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JAV Kongrese daugėja 
simpatijų Lietuvai 

Vilnius , vasario 12 d. (BNS) 
— Šią savaite iš JAV grįžęs 
Seimo užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Mečys Laurinkus 
sakė, kad JAV senatorius Diek 
Durbin pareiškė neatsisakąs 
ryžto visais būdais remti Lie
tuvos integracijos j NATO sie
kius. „Jis pabrėžė, kad nori 
visas detales sužinoti iš pirmų 
lūpų Lietuvoje dar iki svarbių 
NATO sprendimų šią vasarą", 
sakė M. Laurinkus spaudos kon
ferencijoje trečiadieni. 

Šį pirmadienį jis grįžo iš JAV, 
kur drauge su Seimo nariu Al
girdu Patacku dalyvavo tradi
ciniuose „Maldos pusryčiuose", 
kur susitiko šimtai parlamen
tarų ir kitų pareigūnu iš viso 
pasaulio. Pusryčiuose taip pat 
dalyvavo JAV prezidentas Bill 
Clinton bei viceprezidentas Al 
Gore. 

M. Laurinkus priėjo išvados, 
kad Lietuva iki šiol nepakan
kamai išnaudoja neformalaus 
politiku bendravimo galimybes. 
„Pusryčiaudamas aš po kelias 

valandas kalbėjausi su JAV po
litikais, aiškinau jiems Lietuvos 
poziciją, ir jie sužinojo kur kas 
daugiau, nei oficialiais kana
lais", sakė Seimo komiteto pir
mininkas. 

Jis sakė parsivežęs idėją pa
kviesti vadinamųjų kultūrinių 
vizitų JAV Kongreso atstovų 
delegacijas. „Tokias viešnages 
surengti paprasčiau, nei poli
tinius vizitus, o rezultatas bus 
ne mažiau svarbus", mano M. 
Laurinkus. 

Jis pažymėjo, kad JAV Kon
grese atsiranda vis daugiau 
Baltijos šalis remiančių 
politikų. M. Laurinkus sakė, 
kad savo idėjas toliau skleidžia 
projektą dėl Baltijos šalių 
priėmimo į NATO pateikęs 
Kongreso atstovas Gerald 
Solomon, nenustoja Lietuva do
mėjęsis lietuvių kilmės Kongre
so narys Johan Šimkus, kuris, 
be kita ko, rengiasi perskaityti 
pranešimą Kongrese Vasario 
16-osios proga. 

Rusija įspėja Baltijos šalis 
nestoti į NATO 

Maskva , vasario 12 d. (AP-
BNS) — Rusija antradienį griež
tai perspėjo Baltijos šalis, kad jų 
santykiai su Maskva pablogės, 
jeigu jos toliau sieks narystės 
NATO ar nepagerins rusakal
bių gyventoju padėties. 

Rusijos prezidento sekreto
riaus spaudai Sergej Jastr 
žembakij pareiškime pabrėžia
ma, kad Maskva siekia gerų 
santykių su Lietuva, Latvija ir 
Estija. Tačiau įspėjama, kad 
„Baltijos šalių narystė NATO 
taptų rimta kliūtimi tarp jų ir 
Rusijos ir labai neigiamai atsi
lieptų ilgalaikio konstrukty
vaus bendradarbiavimo regione 
modelio kūrimui". 

Pasak S. Jastržembskij, Bal
tuos šalys turėtų palengvinti 
natūralizacijos procesą ir su
mažinti reikalavimus pilietybei 
gauti, užtikrinti šeimų teisę vėl 
susijungti ir „liautis persekiojus 
rusu stačiatikių tikybos žmones 
Estijoje". 

„Mūsų nuostata pagrįsta kla
sikiniais Europos žmogaus tei
sių standartais ir neturi nieko 
bendra su kišimusi į Baltijos sa
lių vidaus reikalus", pažymėjo 
spaudos sekretorius Anot jo, Ru-

Amerikos Žydų komiteto 
nariai lankosi Lietuvoje 

Vilnius , vasario 11 d. (BNS) 
— Žydu knygų ir archyvų išsau
gojimu Lietuvoje susirūpinę 
Amerikos Žydų komiteto vado
vai savo būgštavimus ir pagei
davimus išsakė premjerui Gedi
minui Vagnoriui ir Seimo pir
mininkui Vytautui Landsber
giui. 

Amerikos Žydų komiteto na
rių grupę atvykti j Vilnių 
paskatino JAV spaudos rašiniai 
apie neva labai blogas žydų 
knygų bei archyvu saugojimo 
sąlygas Nacionalinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje. 

Antradienį G. Vagnorius susi
tiko su Amerikos Žydų komiteto 
politine vadovybe ir kalbėjosi 
apie žydų knygų išsaugojimą. 
Komiteto nariai pageidavo, kad 
Toros ritinėliai kaip religinė 
atributika būtų perduoti žydų 
sinagogoms, tačiau G. Vagno
rius siūlė žydų kultūros pali
kimą perduoti Valstybiniam Žy-
dų muziejui. 
Amerikos Žydų komiteto vado
vybė pažadėjo atsiųsti į Lietuvą 
savo specialistus, kurie padėtų 

Pasaulio naujienos 

sija primygtinai reikalaus, kad 
sienos sutarties su Estija klausi
mas būtų siejamas su rusakal
bių gyventojų padėtimi šioje 
Baltijos šalyje. 
Baltijos salių narystė NATO 

sustiprintų santykius su 
Rusija 

Vilnius. Rusija keistai inter
pretuoja NATO plėtros įtaką 
saugumui ir stabilumui, pastebi 
Lietuvos diplomatai. 

„NATO išplėtimas į Rytus 
reikštų saugumo, stabilumo ir 
demokratijos išplėtimą, todėl 
Rusija turėtų būti suinteresuota 
tokiais procesais savo kai
mynystėje", sakė Lietuvos 
URM Politikos departamento 
direktorius Vy gaudąs Ušackas, 
komentuodamas Rusijos pre
zidento sekretoriaus griežtą 
perspėjimą Baltijos šalims. 

Tačiau, pasak Lietuvos diplo
mato, „stabili NATO erdvė kaip 
tik prisidėtų prie jau dabar 
esančių gerų mūsų dvišalių 
santykių vystymo". „Mes mano
me, kad NATO išplėtimas su
tvirtintų mūsų dvišalius san
tykius ir sudarytų dar palan
kesnes sąlygas jų vystymui", 
pasakė V. Ušackas. 

Kaunas, vasario 11 d. (BNS). Trečiadienį Kaunas pradėjo Švęsti pirmosios miesto aukštosios 
mokyklos — Lietuvos universiteto įkūrimo 75-metį. Kauno technologijos, Vytauto Didžiojo ir 
Lietuvos Žemes ūkio universitetuose, Medicinos bei Veterinarijos akademijose vyksta šventiniai 
senatų posėdžiai, po kurių numatyti įvairūs renginiai, pagerbiant iškiliausius Kauno akademinės 
bendruomenės žmones. 

Nuotr^ Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos-chemijos fakultetas. 

I URM posėdį nebuvo įleisti 
žurnalistai 

Vilnius, vasario 11 d. (BNS) 
— Žurnalistų sąjungos pir
mininkas Rimgaudas Eilunavi
čius ir Žurnalistų draugijos pir
mininkė Roma Grinbergienė 
kaip absurdišką įvertino situ
aciją, kai į Vidaus reikalu mi
nisterijoje vykusį posėdį buvo 
įleisti ne visų visuomenės in
formavimo priemonių atstovai. 

Dienraščio „Lietuvos aidas" 
vyriausioji redaktorė R Grin
bergienė sakė, kad toks valsty
bės pareigūnų elgesys jos neste
bina. „Lietuvos aido" žurna
listai milijonus kartų nebuvo 
įleisti į įvairius posėdžius", 
teigė ji. 

Pasak R. Eilunavičiaus, parei

gūnai neturi teisės išskirti 
vieną ar kitą žurnalistą. „Su
prantu, kad ši ministerija yra 
specifinė, tačiau Visuomenės in
formavimo priemonių įstatymo 
privalo laikytis visi", pažymėjo 
jis. 

Pirmadienį į didelį visos Lie
tuvos policijos pareigūnų pa
sitarimą Vidaus reikalų mi
nisterijoje buvo įleisti tik VRM 
savaitraščio „Sargyba", Eltos, 
valstybinės televizijos ir LNK 
televizijos žurnalistai. 

VRM Informacijos skyriaus 
viršininkas Šarūnas Skapce-
vičius sakė, kad „taip nuspręsta 
dėl vietos stokos", antradienį 
rašo dienraštis „Respublika". 

Pasak viršininko, vidaus rei
kalų ministras Vidmantas Žie
melis į tai pastebėjo: „Jei 
netelpa — tai netelpa". 

Lenkų visuomenininke gerai 
vertina lenkų padėtį 

Lietuvoje 

tvarkyti ir klasifikuoti biblio
tekoje saugomas žydų knygas, o 
premjeras pažadėjo, kad vyriau
sybe bendradarbiaus ir rems to
kią iniciatyvą. 

Pirmadieni Amerikos Žydų 
komiteto nariai šias problemas 
aptarė'ir su Seimo pirmininku 
Vytautu Landsbergiu, kuris 
pareiškė, kad Amerikos spaudo
je pateikti faktai apie blogai 
saugomas žydų knygas „ne visai 
atitinka tikrovę" ir žadėjo, jog 
sve<;?i t?io galės įsitikinti patys. 

V. Landsbergis taip pat pripa
žino, jog ne visos bibliotekoje 
saugomos knygos ir spaudos leidi
niai yra pilnai sutvarkyti. Pa
sak jo, apie 80 proc. medžiagos 
idiš >r hebriju kalbomis jau 
peržiūrėta ir kataiogizuota, 
likusi dalis dar tiriama. 

Seimo pirmininkas svečius pa
tikino, jog visų „nuo seno Lie
tuvoje gyvenusių ir gyvenančių 
tautų kultūrinis palikimas yra 
Lietuvos istorijos dalis ir 
valstybė rūpinasi kultūrinio 
paveldo išsaugojimu". 

Vilnius, vasario 12 d. (BNS) 
— Žinoma lenkų visuomenės 
veikėja Janina Ochojska mano, 
kad jos šalies spaudos tvirti
nimai apie Lietuvoje diskrimi
nuojamą lenkų mažumą yra ne
pagrįsti. 

1995 m. Europos moterimi pa
skelbta Lenkijos humanitarinės 
akcįjos pirmininkė J. Ochojska 
vasarį porą dienų viešėjo Lie
tuvoje ir lankėsi Šalčininkų ra
jone, Pabradėje ir Vilniuje, kur 
aiškinosi, kiek pagrįsti Lenkijos 
visuomenės informavimo prie
monių teiginiai apie sunkią 
Lietuvos lenkų seimų padėtį. 

Vasario pradžioje Lenkijos 
televizijos pirmosios programos 
žinių laida „Wiadomosci" pa
skelbė jog dėl sunkios padėties 
Lietuvos lenkų šeimos atiduoda 
savo vaikus į internatus. 

mi Lietuvoje, J. Ochojska pa
reiškė, jog problema yra kur kas 
sudėtingesnė, tačiau nepatvir
tino fakto, kad lenku šeimos dėl 
skurdo yra priverstos atiduoti 
savo vaikus į internatus. Vieš
nia iš Lenkijos įsitikino, kad in
ternatuose gyvenantys vaikai 
sočiai valgo, o lenkiškos mo
kyklos iš valstybės gauna tiek 
pat pinigų, kiek lietuviškos. 

Kalbėdama apie Lietuvos len
kų skurdų gyvenimą ji sakė, jog 
tokių šeimų galima nemažai 
surasti ir Lenkijoje. 

Nepaisydama* žinomos visuo
menės veikėjos išvadų, Lenkijos 
dienraštis „Zycie Warszawy" 
vėliau vėl tvirtino, kad Lietuvos 
lenkų situacija yra sunki, juos 
„persekioja skurdas, nusivyli
mas bei ateitis be perspekty
vos". 

(Remiantis. DPA, Reuter, BNS INTERFAX. ITAR-TASS, 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais) 

Vašingtonas. JAV valstybės Maskva. Rusijos 

Susipažinus su lenkų padėti 

„Siemens" sustabdo 
investicijas į Lietuvą 

Vilnius, vasario 12 d. (BNS) 
— Vokietijos susivienijimas 
„Siemens" dėl nepalankių 
verslo sąlygų sustabdo inves
ticijas į Lietuvą. Jeigu nebus 
įgyvendintos investitoriams pri
imtinesnės sąlygos, „Siemens" 
grasina uždaryti Klaipėdoje 
esančią dukterinę įmonę Balti
jos automobilių gamyklą (BAT) 
per du metus. 

BAT generalinis direktorius 
Max Fuchssch wanz tvirtino, jog 
ši įmonė per 4 metus patyrė 
nuostolių už 25 mln. litų. Spau
dos konferencijoje Fuchs-
schwanz sakė, jog Lietuvoje są
lygos investicijoms yra „visiškai 

nepalankios". 
„Siemens" vadovo nusiskun

dimų sąraše — Lietuvos muiti
nių departamentas, užsieniečių 
įsidarbinimo taisyklės, kelių 
mokesčiai, despotiški gamtos 
apsaugos reikalavimai. Be to, 
Fuchsschwanz nuomone, dirbti
nai palaikomas Lietuvos valiu
tos ir dolerio santykis didina 
gamybos išlaidas. 

Per 4 metus „Siemens" investa
vo 40 mln. litų ir aprūpino dar
bu 1,000 darhntoju. Fuchs-
schwanz perspėjo, kad, jeigu 
verslo taisyklės nepagerės, 
„Siemens" savo gamybos linįją 
perkels į Slovakiją ar-Čekiją. 

Rusijos ambasada 
atsisakė perduoti 

sveikinimą Čečėnijos 
prezidentui 

Vilnius, vasario 12 d. (BNS) 
— Rusijos ambasada ne tik neiš
davė vizų į Čečėnijos preziden
to Aslan Maschadov inauguraci
jos iškilmes norėjusiems vykti 
Lietuvos parlamentarams, bet 
ir atsisakė persiųsti Seimo pir
mininko Vytauto Landsbergio 
sveikinimą naujai išrinktam 
Čečėmjos prezidentui. 

Rusijos ambasada teigia, jog 
tokius nurodymus gauna iš 
Maskvos. 

V. Landsbergis pirmadienį 
kreipėsi į Rusijos ambasadą su 
prašymu persiųsti jo sveikinimą 
naujai išrinktam Čečėnijos pre
zidentui A. Maschadov, tačiau 
kitą dieną ambasada pranešė 
atsisakanti padaryti šią pa
slaugą. 

Seimo pirmininko atstovės 
spaudai Loretos Zakarevičienės 
pranešime sakoma, jog V. Land
sbergis supranta, kad „tokie 
prieštaringumai turi vidines 
pasekmes", ir nepriekaištauja 
Rusijos ambasadoriui. 

Seimas pritarė 
genocido centro 

vadovo atleidimui 
Vilnius, vasario 11 d. (Elta) -

Antradienį Seimo nariai pritarė 
nutarimo projektui, kuriame 
siūloma atleisti Vytautą Skuodį 
iš Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro 
generalinio direktoriaus parei
gu-

Toks nutarimo projektas pa
rengtas atsižvelgiant į ministro 
pirmininko Gedimino Vagno
riaus teikimą. Vyriausybės va
dovas savo siūlymą atleisti V. 
Skuodį iš užimamų pareigų pa
teikė remdamasis Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro įstatymo nuosta
tomis, kurios reglamentuoja jo 
struktūrą ir valdymą. G. Vag
norius taip pat atsižvelgė į kai 
kurių visuomeninių organiza
cijų, ginančių nukentėjusius 
nuo okupacinių režimų vykdyto 
genocido, pasiūlymus. 

* Pirmasis Slovakijos am
basadorius Lietuvai Mirian 
St: vatka antradienį įteikė 
skinamuosius raštus preziden
tui Algirdui Brasauskui. Amba
sadorius gyvens Varšuvoje. 

sekretorė Madeleine Albright 
pirmadienį nusiuntė laišką Ser
bijos prezidentui Slobodan Mi-
loševič, ragindama „greitai pri
imti ir įgyvendinti" įstatymą, 
pripažįstantį opozicijos pergales 
savivaldybių rinkimuose praė
jusį lapkritį. Laiško tonas buvo 
„gana griežtas", tačiau jame 
neminimos jokios galimos sank
cijos Serbijai. 

Miunchenas/Praha. Sudetų 
vokiečiams atstovaujanti orga
nizacija Landsmannschft šešta
dienį patvirtino, jog nepritaria 
praėjusį mėnesį pasirašytai Vo
kietijos ir Čekijos susitaikymo 
deklaracijai. Sudetų vokiečių 
atstovas Franz Neubauer pa
reiškė, jog Sudetų vokiečiai, net 
ir pasirašius susitaikymo nuta
rimą, toliau kels Čekijos mate
rialinės atsakomybės klausimą. 

Groznas. Buvęs Rusijos 
saugumo vadovas Aleksandr 
Lebed trečiadienį Grozne pelnė 
čečėnų pritarimą savo ambici
joms tapti Rusijos prezidentu. 
Jis kalbėjo po to, kai buvo in-
auguruotas naujasis Čečėnijos 
prezidentas Aslan Maschadov, 
su kuriuo jis praėjusį rugpjūtį 
pasirašė taikos sutartį, atvėru
sią kelią Rusijos kariuomenės 
išvedimui. 

Kisiniovas. Moldovos pa
reigūnai nurodė NATO gene
raliniam sekretoriui Javier So-
lana, kad jie nesiekia įstoti į 
NATO, tačiau yra pasiruošę pa
dėti nuraminti Rusijos nuogąs
tavimus dėl sąjungos plėtimo. 
Moldovos prezidentas Petru 
Lučinski pirmadienį susitikęs 
su J. Solana, paragino NATO 
suteikti specialias saugumo 
garantijas neutralioms šalims. 

Maskva. Kremliaus spaudos 
atstovas antradienį atmetė Ru
sijos Saugumo tarybos vadovo 
Ivan Rybkin įspėjimą, kad 
Maskva gali pirmoji panaudoti 
branduolinį ginklą, jeigu sve
tima įprastinė armija keltų 
pakankamai didelę grėsmę. 
Pareiškimus dėl Rusijos „stra
teginės pozicijos" gali pateikti 
tik prezidentas, premjeras arba 
užsienio reikalų ministras, sa
kė prezidento spaudos atstovas 
Sergej Jastržembskij. 

Vašingtonas. JAV prezi
dentas Bill Clinton žinojo apie 
neteisėtą 300,000 dol. paskolą 
„Whitewater" aferoje, pareiškė 
vienas pagrindinių bylos veikė
jų interviu (bus paskelbtas va
sario 17 d.) žurnalui „The New 
Yorker". Vienas B. Clinton 
bendradarbių, Arkansas nekil
nojamojo turto sandoryje Ji m 
McDougal teigė, kad tuometinis 
Arkansas gubernatorius B. 
Clinton 1988 m. dalyvavo 
susitikime su buvusiu banki
ninku David Hale, kuriame 
buvo kalbama apie paskolą. Tai, 
ką J. McDougal pasakojo žur
nalui, prieštarauja jo paties 
parodymams, duotiems tei«me 
praėjusį pavasarį, tačiau 
atitinka D. Hale, kaltinamojo iš
kviesto liudytojo, parodymams, 
pagal kuriuos, Clinton privertė 
jį suteikti paskolą, kuri nie
kuomet nebuvo gražinta, buvu
siai J. McDougal žmonai Sussa 
McDougal. 

B. Clinton, davės parodymus 
J. McDougal teisme, kurie buvo 
įrašyti j vaizdajuoste. nareiJW<?, 
kad jis nedalyvavo susitikime ir 
kad, būdamas gubernatoriumi. 
niekuomet niekam nėra darės 
spaudimo suteikti abejotinas 
paskolas. 

valstybės 
aukso rezervai iš esmės yra 
ištuštėję, pranešė Audito rūmų 
atstovas, remdamasis 1996 m. 
rugsėjo mėnesį pateikta patik
rinimo ataskaita. Patikrinimas 
buvo atliktas, siekiant ištirti 
padėtį nebeegzistuojančiame 
Valstybės brangiųjų metalų ir 
akmenų komitete, „Komdrag-
met", kuris prezidento nutari
mu buvo panaikintas 1996 m. 
viduryje. 

Alžyro musulmonu ekstre
mistų grupuotės, besibaigiant 
Ramadano mėnesiui, nužudė 24 
žmones, pirmadienį pranešė in
formuoti pareigūnai. Tai .kru
viniausias" šventasis mėnuo 
nuo pat 1992 m., kai prasidėjo 
musulmonų sukilimas (žuvo 
daugiau kaip 60,000 žmonių). 

Dušanbė . Tadžikijos vyriau
sybė sutiko patenkinti sukilėlių 
grupuotės sąlygas dėl 15 įkaitų 
išlaisvinimo ir atgabens grupę 
sukilėlių į Tadžikiją. 

Los Ange les . Vašingtonas 
diplomatiniu ke l iu įspėjo 
Maskvą dėl Rusijos pagalbos 
Irano raketų programoms, ku
rios galėtu kelti grėsmę JAV 
pajėgoms Saudi Arabijoje, kai 
kurioms jų sąjungininkėms Per
sijos įlankos šalims ir Izraeliui, 
trečiadienį pranešė laikraštis 
„Los Angeles Times". Pasak 
laikraščio, žvalgybos praneši
mai rodo, jog Rusija neseniai 
perdavė Iranui rusu gamybos 
raketos SS-4, skriejančios nuo
toliu, kuris yra beveik 3 kartus 
didesnis, nei bet kurios kitos 
dabar Irano arsenale esančios 
raketos, technologiją. 

Vašingtonas . Vasario 8 d. 
žurnalas „U.S. News and World 
Report" išleido knygą apie buvu
sį Centrinės žvalgybos valdybos 
(CIA) pareigūną Aldrich Ames, 
nuteistą už tai, kad 1984-1985 
m. pardavinėjo slaptą JAV ins
titucijų informaciją Rusijos 
žvalgybos tarnyboms. Knygoje 
teigiama, kad Ames rusams iš
davė 25 JAV žvalgus. Mažiau
siai 10 agentu Sovietu Sąjungo
je buvo nubausti mirties baus
me, kitiems pavyko pabėgti, jie 
iki šiol gyvena JAV. Knygoje 
taip pat rašoma, kad Ames iš
davė Maskvoje įtaisytą pasi
klausymo įrenginį, registravusi 
KGB pokalbius, bei traukinyje 
įrengtą skaitiklį, skaičiavusį 
sovietų branduolines galvutes. 

Stokholmas. Švedijos vyriau
sybė sekmadieni pareiškė, jog 
ketina ištirti kaltinimus, neva 
šalies pramonė Antrojo pasauli
nio karo metais tiekė nacistinei 
Vokietijai dalis V-2 raketoms, 
kuriomis buvo nužudyti tūks
tančiai žmonių Belgijoje ir Ang
lijoje. Pasaulio žydu kongresas 
penktadienį išplatino pareiški
mą, jog turi dokumentą, patvir
tinantį, kad amerikiečiu laivas 
rado V-2 raketos liekanas, ant 
kurių parašyta „Made in Swe-
den". Neutrali Švedija II pa
saulinio karo metais palaikė 
glaudžius prekybinius ryšius su 
Vokietija, leisdavo vokiečių 
kariškiams kirsti jos teritoriją. 
Švedija taip pat tiekė metalą 
Vokietijos gynybos pramonei. 

KALENDORIUS 
Vasario 13 d.: Kotryna, Be 

nignas, Algaudas, Raudė, Ugnė. 
Vasario 14 d.: Šv. Karilaa, 

vienuolis 'mirė 869 m.) ir Meto
dijus, vyskupas (mirė 885 m.), 
slavų apaštalai; Valentinas, 
Saulius, Saulė, Žynė. Valentino 
diena 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

VASARIO 16-TOS ŠVENTĖ 
Vasario 16-tos minėjimas 

vyks sekmadieni, vasario 16 d., 
12:15 vai. po pietų, Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre. Tą 
dieną visuomenė ir organizaci
jos yra kviečiamos dalyvauti šv. 
Mišiose Šv. Antano ar Dievo Ap
vaizdos bažnyčiose, 10:30 vai. 
ryto. 

Prieš minėjimą, Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre bus proga 
pasivaisinti lietuviškais maisto 
patiekalais, naminiais tortais ir 
kepsniais. 

Pagrindinis kalbėtojas minė
jime bus Lietuvos ambasados 
Waahingtone Lietuvos Apsau
gos atstovas majoras Valde
maras Sarapinas. Vasario 16-tos 
minėjimą rengia Detroito Lietu
vių Organizacijų centras ir Lie
tuvos Vyčių padalinys „Pagal
ba Lietuvai". Aukas galima 
siųsti paštu — Aid to Lithuania, 
4457 Fairway Court, Waterford, 
MI 48328, ar Detroito Lietuvių 
Organizacijų centro iždininkui 
Česiui Šadeikai, 28975 Welling-
ton Road, Farmington Hills, MI 
48334. Aukas galite įteikti ir 
aukų rinkėjams minėjimo metu. 

Detroito Lietuvių Organizaci
jų centrui pirmininkauja adv. 
Kęstutis Miškinis. 

KAZIUKO MUGĖ 
Detroito „Gabijos" ir „Balti

jos" skautų tuntai ir tėvų komi
tetas, sekmadieni, kovo 2 d., 
rengia tradicine Kaziuko mugę 
Dievo Apvaizdos Kultūros cent
re. Skautes ir skautai parda
vinės savo rankdarbius. Tėvų 
komitetas ruošiasi visus sočiai 
pavaišinti cepelinais, kugeliu ir 
dberelėmifl. Veiks visus vilio
jantis „laimės šulinys". Židinie-
tės pavaišins visus gardžiais sa
vo gamintais tortais ir pyragais. 
Vyks įvairūs žaidimai. Svečius 
linksmins „Malūno" kapela. 
Visi kviečiami ir laukiami. 

ŠV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS 

Sekmadienį, kovo 9 d., Šv. An
tano parapijoje Lietuvos vyčiai 
rengia šv. Kazimiero minėjimą. 
10:30 v.r. šv. Mišios. Po Mišių 
parapijos salėje — minėjimas. 
Pagrindinė kalbėtoja bus Caro-
lyn George, World Medical Re-
lief, Inc., įstaigos vedėja. Pietų 
auka 12.50 dol. asmeniui. Pie
tų pelnas skiriamas „Pagalba 
Lietuvai" remti. Bilietai gauna
mi pas Reginą Juškaite. 

RESPUBLIKONŲ 
SUVAŽIAVIME 

Įvykusiame visuotiname Mi-
chigano valstijos respublikonų 
suvažiavime, Detroite, vasario 
1 d., Jonas Urbonas vėl buvo 
išrinktas IV vicepirmininku 
tautybių reikalams. 

GAVĖNIOS 
SUSIKAUPIMAS RADIJO 

PROGRAMOJE 
Kun. Alfonsas Babonas vasa

rio 25 dieną pradės Gavėnios 
susikaupimo temas per „Lietu
viškų melodijų" radijo valandė
lės laidas, kiekvieną antradie
nį, 3 vai. p.p., ir radijo stoties 
WPON, banga 1460 AM. Prog
ramos skiriamos ypač tiems, 
kurie dėl amžiaus ar sveikatos 
negali lankyti savo šventovių. 

MATĖME ŽAIDŽIANT 
PAULIŲ GILVYDl 

Vasario 8 dieną, Lansing, Mi-
chigan, Purdue universiteto 
krepšinio komanda nugalėjo 
Michigan State universiteto 
krepšininkus 77-62. Purdue 
krepšinio komandos kapitonas 
yra Paulius Gilvydis. Jis per 
savo penkių minučių žaidimą 
nukabino 2 kamuolius. Rungty
nės buvo rodomos per ABC 
televizijos tinklą. 

TURĖJOME PROGA 
STEBĖTI D. KASPARAITI 

Detroito lietuviai turėjo progą 
stebėti lietuvį Darių Kasparai
tį, žaidžiantį Pitsburgo ledo ko
mandoje. Detroitas laimėjo 5-4 
rezultatu. 

Lietuvių parodėlės Springfield, IL, rengėjos Iš k. — Irena Kudirkiene, Lidija Idikienė, Vidutė 
Totoraitienė, Rita Kupriene, Isabelle Mason. Romualda Capranica. Aldona Stuart ir Vita Žemai
tienė. 

Dr Arvydas Šeškevičius. Medicinos slaugos fakultetu dekanas Kaune, po savo 
paskaitos ..Liet u v išku mnkvk:.. ;iidet iš Vi Irmoje Saiči ninku rajone", š.m 
sausio 26 d. skaitytos Lietuvos Dukterų Detroite rengtoje popietėje, disku
tuoja su Jūrate Pečiūriene. dau>; pastangų :r laiko aukojančia Lietuvos vaiku 
sveikatos būkles pagerinimui u . • -» -

v Nuotr .Jono L r b o n o 

DU LIETUVIAI 
PRIEŠINGOSE 
KOMANDOSE 

Cable televizija rodė krepšinio 
rungtynes tarp Clemson (10-ta 
geriausia JAV komanda), kuri 
nugalėjo Marylando (7-ta ge
riausia) komandą 80-68. Cle 
menson komandoje žaidžia Jur
kūnas, šiose rungtynėse pelnęs 
5 taškus, o už Maryland žaidė 
Jasiukevičius, pelnęs 16 taškų. 

VASARIO 16-TOJI RADIJO 
BANGOMIS 

Vasario 16-tos minėjimas 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlėje vyks vasario 18 d., 
3 vai. p.p., WPON, 1460 AM. 
Minėjimą ir programą perduos 
Edvardas Skiotys. Žinias iš Lie
tuvos paruoš ir perduos Anta
nas E. Miciūnas. 

lm 
STASIO BUTKAUS 
SAULIŲ KUOPOS 

KONKURSAS JAUNIMUI 
Lietuvos Šaulių sąjungos išei

vijoje Stasio Butkaus kuopa, 
Detroit, MI, skelbia 14-18 metų 
jaunimui rašinių konkursą. Ra
šinio temą:, Atgimusi Lietuva", 
„Lietuva — Tėvynė mūsų", ar
ba „Tarp dviejų kultūrų", pasi
renka pats jaunuolis,-ė. Rašinys 
turi būti 2 rašomos mašinėlės 
lapų. Rašoma vienoje lapo pusė
je. Rašinius, pasirašytus slapy-
varde, ir pridėtame ir užklijuo
tame vokelyje: autoriaus var
das, pavardė ir adresas, siųsti 
iki rugsėjo 1 d. adresu: Stefani
ja Kaunelienė, 8650 Shari Dr., 
tyestland, MI 48185, USA. Ski
riamos 4 premijos: 300, 100 ir 
dvi po 50 dol. 

Vertinimo komisiją sudaro: 
Stefanija Kaunelienė, Danutė 
Petronienė ir Regina Juškaitė. 
Konkurso rezultatai bus pa
skelbti „Trimite" ir išeivijos 
spaudoje. 

Regina Juškaitė 

SPRINGFIELD, IL 

KALĖDINĖ PARODA 

Lietuvos Dukterų Detroite š m sau 
Rugieniu- Liuda Rugieniene. Vt •! 

10 26 d rengtoje popietėje dalis dalyviu I eil i i k - Algis 
ink iii-kw ne Misevičius. D Petroniene ir kt 

Nuotr J . L'rhorm 

Springfielde ir apylinkėse lie
tuvių nedaug. Ne labai žymi ir 
mūsų veikla, tačiau stengiamės 
auginti vaikus lietuviškoje dva
sioje, stengiamės kur galime 
pasirodyti ir, susirinkę į savo 
klubą, apsvarstome visas gali
mybes. Gruodžio mėnesį mes 
maloniai buvome nustebinti, 
kai Springfieldo Meno sąjunga 
pakvietė lietuvius dalyvauti jų 
ruošiamoje „Pasaulio šventėje". 
Šioje šventėje dalyvauti buvo 
pakviestos ir kitos tautybės. 

Nebuvo laiko galvoti ir lauk
ti, tad skubiai buvo sušauktas 
posėdis. Aptarėme ką galėtume 
padaryti ir kaip gražiau pasiro
dyti. Posėdžio metu Vidutė To
toraitienė perskaitė savo atvirą 
laišką, parašytą dukroms. Jame 
ji rašė, kad šiais metais Kalėdų 
šventės bus liūdnos jų šeimai, 
nes pirmą kartą teks jas praleis
ti be tėvelio ir senelio a.a. Algir
do Idikos. Jis labai mylėjęs Lie
tuvą ir visados būdavo patriotiš
kai nusiteikęs. A.a. senelis vi
sados sakydavo, kad tautos tur
tingumą nusako jos tradicijos, 
t.y., kuo ji daugiau jų turi, tai 
tuo ji turtingesnė. Lietuvių tau
ta yra išlaikiusi daug gražių ir 
senų tradicijų. •"!me8 neturime 
apleisti, o stengtis jas perduoti 
ateinančioms kartoms. Jis la
biausiai mėgęs Kalėdų šventes, 
nes jos susijusios su giliomis 
mūsų liaudies tradicijomis. Ka
lėdų šventės prasideda pasiruo
šimu išvakarių vakarienei, 
šventajam vakarui, kada šven
čiamos Kūčios. Kalėdų šventės, 
su visomis tradicijomis, būdavo 
švenčiamos jų namuose ir ji ti
kisi, kad jos dukros tęs šį papro
tį. 

Vidutei Totoraitienei perskai
čius savo laišką, visiems daly
vaujantiems kilo mintis, kad 
gruodžio mėnesį ruošiamoje 
„Pasaulio šventės" parodoje lie
tuviai gali iškelti savo lietu
viškų Kūčių tradicijas. Sumany
mas buvo įgyvendintas. 

Nuvykusios į Springfield Me 
no sąjungą, mes buvome labai 
šiltai ir maloniai priimtos 
Michel (Milkutės) Krevėnas, 
kuri yra tos sąjungos vykdomoji 
direktorė. Ji mielai sutiko 
mums pasitarnauti, net paskyrė 
mums sąjungos rūmų valgomąjį 
kambarį. Maloniai pasišnekėję 
ir viską aptarę, pradėjome ruoš
tis parodai. 

Kambario stalą užtiesėm lyg 
sniegas balta, linine staltiese. 
Stalo viduryje ant lėkštelės pa
dėjome tradicinius kalėdaičius. 
O kokios gi Kūčios bus be prės-
kučių (šližikų). Juos iškepė Al 
dona Stuart. Išdėstėme 12 lėkš
čių su užrašais ir paaiškinimais 
įvairių Kūčių vakarienei paruo
šiamų patiekalų, kurie valgomi 
Kūčių vakarienės metu. Tame 
pačiame kambaryje suruoiėme 
lietuviško meno dirbinių paro

dėlę. Barbara Endzelis, Paulius 
Endzelis, Rita Kapris, Isabelle 
Mason, Vidutė Totoraitienė ir 
Vita Žemaitienė pasirūpino, 
kad paroda būtų gausi ir įspū
dinga. Joje buvo išstatyti meno 
drožiniai, gintaro papuošalai, 
linas, juostos, knygos ir kitokie 
meno dirbiniai. Šalia pastatėme 
manikeną, aprengtą lietuviš
kais tautiniais drabužiais, ku
riuos atvežė Irena Kudirkienė. 
Labai įspūdingai atrodė mūsų 
eglutė, papuošta lietuviškais 
šiaudinukais. Lankytojai labai 
šiltai įvertino mūsų parodą, do
mėjosi viskuo ir vos spėjome at
sakinėti į jų klausimus. Atida
rymo metu Vidutė Totoraitienė 
ir Romualda (Šidlauskaitė) Cap
ranica, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais, priiminėjo lankyto
jus, kurie žavėjosi mūsų tauti
nių drabužių turtingumu ir 
spalvingumu. 

Džiaugiamės per trumpą lai* 
ką sugebėjusios suruošti šią pa
rodėlę, parodyti mūsų tautos 
tradicijas, parodyti dalelę Lie
tuvos. 

Meno sąjunga visus susirinku
sius į šią parodą svečius vaišino 
įvairiais užkandžiais ir gėri
mais. Visi skirstėmės į namus, 
išsinešdami malonų įspūdį ir 
tikrą kalėdinę nuotaiką. 

Dėkojame Nijolei Nausėdienei 
iš Lockport, IL, kuri mums pa
dėjo surasti šiaudinukų meis
tres Čikagoje ir nepagailėjo 
mums įvairių patarimų. Esame 
dėkingi šiaudinukų meistrėms: 
Marijai Škėmaitei ir Magdale
nai Aketaitienei iš Čikagos. Jos 
žaibo greitumu ir per trumpą 
laiką mums atsiuntė jų pačių 
pagamintus meniškus šiaudi
nukus. Reiškiame padėką ir vi
siems nuoširdžiai prisidėjusiems 
prie šios parodos. 

Dalyvė 

DRAUGAS 
(vm-itUM) 

THE LITHUANIAN VVORLD VVTOE DAILY 
Published daily eccpt Sundays and Mondays, legal Hobdays. the 

Tuesdays follovving Monday observance of legal Holidays a* vvell as 
Dec 26th and Jan 2ndby the Lithuanun Catholic Press Society, 4545 
VV 63rd Street, Chicago, IL 60629-5589 

Pehodical dass postage paid at Chicago, IL and additaorul mailing 
orfires 

Subscnphon Ratcs $95.00 Foreign countries $110.00 
Postmaster Send address changes to Draugas - 4545 W 63r d Street, 
Chicago, IL 60629. 

Mažinant paSto išlaidas, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
nesiunciami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto 
metams Movėtų 3men 

JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (US.) $6000 $45.00 $35.00 
Užsakant i Lietuva; 
(Air cargo) $100 00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant į užsieni 
oro pairu $500.00 $250.00 
Tik Šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Kndokienė 
Administratorius - Ignas Budrys 

Moderatorius -kun. Viktoru Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4JO, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo830 iki400, šeštadieniais nedirba 
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atstu&amos, 
gavus prašymą ką nors skefcti 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsniu 
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopija. 

rius nežinomas, žodžiai A Ke-
liuočio, JSugrįžau" — muz. A. 
Motuzos, žodž. S. Žlibino; 
„Laumės juosta" — muz. M. 
Vaitkevičiaus, žodž. E. Juš
kevičiaus; „Jaunystė" — muz. 
M. Vaitkevičiaus, žodž. S. 
Žlibino; „Subatėlė" — muz. J. 
Švedo. Pabaigai publika susi
laukė staigmenos, nes „Kur 
tas šaltinėlis", — solo skaidriu 
balsu padainavo kun. Leonar
das Musteikis, palydimas cho
ro. Po dainos choro vadovė 
Genė Beleckienė prisegė kuni
gui choro ženkliuką ir pranešė 
visiems, kad nuo dabar kuni
gas yra priimtas „tikruoju" 
choro nariu. Po penkių mi
nučių pertraukos buvo pra
dėta visai kitokio žanro antro
ji koncerto dalis. Šią dalį atli
ko iš New Yorko iškviestas 
muz. Joe Thomas su Elena 
Žebertavičiene. Joe Thomas, 
jau gerai žinomas New Yorko 
lietuvių apylinkėse, atsivežė 
savo akordeoną ir elektroninę 
klaviatūrą, taip, kad skambe
sys buvo kaip tikro orkestro. 
Jei kas nežino kas tai per in
strumentas, tai Websterio žo
dyne jis *'adinamas „Moog 
synthesizer" — elektroninė 
klaviatūra galinti išduoti pla
čios apimties muzikinius ir 
elektroninius garsus. 

Su tais instrumentais jis la
bai vykusiai pritarė Elenai: 
„Laukiu tavęs ateinant", — 
muz. A . Raudonikio, žodž. 
Lapašinsko; „Šilagėlė mamai" 
— muz. P. Kazlausko; „Tau" 
— muz. Boventon. Šią dainą ji 
padainavo trimis kalbomis: 
lietuviškai, vokiškai ir len
kiškai. Po to, dar dainavo dai
ną iš Lietuvos „ Ruduo", auto
rius nežinomas. Porą dainų jai 
balsu pritarė ir pats Joe 

Thomas. Abi koncerto dalys 
klausytojams, atrodo, patiko, 
nes plojimų nesigailėjo. 

Choro v-bos pirmininkas 
padėkojo išvardindamas visus 
prisidėjusius prie koncerto pa
sisekimo, ypač choro vadovei 
muz. Genei Beleckienei, 
akompaniatorei Pauline Bois-
vert, solo dainavusiai Elenai 
Žebertavičienei, Joe Thomas 
ir viso to pobūvio organizato
rei — choro renginių vadovei 
Viktorijai Dėdinienei. Po to, 
pakviestas kun. L. Musteikis 
palaimino maistą ir linkėjo ge
ros sveikatos choro nariams 
bei šio renginio vadovams 

Prasidėjus vakarienei, Joe 
Thomas akordeonu linksmino 
prie stalų publiką ir pritraukė 
kartu dainuoti liaudies dai
nas. Prie baro buvo galima 
gauti vyno ir gaivinančių gė
rimų. Vėliau buvo ir kavos su 
skanėstais. 

Po vakarienės ir kavos — 
šokiai. Joe Thomas tuo savo 
orkestru tikrai išjudino beveik 
visus, nes kurie nešoko — 
dainavo. Nuotaika buvo labai 
pakili ir šeimyniška. Daugelis 
sakė, kad tai vienas iš geriau
sių pobūvių. Net svetimtaučiai 
gyrė prašydami ir ateinančiais 
metais surengti tokį pat 
Naujų Metų sutikimą. Na, bet 
apie tai dar per toli galvoti. 
Turėjome ir sėkmingus laimė
jimus. 

Choro iždininkė Viktorija 
Dėdinienė pranešė, kad gauta 
640 dol. pelno. Tai teikė 
džiaugsmo, nes choro iždas 
jau buvo apytuštis. 

V.Macys 

SUNNY HILLS, F L 

SĖKMINGAS CHORO 
RENGINYS 

Š. m. sausio 18 d erdvioje 
Sunny Hills katalikų parapi
jos salėje, choras .Antroji jau
nystė" surengė koncertą-
pobūvį. 5 v.v. į salę susirinko 
daugiau nei 110 ne tik lietu
vių, bet ir kitų tautybių 
žmonių. Visiems buvo išda
linta dail. Stasės Macienės 
gražiai paruošta programa. 
Programos eiga buvo surašyta 
lietuviškai ir angliškai. 

Programą pradėjo choro val
dybos pirmininkas Vytas Ma
cys, sveikindamas visus ang
liškai (kadangi publika buvo 
mišrių tautybių) ir linkėdamas 
visiems atsipalaidavus nuo 
kasdieninių rūpesčių pa
sidžiaugti koncertu, o po va
karienės smagiai pašokti prie 
puikios muąikos. 

Chorui dirigavo muz. Genė 
Beleckienė, akompanuojant 
Pauline Boisvert. Buvo padai
nuota „Joninės" — muz. auto 
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KŪRĖJŲ SAVANORIŲ 
MEDALIO ISTORIJA 

Atsargos vyr. leitenante 
Marija Jakimavičienė 

Kodėl tai, kas priklauso pagal 
įstatymus, savanoriams tenka 
ii Krašto apsaugos ministerijos 
išplėsti? Aišku ne visų tokia 
dalia, tačiau tik atėjusių dirbti 
į Krašto apsaugos sistemą 1991 
m. prie* pučą ir nepatinkančių 
tam tikroms buvusioms stip
rioms ir galingoms struk
tūroms. 

Savanoriškojoje krašto ap
saugos tarnyboje pradėjau dirbti 
1991.07.02 dieną. Prie* tai dir
bau Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioje Taryboje deputatės 
padėjėja — sekretore. I Saulių 
sąjungą įstojau 1990 m. rugsėjo 
mėnesį. Krašto apsaugoje norė
jau dirbti todėl, kad visus tuos 
lemiamuosius mėnesius buvau 
kartu su šauliais ir savanoriais 
Aukščiausioje Taryboje ir, ma
tydama atsikuriančios kariuo
menės rūpesčius, maniau bū
sianti labiau naudinga bei rei
kalinga savanoriams, nes mokė
jau vokiečių kalbą. Beužsimez
gantiems savanorių ryšiams su 
užsienio karinėmis struktūro
mis šios specialybės žmonės 
buvo reikalingi. 

Man leitenanto laipsnis buvo 
suteiktas 1993.03.01 Old., potv. 
Nr. 181 p. Pagal įstatymus, 
aukštesnis laipsnis turėjo būti 
suteiktas po dvejų metų tar
nybos krašto apsaugoje. Tar
pininkaujant tarnybai, aukštes
nis laipsnis galėjo būti suteiktas 
ir po metų. (Pačioje ministerijoje 
dirbantiems suteikiamas ir po 
pusės metų. Yra moterų, pradė
jusių dirbti KA ministerijoje 
metais ar net dviem vėliau, 
negu aš, bet jau turinčių kapi
tono laipsnį.) SKA tarnyba 2 
kartus pateikė KA ministerijai 
prašymą suteikti man aukštes
nį laipsni, tačiau KAM Per
sonalo departamentas atmesda
vo su rezoliucija „Nepraeina 
pagal amžių". Dėl tų poros at
metimo atvejų nieko nesakau. 
Buvau tikra, kad 1996 m. kovo 
mėnesį, kaip priklauso pagal 
įstatymą, mar suteiks vyr. lei
tenanto laii. nį. Vėl nesu
teiktas. Tačiau, kai 1996.12.11 
d. buvau atleista į atsargą, labai 
nustebau, kodėl vėl KAM Per
sonalo departamentas atmetė šį 
SKATo pateikimą. Juo labiau, 
kad išsiunčiamiems į atsargą ar 
dimisiją kariškiams paprastai 
suteikiamas aukštesnis laips
nis. Todėl 1996.02.06 d. įteikiau 
LR Kariuomenės vadui gen. J. 
Andriškevičiui prašymą išaiš
kint: priežastis, kodėl KAM 
Personalo departamentas viena
šališkai atmeta SKAT teikimus 
man suteikti aukštesnį karinį 
laipsnį. Tik įsikišus generolui, 
man buvo suteiktas aukštesnis 
vyr. leitenanto laipsnis, su 
keistomis įsakymo datomis. O 
KAM Personalo departamento 
direktorius majoras Bernotas 

teikėsi man žodžiu tik tiek 
pasakyti: „Jums buvo padaryta 
klaida". Tačiau ši jų „klaida" 
man buvo ne tik moralinė, bet 
ir materialinė. Kai būdavo at
metami KA ministerijoje teiki
mai aukštesniam laipsniui gau
ti, ne vienas manės klausė: „Ne
jaugi tu nežinai, kad laipsnis 
kainuoja?". Ai to neteigiu, ta
čiau „nebūna ugnies be dūmų". 

1996 m. kovo 7 d. prezidento 
dekretu Nr. 872, man, kaip ir 
kitiems KA sistemoje pradėju
siems dirbti prieš 1991 m. rug
pjūčio pučą, buvo paskirtas 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių medalis. Ir štai šis 
medalis iki šiol tebėra SKAT 
personalo skyriaus viršininkės 
ats. vyr. ltn. Danguolės Statu-
levičienės seife. Kodėl? Kai aš 
1996 m. kovo mėnesį nuėjau į 
SKAT personalo skyrių atsiim
ti KAM įsakymo dėl vyr. leite
nanto laipsnio suteikimo, papra
šiau, kad kartu man atiduotų ir 
medalį- Man jo nedavė, moty
vuodama, kad jį gausiu iškil
mingos rikiuotės ar iškilmingo 
momento šventės proga. Po ke-
letos mėnesių išvakarėse pa
skambinusi D. Statulevičienė 
pakvietė ateiti į iškilmingą 
rikiuote, kur būsiąs įteiktas 
man medalis Tačiau sutapimas, 
kad kaip tik buvau pasiruošusi 
važiuoti aplankyti sunkiai ser
gančią mamą Be to, iškilmin-
gų rikiuočių aš kategoriškai at
sisakiau, nes nenoriu, kad man 
iį garbingą medalį įteiktų 

Pernai lapkričio 26 <i Danijos sostinėje Kopenhagoje buvo suorganizuota Lietuvos partizanu nuotraukų paro
da, pavadinta ,,Kovojanti Lietuva 1944-195:5" Nuotraukoje matome (iš kairės) parodą suorganizavusį Lietuvos 
gynybos atašė Danijai pik. Joną Gečą, savanorį d. pik. ltn. E. Jakimavičių, Alytaus savanorių rinktinės d ltn. K. 
Savičių ir Lietuvos ambasadorių Danijai R. Jasinevičių. 

ninku, priima naujai įstojusių 
savanorių priesaikas. Ar jis tam 
turėjo moralinę teisę? Juridinę 
ir karinę — taip. Tačiau mora
linę? Tai pasityčiojimas ne tik 
iš savanorių, bei ir iš Lietuvos, 
iš nepriklausomybės. Juo la
biau, kad šis žmogus ir toliau 
pasirinko tarnybą Rusijai, t.y. 
Rusįjos karininko pensija- Ar 
tokiu žmogum kritiškais mo
mentais galės pasitikėti Lietu
va? Viena juodžiausių SKATo 
dienų buvo ta, kai šis žmogus 
atėjo dirbti į mūsų tarnybą. 
Taip, tai labai aukštos karinės 
kvalifikacijos žmogus, puikiai 

Ta
čiau, ką jis davė- mums iš savo 
patyrimo? Dabar SKATas yra 
žlugdomas tyliai, metodiškai iš 
vidaus, skaldomas, Žmonės su
priešinami vienas su kitu. 
Reikėjo matyti, kaip šis žmo
gus nekentė mūsų, 1991 me
tų savanorių. Bet užtat, „už 
gerą ir pasiaukojanti darbą Lie
tuvos kariuomenei", 1996 lap
kričio 23 dieną Lietuvos kariuo
menės dieną jam buvo įteiktas 

buvęs SSSR GRU pulkinin 
kas J. Bitvinskas, dirbantis paruoštas psichologiškai 
SKAT štabo viršininku. Tai bū
tų didžiausias mano įsitikinimų 
įžeidimas. Medalio atsiimti bu
vau pakviesta tik tą vienintelį 
kartą. O tų iškilmingų progų 
per metus buvo tiek ir tiek: tai 
Karaliaus Mindaugo karūnavi
mo proga, tai Kariuomenės die
ną lapkričio 23 d., Sausio 13 
dieną, ir pagaliau sausio 17 d. 
— SKAT įkūrimo diena. Š.m. 
sausio 17 d. buvau SKAT štabe 
iškilmingame minėjime. Po mi
nėjimo paprašiau D. Statulevi-
čienės, kad man dabar atiduotų 
medalį. Jos atsakymas: „Nepa
galvojau, galėjom šiandien 
įteikti". Juk teisininkė, ilgus 
metus dirbusi atsakingose pa
reigose buv. Respublikiniame 
sporto komitete kadrų skyriuje 
ir SKAT personalo skyriuje dir
banti nuo 1991 m., tikrai turėtų 
žinoti, kaip ir kada ką įteikti, 
pagaliau atiduoti, jeigu žmogus 
nenori iškilmingų įteikimų. Tai, 
kad metus man neatiduodamas 
medalis, suprantu, kaip norą 
pažeminti, pasityčioti. 

Dar dirbdama SKATe ir sto
vėdama rikiuotėse, visada 
baisėdamasi širdyje žiūrėdavau, 
kaip buvęs GRU pulkininkas, 
dirbdamas SKAT štabo virši-

tama. Jie turtingi, turi daug 
gerai paruoštų jaunų karininkų, 
jiems reikia vietų. Bet mūsų 
kariuomenė ir krašto apsauga 
dar tik 6 metai egzistuoja. Ar 
reikia tokius įstatymus pritai
kyti pas mus? 

Kodėl švaistytis lėšomis ? Juk 
pagaliau mums dar nepersenu-
siems, norintiems bei galin
tiems dirbti, bet jau atleistiems 
iš tarnybos, mokamos pensijos, 
o mūsų vietose dirbantiems at
lyginimai. Gal toks amžiaus 
cenzo įstatymas pas mus turėtų 
būti taikomas po 10-15 metų, 
kai Lietuva jau pakankamai tu
rės užsienyje išmokytų kariš
kių? Štai Karo akademija yra 

nori? Juk tu ne kariškė". Taip, 
aš nebaigiau sovietų karinių 
akademijų, bet štai kitas pavyz
dys, jau su profesionaliu ka
riškiu. 

Majoras J. Barškietis, karinės 
inžinerijos specialistas, Aukš
čiausiąją Tarybą gynęs nuo pir
mų dienų, sąžiningai dirbęs Lie
tuvos kariuomenei, išvaromas į 
atsargą, nes jo vieta reikalinga 
„savam". Formaliai — amžius. 

Rašau ne todėl, kad norėčiau 
pasiguosti savo nuoskaudom. 
Tačiau kiek dar mes tylėsime ir 
kęsime patyčias? Tų, buvusiųjų 
struktūrų, žmonės sovietiniais 
laikais tyčiodavosi iš mūsų. 
Tyčiojasi ir dabar, užėmę aukš-

apsidraudusi. Jų žmonės, suėjus t u 8 P08*"8 » degdami neapy-
kariniam pensįjiniam amžiui, ir k a n t a Pasižiūrėkite, kiek KA 
toliau dar gali dirbti 10 metų, sistemoje beliko 1991 metais 
nes jie yra nepaprastai aukštos atėjusių dirbti. Pasikalbėkite su 
kvalifikacijos ir nepakeičiami atleistaisiais, su savanoriais, su 
specialistai Tačiau, pasižiurę- Nepriklausomybės gynėjais, 
kitę, kas dirba karo akademįjo Gal būt kas nors norės paklaus-
je, kaip ir ko jie moko mūsų 
jaunuosius karininkus. 

Mane iš KA sistemos atleido 
1995.12.11 d. į atsargą. Tačiau 
aš ir dabar tebesu įsitikinusi, vardinis ginklas, kaip ir dauge

liui kitų pulkininkų. O kiek kad galėjau dar keletą metų 
šaulių,' savanorių ir kitų KA dirbti, jeigu to būtų norėję Per 
struktūrų kariškių, kurie nuo 
1991 m. sausio mėn. pradžios il
gus mėnesius dienom ir naktim, 
kol nepraėjo Lietuvai pavojus, 
pasiaukojančiai saugojo Aukš
čiausiąją Tarybą ir buvo 
pasiruošę mirti dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, yra gavę 
vardinius ginklus — aukščiau
sią karinį apdovanojimą? 

O atleidimai iš Krašto ap
saugos sistemos, t.y. išleidimai 
į atsargą, dimisiją? Žinoma, for
maliai žiūrint, lyg ir teisinga — 
amžius. Čia neprikibsi, nepasi-
jauninsi. Kad kitų Vakarų val
stybių ar Rusįjos kariškiai jauni 
atleidžiami į atsargą, supran 

sonalo skyrių, departamento 
darbuotojai viršininkai, jeigu 
būtų prisilaikę LR vyriausybės 
potvarkių. 1995.04.04 — 06.30 
d. stažą vausi Vokietijoje Bun
desvero kalbų mokymo cen
tre Huerthe. O pagal tuometinį 
vyriausybės nutarimą, asme
nys, kurie stažavosi užsienyje, 
grįžę savoje tarnyboje turi dar 
dirbti 5 metus. Su manimi buvo 
sudaryta sutartis, kad grįžusi 
dar dirbsiu 3 metus. Tad tik 
1998 metais galėjau išeiti pen
sijon. Juo labiau, kad jokių 
nuobaudų nesu turėjusi, o ir dir
bau iš visos širdies. 

Kas nors gali sakyti: „Ko tu 

ti: „O kodėl anksčiau tylėjai?' 
Dirbant karinėje struktūroje, 
yra uždrausta rašyti į spaudą. 
Tačiau dabar aš esu tik papras
ta pensininkė, neturiu darbo. 
Tad nereikia bijoti, kad vėl 
išmes iš darbo, ar, radę prie
žastį, parašys papeikimą, ar 
„auklės". Gal pensijos ne
atims. Juk dar yra Lietuvoje 
teisingumas, bent jau turėtų 
būti. Be to, žemaičiai ilgai 
kenčia, ilgai tyli, tačiau, kai jie 
įvaromi į kampą, kai jie įsitiki
na, esą neteisingai skriaudžia
mi ir baigiasi jų kantrybė, tada 
jų nebesulaikysi. Todėl ir apra
šiau nors menką dalį kariuome
nės gyvenimo. Atėjo laikas da
ryti tvarką Krašto apsaugos 
sistemoje. Arba mes, arba jie. Be 
to, galbūt šis mano straipsnis 
palengvins „apsivalymą". O dėl 
medalio... Koks čia begali būti 
iškilmingas įteikimas praėjus 
metams nuo jo skyrimo. 

Danutė Bindokienė 

Meška tebemedžioja 
Brendimo laikotarpis yra 

pilnas nenuoseklumų, audrų 
ir nuotaikos svyravimų tiek 
žmogui, tiek ir valdymosi 
sistemoms. Tą galime aki
vaizdžiai pamatyti šiandie
ninėse painiavose, kuriose 
kartais tenka klaidžioti ne 
taip dar seniai į demokratijos 
procesą įsijungusioms vals
tybėms, priverstoms iš pa
grindų pakeisti totalitarinio 
režimo galvoseną. 

Jų tarpe yra ir Lietuva, tad 
ir jai teko išgyventi „demo
kratijos užtemimo" laikotarpį, 
kai į valdžią tauta, galbūt pati 
nesuvokdama savo elgesio pa
sekmių, susigrąžino buvusios 
totalitarinės sistemos no
menklatūrininkus. Nepaisant 
Vakarų pasaulio ir ypač 
užsienio lietuvių baiminimosi 
dėl demokratijos ateities Lie
tuvoje, žmonėms reikėjo pa
tiems įsitikinti, kad demokra
tijos procesas suteikia jiems 
galimybę laisvai pasirinkti 
tinkamiausius kandidatus ir 
balsavimų metu patikėti pasi
rinktiesiems vietas vyriau
sybėje. Niekas negali to proce
so sutrukdyti ar užginti: tai 
kiekvieno, demokratinėje san
tvarkoje gyvenančio, piliečio 
teisė. 

Iš Sovietų Sąjungos griu
vėsių pakilo ne vien Lietuva 
ir kitos trys Baltijos valstybės, 
bet į demokratijos valdymosi 
sistemą įsijungė visas būrys 
išsilaisvinusių tautų. Tarp jų 
didžiausia ir galbūt labiausiai 
negalinti išsivaduoti iš senojo 
režimo, kuriame turėjo pa
grindinį vaidmenį, yra Rusija. 
Nors save vadinanti demokra
tija, dažnai elgiasi pagal so
vietų imperijos taisykles, ne 
vien savo valstybės ribose, bet 
ir kaimynų atžvilgiu. Rusijos 
meška, tiesa, jau gerokai 
„aplaužytais nagais", bet ne
pasikeitęs jos griausmingas 
riaumojimas, nepraėjęs noras 
medžioti. 

Iš seno pripratimo Vakarų 
pasaulis dar kreipia nemažai 
dėmesio į Kremliaus nuotai
kas, ypač kai jos stipriau pa
svyra į neigiamą pusę. Daug 
netikrumo sukelia ir prez. 
Boris Jelcin neveiksmingu
mas—nuolat kovojat su vieno
kiu ar kitokiu sveikatos sutri
kimu, retai pasirodant savo 
kabinete, bet vis tebedominuo
jant valstybės politikos vin
gius. Juo labiau, kad užku
lisiuose visuomet stovi klausi
mas: kas perims valdžią, jeigu 
prezidentas pasitrauks iš savo 
pareigų arba bus priverstas 
jas užleisti kitam? 

Nėra abejonės, kad tas klau
simas pasimaišo ir Boris Jel-

1 cin mintyse. Tuo tarpu jis 
jaučiasi nepajudinamas, nes 

konstitucija apsaugo nuo ne
tikėtumų, tačiau tautos ne
pasitenkinimas esančia krašte 
padėtimi (ypač ekonomine) ir 
vis aštrėjanti opozicija politi
niuose sluoksniuose, verčia 
ieškoti būdų sustiprinti prezi
dento autoritetą ir parodyti, 
kad Boris Jelcin tvirtai laiko 
valstybės vairą savo rankose. 

Kadangi darosi vis aiškiau, 
kad vakariečiai remia NATO 
plėtimosi j rytus mintį ir 
anksčiau ar vėliau į šios orga
nizacijos gretas bus įjungtos 
naujos valstybės, nepaisant 
Maskvos protestų, Boris Jel
cin ieško naujų kelių bent 
kiek atsverti NATO įtaką 
Rytų bei Vidurio Europoje. Tą 
lengviausia pasiekti, sudarant 
sau pavaldžias sąjungas. 
Palankiausia tokiam susijun
gimui su Rusija yra Gudija. 
Dabartinis jos prezidentas 
Lukašenka jau seniai meilina
si Maskvai, nes tik joje mato 
visų savo problemų spren
dimą. 

O problemų Gudijai ne
trūksta, daugiausia dėl to, 
kad ji yra bene vienintelė 
išsilaisvinusi valstybė, susi
painiojusi demokratyos pro
cese lyg gaidys pakulose ir ne
pajėgianti dėti pakankamai 
pastangų, kad padėtis page
rėtų. Lukašenkai paėmus pre
zidento vietą, demokratijos 
progresas sulėtėjo iki minimu
mo. Jis net nesistengia to 
progreso vykdyti, nes tikisi, 
kad, susijungus su Rusija, bus 
galima apsieiti be privatizaci
jos, be ekonomijos kėlimo ir 
kitų demokratijos apraiškų— 
visa kuo pasirūpins „vyres
nysis brolis". 

Galima sakyti, kad prez. 
Lukašenkos viltys beveik iš
sipildė: pagaliau atėjo Boris 
Jelcin sutikimas Gudiją įjung
ti į tvirtą sąjungą su Rusija. 
Deja, Lukašenkos džiaugsmas 
buvo neilgas, nes Maskva 
išskaičiavo ir nemažai sąlygų, 
kurias Gudija turi išpildyti, 
kad būtų priimta. 

Gudija privalo pagerinti 
savo ekonomiką bent iki da
bartinio Rusijos lygio, o tai 
jau reikštų privatizuoti pra
monę, pradedant nafta ir 
gamtinėmis dujomis, kad tuo 
būdu Rusijos bendrovės galė
tų lengvatinėmis sąlygomis 
jas iš Gudijos pirkti; sutvar
kyti įstatymus, įvesti su Rusi
ja bendrą valiutą ir t.t. Nors 
tai ne visiškai prez. Luka
šenkos troškimų išsipildymas, 
bet jis gali ir tokiomis 
sąlygomis susigundyti. Tuo 
atveju tiek Ukraina, tiek Bal
tijos valstybės turėtų naują 
rūpestį, kad bemedžiodama 
meška dar labiau priartėjo 
prie jų sienų. 

LIETUVIS AMERIKIEČIŲ 
VISUOMENĖJE 

6 ZENONAS PRŪSAS 

Popieriaus ir gamyba, ir sunaudojimas padvigubėja kas 
25-30 metų, o medienos prieauglis nedidėja. Ateis laikas, 
kada ji bus per brangi, kad išjos 100 tonų panaudotum 
tik 45%, o likusią dalį sudegintum, ištirpinus chemi
kalais, kaip dabar yra daroma Gavau patentą procesui, 
gauti ne 45%, o 80-86% naudojimui tinkamos celiulio
zes, kurią, bėdos atveju, būtų galima naudoti užuot 
dabar naudojamos celiuliozės. Būtų sutaupoma beveik 
pusė medienos. Be šio dar gavau ir keletą kitų patentų 
Amerikoje, Kanadoje bei Skandinavų valstybėse. 
Žinoma, jie visi priklauso bendrovei. Galėjau daugiau 
laiko skirti tyrimams; paskelbiau keletą studijų tarp
tautiniame šios srities technikiniame žurnale (TAPPI) 
Kad geriau susipažinčiau, kas dedasi pažangiausiuose 
šios pramonės kraštuose, aplankiau ir apžiūrėjau daug 
celiuliozės bei popieriaus fabrikų, technikinių institutų 
ir centrų Amerikoje, Kanadoje, Švedijoje, Suomijoje, 
Japomjoje. Mano nuomone, suomiai ir švedai yra toliau
siai pažengę naujų technologijų įgyvendinime, o palygin
ti su aukščiau paminėtais kraštais, Lietuvoje popieriaus 
ir celiuliocė* pramonė dar tebėra 19-tame šimtmetyje. 

Savo noru 1990 metais pasitraukiau į pensiją, iš 
dalies dėl to, kad atėjo nauji viršininkai, kurie norėjo, 
kad dirbtume pagal „teamwork" principą. Atseit, 
dauguma technikinių problemų spręsti būryje, posė
džiuose, ne pavieniui. Aš taip dirbti nemėgstu ir nesu
gebu. Mano nuomone, šis principas gal ir tinka krep
šinio ar futbolo komandoms, Set ne tyrimuose dir
bantiems profesionalams. Asmeniškai man geriausia 
aplinka išsprendimui technikinių ar kitokių problemų 
yra pabusti trečią valandą naktį ir apie problemą, 
niekam netrukdant, lovoje vienam pagalvoti. Prieš iš-
šauštant kartais ateina ir atsakymas. Prie naujos 
tvarkos darbovietėje didelę laiko dalį reikėdavo praleis
ti posėdžiuose, kuriuose kalbėdavo daugiausia tie, kurie 
turėdavo mažiausiai ką pasakyti. Vadinama „team-
work" idėja nėra nauja. Mano darbovietėje ji jau buvo 
išbandyta apie 1960-62 metus. Tik tada tai vadino 
„brainstorming". Ji buvo greitai užmiršta. Turbūt ji yra 
kaip tas socializmas, kuris žmonijos istorijoje buvo iš
bandytas labai daug kartų, bet vis atmestas , kaip 
nepraktiškas ir neveiksmingas. Nesigailiu išėjęs į 
pensįją. 

Nors popieriaus ir celiuliozės technologijos prakti
kavimas buvo labai įdomus užsiėmimas, vis tik miški
ninkystė pasiliko man „pirmoji meilė", nors ir būdama 
tik šalutiniu užsiėmimu. Už maždaug 10 mylių nuo 
miestelio apie 1960 metus nusipirkau 56 akrus (23 hek
tarus) žemės, susidedančios iš apie trečdalio piktžolėmis 

apaugusio lauko ir dviejų trečdalių beveik beverčio 
miško, kuriame geresnieji medžiai jau buvo vietinės 
lentpjūvės iškirsti lentoms. Dėl to sumokėjau tik 32 
dolerius už akrą. Ten besidarbuodamas, praleidau 
daugelį šeštadienių. Bent man atrodė, kad tai yra malo
nesnis sportas, negu golfas, kurį irgi išbandžiau. Geresnė 
kūno mankšta, ypač jei naudoji kirvį ir rankinį pjūklą; 
mažiau įtampos ir nusivylimų; dienos gale gali jaustis, 
kad šį tą naudinga esi padaręs — darbo vaisiai aiškiai 
matyti. Mane labai domino, kodėl Ohio valstijoje tik 5% 
miškų yra spygliuočiai ir net 95% lapuočiai. Čia yra la
bai didelis spygliuočių pareikalavimas lentpjūvėms (sta
tybai) ir popieriaus gamybai. Mūsų popieriaus fabrikas 
daug brangiau moka už spygliuočių medieną ir kartais 
turi ją atvežti iš vietovių.esančių už 300 mylių. Be to, 
spygliuočiai Ohio valstijoje labai pagražintų gamtovaiz
dį, ypač žiemą, kada, nesant sniego, per daug dominuo
ja murzina pilkoji spalva. 

Vietinės spygliuočių veislės nepajėgia konkuruoti 
su lapuočiais, kurie auga daug greičiau. Spygliuočiai 
išsilaiko tik nederlingose, vėjo nugairintose 
viršukalnėse, kur vėjas nupučia lapuočių lapus, 
padarydamas dirvožemį labai nederlingu. Čia gali 
išsilaikyti tik pušys. Jų spyglių vėjas jau negali nupūsti. 
Tie spygliai praturtina dirvožemį tiek, kad gali augti 
ir lapuočiai, daugiausia kaštoninis ąžuolas, kurį vėliau 
vėl pakeičia pušys. Taip ir keičias „rūbas margo svieto". 

Vienas kelias padidinti spygliuočių procentą būtų 

įvedimas vadinamų egzotinių, atseit, nevietinių 
spygliuočių veislių. Yra daug pavyzdžių, kur prastai 
augančios veislės geriau klesti, perkeltos į kitus kon
tinentus. Pavyzdžiui, labai prastai Kalifornijoje auganti 
Monterey pušis klesti, perkelta į Australiją, kur ji pasi
darė pagrindinė spygliuočių veislė, o Australuos eukalip
tai daug geriau auga BraziUjoje, negu Australyoje. Todėl 
ai pats pasodinau 8 veisles egzotinių ir dviejų vietinių 
veislių spygliuočių, ii viso apie 1,000 medelių. Tarp jų 
buvo ir lietuviška pušis bei lietuviška eglė, taip pat 
japoniškas maumedis. Tuoj paaiškėjo, kad prieš lapuo
čių konkurenciją gali atsilaikyti tik veimutinė pušis 
(White pine). Lietuviška (Scotch) pušis pradžioje labai 
greit augo, paskui pradėjo išmirti, turbūt dėl per karšto 
klimato. O eglaites ragais išdraskė stirnų patinai, 
nusivalydami ragus prieš rują spalio mėnesį. Todėl 
likusį medžiais neapaugusį plotą apie 1982-1987 metus 
pats apsodinau 6,000 veimutinės rūšies pušaičių. Taip 
pat patą su rankiniu pjūklu pravedžiau auklėjamuosius 
kirtimus lapuočiam* (motorinio pjūklo kol kas neįsigįjau 
— su rankiniu yra geresnė gimnastika; be to, motorinio 
pjūklo kaukimo nemėgstu dar daugiau, negu modernio
sios muzikos). Dabar miškas neblogai atrodo. 

Chillicothe gyvena gal 20-25 miškininkai, dirbą ar
ba mano bendrovėje, arba administruodami pietinio 
Ohio valstijos miškus. Su jais palaikau šiokius tokius 
rvšius. 

i Nukelta į 5 psl.i 
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JAUNIMAS 
ŠIUOLAIKINĖJE 
VISUOMENĖJE 

DALIA TOLOČKAITĖ 

* Ar jauni žmonės domisi poli-
- tika? Ar jiems rūpi dabartinės 
; Lietuvos problemos bei jų spren-
; dimai? Ar jie stengiasi prisidėti, 
1 kuriant ateitį? Norėdami at-
- sakyti į šiuos klausimus, atliko-
; me nedidelį tyrimą. Buvo ap-
; klausta 100 studentų, besimo-
! kančių Kauno technologuos uni-
-versitete. Tyrimas parodė, kad 
^aštuoniolikmetis, vos baigęs vi-
-m dūrinę mokykla^ dar neturi aiš-
Z kiai susiformavusio politinio po-
-žiūrio. Geriausiu atveju jis turi 
" miglotą supratimą apie kai ku-
l riuos visuomeninio bei politinio 
; gyvenimo klausimus. 
1 Bręstančio žmogaus pasaulė 
• žiūros formavimuisi labai didelę 
' įtaką turi tėvai. Apklaustųjų 
; aaervLiu. ir vaikinų atsakymai 
t tai '< patvirtina. įdomu, kad 
1 merginoms, skirtingai, nei vai-
• kinams, be tėvų, daug (takos 
2 turi ir aplinka, kuri jas supa. Iš 
r to galima padaryti išvadą, kad 
„.merginos yra daug atviresnės 
l aplinkos poveikiui nei vaikinai. 
• Pastarieji linkę daryti išvadas 
; savarankiškai arba įtakojami 
: jiems įtakingų asmenų. Be to, 
I vaikinai daug informacijos ae-
• miasi iš masinių informacijos 
; priemonių. Jų akiratis neap-
l siriboja tuo, ką pasakė ar 
; nusprendė jų aplinkos žmogus 
l< išskyrus tuos atvejus, kai tai 
• pasakė ar nusprendė labai įta
k i n g a s _vaikinui asmuo), jie 
je iha •kjaktyvios informacijos. 
TTodėl galima teigti, kad vaiki
n a i yra atsparesni įtaigai už 
•merginas ir juos nėra taip leng-
;va paveikti supančia aplinka. 
1 Vyrai linkę ieškoti faktų, o ne 
"nuomonių. 

Politinis nebrandumas 

* Daugelio apklaustųjų mergi
nu ir vaikinų tėvai domisi poli-

,tika ir remia vieną ar kitą 
' partiją. To nepaisant, jaunuoliai 
šiuo atžvilgiu yra pasyvūs. 
^Politinį neaktyvumą patvirtina 
jr gan abejingas požiūris į Sei
lino ar prezidento rinkimus. Ap
klaustieji vienbalsiai nurodė, 
•kad jit arba visai nedalyvauja, 
•arba dalyvauja ne visuose skel-
Jjiamuose rinkimuose. 
i Pernai Lietuvos politiniame 
£5 venine įvyko viena? reikš-
jrinįjįausiu įvykių — rinkimai. 
Kaip parode rezultatai, tai dide
liu pasikeitimų metas Tačiau 
•>fvei p u ^ >7̂ - rinkėju atsi

sakė pareikšti su- o valią. Nemažą 
dalį šių neatėjusiųjų sudarė ir 
jaunimas. 

Vaikų ir tėvų politinės pažiū
ros visiškai, arba iš dalies. 
sutampa. Tad kodėl gi tėvai po
litiškai aktyvūs, o vaikai — ne? 
Juk jeigu žmonės politines pa
žiūras turi, tai jos turėtų sąly
goti vienokio ar kitokio lygio 
politinį aktyvumą (nuo pašne
kesio politikos tema iki aktyvios 
veiklos visuomeniniame gyveni
me). Kaip paaiškinti tokią para
doksalią situaciją? Manytume 
taip: arba jaunuoliai iš esmės 
nesuvokia savo galimos įtakos 
šalies politiniam gyvenimui, 
t.y., jie nėra susiformavę kaip 
visuomeninės asmenybės, arba 
jie labai dideli pesimistai. 

Dabartiniai 19-22 metų jau
nuoliai dar neturi savos politi
nės orientacijos ir savo požiūrio 
į visuomeninį gyvenimą for
muotis, o tik remiasi tėvų bei 
kitų jiems įtakingų asmenų 
nuomonėmis ar mintimis, pri
imdami jas kaip savas. Kodėl? 
Kaip jau minėjau, žmogus poli
tiškai subręsta žymiai vėliau 
nei kaip asmenybė. Todėl, būda
mas 19-22 metų, jis dar tebėra 
politiškai nebrandus. Viena po
litinio nebrandumo priežasčių 
yra akivaizdi dorovės stoka bei 
taisyklių nebuvimas visuome
nėje. Jaunuolis mato, kad 
moralės ir etikos normos neten
ka savo reikšmingumo, ir jo są
monėje susiformuoja nebaudžia
mumo įvaizdis. Kuriamas nau
jas „kodeksas", lenkiantis galvą 
jėgai ir pinigams. Jau atrodo na
tūralu duoti kyšį, apgauti žmo
gų ir negerbti kito asmens. Tai 
ypač išryškėja Šiandieniniame 
valstybės politiniame gyveni
me. Visuomenei žinomos dauge
lio aukštų pareigūnų aferos, 
skandalingi korupcijos atvejai ir 
melas. Tai pamažu ugdo žmogu
je nepasitikėjimą valstybe ir 
viskuo, kas joje vyksta, ir ska 
tina jauną žmogų bodėtis poli 
tika ir visuomeniniais reikalais. 
Netikima, kad esti intelektualų 
ir filantropų, pasiryžusių dirb
ti žmonių, o ne savo labui, ir 
kaip sunku būtų pripažinti, bet 
juo toliau, tuo labiau tokia 
tendencija ryškėja. Tai veikia ir 
jaunimą — būsimus valdžios vy
rai ir moteris, būsimus valdi-
ninkuo. Retas suaugusis užsi
tarnauja jaunimo pagarbos. Ka-
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„Grandies" tautinių Šokiu ansamblio studentų ratelio šokėjai kviečia Čikagos ir apylinkių 
lietuvius si sekmadienį atsilankyti į Mana H. S. auditorijoje 3 vai. vyksiantį Vasario 16-tos 
minėjimą. Meninėje programoje su tautiniais šokiais pasirodys „Grandies" ansamblis. 

Nuotr. Rimo* Poli kaitytes 

Viena* ..Žib-irelio" mokyklėlės ,4>buriukų". Tomas Slaptys jau mokosi laimi-
• irk.vjti - turbūt i* jo išaugs modernus vyra*, kurio nebaido joks darbas. 

me slypi šio globalinio proceso 
šaknys? Visų pirma jaunimui 
trūksta dėmesio. Tačiau svar
biausias viso to padarinys yra 
žlunganti jaunosios kartos 
moralė. 

Antroji priežastis jaunuolių 
politinio nebrandumo būtų tai, 
kad retas kuris jaučiasi esąs 
reikalingas visuomenei. Jau
nuolių norai ir nuomonė dainai 
yra ignoruojami. Tėvai,eiliniai 
nepažįstami įpratę jaunesnį 
žmogų laikyti pusiau nepilna
verčiu, todėl nenuostabu, kad 
šiandienos jaunuolis dar nelabai 
aiškiai suvokia visuomenės es
mę, o juo labiau save kaip tau
tos dalį. Tautiškumas dabarti
nėje kartoje dar tik pabudęs, bet 
dar nesubrendęs, jaunas žmogus 
tik žino, kad jis lietuvis, bet dar 
nesuvokia savo pareigų tautai 
ir atsakomybės už ją. Dėl to 
nenustebkime, kad jaunimas 
spiečiasi į grupuotes. Jiems 
svarbu būti draugijoje, kurioje 
jie jaučiasi esą stiprūs. Tokiu 
būdu jauna asmenybė bando 
būti pastebėta ir įvertinta. 

Studijos formuoja 
pasaulėžiūrą 

Pasaulėžiūros formav;-Tiosi 
procesui daug įtakos turi ir 
studijos universitete. Mūsų ty
rimas parodė, kad bestudijuo
jant kai kuriems jaunuoliams 
galutinai susiformuoja požiūris 
į politinius ir visuomeninius 
reiškinius, kitiems pakinta kai 
kurie įsitikinimai arba susifor
muoja visai naujas požiūris. 

Taigi studijos ir dalyvavimas 
universiteto visuomeniniame 
gyvenime sutampa su bendra 
asmenybės mąstymo evoliucija, 
ir tekiu būdu jaunas žmogus su
bręsta visapusiškai t.y. susifor
muoja savas požiūris i privatų 
ir visuomeninį žmogaus gyveni
mą. Tyrimo rezultatai rodo, kad 
pradedama suvokti, kas sieja vi
suomenės narius, kokios yra jų 
teisės ir pareigos 

Kas gi dar be tėvų, artimų ir 
įtakingų asmenų bei laikmečio 
dvasios įtakoja jauno žmogaus 
visuomeninį aktyvumą? 

Tyrimai parodė, kad mažai 
reikšmes turi mokslas ar valsty
bės politinis gyvenimas (moks
lo svarbą pažymėjo tik 13 proc. 
apklaustųjų, o šalies politinio 
gyvenimo — 7 proc.). Daug svar
besnis veiksnys yra materiali
nes gyvenimo sąlygos (73 proc.) 
ir iš dalies kultūra (7 proc.). 
Pastarąjį veiksnį nurodė tik 
merginos. 

Tad visuomenės gyvenimą ir 
vyriausybės vykdomą politiką 
jaunuolis vertina pagal jos 
realius rezultatus. Galima 
manyti, kad vyriausybės vykdo
mos politikos ir visuomeninio 
gyvenimo procesų traktavimas 
remiasi ir blaiviu gyvenimo 
suvokimu ir vertinimu pagal 
savo ateities perspektyvas. 

Susumavus apklausos retuha-

tus, paaiškėjo, kad tik 23-24 
proc. apklaustųjų turi bendrą 
supratimą apie politinį valsty
bės mechanizmą. Taip pat nela
bai vertinama savo kaip piliečio 
galia ir svarba demokratinėje 
šalyje. Pvz.: į klausimą „Ar 
paprastas žmogus iš esmės gali 
paveikti valdžios sprendimus?", 
69 proc. apklaustųjų atsakė nei
giamai, įdomu tai, kad atsakiu
sių nuomonė labai skiriasi pri
klausomai nuo lyties. Merginos 
įsitikinusios, kad iš dalies ga
lima paveikti valdžios spren
dimus (taip mano 72 proc. visų 
apklaustų merginų), o vyrai 
vienbalsiai neigia tokią ga
limybę. 

Atsakymai į klausimą „Ko
kios yra efektyviausios valdžios 
kontrolės ir poveikio priemo
nės?", buvo labai netikėti. Mer
ginos nurodė referendumus (82 
proc.), pasisakymus per televi
ziją (79 proc.) bei spaudą (12 
proc.). Vaikinai įsitikinę, kad 
valdžią galima paveikti tik mi
tinguojant ir masiškai piketuo
jant (99 proc.). Visiškai neveiks
mingomis priemonėmis yra lai
komi susitikimai su deputatais. 
Jaunimas mano, kad atskiro in
divido galimybės paveikti val
džią yra mažos, tačiau visuome
nės poveikis gali būti veiks
mingas. Tačiau tuomet kodėl 
jaunimas nedalyvauja referen
dumuose, rinkimuose ir pan? 
Taigi, susimąstykime... 

Merginos ir vaikinai vien
balsiai tvirtina C99 proc.), kad 
tarpusavio supratimo tarp val
džios ir visuomenės nėra. Tai 
traktuojama kaip silpniausioji 
valdžios mechanizmo pusė. Ki
tos silpnosios aidžios mecha
nizmo pusės yra šios: nepakan
kamas poveikio mechanizmas 
(27 proc.), nepakankamai atsi
žvelgiama į opozicijos kritiką 
(.19 proc.), nepakankamai atsi
žvelgiama į masinės informaci
jos priemonių kritiką (12 proc.). 

Jaunimo nuomone, valdžia 
teisingus sprendimus priima 
retai (merginų 83 proc., vaikinų 
87 prec), taip pat retai priima 
sprendimus atsižvelgiant į tau
tos gerovę (taip mano 89 proc. 
merginų ir 99 proc. vaikinų). 
Tai akivaizdžiai rodo, kad jauni 
žmonės netiki valdžia, nepasiti
ki ja ir nemano ją esant tautos 
gerovės kūrėja ir jos valios 
reiškėją. įvertinus* šiuos procen
tus, galime teigti, kad apklaus
tasis jaunimas visiškai nesio-
rientuoja politikos labirintuose. 
Spaudos jėga visiškai nuver
tinama ir tai yra keista, nes 
pastaruoju metu būtent ji dau
giausia atskleidė skandalų, 
korupcijos faktų ir Lt. 

Labai svarbu ir džiugu tai, 
kad dauguma (98 proc.) jaunų 
žmonių tiki gyveną demokratiš
koje šalyje. Iš tyrimo paaiškėjo, 
kad nėra abejojama vyriausybės 
rinkimų demokratiškumu. Tai 
iš dalies prieštarauja teiginiui, 
kad valdžia nėra tautos valios 
reiškėją. 

Kuo domisi studentai? 

Apklaustųjų merginų ir vaiki 
nų domėjimosi objektai skiria
si iš esmės. Skiriasi ir juos są 
lygojanti vertybių sistema. 
Vaikinai išimtinai domisi tarp
tautiniais įvykiais, merginos 
greta to domisi psichologija, 
šeimos bei santuokos proble
momis. 

Na, o kaip žinome, domėjimosi 
objektai sąlygoja veiklos kryptį. 
Tad ką gi veikia Lietuvos jau
nimas? Lietuvos socialinės ir 
ekonominės problemos užgožė 
vieną svarbesnių dalykų — rū
pinimąsi šalies jaunimu. Pasi
gendama elementarių veiksnių, 
skatinančių jaunimą mokytis, o 
ne eiti į gatves. Trūksta švieti
mo apie narkotikų, alkoholio, 
nesaugaus sekso žalą ir t.t. 
Akivaizdu, kad kiekvienas iš 
mūsų darosi vis nesaugesnis. 
Užsienio šalyse naktinis gyve
nimas tiesiog verda, o pas mus 
sutemus nieks nenori kelti ko
jos iš namų. Kai kas jaunuolių 
išsišokimus ar šokiruojant, gy
venimo būdą laiko saviraiškos 
ar protesto forma. Bet mano 
nuomone, tai sąlygoja visaapi
mančios niveliacijos procesas, 
griuvus senajai sistemai Finan
savimo stoka neleidžia suburti 
jaunimo į tam tikrus klubus ar 
draugijas. Vyriausybė neskiria 
reikalingų sumų aukštosioms 
mokykloms, mūsų Alma Mater. 
Jos pačios vos suduria galą su 
galu, negali pakankamai ska
tinti studentiškos veiklos. Žino
ma, neneigiu, kad yra klubų, 
trokštančių kažką daryti, veik
ti. Tačiau jų ratas yra apgailė
tinai mažas, norint išjudinti vi
suotinį sąstingį. Esami rengi
niai — tai dažniausiai koncertai 
ar diskotekos, absoliučiai nieko 
neduodantys asmenybės tobulė
jimui. Dvasinis gyvenimas ir jį 
lydinčios vertybės yra stumia
mos į antrą planą, užleisdamos 
vietą materialinei gerovei. Pa
galiau didžioji dauguma jauni
mo neturi jokių aspiracijų tobu
linti save visapusiškai, tuo įgy
jant neįkainuojamą patirtį. Pa
galvokit, ką mes turėsime ii šios 
daugumos? Seimo narius? Pre
zidentą? Abejoju, ar taip bus. Jei 
brandos a .nžiųje jaunimas nėra 
skatinamas veikti, siekti, tai 
subrendusiam žmogui vargu ar 
toks poreikis atsiras. įpran
tama prie rutinos, neieškant 
įvairesnių gyvenimo formų ir 
būdų. Nenorima išeiti už savo 
tinginystės ar trumparegišku
mo ribų. Ar juos domina teatras, 
rimta muzika, menas apskritai? 
Norėčiau klysti, bet negaliu 
nepastebėti bendros sustabarė
jimo, gal net sumaterialėjimo 
tendencijos. Todėl norėčiau 
priminti visiems: atsigręžkime 
įjuos ir pažiūrėkime, neniekin
kime ir neužjauskime, o papras
čiausiai kalbėkime ir supraski
me. Tautos likimas priklauso 
nuo tų, kurie po Jūsų — ponai 
senjorai. . 

J K S CONSTRUCnON 
„Shingia* stogai ir visų rūšių 
apkalimai (skJing): medžio, 
aluminiaus ir k t Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR D2IOV1NIMO 
MASINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS. 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H. Dackys 
Tat 773-585-6624 

1^ 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)586-5969 
(706)425-7161 

RIMAS L STANKUS 

• Psffcant ar parduodant 
1 Orattas Ir sąžiningas patarnavimas 
> MLS hB«sjB«tofe# FAX pasala 
»Nuosavybių Minavimas saaM 
• Parkam* ir parduodama namus 
• Aparlmanlus ir žarna 
»PanUninhams nuolaids 

IESKO DARBO 

Moteris ieško bet kokio 
darbo. Gali prižiūrėti 

vaikus, senelius 
ir gyventi kartu. 

Skambinti: 954-941-3727 

KMKCKtJALTOtS 
7922 S. MasU M. 
43S3S.Arcfc«rAv*. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

J « norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji pro-
fesnonahai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

LIETUVIŲ TAUTOS SOVIETINIS 
NAIKINIMAS 

. 

Pratarmėje rašoma: „Tai, kas pasakojama šioje knygoje 
yra pagrista Lietuvoje ir Rusijoje rastais archyviniais 
Afcumentais, liudytojų prisiminimais ir naujausiomis mokslo 
studijomis". 

HHeido Lietuvių tautinis kultūros fondas, Chicago 1996; 
494 pei., kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu JAV $1«.4e. 
p s lanois sjjsaaafl dar prtdsda aajsjsj saiaaaa 8.7S* 91.32). 

Užsakymus skjsu „Draugo" 

r Pranas Zunde 
KAZYS BIZAUSKAS 

1893-1941 
Dviejų tomų monografija. 11. - 323 psl., II t. - 430 psL 

Plačiai aprašoma K. Bizausko gyvenimas ir veikla 
diplomatinėje tarnyboje. Gaunama DRAUGE. 

Papigintai — 6 dol. u ž knygą 
Su persiuntimu — 8 dol. 

Illinois valstijos gyv. prideda „State sales tax" - 0.53 dol. 

V. Baravykas 
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 

ŽODYNAS 
Redagavo a. Laučka ir A. Dantaitė 

Apie 30,000 ž o d ž i ų ir posakių. 590 psl. 
G a u n a m a s DRAUGE. Kaina-20 dol. 

Su pe r s iun t imu 22.50 
Illinois gyv. prideda State sale tax 1.75 dol. 

V i l ius Peteraitis 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 

ŽODYNAS 
Apie 30,000 žodžių . 579 psl. 

G a u n a m a s DRAUGE. Kaina-20 dol. 
Su pe r s iun t imu 22.50 

Illinois gyv. prideda State sale tax 1.75 dol. 

Auka „Draugo" paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

DRAUGAS FOUNDATION 
4S4S W M r M M ( hie n q o II 6 0 6 2 9 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių. 



MIŠKININKAS — LIETUVOS 
VAIDILA 

Vincas Žemaitis. 

Vaidilos buvo prieškrikščio
niškosios lietuvių tikybos kuni-
gai-žyniai, tautos žadintojai, 
Šaukliai. Gyveno miškuose, kur 
ąžuolų pavėsyje degė amžinoji 
ugnis, saugojama vaidilučių. 
Lietuva tuomet buvo beveik 
viaa apaugusi miškai., kurie 
teikė žmonėms mautą, ap
rangą, pastogę ir apsaugą nuo 
pavojingų kaimynų. Dabar vos 
trečdali. Lietuvos ploto spauge, 
mišku. 

Seniai užgeso „amžinoji ug
nis", išnyko žyniai ir vaidilos. 
Atsirado nauji tauto. jyftft'įai, 
šaukliai — rašytojai, poetai, 
muzikai, spauda, organizacijos. 
Tačiau tikro senovė, vaidilos 
dvasia vis dar laikosi Lietuvos 
giriose ir jautrūs žmones, ypač 
giria, mylintys miškininkai, ją 
aiškiai jaučia, nes girios jiems 
yra šventovė. 

Vienas tokių miškininkų bu
vo Vincas žemaitis. Ji . buvo, 
Vokietijoje mokslu, baigė, 
miškų inžinierius, Kazlų Rūdos 
miškų urėdas ir Suvalkuos 
miškų revizorius. Jis labai 
mylėjo giria.. Kartą mane 
paklausė: „Ką jauti, įėjės giliau 
į mišką?" Atsakiau: „Jaučiu lyg 
būčiau paslaptingoj, užburtoj 
vietovėje, kur medžiai — gyvo. 
būtybės, kurios žiūri ir kalbasi 
tarp savęs". Jis atsakė: „Aš ir
gi taip pat jaučiuosi, ir net dau
giau — lyg būčiau didingoj šven
tovėje, kur pat. Dievas gyvena". 

Vincas Žemaitis miškų tvar
kyme įnešė daug naujovių. Ji. 
buvo mokslininkas, tyrinėtojas, 
dirbo su entuziazmu ir meile, 
nes mylėjo ne tik girias, bet ir 
Lietuvą. 1944 metais, komunis
tams pakartotinai užgrobiant 
Lietuvą, apie 200 miškininkų 
pasitraukė į Vakarus, nes buvo 
sąrašuose išvežimui į Sibirą ar 
sunaikinimui. 

Pasitraukė ir V. Žemaiti.. 
Apsistojo Čikagoje, kur, kartu 
au kitai, žymiai, miškininkai. 
(A Rukuita, J. Kuprionis, K. 
Šcesnulevičius) suorganizavo 
Lietuvos Miškininkų išeivijoje 
sąjungą, perėmė jos vadovavimą 
ir išbuvo valdybos pirmininku 
iki mirties. Neteks, miškų ir 
tėvynė., sunkiai dirbdama, 
šeimos aprūpinimui, V. Žemai
t i , nepalūžo. „Vaidilos" dvasia 
nukreipė jį į knygynus, archy
vus ir kapine, ieškoti Lietuvos 
ir jos giminingų genčių praeities 
vaizdo. 

Medžiagos rado pakankamai, 
ypač vokiečių, rusų ir lenkų 
kalba. Tyrinėjo proistore ir 
etninių sienų bei vietovardžių 
nykimą, keitimąsi pagal karų ir 
okupantų užpuolimus. Ypač 
skaudžiai jautė Masono. Lie
tuvos likimą. Rašė ir skelbė 
nenustoti vilties ją išgelbėti, at
gaivinti. Tai buvo tikra, žū
vančio, tauto, šauksmas. V. Že
maitis kėlė, skelbė Lietuvos gar
bingą praeitį ir žiaurų jos 
genčių sunaikinimą, Lietuvos 
etninių sienų apkarpymą iki 
dabartinio mažos, vos 3 mili
jonus gyventojų turinčios, vals
tybėlės, kuri, didvyriškai atko
vojusi nepriklausomybe, dabar 
kovoja už egzistenciją, skęs
dama dvasinio skurdo ir alko
holio liūne. V. Žemaiti, šventai 
tikėjo, kad Lietuva vėl bus 
laisva, bet už Prūsus ir Mažąją 
Lietuvą turime kovoti. Lietuva 
atgavo nepriklausomybe, tik jis 
pat. to nesulaukė. Mirė 1963 m 
vasario 16 d. Praeitų metų 
lapkričio 21 d. suėjo 100 metų 
nuo jo gimimo, o šiemet vasario 
15 d., 14 metų nuo mirtie.. 

Šį šeštadienį, vasario 15 d., 
8:30 vai. r., Jėzuitų koplyčioje 
bus aukojamo, iv. Mišios už V. 
Žemaičio ir kitų išeivijos 
mirusių miškininkų sielą. Po 
Mišių susirinksime pusryčiam, 
ir trumpai meninei programai. 
Kviečiame miškininkus ir visu, 
mūsų bičiulius dalyvauti. V. 
Žemaitis buvo ateitininkas, 
šaulys ir priklausė Krikščio
nims demokratams. Būtų 
malonu, kad nors po atstovą ir 
iš tų organizacijų dalyvautų 
pamaldose ir pabendravime. 

Jonas Žebrauskas 
Liet. M.I. sąjungos valdybos 

vardu 

LIŪDESIO KADDISH 
Atsisveikinta .u Normanu 

Buršteinu 
Rabiną. Stern, emeritus ne

krologe sausio 24-tos dienos ryte 
sakė: „Normanas buvo gimęs jo 
numylėto) Lietuvoj, mieste, kur 
žmonės buvo palankūs zionistų 
judėjimui". Buvo sukalbėta 
15-ta ir 23*ia psalmė. 

Normanas Buršteinas buvo 
didelis ir dosnus lietuvių 
organizacijų rėmėjas. Jis buvo 
rėmėjas .Lietuviai televizijoje", 
programos, Čikagos Lietuvių 
operos, Lietuvos Vyčių, Jauni
mo centro, tautininkų ir daug, 
daug kitų organizacijų — gerbė
ja, ir pritarėja.. Jis buvo didelis 
gerbėja, prezidento Antano 
Smetonos. Dažnai dalyvaudavo 
lietuvių vakarienėse, koncer-
tuose ir kituose renginiuose. 

Rabinas Stern pasakojo, kaip, 
Kauno žydai, suvaryti į didelius 
vežimus, buvo išvesti į Dachau, 
jų tarpe ir Normano 5 broliai ir 
seserys, kur jie buvo nužudyti. 
Šeimoje buvo 8 vaikai. Nor
manas pabėgo. (Nebuvo pasaky
ta, kada ir kaip, bet yra faktas, 
kad jį išgelbėjo lietuvių šeima. 
Apie tą įvykį bus plačiau para
šyta Viktorijos Sakaitės knygo
je. Sakaitė dirba Vilniuje žydų 
muziejuje ir buvo Čikagoje pe
reitą vasarą rinkti žinių apie 
lietuvius, kurie gelbėjo žydus. 

LIETUVIAI AMERIKIEČIŲ... 
(Atkelta iš 3 psl.) 

Koks gi yra miškininkystės praktikavimas 
Amerikoje? Daugiau pažįstu savo bendrovės miškininkų 
darbą. Jų pagrindinis darbas: pristatyti pakankamai me
dienos dideliam bendrovės popieriaus ir celiuliozė, fab
rikui (2,000 tonų popieriau. į dieną, 2,500 darbuotojų). 
Turi sudaryti medienos atsargas, kad jos nepritruktų 
po didesniųjų liūčių ar sniego pūgų ir dėl to neturėtų 
užsidaryti fabrikas. Medieną pristato kontraktoriai, tu
rį sunkiąją mašineriją miškų kirtimui. Su jai. 
sudaromos sutartys. Patys miifciiifaa-Bi prie miško kir
timo darbų beveik nedalyvauja. Išskyrų, vieną miš
kininką, kuri. daugiausiai rūpinasi neapaugusių 
plotų apsodinimu spygliuočiais, kiti yra tik paprasti me
dienos supirkinėtojai. Tikrieji miškininkai yra kon
traktoriai, kurie nėra miškininkystes specialistai, 
dažnai net vidurinės mokyklos nebaigė. Miškams nėra 
miškotvarkos planų; kerta, kai fabrikui reikia medienos. 
Vartojami tik plyni kirtimai. Geriausi rąstai tenka 
lentpjūvėms, prastesni popieriaus gamybai, o patys 
kreiviausi ir su supuvusiais kamieno centrais medžiai 
paliekami toliau augti, kol juos vėjai nugriauna. Tada 
juos suėda termitai. Sakos, krūmai jauni, dažnai mašinų 
aplaužyti, medeliai ir gerai dar neužauge medžiai 
paliekami. Po iškirtimo miškas atrodo kaip karo laukas. 
Pavyzdžiui, kai iškirto mano 20 akrų pasenusio miško, 
į tą plotą negalėjau įeiti kokiu. 8 metus, kol supuvo 
šakos ir įvairios medžių liekanos. Buvo tikro, džiunglės. 
Štai ir modernioji, pažangioji Amerikos miškininkystė, 
apie kurią man pasakojo Syracuse universiteto 
miškininkystes profesoriai, tvirtindami, kad ai, 
išsimokslinęs atsilikusioje Europoje, nesu jai 
kvalifikuotas! Su trupučiu medynų auklėjimo ten dabar 
auga gan gražus miškas, daugiausia klevai, kurie 
anksčiau buvo užgožti didesniųjų medžių. Ypač jie 
gražiai atrodo rudenį, kada pasikeičia lapų spalvos. Gal 
kurią dieną, kai miškas dar paaugs, pasikviestu kolegas 
amerikiečius miškininkus ir jiems parodysiu, kaip au
gina mišką Lietuvoje. 

Ji turėjo pasikalbėjimą su 
Buršteinu). 

Buršteinas pabėgo į Izraelį, 
kur turėjo giminių. Ten būda
mas, sužinojo, kad jo numylėta 
jauna žmona Sofija Telsakaitė 
yra gyva Vokietijoje. Jie 
susituokė Kaune ir buvo vedę 
53 metus. Jis grįžo į Vokietiją, 
ir ją susirado. Abu kartu su 
lietuvių banga atvyko į Ameri
ką 1950 metais. 

Kaune Buršteinas išmoko kai-
lininkystės amato. Atvykęs į 
Čikagą, savo amato negalėjo 
pradėti iš karto. Jis pardavinėjo 
kaklaraiščius, eidamas nuo du
rų iki durų. Gimė du vaikai, 
reikėjo dirbti, o be kalbos buvo 
sunku. Pradėjo darbą pas vieną 
kailininką, įsidirbo iki to laiko, 
kad pats galėjo atsidaryti savo 
prekybą miesto centre, Wabash 
gatvėje, per vieną gatvę nuo 
Marshall Field parduotuvės. Ne 
viena lietuvė buvo jo klientė. 

Buršteinai buvo kviečiami į 
lietuvių šeimos šventes, o lietu
vių šeimos dalyvaudavo jų šei
mos šventėse. 

Čikagos miesto šiaurėje yra 
lietuvių žydų organizacija, lie
tuviškai kalbančių, daugiausia 
pabėgusių iš Kauno, kurie ne
pateko į nacių pinkles ir išven
gė Dachau koncentracijos sto

vyklos. Jų pražilusios galvos ra 
juodom jarmulkom puošė koply
čią, kur uždaram, mediniame, 
kukliame karste ilsėjosi Burš
teinas, į Anapus nusinešdamas 
šeimos žiaurių prisiminimų iš 
jaunystės dienų įvykius. Buvo 
palaidotas Shalom Memorial 
Park kapinėse. 

Rabinas Stern, emeritus, buvo 
geras Buršteino draugas. Jis 
sutuokė sūnų ir dukrą. Stern 
pasakojo, kaip sinagogai pri
klausantys žmonės išgyveno, 
sužinoję, kad Skokie miestelyje 
leidimo demonstruoti prašė na
cių antisemitų grupė. Žydai 
bandė kovoti prieš tas demons
tracijas, bet pralaimėjo. Vis tiek 
antisemitai neatvyko, bet jų 
vietoj atsirado žydų studentų 
komunistų grupė su komunistų 
pjautuvu ir kūju pažymėta 
raudona vėliava. Jie tą vėliavą 
norėjo iškelti ant stiebo. 
Buršteinas puolė, griebė tą 
vėliavą iš tų studentų ir visa 
jėga ją plėšė. įvyko mažos 
kautynės ir demonstrantai buvo 
suimti. 

Be žmonos, Normano liūdi sū
naus Lee šeima su dviem duk
rom ir duktė Toby su sūnum ir 
dukra. Vaikaitis labai apgailes
tavo, kad Papą negalės dalyvau
ti jo Bar Mitzvah šventėje, ren
giamoje Izraelyje šią vasarą. 
Normano sesuo gyvena Izraely
je ir buvo atvykusi į laidotuves. 

Shalom Normanai. 
Pranė Šlutienė 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. vasario man. 13 d. 

VYTAUTAS STADALNINKAS 
» 1917-1992 

1992 m. vasario 15 d. mirė 
mano geras draugas Vytautas 
Stadalninkas. 

Gimė jis Lietuvoje, Vilka
viškio apskrityje, Antupių 
kaime 1917 m. spalio 22 d. Jo 
tėvas Pijus mirė, kai Vytautui 
buvo vos 10 metų, o mama, 
Uršulė Mičiulytė, užauginusi 
keturis šonus, mirė traukinyje 
pakeliui į tremtį. 

Vytautas, baigęs gimna
ziją Marijampolėje, studijavo 
mediciną Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune. Po vienų 
metų studijų jis atliko priva
lomą karo tarnybą aspirantu, 
paskutinėje Karo mokyklos 
laidoje. 

Negalėdamas tęsti studijų 
dėl susidėjusių aplinkybių, jis 
grįžo į tėviškę ir pradėjo mo
kytojauti Bardauskų kaime. 

1941 metais Vytautas 
vedė Liusę Dabrilaitę. Netru
kus Antrojo pasaulinio karo 
metu, jie pasitraukė į Vokie
tiją, išsiveždami ir mažą duk
relę Iną. Pasibaigus karui, 
šeima apsigyveno Kemptene, 
kur Vytautas dirbo įvairiose 
pareigose tremtinių stovyk
loje. 

įstojo į Skautų organiza
ciją dar Lietuvoje ir buvo labai 
aktyvus Vokietijos lietuvių 

skautų tarpe, kur įsigijo skau
tininko laipsnį. Tuo pačiu lai
ku jis mokytojavo Gusnenhau-
seno lituanistinėje mokykloje. 

1949 metais, geraširdės 
lietuvės Magdutės Bartininkie-
nės iškviesta, šeima atvyko 
Amerikon ir įsikūrė Stanford, 
Conn. 

Dirbdamas ilgas valandas 
viešbutyje, o vėliau 60 va
landų per savaitę ventiliatorių 
fabrike, Vytautas dar tais 
pačiais metais pradėjo nak
tines studijas Bridgeport En-
gineering institute. 1954 m. 
nepaprasto pasiryžimo ir kie
tos valios dėka, jis baigė insti
tutą. Jo vardas buvo įtrauk
tas į gabiausių ir pažan
giausių studentų garbės 
sąrašą. 

Baigęs studijas, Vytautas 
gavo darbą Rockedyne, Calif., 
organizacijoje ir 1956 metais 
su šeima persikėlė į Los An-
gefes. Čia jis ir toliau tobuli
nosi, lankydamas specializuo
tus vakarinius kursus. Dirbo 
jis ten iki 1984 metų, kada, 
jau sirgdamas, išėjo į pensiją. 

Kviečiu visus draugus, 
mokinius ir bičiulius prisimin
ti a.a. Vytautą maldose jo 5 
metų mirties sukakties pro
ga. 

Vytautas Pledžinskas 

MIRĖ KUN. ALFREDAS 
KANIŠAUSKAS (1927.1997) 

Sausio 5 dieną mirė Švedriš
kės parapijos (Zarasų dekana
tas) administratorius kunigas 
Alfredas Kanišauskas. Gimęs 
1927 m. gegužės 20 d. Salako 
parapijos Kiškelių kaime, kun. 
A. Kanišauskas pokario metais 
dirbo mokytoju pradinėse mo
kyklose, vėliau įstojo į Kauno 
Tarpdiecezine kunigų seminari
ją. I kunigus įšventintas 1959 
metais. 

Iš pradžių kun. A. Kanišaus
kas dirbo Vilniaus Švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo para
pijos vikaru, vėliau buvo Link
menų, Palūšės ir Rimšės ad
ministratorius. 1990 m. arki
vyskupas Julijonas Steponavi
čius leidžia jam persikelti į 
Panevėžio vyskupiją, kur jis 
tais pačiais metais paskiriamas 
Švedriškės parapijos adminis
tratoriumi. Sunkiai susirgus 
Salako klebonui kun. Kazimie
rui Girniui, kun. A. Kanišaus
kas kurį laiką aptarnavo ir šią 
parapiją. Pastaraisiais metai. 
kun. A. Kanišauskas ėmė nega
luoti, buvo operuotas, bet 
sveikatos neatgavo. 

Palydėti kun. A. Kanišauską 
paskutinėn kelionėn sausio 8 
dieną į Švedriškę atvyko Pane
vėžio vyskupas Juozas Preikšas, 
kuris vadovavo gedulingoms šv. 
Mišioms, 17 kunigų, gana daug 
tikinčiųjų. 

BŽ, 1997 m. sausis 

A.tA. 
LIUCIJA STASIŪNIENE 
Gyveno Lietuvoje, Vilniuje, anksčiau Chicsgoje, Mar-

ąuette Parko apylinkėj*. 
Mirė 1997 m. vasario 1 d., sulaukusi 96 metų. 
Gimė Lietuvoje, Aukštaitijoje. Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Linas Januuonis, marti Lionė, dukra 

Vita Gasparienė; anūkai: Gediminas ir Vytautas Gasparai. 
Velionė buvo palaidota Kaune, Aukštosios Panemunes 

kspineee. 
Nuaudusi 

Gerbiamai ir brangiai „Skautų Aido" talkininkei, 
istorikei 

DR. VANDAI DAUGIRDAITEI 
SRUOGIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame ir liūdime kar
tu su sese Pelėda DALIA SRUOGATTE. 

Janina Mikutaitienė 
Halina Plauiinaitiene 
NŲoU UžubalUnė 

Mylimai Motinai ir Močiutei 
A.tA. 

DR. VANDAI SRUOGIENEI 
mirus, dukterį DALIA, vaikaičius AUŠRINE ir ALGI, 
provaikaite ALINA "* kitus gimines nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

Algimanto Mackau* knygų leidimo fondo* 
Santara-Švieta 

Prof. dr. VANDAI DAUGIRDAITEI 
SRUOGIENEI 

iškeliavus Anapilin, jos dukrai DALIAI ir jos šeimai 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

„Margučio IT' valdyba 

A.tA. 
STEFANIJAI LEŠKIENEI 

baigus žemiškąją kelione, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą jos sūnums GEDIMINUI, ALGIUI ir jų 
šeimų nariams ir su jais liūdime. 

Marija Pratkelieni ir duktė Irena 

A.tA. 
POVILUI ŽUMBAKIUI 

mirus, dukroos DANGUOLEI PAŠKIENEI, IRENAI 
PABEDINSKIENEI, sūnui adv. POVILUI ŽUMBA 
KIUI, jų šeimoms ir giminėms širdingą užuojautą 
reiškia 

Dalia ir Saulių* Aealinai 
Biruti A. Vindalieni 
Irena ir Liūdo* Kirkai 

j 

1 

(Pabaigs) Koplyčia ant Birut** kalno Palangoje Nuotr Juoso Polio 

P A D Ė K A 
A.tA* 

JONAS VALYS 
Gyvenęs Wooastock, CT, tumi pešasi \ m Aatinybea t a . 

sausio 21 d. irpalakk«a.Mari^NekahoPifasiosjin»eeee-
Uą vienuolyno Deugaus Vartą keptasis sausio 24 d. 

Dtkejams a m Antanai Dtškovtttąi ui priešmirtini ava-
sini patarnavimą ̂ bonim,b«ėyaią n* lsišotuvių. su t* Mi 
stonus, apeigas; kun. Rapolui Krasauskai at kumelei* svirną 
iv.M«ųirbudyiise»bsila»a««iiis»« 
vienuolyne ir Matnlsifto aaaiaose, ssssltms ut budynėse ir 
laidotuvėse dalyvavimą, poIsJdotuvuuo pslmorsvimo ir pietų 
paruosimą; spylinkss lietuviams aš budynėse ir laidotuvėse 
dalyvavimą; dr. Jnosui Kriauttonui at soottus pris velionio 
kapo, primenant mirusio meile ir sajalboe teikimą artimui 
bei rėmimą lietuvišką reikalą, ir aš sekas tv. Mišioms ut 
mirusi. 

Dėkojame visiems at pagalbą ir paguos 
brangaus žmogaus. 

Nuliods: šsbsna Jane, stot* Pranas Ir 

t ! i ii 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. vasario mėn. 13 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Šv. Mišios už a.a. miš

kininką Vincą Žemaitį, mi
rusį 1983 m. vasario 15 d., bus 
aukojamos Jėzuitų koplyčioje 
šeštadienį, vasario 15 d., 8:30 
vai. r. Visi buvusieji Lietuvos 
miškininkai ir pažinojusieji V. 
Žemaitį kviečiami dalyvauti. 
Prisiminimą rengia Lietuvos 
Miškininkų išeivijoje sąjungos 
valdyba. 

Kaip jau buvo rašyta 
„Drauge", senator ius Diek 
Durbin š.m. vasario 14-22 d. 
lankysis Lietuvoje. Dalis to 
apsilankymo tikslo yra asme
niška—pamatyti Jurbarką, 
kuriame gimė jo mama, susi
tikti su giminėmis; dalis — 
susidaryti tikslesnį vaizdą 
apie dabartinę Lietuvos 
karšto vidaus padėtį, išrinkus 
naują, demokratinę vyriausy
be, kurioje daug įtakos turi jo 
asmeniškas draugas prof. Vy
tautas Landsbergis. 

Su senatorium kartu į Lie
tuvą (jo kvietimu) vyksta Lith-
uanian Mercy Lift pirminin
kas J u r g i s Lendraitis , adv. 
Rimas Domanskis ir Stasys 
Balzekas, Jr . 

Jau daug ate i t ininkų ir jų 
draugų atsiliepė į Ateitininkų 
federacijos fondo kvietimą 
dalyvauti vajaus vakarienėje 
kove 1 d., šeštadienį, 5 vai. 
vak. pasivaišinimas, o 6 vai. 
vak. vakarienė ir meninė pro
grama. Renginys vyks Ateiti
ninkų namuose, 12690 Archer 
Ave, Lemont. Rengimo komi
teto pirm. dr. Petras Kisielius 
ir visi komiteto nariai darbuo
jasi, kad viskas kuo geriausiai 
pavyktų. Jei dar nepranešėte 
Elvyrai Narutienei (tel. 708-
422-8863) apie dalyvavimą, 
padarykite ta i šiandien. Visi 
ateitininkai bei jų draugai 
kviečiami atsilankyti arba 
bent auka paremti šį svarbų 
vajų padėti užsienio ir Lietu
vos ateitininkams. 

LB Brighton Parko ay-
linkės valdyba rengia Vasa
rio 16-tosios minėjimą vasario 
23 d., sekmadienį. Iškilmės 
bus pradedamos šv. Mišiomis 
Nekalto M. Marijos Prasi
dėjimo bažnyčioje, akademinė 
ir meninė dalis vyks parapijos 
mokyklos salėje. Prakalbą pa
sakys pik. Donatas Skučas, 
meninę programą atliks tauti
nių Ąokių ansamblis „Spin
dulys"' vadovaujamas Rasos 
Poskočimienės, ir parapijos 
choras, vad. Algimanto Bar-
niškin. Čikagos ir apylinkių 
lietuvius maloniai kviečia 
minėjime dalyvauti Brighton 
Parko LB apylinkes valdyba. 

Vaikučių pirmoji Komu
nija Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijoje vyks šeš
tadieni, gegužes 31 d. 

Dar ž iema nepasibaigė, 
dar, be abejo, bus daug snie
guotų dienų. Žiema yra ne 
vien vargas, bet ir malonumai. 
Jeigu kas mėgsta žiemos 
sportą, verta atsiminti, kad 
nereikia važiuoti šimtus mylių 
nuo Čikagos pasimėgauti 
žiemiškais malonumais. Gal
būt daug naujai atvykusiųjų 
nežino, kad valdiškame apy
linkės miškelyje, vadinamame 
Swallow Cliff Woods (prie Illi
nois 83 kelio, tik truputį į va
karus nuo LaGrange Road), yra 
įtaisyti ..toboggan" rogučių 
nusileidimo į pakalnę takai. 
Kai iškrinta bent 4 coliai snie
go, galima šiais takais pasi
naudoti ir nerti į pakalnę nuo 
90 pėdų aukščio kalno. Swal-
low Cliff Woods „toboggan 
trail" atidarytas kasdien, nuo 
10 vai. r. iki 10 vai. vak., gali
ma išsinuomoti specialias rog
es (3 dol.), yra ir 1 dol. mokes
tis už pasinaudojimą šiuo 
malonumu. Maždaug 1930-
tajame dešimtmetyje nuo šio 
kalniuko buvo manyta įtaisyti 
slidininkams pramogą, bet 
projektas nepavyko. Geriau 
pasisekė. kai padarytas 
rogučių kelias. Norintiems 
daugiau informacijų, jos tei
kiamos tel. 708-366-9420. 

Tarp mūsų kalbant 
DAR KARTĄ APIE 
DARIAUS-GIRĖNO 

PAMINKLĄ 

Čikagos ir apylinkių Nekaltai Pradėtosios M 
70-tasias mirties metines š.m. sausio 26 d. 

Marijos oe.-i-iių rėmėjai, minejE pal. 
kaires' še- Qtasi .Juozas Polikailis, 

Arvydas 2ygas, kun. Jonas Kuzinskas, ses. Palmyra ir Izabele Stončienė. 

arkivysk. Jurgio Matuiaioo 
ses Daiv;; Kuzmickaite, dr 

Nuotr. Zigmo Degučio 

Robert Kazan. 

IŠRINKTAS I BANKO 
DIREKTORIŲ TARYBĄ 

Malonu pranešti „Draugo' 
skaitytojams, kad dr. Robert P. 
Kazan buvo išrinktas į banko 
Direktorių tarybą. Šiuo metu 
Robert P. Kazan, M.D. prakti
kuoja West Suburban Neurolo-
gical Associates, Hinsdale. 

Dr. Kazan gavo medicinos 
daktaro laipsnį Loyola Stritch 
School of Medicine ir atliko re-
sidenciją smegenų ligų chirurgi
joje Mayo klinikose. Jis yra 
buvusio bendrovės prezidento 
Peter Kazan (Kazanausko) sū
nus. 

Original ia i suorganizuota 
kaip Simano Daukanto Statymo 
ir paskolų bendrovė, vėliau 
buvo pavadinta Mutual Federal 
Savings, kai buvo inkorporuota 
valdžios įstaigose, maždaug 
prieš 60 metų. 

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road, patarnau
ja finansiniuose reikaluose Či
kagos ir apylinkių Amerikos lie
tuviams per paskutinius 92 me 
tus. 

Vija Lietuvninka.it*. „Žiburėlio" li«tuvi»koa MontMaort mokyklėle* 
auklėtine Nuotr Lydo* Badrtenea 

Sekmadien į , v a s a r i o 16 
d., ruošiamas didysis Vasario 
16-tosios minėjimas. Rengia 
ALTas. Pradedama 10 vai. r. 
vėliavų pakėlimu Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos 
bažnyčios aikštėje, vadovau
jant Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės vadovybei A. 
Paukštei ir J. Gurevičiui, o 
taip pat ir kitoms šaulių kuo
poms bei ramovėnams. 

Pamaldos vyks šia tvarka: 
10:30 vai. r. — Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje; 10:30 vai. 
r.—Tėviškės parapijoje; 11 vai. 
r.—Ziono parapijoje. 

2 vai. p.p. iškilmės Maria 
aukštesniosios mokyklos sa
lėje. Atidarymas — ALTo 
Čikagos skyriaus pirm. M. 
Marcinkienė, vėliavų įnešimą 
tvarko Dariaus ir Girėno bei 
Don Varno postai; invokacįją 
kalbės vysk. Hansas Dumpys; 
pagrindinė paskaita—India
na universiteto politinių 
mokslų prof. Jul iaus Šmulk
ščio. 

Meninę programa a t l iks 
„Grandies" tautinių šokių an
samblis ir sol. Audronė 
Gaižiūnienė. Visa lietuviškoji 
visuomenė raginama minė
jime dalyvauti. 

Lemonto apyl inkės LB 
taryba ruošia Lietuvos Ne
priklausomybės šventės pa
minėjimą vasario 16 d., sekma
dienį, pradedant 11 vai. Mi
šiomis ir koncertu, o 12:30 vai 
p.p.—pietūs Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje. 

Priešvelykinis susikaupi
mas PaL Jurgio Matulaičio 
misijoje Lemonte ruošiamas 
kovo 17-19 d. J am vadovaus 
Kauno jėzuitų gimnazijos di
rektorius kun. Gintaras Vit
kus, SJ. 

Praėjusį penktadienį , 
vasario 7 d., prasidėjo kiniečių 
Naujieji metai — jau 4695-
tieji. Kadangi Čikagoje gyvena 
daugiau kiniečių kaip bet kur 
kitur Amerikos Vidurio vaka
ruose, buvo ruošiami paradai 
ir kitoki šventiniai renginiai. 
Pagal kiniečių kalendorių, 
prasidėjo Jaučio metai. Mat 
kiekvieneri metai yra suskirs
tyti į 12 ženklų, pradedant 
Žiurkės, tuomet Jaučio, Tigro. 
Kiškio, Smako, Gyvatės, Ark
lio, Avies, Beždžionės, 
Gaidžio, Šuns r Kiaulės. Kaip 
ir kitų žinomuose Zodiako 
ženkluose, to gyvulio ar' 
žvėries ženklu pažymėtuose 
metuose gimęs žmogus turi 
savitas būdo ypatybes ir jo gy
venimas klostosi tam tikra 
linkme. 

„Dainų dainelės'' — taip 
vadinasi L M A . „Dainavos' 
ansamblio koncertas, kuris 
įvyks kovo 9 d., sekmadienį, 3 
vai. po pietų, Jaunimo centre. 
Visuomene kviečiama daly
vauti, parenmi JC ir išgirsti 
lietuviškas dainas. 

,NORIU BŪTI KRISTAUS SEKĖJU' 

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
(Putnamo) seserų rėmėjos, kaip 
kiekvienais metais, taip ir šie
met 3uruošė pal. arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio 70 metų mir
ties metines. Minėjimas įvyko 
1997 m. sausio 26 d. Jis prasi-

ir bendrauti su įvairių tautybių 
žmonėmis. 

Palaimintasis Jurgis paruošė 
Lietuvos vyskupijų planą ir 
surado joms vyskupus. Pats at
sisakęs Vilniaus vyskupijos 
pareigų, jis išvyko į Romą. Čia 

dėjo šv. Mišiomis Švč. M. Mari- jis rūpinosi Vatikano ir Lie
jos Gimimo bažnyčioje. Šv. 
Mišias aukojo kun. Pranas 
Kelpšas, o pamokslą pasakė kun. 
V. Mikolaitis. Jis savo pamok
sle išryškino mintį, kad Dievas 
visus kviečia ir teikia malonių 
sekti Kristų. Tarp daugelį 
pašauktųjų ir sekėjų buvo ir 
mūsų pal. J. Matulaitis, kuris 
atsiliepė į Viešpaties kvietimą 
Jam tarnauti . 

Parapijos salėje vyko minėji
mas. Sceną puošė arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio portretas pa
puoštas Izabelės Stončienės, žva
kėmis ir gėlėmis. Palaimintasis 
į mus žiūrėjo ramiu ir giedriu 
žvilgsniu. 

Rėmėjų pirmininkė Julija 
Smilgienė padėkojo visiems 
atsilankiusiems. Ji pakvietė 
kun. Mikolaitį kalbėti maldą 
prieš bendras vaišes, kurias 
sunešė pačios rėmėjos ir Ankų 
kepyklos dėka. 

Seselė Daiva Kuzmickaitė, at
vykusi iš Lietuvos, pirmiausia 
padėkojo rėmėjoms ir rėmėjams 
už visokeriopą paramą ateiti 
ninkijai ir seselėms. 

Nors jau praėjo 70 metų nuo 
pal. arkivyskupo Jurgio Matu
laičio mirt ies , tač iau vis 
užtenka minčių apie jį kalbėti. 
Seselė Daiva pažvelgė į pa
laimintąjį iš socialinės jo veik
los Bažnyčioje ir Lietuvoje. 
Arkivyskupas gyveno tokiais 
suirutės laikais, panašiais į 
šiandieninę Lietuvą. Tada Lie
tuvą spaudė carai, o pal. Jurgį 
Matulaitį asmeninės bėdos. Vai 
kystė jo nelepino, jis patyrė 
fizinius ir dvasinius skausmus. 
Būdamas jaunas vaikas, anksti 
neteko tėvų, užpuolė kaui;> džio
vos liga. Nors jis buvo labai 
gabus, bet vis reikėjo pertrauk 
ti studijas, jeigu ne dėl ligos, tai 
dėl piniginių trūkumų. Būda
mas 28 m., baigė mokslus aukso 
medaliu ir buvo paskirtas pro
fesoriauti, tačisai dėl sveikatos 
pagerinimo turėjo išvykti į Švei
cariją. Gydydamasis jis kartu 
studijavo. Iš ten rašė, kad jis čia 
negyvena, bet vegetuoja. 

Pal. Matulaitis vertino ir do
mėjosi pasaulio įvykiais. Seselė 
Daiva sake, kad jis ypač rūpi
nosi socialiniais reikalais. Jam 
rūpėjo, kad visur būtų tvarko
masi krikščioniškais principais. 
Jis vienijo darbininkus i organi
zacijas, ruošė kursus, rašė 
straipsnius ekonominiais klau
simais. Arkivyskupas kalbėjo 
ramiai, su meile artimui, ne 
vien protui, bet ir širdžiai Jis 
stengėsi būti teisingas tautybių 
reikaluose, nes vyskupaudamas 
Vilniuje turėjo tvarkyti reikalus 

tuvos konkordato paruošimu. 
Bet arkivyskupas netikėtai ap
leido šį pasaulį po apendicito 
operacijos komplikacijų, neuž
baigęs savo užsimotų planų. 

Po seselės Kuzmickaitės žo
džio, seselė Stasė parodė skaid
rių pynę „Bučiuoju Tavo Ap
vaizdos ranką". Skaidrėse ma
tėme gamtos vaizdus, sodybą, 
kur pal. Jurgis augo, lakstė. 
vaikščiojo; Marijampolės baž
nyčią, kur jis yra palaidotas. 
Kiekvienai skaidrei seselė Stasė 
paskaitė pritaikytą tekstą iš 
paties palaimintojo raštų. Vys
kupas rašė, kad žemė — ne ro
jus, o žmonės — ne angelai, be 
kryžių negyvensi, tad juos rei
kia nešti kantriai . 

Paskutinėse skaidrėse matė
me vaizdus iš arkivyskupo Ma
tulaičio vizito po Amerikos 
lietuvių telkinius ir parapijas. 
Skaidrių pynė baigėsi vaizdais 
iš 1987 m. Romoje, kur arkivys
kupas Matulaitis buvo iškil
mingai paskelbtas palaimintuo
ju. Seselė Stasė užbaigė šia min
timi: „Pal. arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis buvo ramus, šventas 
žmogus, jis troško kaip žvakė 
sudegti ir likti nežinomas Dievo 
valios įrankis, tačiau, kaip tos 
žvakės kibirkštys, jis ir šian
dien tebešviečia Katal ikų Baž
nyčiai bei savo tau ta i" . 

Saulė Jautokai tė 

Gerėja padėtis ir lyg nebėra 
reikalo per daug nusiminti. 
Taip aš anądien pagalvojau, dar 
karą atėjės į parka, pasižiūrėti 
Dariaus-Girėno paminklo. Va, 
dar taip neseniai (sausio 1 d.) 
teko piktintis neklaužadų van
dalizmo reiškiniais, o dabar, 
tarytum burtininkui pamojus 
lazdele, neliko nei žymės graf-
fiti vadinamų terlionių. Neži
nia, kas nuvalė ir kam reikėtų 
padėkoti. Žinoma, terlionių 
nuvalymui nepakako mazgotės 
ir kibiro vandens. Gal, sakau, ir 
mano pagraudenimai radijo lai
domis bei laikraščio puslapiuose 
turėjo šiokios tokios įtakos? Gal 
visa tai vienokiu ar kitoku būdu 
pasiekė Chicago Park District 
vadovybes ausis? Tačiau ne taip 
jau svarbu, kas nuvalė, kaip 
nuvalė ir pagaliau, kas turėjo 
įtakos. Svarbu, kad prie Califor-
nia Avenue ir Marųuette Road 
sankryžos stovintis paminklas 
yra švarus ir nebėra paženklin-
tas terlionėmis bei nešvankiais 
išsireiškimais. Dabar jau nebe
bus sarmata nuvesti svečius at
vykusius iš Lietuvos ar iš kur 
nors kitur, ir jiems parodyti 
Amerikos lietuvių pastangų 
vaisius. Ką ir kalbėti, Dariaus-
Girėno paminklas yra lietuvių 
turistų labiausiai mėgstama 
vieta. 

Labai gerai, kad kas nors ėmė 
ir nuvalė paminklą. Vienok, to 
lyg ir nebūtų gana. Būtina 
pasirūpinti ir paminklo atnau
jinimu. Kaip jau „Draugo" ' 
dienraščio sausio 15 d. laidoje 
buvo rašyta — paminklą slegia 
senatvės našta. Atrodo, kad 
atėjo laikas šauktis žinovų 
(geriau išmanančių) pagalbos. 
Reikėtų kreiptis ir mūsų ar
ch i tektus , inžinierius bei 
statybininkus. Rašančiojo nuo
mone, pirmiausiai reikėtų 
atlikti nuodugnų paminklo ap
žiūrėjimą — patikrinimą ir 
padaryti atitinkamas išvadas. 
Paskui reikėtų kreiptis į miesto 
valdžios įstaigas. Be abejo, at
naujinimo darbai pareikalaus 
piniginių išlaidų ir vargu ar 
valdžia parodys noro jas padeng
ti. Yra žinoma, kad paminklą 
suprojektavo archit. V. Konce
vičius. Paminklas buvo pastaty
tas lietuvių pastangomis, lietu
vių lėšomis. Žemė, ant kurios 
stovi paminklas, yra Chicago 
Park District nuosavybė. 

Atlanto nugalėtojams Stepo
nui Dariui ir Stasiui Girėnui 
pagerbti paminklas buvo ati
dengtas 1935 m. liepos 28 d. 
Paminklą pašventino vysk. Teo-

S*fl Daiva Kuzmickaite. 

filius Matulionis. Iškilmėse 
dalyvavo tūkstančiai žmonių. 
Paminklo statybai buvo išleista 
11,450 dol. Iškilmių dieną buvo 
surinkta 1,166.78 dol. Anų 
laikų mastu, tai nemažos pinigų 
sumos. 

Dariaus-Girėno paminklo sta
tybos komitetui vadovavo adv. 
R. Vasiliauskas. Deja, nei pir
mininko, nei to komiteto narių 
nebėra gyvųjų tarpe. Jiems 
priklauso mūsų pagarba. O 
mums, gyviesiems, atrodo, būtų 
pareiga pasirūpinti tolimesniu 
paminklo l ikimu Gal, sakau, 
reikėtų laikinai atidėti vieną ar 
kitą „transatlantinio*' pobū
džio užsimojimą ir surasti 
laiko paminklu pasirūpinti? 
Gal, ko gero, reikėtų im
tis pastangų paminklo glo
bos komitetą sudaryti? Dievaži, 
rašantysis neturi jokio noro 
pamokslauti ir patarinėti. Jis 
tik trokšta paminklui, jei šiuo 
atveju taip galima išsireikšti, 
ilgiausių metų. Drįsčiau teigti, 
kad, pasirūpinę paminklo 
likimu, galėsime jaustis atlikę 
ne tik tautinę, bet ir krikščioniš
ką pareigą. 

Rašantysis tikriausiai niekuo
met nepamirš vieno nutikiJW 
vienoje Amerikos lituanistinėje 
mokykloje: mokytojui paprašius 
išvardinti vieną kitą Lietuves 
didįjį kunigaikštį, vienas moki
nukas pakėlęs ranką pasakė — 
Darius ir Girėnas. 

Senoji lietuvių atvykusių karta 
. rėmė Dariaus ir Girėno skrydį, 

o, jiems žuvus, nepagailėjo 
triūso bei lėšų paminklo pasta
tymui Gal nebus per daug dide
lė užduotis, neaplenkiant senų
jų lietuvių bei jų atžalyno, 
vėliau ir vėliausiai į JAV at
vykusiems lietuviams pasirū
pinti paminklo globa? 

Petras Petrulis 

Skelbimai 
x Gary, IN Šv. Kazimiero 

parapijoje b u s rengiamas 
Vasario Šešioliktosios minė
jimas, sekmadienį, vasario 16 
d. 12&0 v. p.p. po paskutinių 
šv. Mišių. Bus programa ir vai
šės. Rengia ALTAS. 

x TRANSPAK praneia: 
„Lietuvoje per metus vienam 
kareiviui išlaikyti skiriama 
vidutiniškai 10 tūkst. 200 H., 
vidutinio ūgio kareiviui (iki 1 
m, 93 cm) kareiviui per dieną 
skiriama 9.80 lt., o aukštaūgiui 
(per 1 m 93 cm) - 11.70 H. 
maistpinigių". Pinigai, siun
tiniai ir komercinės siuntos į 
Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 4546 W. 68 S t , 
Chicago, IL 60686, t e l . 778-
888-1060. 

. (sk) 

x Jul ius G. Vilčiauskas, 
VVaterbury CT, Jonas ir Diana 
Marcinka, Lighthouse Point Fl 
ir Mrs . L. ODonncl l , Brea CA 
yra nauji našlaičių rėmėjai at
siuntę po 8160 — metinį naš
laičių globos mokestį. Dėkoja
me! „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas, 2711 W. 71 
St„ Chicago, IL 60638. 

(sk) 
x A . a Marytes Daflidienės 

atminimui Zigmas Dailidė pa
aukojo 8800 Lithuanian Mercy 
Lift. Laima ir Algis Jurkūnai 
paaukojo 886. Nuoširdiiai 
dėkojame už aukas ir reiškiame 
gilią užuojautą šeimai. 

(sk) 
s NAMAMS PIRKTT PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. Tst 
(312) 847-7747. 

(sk) 

i 

http://Lietuvninka.it*



