už
JAV Pompano Beach, FL., lie
tuvių bendruomenės dovanotus
pinigus.
Abiejuose šeimose dr. Regina
Švobienė su motinomis aptarė
galimybes nuvažiuoti joms į
Druskininkų sanatoriją „Saulu
te", kurioje motinas konsultuo
tų gydytojai specialistai. Nelai
mingiems vaikams ir jų tėvams
labai reikalingas visuomenės ir
medikų dėmesys, parama.
„Valstiečių laikraščio" lab
daros fondas „Kaimo vaikai" ir
toliau rūpinsis šeimomis, kurio
se auga vaikai su negalia.
Bernardas Šaknys

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. vasario mėn. 22 d.

A.tA.
JOSEPH RONALD ZIARKO

Putnamo seselių vienuolyną pirmą kartą lankantį naująjį diecezijos vyskupą
D. Hart lietuviškai pasveikino ses. Ramutė.

V. VITKAUSKAS IŠVYKO KOPTI
I AUKŠČIAUSIA PIETŲ
PUSRUTULIO KALNĄ
Alpinistas ir keliautojas Vla ta ir Tarptautinio olimpinio
das Vitkauskas pirmadienį, va komiteto vėliavėlė, ir tai daro
sario 12, d. išvyko į Argentiną garbę 100 metų švenčiančiam
kopti į paskutinę žygio „Lietu T a r p t a u t i n i a m olimpiniam
vos vėliava aukščiausiose pa komitetui.
saulio viršūnėse" viršukalnę —
I beveik 7 kilometrų aukščio
aukščiausią Pietų Amerikos ir Akonkagvą V. Vitkauskas taip
Pietų pusrutulio kalną Akon- pat neš Lietuvos tautinio olim
kagvą (Aconcagua).
pinio komiteto ir Žemaitijos
Tarptautinio olimpinio komi vėliavas.
teto prezidento Juan-Antonio
Per oficialias alpinisto palydė
Samaranche laiške, kurį penk tuves penktadienį,vasario 9 d.
tadienį gavo Lietuvos Tautinis V. Vitkauskas BNS korespon
olimpinis komitetas, rašoma, dentui sakė, kad prieš kelionę
kad k a r t u su Lietuvos valstybi į Pietų Ameriką nesijaudina.
ne vėliava į paskutinę V. Vit
„Negaliu guldyti galvos, kad
kausko žygio viršukalnę pasiim- ant Akonkagvos kalno vėliavos
plevėsuos, bet padarysiu viską,
šams maitinti. Plečiant „Vil
ką galėsiu", — sakė V. Vit
niaus Sandoros" veiklą, gauna
kauskas.
ma nuolatinė parama iš ŠlesviV. Vitkauskas pirmadienį,
go-Holšteino diakoninės organi
zacijos. Yra sakoma, kad, atsta vasario 11d. išskrido į Londoną,
t a n t bažnyčią, daug padėjo iš ten — į Buenos Aires. Kalną
užsienio evangelikai. Štai iš alpinistas tikisi pasiekti vasario
Norvergijos 1994-95 metų žiemą 16 dieną, o po dienos — bazinę
atkeliavo Norvegijos liuteronų stovyklą 4,600 metrų aukštyje.
V. Vitkausko skaičiavimu,
dovana — varpas, o vėliau pasie
viršukalnėn
jis kops paskutinė
kė Šiaurės Elbės bažnyčios do
vana — vargonai bei kai kurie mis vasario mėnesio arba pir
kiti reikmenys. Kaip leidinyje momis kovo mėnesio dienomis.
rašoma, šie vargonai visada
Žygis „Lietuvos vėliava aukš
lydės iškilmingai g i e d a n t : čiausiose pasaulio viršūnėse"
„Viešpatį liaupsink, visatos prasidėjo 1993 metų gegužės 10
valdovę galingą".
dieną, kai V. Vitkauskas įkopė
Ed. Šulaitis į aukščiausią planetos kalną
Everestą. Iki šiol jis įveikė 7
Šiaulių miesto savivaldybė viršukalnes įvairiuose žemy
je buvo priimtas pasaulinės tai nuose.
Dabar pasaulyje yra arti 25
kos misijos turistas R a m a s
Chandra Bisuas, prieš 14 metų alpinistai, kuriems pavyko
dviračiu išvažiavęs iš Kalkutos įkopti į aukščiausias pasaulio
į Nigeriją. Lietuva — 127-oji ke viršukalnes.
A.G.
liautojo aplankyta šalis.

STATISTIKAI VYKDO...
(Atkelta iš 3 psl.)
das daro leidinio autoriai.
Tik išanalizavus šiuos skir
tumus, suprasime, kad vienodas
apklaustųjų atsakymas į tokį
patį klausimą vienoje ir kitoje
valstybėje t u r i visai kitą
kokybišką svorį. Yra toks klau
simas (nr.38): „Kokia kalba
mokosi mokykloje jūsų vaikas?"
Seinų lietuvis, nurodydamas
lenkų ir lietuvių kalbas, turės
omenyje tai, kad jo vaikas, lan
kantis lenkišką mokyklą, po
pamokų kartais nueina į lietu
vių kalbos pamokas (jei nebūna
per daug išvargęs, o tėvai turi
laiko vakare jį nuvesti į mokyk
lą); tuo tarpu Lietuvoje gyve
nantis lenkas turės omenyje
tokią mokyklą, kur visi dalykai
yra dėstomi tik lenkų kalba,
(lietuvių kalba — tik kaip sve
tima) iš lenkiškų vadovėlių, o
pabaigus vidurinę, vaikai gali
tęsti net aukštąjį mokslą lenkų
kalba.
Leidinyje neišvengta ir kitų
klaidų. Pvz , 58 psl. rašoma:
„Ypač atkreiptinas dėmesys į
neseniai pradėtą leisti mėnraštį
lenkų kalba „Lituanica", ku
riame propaguojama lietuviu
kultūra".
„Lituanica" nėra nei mėnraš

tis, nei iš vis reguliarus leidinys.
Išskirtinai gavus nedidele dota
ciją, per visą laikotarpi išėjo vos
du numeriai iper penkerius
metus).
Suprantama, kad statistiniais
metodais negalima aprašyti
tikrovės, kuri yra labiau sudė
tinga. Bet todėl ir negalima jais
piktnaudžiauti, darant apiben
drinimus bei išvadas, neati
tinkančias tikrovei Pvz.. 71
leidinio psl. autoriai rašo „Api
bendrinant šią nagrinėjimo dalį
'apie lietuvišką švietimą Sei
nų-Punsko krašte — prier.
mano) galima suformuluoti iš
vadą, kad lietuviu kalba yra
pagrindinis Lenkijos lietuvių
tautinės savimonės elementas ir
neatrodo, kad kas nors jai grės
tų. Šiame krašte nepastebėta
nei kalbinio diskriminavimo,
nei sisteminio lietuvių bendruo
menės lenkinimo".
įdomu, kokie tyrimų rezulta
tai įpareigoja jų autorius to
kioms išvadoms 9 Neseniai iš
r i n k t a s Lenkijos Lietuvių
draugijos pirmininkas Petras
Maksimavičius yra pasakęs,
kad
Jei artimiausiu metu
nebus Seinuose lietuviškos
mokyklos, už dvidešimt metu
nieks čia neprisipažins prie

Gyveno Lockport. IL.
Po ilgos ir sunkios ligos raire 1996 m vasario 20 d.. 8 vai
vakaro, sulaukęs 31 metų.
Gimė Čikagoje.
Nuliūdę liko: žmona Rūta Jankauskaite, sūnus Michael,
uošviai Kazys ir Aldona Jankauskai, žmonos sesuo Gražina
Jankauskaitė, žmonos broliai Algis ir Kęstutis Jankauskai su
šeimomis; velionio motina Violet Ziarko. velionio broliai ir
seserys su šeimomis bei kiti gimines.
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, vasario 22 d. nuo 3 iki
9 v.v. S. C. Lack & Sons Palos Funeral Home laidojimo na
muose, 11028 Southwest Hwy., Palos Hills.
Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 23 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Pal Jurgio Matulaičio
misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai ryto gedulin
gos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas Resurrection kapinėse, Justice. IL
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse
Nuliūdę: žmona, sūnus, velionio motina, uošviai,
broliai, seserys ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. David Gaidas. Jr Tel. 708-301-3595.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
JUOZAS STASIULIS
Pakėlęs daug žemiško skausmo. 1995 m. vasario 24 d.
baigė šios žemes kelionę mūsų brangus Vyras, Tėvas. Senelis
ir Brolis.
Jo brangiam atminimui bus atnašaujamos šv. Mišios, š.m.
vasario 24 d., šeštadienį, Tėvų Jėzuitų koplyčioje 9:30 vai. ryto
ir Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje 5 vai. vakaro.
Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai prašome
tą dieną prisiminti ir pasimelsti už mūsų mylimo Juozo sielą.
Nuliūdę: žmona Aldona, dukra Rita su šeima, s ū n ū s
— Algimantas, Marius, Rimas, sesuo Zofija su šeima,
brolis Albinas su šeima, brolienė Konstancija ir kiti
giminės.

A.tA.
PRANUTĖS I V A N A U S K I E N Ė S

J

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
VASARIO 26 D.
Prisimenant mylimą Mamytę, šv. Mišios bus aukojamos
vasario 26 d., pirmadienį 8 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo
bažnyčioje, taip pat pas Tėvus Marijonus ir pas Tėvus
Jėzuitus.
Nuliūdę: dukra Elena, sūnus Albertas, brolis J u r g i s
Janušaitis su šeimomis ir daug giminių Amerikoje ir
Lietuvoje.

A.tA.
STASIUI RAMUČIUI ŠIMAIČIUI
mirus, liūdesio valandoje motinai J U Z E F A I ŠIMAI
TIENEI, šeimos nariams, giminėms ir a r t i m i e s i e m s
reiškiu gilią užuojautą.
Kartu liūdinti

Teofilė

Mišauskienė

Liūdime mūsų gerosios, gilaus amžiaus s u l a u k u s i o s ,

A.tA.
MARCELĖS PAKELTIENĖS
išėjusios j Ramybės Pasaulį. R e i š k i a m e užuojautą
velionės liūdinčioms Šmuilaičių, U r b a n a v i č i ų ir
Grigelaičių šeimoms.
Lietuvos

Dukterų

draugija

A.tA.
pedagogei
BRONEI PRAPUOLENIENEI
iškeliavus Amžinybėn, liūdesio valandą nuoširdžią
užuojautą sūnui DONATUI, a n ū k a m s J O N U I ir TO
MUI reiškia
•JAV LB Švietimo
lietuvių kilmes".
Nutautėjimas yra didžiausias
Lenkijos Lietuvių Bendruome
nės rūpestis Skaičiuojama, kad
per paskutini penkiasdešimtme
tį 5 0 ^ sumažėjo lietuvių kalbos
vartojimo plotas. Greičiausiai
lenkėja Seinų kraštas be' patys
Seinai, dar prieš šimtą metų
buvę lietuvybės atgimimo cent

tar\ba

ras. Skaudžiausia yra tai, kad
sparčiausias nutautėjimas vyks
ta prie pat Lietuvos sienos, ties
nepriklausomos tėvynės slenks
čiu. kuri kasdien Arodnyku
kaime 'ne Ogrodnyku, kaip ra
soma leidinio lietuviškoje versi
joje) peržengia tūkstančiai lietu
vių turistų ir dešimtys Lietuvos
politikų...

DRAUGAS, ketvirtadienis. 19% m. vasario men. 22 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Be abejo, visi jau esame
Fantasitiška žinia! Lithuanian Mercy Lift pirmininkai skaitė paraginimus, kad lietu
J u r g i s L e n d r a i t i s m ū s a vių visuomenė turėtų prisidėti
redakcijai taksu pranešė, kad prie Atstovų rūmų nario ChnstLML nuo 1990 m. balandžio iki opher Cox iCalifornia) rezoliuci
šiu metų vasario mėnesio i jos Nr. 51 del Karaliaučiaus sri
Lietuva išsiuntė jau 185 talpin- ties demilitarizavimo pravedi
tuvus medicininiu reikmenų ir mo JAV Kongrese, siunčiant te
įvairios paramos. Visų siuntų legramas savo vietovės Kongre
kaina - apytikriai 53.000.000 so nariams, kad jie rezoliucija
dolerių! Šioje labdaros organiza paremtų. Jeigu kam per sunku
cijoje, besirūpinančioje Lietuvos telegramą nusiųst: (kainuoja tik
ligoniais, dirba daugiausia jau 6.45 dol.), gali pasinaudoti
nesnių kartų žmones, kurių pa paslauga, kurią šį sekmadienį,
siaukojimas ir energija veža to vasario 25 d., tarp 9 ir 12 vai.,
milžiniško darbo vežimą. Li- suteiks Brightcn Parko LB apy
thuanian Mercy Lift darbuoto linke. Tereikia atvykti į M.
jams priklauso visų lietuvių Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijos salę, ten LB nariai
padėka ir parama'
padės užpildyti a t i t i n k a m ą
lape!) su siuntėjo adresu bei
..Margutis II" siirdimas pen telefonu ir telegrama bus nu
kis kartus savaitėje, nuo pirma siųsta norinčiojo vardu. Minėta
dienio iki penktadienio. 9 vai. 6.45 dol. suma bus pridėta prie
vak.. 1450 AM bangomis. Pasi artimiausios jūsų telefono są
klausė įdomins ir žiniomis tur skaitos. Taip pat Brighton Par
tingos programos, paskambinki ko LB apylinkės valdyba prime
te j stot: tel. (312) 476-2246 ir na, kad sekmadieni galėsite ne
pasakykite savo nuomonę. tik pasitarnauti savo tėvynei,
..Margutis II" tebežengia pir bet ir pavalgyti skanius pietus,
muosius įsikūrimo žingsnius ir kurie tuo laiku ruošiami toje
jam reikalinga ne tik moraline, pačioje salėje. Atvykite!
bet ir finansinė parama. Nepaga:!ekime kehų dolerių, kurie
Lietuvos Dukterų draugi
užtikrins, kad šios tradicinės
lietuviškos laidos garsus girdė jos visuotinis metinis susirin
kimas vyks šj sekmadienį, vasa
sime dar daug metų.
rio 25 d.. Jaunimo centre. 12
vai. Jėzuitų koplyčioje bus auko
Lietuviai spaudos darbuo jamos šv. Mišios už draugijos
tojai, žurnalistai, radijo laidų, steigėja a.a; kun. dr. Feliksą
televizijos vedėjai kviečiami Į Gurecką ir visas mirusias nares
susitikima su Gediminu Vagno bei rėmėjus. 1 vai. p.p. Jaunimo
riumi ši šeštadienį, vasario 24 centro mažojoje salėje — narių
d., 3 vai. p.p ..Draugo'" pastato susirinkimas, k u r i a m e bus
antrajame aukšte. Atskiri pak pateiktos darbų apyskaitos,
vietimai nesiuntinėjami. Apie vyks naujos valdybos rinkimai,
dalyvavimą prašome pranešti aptariama ateities veikla. Na
Indrei Tijūnėiienei. tel. 847- rės ir viešnios maloniai kviečia
537-7949 arba 847-541-3702.
mos.

..Draugo redaktorė Aldona Zailskaitė. .skaičiusi paskaitą apie pal Jurgį
Matulait; sauaio 28 d ruoštoje jo mirties paminėjimo akademijoje. Svc. M.
Marges Gimimo parapijos salėje. Marąuette Parke

<sk>

x Dalia ir A u g u s t i n a s
Orentai. Chicago. IL kas
menes; aukoja - remia Lietu
vos našlaičius. Už šio mėnesio
$13 dėkojame' George P. Dereska Lyndhurst. OH kiekvie
na mėnesį atsiunčia $10. Dvkojame! „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas. 2711 W. 71 st..
Chicago, IL 60629.
(ak)

x Gediminas Vagnorius
kalbės ..Saulutes" Atviro žodžio
forume sekmadieni, vasario 25
d.. 12:00 vai. p.p. po 11:00 vai.
Mi-;u Pasaulio lietuvių centro
Lemonte didžiojoje salėje. „Sau
lute". Lietuvos vaikų globos
būrelis, kviečia visus atvykti ir
po pranešimo duoti prelegentui
taiklių, aktualiu klausimu.
'ski
x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais irnokejimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road —
tel. <312) 847-7747.

% Amerikoje daugelis lietu
vių jau kelis metus globoja naš
laičius Lietuvoje. Šie asmenys
pratęsdami našlaičių globą atei
nantiems metams atsiuntė po
$150: Marius ir Katryna
Sodoniai iš Juno Beach FL.
Auroros lietuviai per loseph
V. Vizgirdą. Nemira Šumskie
nė. Chicago. IL. Mary Frances
Jablonskis, VVestchester. IL.
Dalia ir Julius Staniškiai,
Cleveland OH, Bronius ir Pet
re Andriukaičiai. Chicago. IL,
ir Stasys ir Elena Barai, Oak
Brook IL. Dėkojame geriesiems
rėmėjams! „ L i e t u v o s Naš
laičių globos" komitetas.

x Kviečiame į trijų p a r o d ų
atidarymą: Viktorijos Daniliauskaitės ..Baltai" — linoraižniai. Kęstučio Musteikio
..Žemes atspalviai" — kerami
ka. Algio Kemežio - „Holy
Cow" — fotografija. Lietuvių
Dailės muziejuje. Lemont. IL
kovo 2-31 d. Atidarymas šešta
dieni, kovo 2 d. 7:30 - 9 v.v.

•'sk>

(sk)

ŽVAKĖ, KURI NIEKADA NESUDEGĖ
Šiais metais, sausio 28 d., sekmadienį. Nekaltai Pradėt"-^. >s
M Marijos i Putnamo 1 rėmėjos ir
rėmėjai paminėjo pa!, arkivys
kupo Jurgio Matulaičio 69-tąsias mirties metines. Minėjimą
pradėjo šv. Mišiomis Švč. Mer
gėlės Marijos Gimimo bažny
čioje. Mišias aukojo jėzuitas
kunigas Kazimieras Raudeliūnas.
Po Mišių parapijos salejt-.
buvo pal. Matulaičio minėjimai
Naujoji rėmėjų pirmininke Juli
ja Smilgiene padėkojo gausiai
susirinkusiems minėjimo daly
viams, atvykusiai seselei Ignei.
seselėms Palmyrai ir Stasei.
Pirmininke pakvietė kun V
Mikolaitį sukalbėti maldą ir pa
laiminti valgių stalą, paruoštą
susirinkusiųjų rėmėjų ir Ankų
kepyklos dėka. Izabelė Stončienė uždegė tris žvakes, kurios
puošė pa!. Matulaičio portretą
kartu su gėlėmis ir tautine juos
ta.
Po vaišių pirmininkė Julija
Smilgiene pakvietė pagrindine
minėjimo kalbėtoją Aldoną
Zailskaitė. Paskaitininke primi
nė, kad šio sekmadienio girdėti
skaitymai per Mišias kaip tik
tiko minėjimo palaimintajam. Iš
p a t i e s arkivyskupo užrašų
žinome, kadjis kaip tik buvo šių
idėjų vykdytojas. Jis buvo kuk
lus, r a m u s , pakantus, taikus,
tolerantiškas, humaniškas.
Paskaitininke iškėlė mint),
kad pal. Matulaitis padarė dautc
milžiniškų darbų nepalankiose
g y v e n i m o sąlygose. Rodos,
vienam žmogui įsteigus kelias
vienuolijas jau ir pakaktų. Bet
jis tuomi neapsiribojo. 1909 m.
nuvykus į Romą su vienuolijų
r e i k a l a i s , buvo pastebėti
arkivysk. Matulaičio gabumai
ir jam pasiūlyta pasilikti Romo
je. Bet jis atsisakė, pasitei
sindamas savo nesugebėjimu
bendrauti ir kalbėti su žmo
nėmis. Tačiau jis sutiko būti
paskirtas Vilniaus vyskupu, nes
troško aukotis Lietuvai.
Anksti vaikystėje netekętėvų. tapęs našlaičiu. 11 metu
būdamas, susirgo kauių džiova.
Jis kentėjo ne tik fizinius skaus
mus, bet ir dvasinius. Lenkijos
seminarijoje buvo pajuokiamas
kaip lietuvis. Bet tapęs vys
kupu, jis buvo tolerantiškas vi
soms tautybėms: lenkams. lietu
viams ir gudams. Pamatęs SveiJ a u n ų j ų amerikiečių skau
čių etninė muge ruošiama ši
sekmadienį, vasario 24 d.. Lockport East mokykloje (Lockport,
IL' — 7th ir Farrell gatvių san
kryžoje. Mugės laikas — nuo I
iki 3 vai p.p. Tarp atstovau
jamų grupių bus ir lietuvi,. »
užkandėliais, muzika, kuitūn
niais eksponatais'. Visuomene,
ypač skautai, kurie už savaitės
ruošia savo Kaziuko muge.
kv.ečiami šiuo renginiu snsi
domėti.
Žinant „Draugo" renginių
populiarumą, nėra per anksti
pasirūpinti bilietais į kovo 23 d.
J a u n i m o c e n t r e ruošiamą
koncertą . ..Gintaro" jaunimo
ansamblis iš Toronto atliks
specialią programa, pavadinta
..Mano protėvių žemė" Bilietus
galima įsigyti ..Seklyčioje" ir
..Draugo" administracijoje

-arijoje, koks gražus yra skirtingų tautybių žmonių bendra
vimas. jis to paties troško ir savo
vyskupijoje. Jis norėjo, kad vie
nuolijose visi būtų lygūs. Pa
laimintasis sake. kad visose tau
tose yra gerų žmonių, su kuriais
galima nuoširdžiai bendradar
biauti. Jis norėjo, kad kiek
vienos tautos žmones mokytųsi
savo gimtąja kalba, ko lenkai
nenorėjo leisti ir net bausdavo
kunigus, kalbančius gudiškai,
nes jie tai laikė tikėjimo slavinimu.
Pal. Matulaitis tikėjo, kad
Dievo veikimas nėra kokia vizi
ja, bet jis pasireiškia kasdieni
niuose darbuose. Vienuolinis
gyvenimas nėra pasitraukimas
iš gyvenimo, bet priešingai, ėji
mas į gyvenimą. Būtinas bend
ravimas su žmonėmis, aktyviais
darbais. įjungti pasauliečius \
Kristaus tikėjimo skelbimą. Ar
kivyskupas pats gyveno maldin
ga dvasinį gyvenimą. Jis kas
mėnesį pasitraukdavo rekolek
cijoms, apmąstyti Dievo malo
nes: ..Viešpatie, matai kaip
Tavo malonės nuvalo mano dul
kes". Jis sake, kad tikrasis kry
žius nėra tiktai pakabintas,
gražiai apšviestas bet jis yra
kančios kelias, vedantis į
dangišką gyvenimą.
Paskaitininke Zailskaitė gra
žiai ir įžvalgiai išryškino pal.
Matulaičio Dievo dvasines ma
lones veikiančias per žmones.
Kai bolševikai norėjo jį išvary
ti iš Vilniaus vyskupijos namų
ir juos konfiskuoti, tuoj pat susi
rinkdavo pasauliečiai ir pasto
davo jiems kelią. T vis kartus jie
bandė tai įvykdyt:, bet kiek
vieną kartą jiems pasipriešino
paprasti, drąsūs parapijiečiai ir
neleido konfiskuoti ir užimti
vyskupo namų
Atleistas iš Vilniaus vyskupi
jos pareigų, pal. Matulaitis 1925
m. nuvyko i Romą. kur atsto
vavo Lietuvai. 1927 m. sausio
17 d. mirė po apendicito opera
cijos komplikacijų, sulaukęs 55
m. amžiaus. Nors jis troško kaip
žvake sudegti ir likti nežinomas
Dievo valios įrankis, tačiau jis
ir šiandien šviečia Katalikų
Bažnyčiai ir savo tautai.
Po Aidonos Zailskaitės iš
samios ir įžvalgios paskaitos
seselė Igne pranešė, kad per
dvejus metus Kaune pastatytas
didžiulis namas, k u r i s su
traukia daug žmonių iš visos
Lietuvos. Seseie Igne sake. kad
mes pačios esarne apstulbintos
tokia Dievo malones dovana Ji
sake. kad tiesiog paradoksalu
kad juo mūsų mažėja, juo darbu
_eja -- Putnamas, Kanada
I^-montas. Kaunas. Visur reikia
taikos. Ji. dėkodama rėmėjams,
tvirtino, kad Dievas veikia per
mus
Buvo padėkota b u v u s i a i
pirmininkei Birutei Jasaitienei,
o ypač ilgametei rėmėjų sekre
torei Valerijai Čepaitienei, kuri
per daugel metų yra visų rėmė
ju veiklos nešėja
Kitas Putnamo seselių remejų
renginys bus birželio 2 d. Tai
metinis susirinkimas, į kuri yra
iaukiami ir kviečiami ne tik
esantys rėmėjai, bet ir nauji na
riai, kurie savo įsijungimu su
stiprins remejų gretas ir seselių
gerus darbus.
Saule Jautokaitė

Lietuvos vyčių šokėjai Vytas Rinįjus ir Alisa Kosmopoulos buvo apdovanoti žymenimis ui savo
pareigingumą ir darbštumą. Žymenys jiems įteikti Lietuvos vyčių pokylyje, įvykusiame š.m
vasario 4 d Martimąue salėje. Iš kaires: tautinių šokių mokytoja Lidija Ringienė, Vytas Ringus,
mokytoja Ligija Tautkuvienė. Alisa Kosmopoulos. Frank Zapolis LV tautinių šokių grupės ilgame
tis vadovas.

BLYNAI, BLYNAI...
PASAULIO LIETUVIŲ
CENTRE

P A G E R B T A S ŠVČ. M.
MARIJOS GIMIMO
P A R A P I J O S CHORAS

Paskutinę dieną prieš Gavė
nią vadiname Užgavėnėmis. Ry
tojus — jau yra Pelenų diena, o
ir Gavėnios pradžia, su kuria
prasideda rimties be linksmybių
laikas. Seniau Lietuvoje būdavo
ir griežtas pasninko laikas. Mė
sos niekas nevalgė per visas sep
tynias savaites, net ir pieno su
augusiems nebuvo galima ger
ti Na, o apie pasilinksminimus
ar vestuves nebuvo net kalbos.
Žinoma, prieš tokį ilgą rimties
laiką paskutinę dieną — Užga
vėnes — reikėjo ypatingai švęs
ti. Tą dieną žmonės ne tik daug
ir riebiai valgė, bet ir linksmi
nosi. Užgavėnės buvo gausios
įvairiais papročiais. Žmonės
pasidarydavo kaukes, lanky
davosi pas kaimynus ir juos
linksmindavo, o kartais kaukininkus lydėdavo muzikantai.
Atvykusius „svečius" kaimynai
turėdavo pavaišinti, o, jei ne
vaišindavo, tai jiems buvo iš
krėstas koks juokas ar kas iš
namų ..pasisavinta".
Užgavėnių dieną buvo patar
tina nebūti namie, nes gyve
nimas bus labai nuobodus. Kad
mums nereikėtų sėdėti namie,
tai PLC pagalbinio vieneto
nares su pagalbininkėmis, pa
kvietė mus Užgavėnių blynų,
valgyti. Buvome pavaišinti ne
tik įvairiais b l y n a i s , bet
bulvinėmis dešromis ir kugeliu
Užbaigėme pyragais ir kompo
tu.
Kad vakaras smagiau praeitų,
Stase Jagminienė su akordeono
pagalba mėgino įtraukti visus į
bendrą dainą. Žinoma, taip
prisivalgius buvo sunku net dai
nuoti.
Pagal senų laikų papročius,
baigiantis vakarui turėjo pasi
rodyti Lašininis su Kanapiniu.
Tačiau taip ir neteko ju dviko
vos pamatyti. Spėju, kad Kana
pinis kovą būtų laimėjęs, nes
Lašininio laikas pasibaigė.
Karolina Kubilienė

Peržengus Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos salės durų
slenkstį, tuoj pasitiko gardūs
kvapai; kepa kugelis, verda
dešros ir kiti skanumynai ruo
šiami, įėjus toliau i salę, svečiai
susirinkę jau kalbasi, svečiuo
jasi. Vincas Petrošius dirba už
baro. siūlydamas ką nors, kad
galėtų sušilti, atėję iš šalto

Gavėnios metu sekmadie
niais : išskyrus vaikų Mišiose),
per 11 vai Mišias, Pal Jurgio
Matulaičio bažnyčioje maži
vaikai bus nuvedami į atskirą
kambarį, kur jiems suprantamu
būdu bus aiškinami šv. Mišių
skaitiniai. Vaikai išeis iš bažny
čios prieš skaitinius ir grįš at
gal prieš aukojimą.

Palaimintojo .Jur*).: Matulaičio 69 tųjų mirties metinių paminėjimą suruošė Nekaltai Pradėto
sios M Man/* rėmėjai (ūkanoje * m sausio 2* d l* kairė* Valerija Čepaitienė. Birutė Jašai
tiene <«es Palmyra, še* Stase Aldona Zailskaitė iškaičiusi paskaita akademijoje), ses Igne Mari
joSiūte ir Julija Smilgiene

lauko. Šeimininkės Ona Nor
vilienė, Mickey Petrošius ir
Adelė Lietuvninkienė dirba vir
tuvėje ir baigia tvarkytis salėje.
Kiek pasisvečiavus, klebonas
kun. Jonas Kuzinskas pakvietė
visus sėsti prie stalų. Klebonui
sukalbėjus maldą, svečiai vaiši
nosi skaniai paruošta vaka
riene. Pasisotinus ir pasikal
bėjus, prasidėjo kita vakaro
dalis. Visų pirma parapijos
choro valdybos pirmininkas
Vaclovas Momkus choro vardu
dėkojo klebonui už vakarienę.
Jis taip pat dėkojo šeiminin
kėms ir Vincui Petrošiui. Dėko
jo parapijos kunigams, ilgame
č i a m s choristams,
choro
valdybai ir visiems, prisidėju
siems prie choro gerovės. Baig
damas prašė, kad Dievas toliau
palaikytų šį chorą.

Ilgametis choro dirigentas An
tanas Linas dėkojo klebonui,
prisidėjus prie choro gerovės. Jis
toliau pareiškė, kad pareiga
palaiko mus ateiti į šv. Mišias,
į chorą. Jis taip pat pabrėžė, kad
choras yra jo antroji šeima.
Kun. Vito Mikolaitis dėkojo
chorui už gražų giedojimą ir pra
turtinimą šv. Mišių.
Klebonas Kuzinskas savo žo
dyje pareiškė, kad tas, kas
gieda, du kartus meldžiasi. Jis
toliau dėkojo choristams už pasi
aukojimą ir prisidėjimą prie
parapijos labo bei išlaikymo.
Chorą taip pat sveikino cho
ristai Apolinaras Bagdonas,
Bronius Polikaitis ir Povilas
Kantas.
Šis vakaras turėjo ir netikė
tumų. Choristas Antanas Mali
nauskas linksmino svečius,
vaizdžiai skaitydamas humoris
tų Antano Gustaičio ir Aloyzo
Barono eilėraščius, kuriuos jis
pats dar pritaikė progai. Vaka
ras praėjo šiltoje, šeimyniškoje
nuotaikoje.
Laikui bėgant, Dievas pasi
šaukė choro narių j Amžinybe.
Taip truputį išretėjo choro na
rių eilės. Gal būtų galima tas
vietas užpildyti — jaunesni,
vyresni, vyrai, moterys, kas
norėtų prisijungti, maloniai
laukiami.
MPV

Maironio lit. mokyklos, veikiančio* Pasaulio lietavių centre, Lemonte, abi
turientų būrelis mokyklos pokylyje i.m. vasario 3 d. Ii kairės: Petras Pla
čas. Viktorija Susinskaite, Rimantas Marčiulionis. Vika Gylyte, Darius Bar
kauskas ir Austė Ringui*.
Izabelė Stončienė, Chicago,
IL, yra gražus pavyzdys darbš
čios lietuviškos bitutės; palikusi
našlė su mažais vaikučiais, gra
žiai lietuviškai juos augino ir
leido į mokslus. Dabar galėtų
pailsėti, bet ją matysime visur,
kur tik bet kokia pagalba reika
linga. Žinodama, kad mūsų
dienraščiui reikia padėti, vėl
atsiuntė 70 dol. Nuoširdžiai
dėkojame už auką.

Lietuvos Seimo narys Ro
mualdas Ozolas kalbės ketvir
tadienį, vasario 22 d., 7 vai.
vak., Pasaulio lietuvių centre.
Visuomenė kviečiama gausiai
dalyvauti.

Juozas Kaributas, Los An
geles, C A, siųsdamas „Draugo"
laikraščio prenumeratos mokes
tį ir dar pridėdamas 200 dol.
auką, laiško ištraukoje rašo:
„Laukiamas, mielas 'Drauge',
siųsdamas metinę prenumeratą
x TRASSPAKpraneša:
„Iš
ir auką, linkiu gerb. redaktorei,
kapinių žolės mūsų kraujas te
visiems štabo darbuotojams,
ka", — sako sena patarlė. Todėl
žurnalistams, bendradarbiams,
negalima šienauti kapinėse.
kad 1996-ji metai būtų sėkmin
Senovėje manyta, kad žaibo
gi, darbingi ir į dešinę puse pertrenktuose daiktuose slypi dide
svarūs. Lai Dievas laimina
lė galia — juos palytėjo Perkū mūsų tautos darbus ir pastan
nas. Šie daiktai gydė įvairias gas" J. Kaributas didelėmis
negalias, ypač dantų skausmą, aukomis yra padėjęs mūsų dien
karštligę, išgąstį ir nervin raščiui, nuoširdžiai dėkodami už
gumą". Pinigai, siuntiniai ir dosnią pagalbą, linkime jam
komercinės siuntos \ Uctuvą. daug gerų, laimingų dienų.
Maisto siuntiniai. TRANSPAK, 2638 W. 69 St., Chicago,
Per minute pasaulyje iškasa
IL, tel. 312-436-7772,
(gk)
ma 3,000 tonų anglies.

