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V. Adamkui neleista 
kandidatuoti savivaldybės 

rinkimuose 
Šiauliai, vasario 19 d. (BNS) 

— Šiaulių apygardos rinkimų 
komisija neleido savivaldybės 
rinkimuose dalyvauti JAV gam 
tosaugininkui ir Lietuvos visuo
menės veikėjui Valdui Adam
kui bei nacionalsocialistinės vie
nybės sąjungos vadui Mindau
gui Murzai. 

Rinkimų komisija išbraukė V. 
Adamkų iš Centro sąjungos rin
kiminio sąrašo, nes jis turi 
„dvigubą" — JAV ir Lietuvos — 
pilietybę. Komisijos nuomone, 
prieš dalyvaudamas rinkimuose, 
jis turėjo atsisakyti JAV pi
lietybės. 

V. Adamkus minimas tarp ga
limų kandidatų prezidento rin
kimuose. 

M. Murza išbrauktas ii Tau
tininkų sąjungos sąrašo, re
miantis Rinkimų įstatymu, 
draudžiančiu rinkimuose daly
vauti asmenims, kuriems nesi
baigęs teismo paskirtos baus
mės terminas. 

M. Murza buvo nuteistas pu
santrų metų pataisos dar
bams, kai Valstybės saugumo 
departamento pareigūnai per 
kratą jo namuose rado nelega
liai laikytų šovinių. 

Baigėsi Richard Durbin 
viešnagė Lietuvoje 

Vilnius, vasario 19 d. (BNS) 
— Prieš išskrisdamas i JAV, 
senatorius Richard Durbin dar 
kartą patvirtino, kad pritaria 
Lietuvos narystei NATO. Vil
niaus tarptautiniame oro uoste 
trečiadienį jis teigė, kad Balti
jos šalių narystė NATO nekelia 
grėsmės Rusijai. 

, .NATO iiukurta taikai", pažy 
roėjo senai orius bei pridūrė, kad 
„Baltijos šalių negalima palikti 
pilkojoje zonoje". Durbin mano, 
kad Lietuva nėra visiškai pasi 
ruošusi stoti į NATO, bet tiki, 
jog šios kliūtys bus greitai 
įveiktos. 

Kalbėdamas apie žydų knygų 

likimą Lietuvoje, senatorius 
pažymėjo, kad iš pradžių būtina 
apsaugoti vertingiausias kny
gas bei sudaryti galimybę 
žmonėms jas pamatyti. „Klau
simą apie jų dovanojimą ar pa
skolinimą reikia spręsti daug 
vėliau", pažymėjo jis. 

Prisiminęs ankstesnius savo 
vizitus Lietuvoje, R. Durbin 
sakė, kad „yra didelis skirtu
mas tarp 1979 ir 1997 metų Lie
tuvos". Šią kelionę senatorius 
pavadino viena įsimintiniausių, 
nes kartu su broliu apsilan
kė Jurbarke, iš kur kilę jo pro
tėviai. 

Populiaraus serialo 
režisierius — NRTV 

direktorius 
Vilnius, vasario 18 d. (BNS) 

— Daugumos Lietuvos gyvento
jų mėgstamo televizijos video 
filmo „Giminės" režisierius ir 
vadybininkas Arvydas Tlginis 
antradienį išrinktas Nacio
nalinio radijo ir televizijos 
(NRTV) generaliniu direktoriu
mi. 

NRTV tarybos balsavime jis 
surinko 113 taškų ir 19 taškų 
aplenkė artimiausią kitą pre
tendentą — Vilniaus Univer
siteto Žurnalistikos instituto 
direktorių Marių Lukošiūną. 

Režisierius A. Ilginis 22 me
tus dirba valstybinėje televi 
zijoje, o pastaruosius 5 metus 
režisuoja televizijos serialą 
„Giminės". 

Naujasis generalinis direkto
rius sako sieksiąs nukreipti 
, .NRTV laivą norima kryptimi". 
Tarp svarbiausių darbų jis 
minėjo žurnalistams teisinių ir 
NRTV statuso reikalų tvarky
mą, žadėjo keisti „gamybines 
bei programos struktūras". 

„Turime grąžinti pasitikėjimą 
dirbantiems žmonėms, tarp ku
rių daug gabių darbuotojų", 
sakė A. Ilginis. 

Dokumentus konkursui buvo 
pateikę 7 pretendentai, tačiau 
UAB „Status" finansinės pra-

• Lietuvos finansų ministru 
paskirtas Algirdas Gediminas 
Semeta, trečiadienį prezidentui 
Algirdui Brazauskui pasirašius 
nutarimą, atsižvelgiant j prem 
jero Gedimino Vagnoriaus teiki 
mą. Naująjį ministrą premjeras 
apibūdino kaip gabu, energingą 
ir reiklų finansų specialistą, 
kuris turėtų būti pajėgus įgy
vendinti vyriausybės finansų ir 
mokesčiu programa H • . • t r, 
rojo meto 34 metu ' ' >n«t»n« •••• •: 
matematikas A. G. Semeta buvo 
Vertybinių popierių komisijos 
pirmininkas, anksčiau jis yra 
dirbęs vyriausybėje. 

Pasaulio naujienos 

Klaipėda, vasario 19 d. (BNS). Bankrutavusio* Lietuvos valstybinės žvejybos laivyno įmonės 
„Jūra" laivų įgulos pagrasino bado streiku ir skundais tarptautinėms organizascijoms bei nusiuntė 
kreipimąsi i Seimo pirmininką ir premjerą, kuriame reiškia nepasitenkinimą įmones vadovybe, 
jau 8 mėnesius nemokančia jiems atlyginimų. 

Nnotr.: Dar prieš kelerius metus įmonėje „Jūra" darbas darbą vijo. Dabar varžytinėse par
duodami paskutiniai laivai. 

»» 

Siūloma užmegzti 
ypatingus" Baltijos ir 

NATO santykius 
de Charette iniciatyvą, kai jis 
antradieni NATO ministrų susi
tikime Briuselyje paragino už
megzti „ypatingus santykius" 
su Baltijos Šalimis, kad būtų 
išsklaidytas jų nerimas dėl 
perspektyvų tapti NATO narė-

moninės grupės teisininkas Si
gitas Živoltas atšaukė savo kan
didatūrą. 

Vadybininkas Virginijus 
Daukas gavo 73, TV režisierius 
Romualdas Kaminskas — 59, 
TV žurnalistas Kazimieras 
Šiaulys — 41 ir žurnalistė Van
da Poderytė — 23 balsus. 

Komentuodamas šios NRTV 
tarybos nušalintojo NRTV gene
ralinio direktoriaus Vytauto 
Kvietkausko bylinėjimąsi, nau
jas vadovas sakė tikįs, kad gera 
jų asmeninė pažintis leis susi
tarti, „ką kartu galima nuveik
ti". 

V. Kvietkauskas laiko save 
neteisėtai nušalintu nuo 
pareigų ir teismo keliu siekia 
būti grąžintas į darbą. Vasario 
pradžioje jis kreipėsi laišku į 
NRTV tarybos narius, prašyda
mas sustabdyti konkursą ir ati
dėti generalinio direktoriaus 
rinkimus, kol kovo 5 d. įvyk
siantis teismas išspręs jo ieškinį 

Vi lnius , vasario 19 d. (BNS) 
— Lietuvos diplomatai nagrinė
ja naują Prancūzijos iniciatyvą 
pagerinti NATO ir BaHįjos šalių 
ryšius, tikėdamiesi, kad tai pri
artins narystę sąjungoje. 

Lietuvos užsienio reikalų vice-
miniatraa Albinas Januška tre
čiadienį susitiko su Prancūzijos Pasak Prancūzuos ministro, šį 
ambasadoriumi Vilniuje Michel nerimą reikia suprasti, nes pra-
Touraine, kuris pranešė apie eityje Baltuos valstybės tapo 
Prancūzijos UR ministro Herve kitų valia nulemto Europos pa-

Rusijos provokacijų grėsmė 
ateina iš Lietuvos ir Latvijos 

siekti tam tikrų tikslų. 
Pasak Z. Siemiatkowski, su 

Rusijos specialiųjų tarnybų 
veikla susijusi Lietuvos bankų 
krizė. Tačiau, kaip sakė LAIB 
ir „Litimpeks" bankų bylas 
tiriantys Lietuvos pareigūnai, 
per daugiau nei metus trun
kančius tardymus KGB pėdsa
kų neaptikta. 

Bankų krizę su rusų spec. 
tarnybų veikla nekonkrečiai 
sieja ir kai kurie Lietuvos 
politikai. 

Perspėjimus dėl stiprinamos 
Rusijos įtakos lenkų ministras 
dar grindžia Latvįjos neva duo
tu sutikimu išnuomoti Rusijai 
jos buvusią karinę bazę Baltuos 
pajūryje, nors Latvija kate
goriškai paneigė tokius gandus. 

Vi lnius , vasario 18 d. (BNS) 
— Lenkijos specialiųjų tarnybų 
ministras Zbigniew Siemiat-
kowski, sukėlęs didelį šurmulį 
Lenkijoje ir užsienyje pareiš
kimais apie Rusįjos provokacijų 
grėsmę, tokius nuogąstavimus 
grindžia, be kita ko, nuorodomis 
į Lietuvą ir Latviją. 

Z. Siemiatkowski praėjusią 
savaitę pareiškė, kad Rusijos 
special iosios tarnybos gali 
kurstyti visuomenes protestus, 
stiprinti įtaką Lenkijos ekono
mikai ir politiniuose sluoks
niuose bei informavimo priemo
nėse užsiimti veikla, trukdy
siančia Lenkijos stojimui į ES ir 
NATO. 

Lenkijos specialiųjų tarnybų 
koordinatorius interviu dien
raščiui „Rzecpospolita" savo 
perspėjimus sieja ir su Lietuva 
bei Latvija, kur, jo tvirtinimu, 
rusų agentams jau pavyko pa

dalijimo aukomis ir nuogąstau
ja, kad jų likimas nebūtų vėl 
sprendžiamąjį be jų žinios. 

Viceministras A. Januška už
tikrino ambasadorių M. Tour-
aine, kad Lietuva „atidžiai 
išstudijuos" Prancūzijos pasiū
lymą. Iki tol jis atsisakė ko
mentuoti Vilniaus reakciją. 

Pasak kito susitikime daly
vavusio aukšto URM pareigūno, 
kol kas nėra visiškai aišku, ką 
reikštų Prancūzijos siūlomi 
„ypatingi" Baltijos ir NATO 
santykiai. 

Reakcija 
* BALFo Centro valdybos 

pirmininkės Maria Rudienės 
pareiškimą dėl Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Gedimino ordi
no atsisakymo trečiadieni iš
spausdino dienraštis „Lietuvos 
aidas". Prezidento atstovas 
spaudai Rimgaudas Geleievi-
čius sakė BNS, kad M. Rudiene 
apdovanojimui pristatė užsienio 
reikalų ministras. Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienos iš
vakarėse jai turėjo būti įteiktas 
5-ojo laipsnio Gedimino ordinas, 
įstatymai nenumato apdovano
jimo atsisakymo procedūros. 
„Apdovanojimas Lietuvos, o ne 
Algirdo Brazausko", pažymėjo 
R. Geleževičius. Tai antrasis 
atvejis, kai atsisakoma garb
ingo Lietuvos apdovanojimo. 
Prieš keletą metų ordino nepri
ėmė žymus užsienio lietuvių 
poetas Bernardas Brazdžionis. 

tarybai. 

Kas vadovaus Lietuvos 
prokuratūrai? 

Kun. R. Mikutavičius po 
ligos nebegrįd į įgulos 

bažnyčią 

Vilnius, vasario 19 d. (BNS) 
— Seimo konservatorių frakci
ja pritars prezidento teikimui 
atleisti iš pareigų generalinį 
prokuroru Vladą Nikitiną, ta
čiau nepritars siūlymui pavesti 
laikinai eiti šias pareigas jo 
pavaduotojui Artūrui Paulaus
kui, spaudos konferencijoje tre-
či.i'lii'tij motormavo Seimo vice
pirmininkas konservatorius 
Ą Mk ras KtaMhss. 

Jis sakė, kad Seimas priims 
nutarimą, kuriuo paves atsis
tatydinusiam V Nikitinui ir to
liau laikinai eiti f^neralinio 
prokuroro pareig8S. 

Seimo nutarimai įsigalioja 
juos priėmus, ir prezidentas jų 
nepasirašinėja. 

Ketvirtadieni bus pradėtos 

svarstyti naujos, konservatorių 
pasiūlytos prokuratūros įstaty
mo pataisos. Pagal jas, genera
linį prokurorą 7 metams skirs ir 
atleis Seimas Teises ir teisė
tvarkos komiteto teikimu. Ko
mitetui gen. prokuroro kandi
datūras siūlys Aukščiausio teis
mo pirmininkas ir teisingumo 
ministras. 

Jei pataisos bus priimtos, pre-
zidentaa neturės galios siūlyti 
parlamentui kandidatų į gene
ralinės prokuratūros vadovybę. 

A. Kubilius mano, kad pasta
rųjų savaičių įvykiai parodė, jog 
prokuratūros vadovybės forma
vimas, galiojant dabartinei 
tvarkai, „lengvai gali virsti 
politiniais žaidimais ir net 
atvesti į aklavietę". 

Kaunas, vasario 19 d. (BNS) 
— Kauno Raudonojo Kryžiaus 
ligoninėje besigydantis buvęs 
Sv. Mykolo Arkangelo (įgulos) 
bažnyčios rektorius Ričardas 
Mikutavičius po ligos nebesu
grįš į šią parapiją. 

R. Mikutavičius trečiadienį 
sakė, kad tiesiog „nėra ga
l imybių" pasilikti įgulos 
bažnyčioje ir atlikti sielovadą 
kartu su paskirtu naujuoju rek
toriumi monsinjoru Alfonsu 
Svarinsku 

Kunigas į ligoninės j vidaus 
ligų skyrių buvo skubiai pagul
dytas savaitgalį, kai per Sv. 
Mišias pasij-'io blogai Sią 
savaitę iš ligonines jau ket.inan 
tis išeiti buvę? įgulos rektorius 
važiuos reabilitacijai į profilak
toriumą. „Po reabilitacijos eisiu 
pas arkivyskupą ir tarsi uosi dėl 

paskyrimo į naują bažnyčią", 
sakė kun. R. Mikutavičius. 

Šis kunigas arkivyskupo 
nurodymu prieš keleris metus 
buvo iškeldintas iš Vytauto baž
nyčios, kur ir dabar stovi dirb
tuvėse nebaigti jo iniciatyva 
pradėti Vaižganto, Žalgirio 
mūšio, už Kauno miestą žuvusio 
kario paminklai, bronzinės du
rys. 

„Gaila, kad ir daugelio kau
niečių spėtoje pamėgti Įgulos 
bažnyčioje taip pat liks nebaigti 
įgyvendinti užmojai", sakė bu
vęs rektorius. 

Kai vasario 11 d. arkiv. Sigito 
TamkevičiauB sprendimu, vietoj 
k'iatgo Rikardo Mikutavičiaus 
naujuoju įgulos bažnyčios rek
toriumi buvo paskirtas Kauno 
kariuomenei vyriausias kape
lionas mons. Alfonsas Svarins-

(Remiantis DPA, Reuter. BNS INTERFAK. 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais' 

ITAR-TASS. 

Briuselis. JAV Valstybės sek
retorė Madeleine Albright, kal
bėdama NATO užsienio reikalų 
ministrams, pasiūlė, kad NATO 
ir Rusija nedelsiant imtųsi kurti 
jungtinę karinę brigadą. Tai 
sustiprintų dialogo saugumo 
klausimais galimybes. Be to, ji 
sakė, kad šį pavasarį reikia 
surengti dar vieną 1 6 + 1 
(NATO ir Rusijos) derybų ratą, 
kuriame kiekviena sąjungi
ninkė galėtų diskutuoti su nu
matomomis sąjungos narėmis ir 
jas įvertinti. Manoma, kad šiuo 
pasiūlymu siekiama sušvelninti 
„smūgį" toms šalims, kurios 
Madrido susitikime nebus pa
kviestos įstoti į NATO. 

Maskva. Vokietijos UR 
ministras Klaus Kinkei susitiko 
su prezidento Boris Jelcin raš
tinės vadovu Anatouj Čiubais ir 
Rusįjos UR ministru Jevgenij 
Primakov, kuris spaudos konfe
rencijoje teigė, kad „nuomonių 
skirtumai dėl NATO plėtimo ir 
NATO — Rusijos susitarimo iš
lieka". Rusija tebereikalauja, 
kad susitarimas būtų „teisiškai 
įpareigojantis". 

J A V ir ESBO atstovai 
paskelbė, kad JAV peržiūri savo 
politiką Baltarusijos atžvilgiu 
ir numato palaikyti ryšius su 
šia valstybe atstovybių lygiu. 

Vašingtonas. JAV preziden
tas Bill Clinton kovo mėnesį 
turėtų aplankyti Daniją po to, 
kai susitiks su Rusįjos preziden
tu Boris Jelcin (kovo 20-21 d) , 
pranešė Baltųjų Rūmų atstovai. 
Clinton ketina atvykti į Kopen
hagą kovo 21 d. ir susitikti su 
premjeru Poul Nyrup Rasmus-
sen bei karaliene Margarete n. 

Maskva trečiadienį atsargiai 
sveikino JAV mintį sukurti 
bendrą NATO-Rusijos taikos 
palaikymo brigadą, tuo pat metu 
sakydama, kad URM „nieko ne
žino" apie pasiūlymą, kurį JAV 
Valstybės sekretorė Madeleine 
Albright pateikė antradienį 
Briuselyje. Aukštas Rusijos 
generalinio štabo pareigūnas 
pareiškė, kad Maskva pasiruo
šusi apsvarstyti bendros briga
dos kūrimo klausimą, tačiau 
„būtina deramai apibrėžti 
sąlygas". Jeigu brigada neturės 
aiškiai apibrėžtos funkcijos — 
„ginti Europą nuo nežinia ko" 
— tuomet Maskva nebus suinte
resuota Tačiau, pasak jo, galėtų 
būti apsvarstytas „klausimas 
dėl rusų dalinių įjungimo į da
bar kuriamą Europos korpusą". 

Baltarusijos prem
jeru trečiadienį išrinktas buvęs 
komunistų partijos pareigūnas 
Sergej Ling, kurį pasiūlė prezi
dentas Aleksandr Lukašenko. 

Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin antradienį Kremliuje 
susitiko su PIO vadovu Jasser 
Arafat, tiekiant sustiprinti 
Maskvos vaidmenį Vidurio Ry
tų taikos derybose. Maskva yra 
viena iių derybų iniciatore, ta 
čiau po Sovietų Sąjungos žlugi
mo jos vaidmuo derybose suma
žėjo. Po pokalbių abu vadovai 
paskelbė pareiškimą, pabrė
žianti gerus abišalius ryšius, 
tačiau vengi!"itį sp< ifiniu r'e 
talių. 

kas, kilo parapijiečiu pasipik
tinimas, tačiau Kauno arkivys
kupas perspėj'- kad iv.; \.ru ••> -. 
tas paskelbti duomenis, jog kun. 
R. Mikutavičius pažeidinėjo 
aukų bažnyčiai panaudojimo 
tvarką. 

Maskva. Rusijos gynybos 
ministras Igor Rodionov netiki 
Šiaurės Atlanto sąjungos planų 
„agresyvumu". „Netikiu, kad 
NATO plečiasi, siekdama pra
dėti naują karą. Bet kariniu po
žiūriu NATO darosi nepaprastai 
galinga karinė sąjunga, kuriai 
prilygti karine jėga negali 
niekas", pažymėjo jis. Pasak 
ministro, ši karinė galia reikal
inga tam, kad, „remiantis jėga, 
būtų galima diktuoti kitiems 
savo sąlygas, aktyviau ginti sa
vo interesus". „Atsimenate, kai 
Nikita Chruščiov daužė batu j 
stalą Jungtinėse Tautose? O 
kodėl jis taip elgėsi? Todėl, kad 
jam už nugaros buvo Sovietų 
armijos karinė galia, raketinė, 
branduolinė. Jeigu šios jėgos 
nebūtų buvę, jis būtų elgęsis la
bai tyliai ir ramiai", sakė I. 
Rodionov, pabrėždamas, kad 
Rusija, nepaisydama NATO plė
timosi, toliau mažina ginkluo
tąsias pajėgas. 

P r a h a . JAV oro pajėgų 
Europoje vadas gen. Michael 
Ryan po derybų su Čekijos pa
reigūnais sakė, kad Čekijai 
įstojus į NATO, ji turėtų ženk
liai prisidėti prie oro erdvės ap
saugos, tačiau pati Praha turi 
apsispręsti, ar pirkti Vakarų 
naikintuvus, kurie atitinka 
NATO reikalavimus. Šiuo metu 
JAV, britų ir švedų įmonės 
konkuruoja dėl 24 naikintuvų 
pardavimo Čekijai. 

Vašingtonas. Prezidento Bill 
Clinton Valstybinės narkotikų 
politikos vadovas Barry Mc-
Caffrey antradienį palankiai 
įvertino Meksikos armijos gene
rolo Valstybinio instituto kovai 
su narkotikais vadovo Jesus 
Gutierrezas Rebollo suėmimą, 
įtariant jį turint ryšių su galin
giausiais Meksikos narkotikų 
prekeiviais, tačiau išreiškė nusi
vylimą, kad korupcija Meksiko
je yra pasiekusi tokį aukštą lygį 
bei pridūrė, kad Rebollo turė
jo „garbingo ir kompetentin
go karininko reputaciją". 

Belfast. Britanijos vyriausybė 
antradienį oficialiai atmetė 
Airijos Respublikonų Armijos 
(IRA) politinio sparno „Sinn 
Fein" prašymą susitikti dery
boms. Ministro pirmininko John 
Major atsakyme pabrėžiama, 
jog „veidmainiška kalbėti apie 
ugnies nutraukimą, kai Šiaurės 
Airijoje vyksta žudynės". Prem
jeras turėjo omeny praėjusį 
trečiadienį nužudytą Britanijos 
kareivį, kurį provincijos pie
tuose nušovė snaiperis. „Sinn 
Fein" paragino J, Major pripa
žinti, kad „dialogas yra vie
nintelis būdas konfliktui iš
spręsti". 

Ryga. Naujasis Rusijos am
basadorius Latvijai Aleksandr 
Udalcov pareiškė, kad paspar
tinus rusakalbių natūralizaciją, 
daugelis Latvijos problemų dėl 
etninių rusų išsispręstų. Jis 
pridūrė, kad Rusija nesiims 
griežtų ekonominių sankcijų 
prieš Latviją. 

KALENDORIUS 
Vasario 20 d.: Amata. Leo

nas. Visgintas, Auksuolė. 
Vasario 21 d.: Šv. Petras Da 

miani. vyskupas. Bažnyčios mo
kytojas (1007-1072): Eleonora, 
Feliksas. Kęstutis, Žemyna. 
1S8J m gimė Lietuvos minis
tras pirmininkas Mykolas Sle
ževičius. 18^3 m pasirodė pir 
mas ..Aušros'" numeris . 
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LIETUVIU TELKINIAI 
D E T R O I T , MI 

DR. ŠEŠKEVIČIUS 
DETROITE 

Detroito Lietuvos Dukterys 
sausio 26 d. po Mišių Dievo 
Apvaizdos parapijos svetai
nėje surengė Kauno Medicinos 
akademijos slaugos fakulteto 
dekano dr. Arvydo Šeške
vičiaus pranešimą apie Lietu
vos pietryčių lietuvių mokyklų 
vargus. 

Dr. Šeškevičius atvyko į 
Michigan universiteto School 
of Nursing ir dar į kelias 
panašias mokyklas Floridoje 
susipažinti kaip ir ko mokoma 
čionykštėse slaugymo mokyk
lose, kad grįžti namo su nau
jais patyrimais. Jis Detroito 
Lietuvos Dukters Jūra tės Pe
čiūrienės paprašytas atlydėjo 
du mažamečius vaikus iš Lie
tuvos akių operacijoms. Vie
n a m operacija jau padaryta ir 
jį, jeigu spės sugyti, dr. Šeš
kevičius pargabens namo jau 
sveiką. Kitas irgi grįš kartu, 
nes j a m ir čia gydytojai nebe
galėjo padėti. 

Šalia savo profesinio darbo 
universitete dr. Šeškevičius 
dirba ir Vilnijos krašto draugi
jos Kauno skyriuje, kuris ypač 
rūpinasi Lietuvos pietryčių 
lietuviškomis mokyklomis. 

Vaizdinėmis priemonėmis 
gerai pailiustruotame prane
šime jis apžvelgė kaip 1920 -
1939 metų lenkų okupacijos 
laikotarpiu buvo lenkinamas 
tas Lietuvos pakraštys. Pa
bėrė daug pavyzdžių, kaip 
buvo uždarinėjamos mokyklos 
ir lietuvių draugijos, net lietu
viškos kaimų skaityklėlės, ku
riose, uždarius mokyklas, vai
kai galėjo pramokti lietuviško 
rašto, kaip atiminėjo mokytojo 

. teises lietuviams mokytojams. 
ka ip baudė tėvus, jei kai kurie 
dar bandė namie lietuviškai 
mokyti savo vaikus, kaip trė
mė mokytojus ir lietuviškų 
skaityklų vedėjus į Ašmenos 
apskritį. Gal lenkinimo apaš
talų čia kiek suklysta, nes 
Ašmenos apylinkėse šiuo me
tu lietuvybė yra gana stipri ir 
vargu taip būtų atsitikę be 
anų lietuvių šviesuolių tremti
nių. Trėmė ne vien į Ašmenos 
apylinkes. Už lietuvybę trėmė 
ir į pačią Lenkiją. Tokiems 
tremtiniams Berezoje buvo 
įsteigta net baudžiamoji sto
vykla. 

Tokį lietuvybės gniaužimą 
palaikę ir kraštą okupavę 
bolševikai. Šalia buvusių len
kiškų mokyklų jie dar pris
teigė rusiškų. Apie gaivinimą 
lietuviškų mokyklų negalėjo 
buti ne kalbo;- Jos butu 
kliudžiusios krašto rusinimui. 
Būdavo net ir taip: jei ko

kiems užsienio svečiams rei
kėdavo parodyti Lietuvą, vež
davo juos į aprusintas Vilnijos 
vietas įrodyti, kad Lietuva 
tėra tik kelių buržujų sukur
tas mitas, kad tikroji Lietuva 
tekalba rusiškai. 

Ir po dabartinės nepriklau
somybės atgavimo padėtis ne
lengvai keičiasi, ypač kad ir 
ką tik buvusi valdžia į lietu
viškų mokyklų atsikūrimą be
veik nekreipė dėmesio. Geruo
se mokyklų pastatuose tebėra 
rusiškos ir lenkiškos mokyk
los, bios pastarosios labai pa
laikomos vietos sulenkėjusių 
valdininkų, lenkų kunigų ir 
parama iš pačios Lenkijos. 
Jose lietuviškoms mokykloms 
vietos nėra, turi tenkintis ko
kiais apleistais, atsitiktiniais 
pastatais. Lenkiškai nusitei
kusios vietos savivaldybės 
joms ne tik nepadeda, b e t « 
dažnai net kliudo. Kai kuriose 
mokyklose patys mokytojai 
turi ir mokyklas išsišluoti, ir 
krosnis pasikūrenti, net patal
pas remontuotis. Patalpų re
montuoti vyksta žmonės net iš 
Kauno. Taip pat 1992 metais 
vaikų darželio patalpas re
montuoti į Jašiūnus šeš
tadieniais ir sekmadieniais iš 
Kauno vyko inžinieriai, mo
kytojai, gydytojai. Jų darbu 
Jašiūnuose pirmą kartą atsi
rado dviejų aukštų lietuviška 
mokykla. 

Įvairių vietų Vilnijos kraš
to draugijos skyriai yra pasi
dalinę remti viso, buvusio 
lenkų okupuoto ir smarkiai 
lenkinto, krašto mokyklas. 
Kauno Vilnijos krašto draugi
jai yra tekęs pats pietrytinis 
to krašto kampas su Baltosios 
Vokės, Eišiškių. Poškonių, 
Turgelių, Dieveniškių. Tetėnų 
ir Jašiūnų mokyklomis. 

Kraštas skurdus, vaikai su
vargę. Yra net ir Čemobilio 
nelaimes paliestų. Šiapus 
Kauno Kačerginėje yra vaikų 
sanatorija. Vilnijos draugija 
nusprendė pačius skurdžiau
sius vaikus vožti čia atsigauti. 
Prie sanatorijos yra mokykla, 
tai grynoje lietuviškoje aplin
koje ir pasimokyti. Kačergi
nėje keletą mėnesių pabuvę 
vaikai grįždavo ir atsigavę, ir 
visiškai atlietuvėję. Sulenkė
jusiai vietos administracijai 
nepatiko. Sugalvojo, kad į sa
natoriją vaikai tegali būti 
siunčiami tik su gydytojo pa
žymėjimu, o tuos pažymėji
mus iš lenkų ar lenkuojančių 
gydytojų nelengva gauti. Daž
niausiai reikia dovanų. Gra
žiausiai buvo. kai jie. pamatę, 
kad iš Kačerginės vaikai grįž
ta atsigavę, pradėjo į Ka
čerginę siųsti vaikus ir iš 
rusiškų bei iš lenkiškų mo
kyklų. Vaikai čia pabuvo, su-

40-je Detroito skautų ir skaučių Kaziuko mugėje, sekmadienį , kovo 2 d. vyksiančioje Dievo Apvaizdos k u l t ū r o s 
centre , vėl bus daug Įdomybių. Prie gausaus laimikiais s t a lo lankyto jus sus to t i ir savo laimę išbandyti kviečia 
sesės Elenutė Sventickaite, ps. Alma Svent ickienė ir ps. D a n a Petro 'nienė. 

Nuot r . R. R a ž a u s k i e n ė 

Detroito Lietuvos Dukterų Šelpiama varginga Vandos Gogifnes seimą, 
(logiene su šfšiais vaikučiais gyvena pas savo motina ir močiute Nuo
traukoje — V. Gojriene. jos motina, močiutė ir keturi i* sesių vaikų 

MINĖJOME VASARIO 
16-TAJĄ 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 79-ji sukaktis Detroi
to lietuvių buvo minima sekma
dienį, vasario 16 d., Kazio 
Gogelio paruoštoje „Amerikos 
Lietuvių balso" radijo laidoje. 
„Lietuviškų melodijų" radijo ši 
sukaktis buvo paminėta vasario 
18 d., Edvardo Skiočio paruoš
toje programoje. 

Vasario 16 dL rytą Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje iškilmin
gose šv. Mišiose, organizacijos 
dalyvavo su savo vėliavomis. 
Mišias aukojo ir pamokslą pa
sakė klebonas kun. Alf. Babo-
nas. Giedojo parapijos choras 
vadovaujamas muz. Stasio Sli
žio. Dievo Apvaizdos parapijoje 
pamokslą pasakė kun. Valdas 
Valdemaras. 

stiprėjo, grįžo raudonais vei
deliais, bet atsisakė eiti į len
kiškas ir rusiškas mokyklas. 
Visi norėjo eiti į lietuviškas. 
Vietos lenkiškai nusiteikusiai 
administracijai to užteko. Vėl 
išgalvoja visokias kliūtis, kad 
tik vaikai negalėtų nuvykti ir 
visokeriopai atsigauti Kačer
ginėje. 

Klausantis atrodo, kad Vil
nijos kraštas tebėra okupuo
tas , ar tebegyvena aname 
amžiuje, kai kunigai skelbė, 
kad Dievas lietuviškai nesu
pranta. LDDP partijos žmonės 
tebesimėgaują rusofilišku „in
ternacionalizmu", į tuos ne
normalumus savoje valstybė
je nekreipė dėmesio, reikia 
dėti vilčių į dabartinę valdžią. 
Švietimo ministras Zinkevi
čius padarė gražų žingsnį pas
kelbęs, kad visose Lietuvos 
mokyklose bus reikalaujama 
mokyti valstybinės kalbos. 
Lenkiški mesijanistai pradėjo 
klykti, tik ačiū Dievui, kad 
šiais laikais ir jie naujo 
Želigovskio turbūt nesuras. 

O mums čia gal ir nereikėtų 
tik žinoti ir nieko neveikti. Po 
pranešimo besišnekant kilo 
gražių minčių, o viena tikrai 
neturėtų palikti užmiršta. Čia 
dar turime gražiai dirbančių 
lietuviškų mokyklų, gražiai 
veikiančių mokyklinio jauni
mo organizacijų, juk jos galėtų 
'o gal ir turėtų) pasiimti po 
vieną Vilnijos krašto mokyklą 
pagloboti. Tokie ryšiai ir globa 
abejoms pusėms būtų labai 
naudinga: anie surusėjusių ar 
sulenkėjusių savo tautiečių 
engiami, pajustų gerą ir stip
rų savųjų užnugarį, o Ci°" 
nykščiai užmegztų ryšį, kuris 
gali praturtinti ne tik šias die
nas, bet gal ir visą ateitį. Mo
kytojams ir jaunimo vado
vams reikėtų pagalvoti. Užda
vinys ne toks sunkus, bet mo
ralinis pelnas gali būti neiš
semiamas. 

Jurgis Jankus 

Bažnyčiose antroji rinkliava 
buvo renkama Rytų Europos 
bažnyčioms paremti, jų tarpe ir 
Lietuvos bažnyčias. 

Po Mišių, visi rinkosi Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre, kur 
dalyviai turėjo progą įteikti 
Vasario 16-tai skirtą auką. 
Detroito Lietuvių organizacijų 
centras rinko aukas Amerikos 
Lietuvių tarybai, Lietuvos 
Vyčiai — „Pagalba Lietuvai" ir 
LB apylinkės ir apygardos pir
mininkės LB visuomeninei 
veiklai. 

Prieš minėjimą svečiai turėjo 
progos pasigardžiuoti skaniais 
lietuviškais* patiekalais. Vir
tuvei vadovavo Ona Sadeikienė 
ir jos talkininkės. Pyragų stalą 
tvarkė Eugenija Bulotienė. 

Minėjimą pradėjo Detroito 
Lietuvių organizacijų centro pir
mininkas adv. Kęstutis Miški
nis, pkviesdamas Manvydą Še
petį pravesti minėjimo oficia
liąją dalį. Buvo įneštos organi
zacijų vėliavos. Vėliavų rikiuote 
ir įnešimą tvarkė „Švyturio" 
jūros šaulių kuopos vice-vadas 
Juozas Kinčius. JAV himną gie
dojo Asta Jurgutytė. Pianinu 
akompanavo Ada Mikštiene. 
Dievo Apvaizdos kleb. kun. 
Valdas Valdemaras sukalbėjo 
maldą. Buvo pristatyti minė
jime garbės svečiai — estų, 
latvių ir lenkų organizacijų 
atstovai. Lietuvos Šaul ių 
sąjungos išeivijai vadas My
kolas Abarius vasario 13 dieną 
buvo nuvykęs į Lietuvos am
basadą Washingtone. Amba
sadorius Alfonsas Eidintas ta 
proga iškilmingai įteikė ilga-
mečiui Lietuvos Šaulių sąjungos 
išeivijoje veikėjui Mykolui 
Abariui Vyčio Kryžiaus ordiną. 
Mykolas Abarius Vasario 16-tos 
dienos proga tarė žodį, prisi
mindamas Lietuvos partizanus, 
savanorius kūrėjus ir laisvės 
kovotojus. Deja, šiais metais 
minėjime nedalyvavo vieninte
lis Detroite gyvenantis sava
noris kūrėjas, Stasys Šimoliū-
nas. 

Manvydas Šepetys supažindi
no ir pristatė pagrindini minė
jimo kalbėtoją majorą Valdema
rą Sarapiną, Lietuvos Respubli
kos Gynybos atašė JAV. Majo
ras Sarapinas yra pirmasis Lie
tuvos karinis atstovas Washing-
tone. Jis yra inžinierius, baigęs 
Vilniaus Technikos universite
tą. Baigęs ir karinę akademiją. 
Jam buvo suteiktas leitenanto 
laipsnis. Stažavosi NATO Gyny
bos kolegijoje, Romoje. Prieš at-

' vykstant į JAV, praėjusią vasa
rą, maj. Sarapinas tarnavo Lie
tuvos Krašto apsaugos ministe
rijoje; paskutinius dvejus metus 
tos ministerijos sekretoriumi; 
atsakingas už tarptautinių ry
šių organizavimą. Majoras Sa
rapinas aktyviai dalyvavo tarp
tautinių Lietuvos projektą su 
Vakarų šalimis, ypač su JAV, 
kūrime ir realizavime. Minėji-
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me dalyvavo ir jo žmona Vytė, 
dukra Justė — 12 m. ir sūnus 
Julius, 8 m. Savo kalboje ma
joras Sarapinas perdavė Krašto 
Apsaugos ministro Stankevi
čiaus įgaliojimą perduoti Lie
tuvos vyriausybės ir amb. Ei
dinto sveikinimą visiems Det
roito lietuviams Vasario 16-tos 
dienos proga. Savo kalboje maj. 
supažindino dalyvius su Lie
tuvos Apsaugos struktūra. Lie
tuvai atgavus Nepriklausomy
bę, Lietuvos karinės pajėgos 
skaičiuojamos daugiau 10,000 
asmenų. Lietuva turi Jūrų ap
saugos dalinius, oro pajėgas ir 
kariuomenę. Karininkai paruo
šiami akademijoje. Lietuvos ka
rinėms pajėgoms reikia lėšų, 
kurias skiria vyriausybė ir 
Lietuvos Seimas. Karinė para
ma gaunama iš Vakarų valsty
bių. Kovo mėn. pradžioje į 
Klaipėdą turi atvykti JAV lai
vas su pirmais kariniais gink
lais iš JAV. Lietuvos kareiviai 
dalyvauja NATO pratimuose ir 
taikos misijose. Pasakojo apie 
Lt. Normino tragišką mirtį 
Bosnijoje. Pranešė, kad Lietuva 
bendradarbiauja su savo kaimy
nais latviais, estais ir lenkais. 
Jo kalba buvo atidžiai klauso
ma. Baigęs kalbėti susilaukė 
gausiu plojimų. 

Adv. Kęstutis Miškinis, ren
gėjų vardu prisiminimui jam 
įteikė knygų. 

Manvydas Šepetys perskaitė 
rezoliuciją, kurioje minėjimo 
dalyviai ragina JAV Prezidentą 
ir Kongresą įtraukti Lietuvą į 
NATO organizaciją. 

Vasario 16-tos dienos proga 
gauta gubernatoriaus John 
Engler proklamacija, skelbian
ti Vasario 16 dieną Lietuvos 
Nepriklausomybės diena Michi
gan valstijoje; Michigan Senato 
rezoliucija, Detroito burmistro 
Archer, Southfield ir Bloomfield 
Township rezoliucijos buvo iš
kabintos garbės lentoje. Buvo 
gautas sveikinimas iš Senato
riaus Carl Levin. 

Meninę dalį atliko „Žiburio" 
mokyklos jaunieji dainininkai, 
vadovaujami dainavimo moky
tojos Virgos Šimaitytės. Trečio 
ir ketvirto skyrių mokiniai — 
Danius Giedraitis, Pauliukas 
Jankus, Aras Butkūnas, Lanutė 
Zamboraitė, ir Vija Underytė 
padainavo P. Pranulio „Tu Lie
tuva" ir V. Mikalausko „Tai 
mano Lietuvoj". „Žiburio" 
mokyklos šokėjai, vadovaujami 
mokytojos Viktorijos Viskan
tienės, pašoko 4 tautinius šo
kius. Šokiams akompanavo kai
mo kapela „Malūnėlis", vado
vaujamas Virgos Šimaitytės. 

Minėjimas baigtas Tautos 
himnu ir vėliavų išnešimu. 

Aukos buvo renkamos ALTui 
ir „Pagalba Lietuvai". Aukų 
gauta 2,693 dol. iŠ jų „Pagalba 
Lietuvai" skirta 1,145 dol. 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
(ALTui) surinku 1,548 dol. 

Umtuvo* Vyčių viki* 
„PAGALBA U E T U V A T 
PADĖKOS IŠ LIETUVOS 

Lietuvos Vyčių padalinys 
„Pagalba Lietuvai" susilaukė 

Minėjimą ruošė ir koordinavo 
Detroito Organizacijų centras 
(D.L.O.C.) ir „Pagalba Lietu
vai". D. L.O.C. valdybą sudaro: 
pirmininkas — adv. Kęstutis 
Miškinis, vicepirmininkas — dr. 
Algis Barauskas, D.D.S., ir na
riai — Eugenįja Bulotienė, Regi
na Juškaitė, Šarūnas Mingėla, 
Petras Pagojus, Ona ir Česys 
Šadeikai ir Algirdas Vaitie-
kaitis. 

„Pagalba Lietuvai" valdybą 
sudaro: kun. J. Walter Stanie-
vich, dvasios vadas, pirminin
kas — Robertas S. Boris, ir 
nariai — Valentina Bulota, 
Frank Bunikis, Stella Hotra, 
William Juodawilkis, Regina 
Juškaitė, Danguolė Kudirka, 
Michael ir Theresa Shea ir 
Irena Vizgirdaitė. 

lm ir 
Regina Juškaitė 

PASIKALBĖJIMAS SU 
MAJ. V. SERAPINU 

Lietuvos Karinių pajėgų 
atstovo majoro Sarapino pasi
kalbėjimas ir jo viešnagės 
Detroite įspūdžiai bus perduo
dami per „Lietuvišku melodijų" 
radijo valandėlę š.m. vasario 22 
d., 8 vai. ryto per WPON banga 
1460 AM. JAV karininkai, ku
rie norėtų pasikalbėti su majoru 
Sarapinu, gali jį pasiekti Lie
tuvos ambasadoje, tel. 202-986-
5240 ar fax 202-328-0466. 

lm 

padėkos laiškų iš Lietuvos. 
Dr. Balys Dainys, vyr. gydy

tojas Antakalnio ligoninės 
Vilniuje rašo; ..Nuoširdžiai svei
kiname su Šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais Metais. Linkime, 
kad ateinantys neštų šviesą ir 
šilumą Jūsų namams, sėkmė 
vainikuotų visus Jūsų darbus". 

R. Baranauskienė, direktorė 
Vilniaus universiteto ligoninės, 
Santariškių klinikos Vilniuje, 
pareiškė: „Dėkojame už atsiųs
tą humanitarinę pagalbą. 
Klinikos gydytojai ir ligoniai 
prisimins Jūsų dosnumą". 

E. Montvilienė, direktorė, 
Vilkaviškio vyskupijos CARI
TAS rašo: „1996.11.14 pranešė 
iš Vilniaus vaistų sandėlio, kad 
atvažiuotume atsiimti mums 
skirtų vaistų. Sekančią dieną 
atsiėmėme 10 dėžių labai gerų, 
labai reikalingų vaistų. Širdies 
vaistus, kurių galiojimas jau 
visai baigėsi, atidaviau li
goninėms, o kitus daliname per 
CARITAS vaistine. Labai džiau
giasi žmonės gaudami vaistų 
nuo peršalimo, nuo bronchinės 
astmos, antibiotikų, vitaminų. 
Vis tik yra dar daug žmonių, 
kurie neišgali nusipirkti vaistų. 
CARITAS vaistinė yra vie
nintelė jų sveikatos gelbėtoja. 
Nuoširdžiai dėkoju Jums už 
pagalbą, nuolatinį rūpinimąsi 
savo tėvynainiais". 

Vilniaus arkivyskupas met
ropolitas Audrys Bačkis rašo: 
„Dėkojame Jums už 1,000 dol. 
čekį „Betanįjos" sriubos virtuvei 
paremti". 

Paruošė Regina Juškaitė 
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NATO KELIAS Į RYTUS 
E. RINGUS 

Pakelės koplytėlė netoli Šatrijos kalno Žemaitijoje. 
Nuotr. Sauliaus Gudo 

VANDALIZMO ORGIJA 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

Tų dviejų ukmergiškių vanda 
lių moterų, išniekinusių Kauno 
Šv. Arkangelo Mykolo, Ukmer
gės šv. Trejybės bažnyčias, 
sudeginusių Pašilės kleboniją, 
išrašinėjusių Tarpdiecezinės 
kunigų seminarijos ir Jėzuitų 
pastatų sienas, psichiatrine eks
pertize atliks specialistai. Ne
ringa Joteikaitė , 22 metų 
mergina, neakivaizdžiai studi
juojanti Kauno aukštesniojoje 
mokykloje (prie VDU Katalikų 
teologijos fakulteto). 37 metų 
Regina Krasauskaitė — vaikų 
auklėtoja. Šv. Arkangelo Myko
lo bažnyčios rektorius kun. 
Mikutavičius nesuvokia, „kaip 
galima dėstyti vaikams katekiz
mą ir daryti tokius dalykus, ir 
dar moteriai..." 

Bažnyčių išniekinimas sukėlė 
daug nerimo visuomenėje. Sep
tintaisiais atgautos nepriklau
somybės metais vandalizmo 
apraiškų, deja, nemažėja. Atgi
mimo pradžioje dažnai ir viešai 
buvo tyčiojamasi, ne tik iš mūsų 
valstybės sir-bolių: vėliavos 
herbo, himn< bet buvo įnir
tingai puolama, niekinama ir 
neigiama pati Lietuvos valsty
bingumo idėja. Jedinstvininkai 
ir jų dvasiniai įkvėpėjai iš ko
munistų citadelės akivaizdžiai 
aprimo tik po nepavykusio 1991 
m. pučo. 

Paskui bangomis per šalį ri
tosi vandalizmo vajai. Iš jų bene 
labiausiai sukrečiantis — 
kapinių plėšimo, ieškant vario, 
„verslas", parodęs „rinkos eko
nomikos laisves" ir valdžios 
tikras ir užprogramuotas nega
lias. 

Praėjusiais metais pamažėjo 
valstybinės vėliavos išnie
kinimo atvejų, tačiau smarkiai 
pagausėjo, tarsi „grynojo" (o gal 
idėjinio, ideologinio?) vandaliz
mo, būtent, kapinių paminklų 

vartymo, bažnyčių niekinimo. 
Ukmergiškių vandalių veiklo

je krinta į akis įžūliai sąmo
ningas veidmainiavimas. Abi 
moteriškės sakosi niokojusios 
bažnyčias, liepiamos Dievo. 
Tačiau abi nusikaltėlės piktuo
sius darbus darė naktimis, 
slėpdamosios nuo žmonių akių, 
suvokdamos, kad elgiasi netei
singai, blogai. Tačiau kitu atve
ju šių moteriškių veikla netu
rėtų būti nagrinėjama atsietai 
nuo- sovietmečio palikimo ir 
kagebizuotos „prichvatizacįjos" 
sukeltų socialinių deformacijų. 

Ukmergės Šv. Trejybės baž
nyčioje vandalės siautėjo visą 
naktį. Jos sudarkė, sunaikino 
paveikslus, sudaužė šventųjų 
statulas, o ant jų nuolaužų... 
nusišlapino („Kauno diena" Nr. 
13, 1997.01.17). 

Čia verta stabtelti ir pa
aiškinti, ką reiškė pokario 
metais sovietuos nusikaltėlių 
pasaulyje ritualinis apšlapinimo 
aktas. „Marusę" (vagių žargonu 
— meilužė), prasikaltusią neiš
tikimybe „doram vagiui" (rus. 
čestnyj vor), t.y. urkai, sodin
davo ant akmens. Jono Urkos, 
nušvilpusio 120 milijonų iš 
banko, pavardės sutapimas su 
bendriniu vagies-urkos vardu 
yra tikriausiai atsitiktinis, nors 
kaip reta simboliškas. Tą ak
menį apšlapindavo pats urka. 
Po to „marusei" nukirpdavo 
plaukus. Šiuo ritualu būdavo 
išreiškiama panieka „prasikal
tėlei" ir kartu bausmė. 

Kriminalinių nusikaltėlių 
žargoną ir nemažą dalį nusikal
tėlių pasaulio papročių po spalio 
revoliucijos parėmė raudonoji 
arnuja. Vėliau šios tamsios tra-
cijo8 persisunkė į visuomenę. 
Visuotinis keikimasis išradin
gomis genitalijų pavadinimų 
variacijomis buvo tapęs ben

dravimo norma ne tik Gulago 
salose, ne tik kariuomenėje, bet 
ir valdžios įstaigose bei vi
suomenėje. Šios sovietmečio 
tradicijos padarinius matome ir 
nūdienos Lietuvoje jau sep
tintaisiais Nepriklausomybės 
metais. Kalinimo įstaigose 
Gulago žargonas kol kas dar te
beturi pilietybės teises. Ir ne tik 
žargonas. Kalinių tarpusavio 
bendravime ir santykiuose su 
kalėjimo administracija taip 
pat. 

Bet grįškime į mūsų dienų 
neapykantos aktualiją. Iš kur ir 
kokiu būdu senas Gulago ir 
nusikaltėlių pasaulio varto
jamas paniekos ir pažeminimo 
reiškimo ritualas tapo žinomas 
katechetėms, vaikučių auklėto
joms. Nejau ir toks veiksmas ir 
dar bažnyčioje, gali būti grin
džiamas ,.Dievo paliepimu"? 

Nemanau, kad dėl šventovių 
išniekinimo ir „ritualo" galima 
būtų mesti šešėlį Kauno VDU. 
Bet nerimas dėl asocialių 
reiškinių gausos nūdienos 
Lietuvos gyvenime turi rasti at
garsį naujojo Seimo ir vyriau
sybės politikoje. 

Per du šimtus Kaišiadorių 
medikų, Lukiškių rusų vidu
rinės mokyklos mokytojų ir šiaip 
gyventojų parašė viešą laišką 
Seimui („Lietuvos aidas", 
1996.12.21). Jame rašoma, kad 
„mūsų visuomenė dėl vertybių 
kaitos vis dar išgyvena gilią 
moraline krize. Ji ypač skau
džiai žeidžia vaikus ir jaunimą... 
Per TV ir komercinius radijo 
kanalus girdime ir matome vis 
daugiau nešvankybių, tokios 
viešos informacijos, kuri priskir
tina smurto, pornografijos, pedo-
filijos, prostitucijos ar sek
sualinės prievartos propagan
dai. Mūsų įstatymuose nenuma
tyta nei civilinė, nei baudžiamo
ji atsakomybė už tokio pobūdžio 
pažeidimus visuomenės infor
macijos priemonėse. Vakarų 
valstybių teisėtvarkoje tokios 
atsakomybės esama — palei 

Lėtas, bet nesustabdomas, yra 
NATO kelias į Rytus. Jau keli 
mėnesiai NATO reikalai disku
tuojami spaudoje ir televizijoje, 
ypač šios organizacijos plėtimąsi 
į Rytų Europą. Kraštai, nese
niai atsikratė komunistinės įta
kos, norėtų grįžti ten, kur jie 
buvo prieš Antrąjį pasaulinį 
karą, nori priklausyti Vakarų 
kultūrai, gyventi bent taip, kaip 
gyventa anksčiau. Geležinei 
uždangai nukritus ir sovietams 
atsitraukus į savo ankstyves-
nias teritorijas, išlaisvintoms 
tautoms neturėtų būti jokių 
kliūčių grįžti į prieškarinę 
padėti ir susilieti su kitais 
Europos kradtais. Bet ne. NATO 
organizacijos pastangos įjungti 
visas Europos valstybes nepa
tinka Rusijai. Jos politikai, ar 
iš įsitikinimo ar dėl politinių 
motyvų, gąsdina Vakarus nau
ju šaltuoju karu, o buvusius 
sate l i tus — ekonominėmis 
sankcijomis, būtent naftos ir 
dujų tiekimo sustabdymu. 

• Dabartiniai Maskvos vadovai 
nori pastatyti naują užtvarą 
prie dabartinių NVS sienų, tur
būt tam, kad apsaugotų caris-
tines imperijos neliečiamumą. 
Jie bauginasi, kad prie naujos 
NATO organizacijos norės pri
sidėti kai kurios, dar Maskvos 
rankose esančios, respublikos, 
pvz., t fkraina ir Kaukazo 
kalnyno tautos. Jie nori palikti 
buvusius satelitus buferinėje zo
noje tarp Vakarų Europos ir 
Rusijos. Maskva vis dar negali 
atsikratyti patologinės baimės, 
kad ji vėl bus užpulta. Skir
tumas tik toks, kad, pagal jų 
galvoseną, puolimas nebus 

dėjai moka didžiules baudas ar
ba jų veikla sustabdoma". 

Taigi pasiūlymas Seimui im
tis to, ko antrasis Seimas ir 
raginamas nepadarė, aiškus 
kaip diena ir neverta gaišuoti. 

Be to, labai naudinga pasinau
doti gamtosaugoje seniai taiko
mu taršos apmokestinumu. 
Teršti nedraudžiama, o apskri
tai visa gamybinė (ir kitokia 
taip pat) veikla neįmanoma, be 
tam tikro poveikio (taršos!) 
aplinkai. Tačiau už taršą moka
ma! 

Peržengus leistiną taršos ribą, 
baudos tokios didelės, kad 
galima ir bankrutuoti. 

Blevyzgas, pornografijos pro
pagandą ir pan. pripažinus kaip 
oro bangų teršimą, viskas bema
tant atsistoja į vietas. 

Ir nebūkime naivūs, manyda
mi, kad valstybės turto prich
vatizacija, dorovės nuosmukis, 
šventovių niekinimas, tyčioji
masis iš valstybės simbolių bei 
brangių tautai sąvokų ir iš Rytų 
pasiskol inta keiksmologija 
tarpusavyje nesusiję. Ir dar kaip 
susiję! 

ginkluotomis, bet ekonomi
nėmis priemonėmis. Maskvos 
hierarchija nenori, kad per 
NATO į Rusiją skverbtųsi kito
kios reliriios ir konkuruotų su 
stačiatikybe (gen. Lebed prieš
rinkiminėje veikloje dažnai kal
bėjo apie evangelistų veržlumą). 

NATO organizacija buvo labai 
svarbi šaltojo karo metais, 
tačiau jos svarba tik iš dalies 
sumažėjo. Nėra jokios garan
tijos, kad rusiškas imperializ
mas jau galutinai sutramdytas. 
Vadinamoje NVS (Nepriklau
somų valstybių šalyje), kurioje 
be Rusijos yra dar 20, daug 
nepriklausomybės nėra. Jelcino 
sukurta demokratija stovi ant 
šiaudinių kojų. Tik šiomis die
nomis Užsienio reikalų minist
ras įspėjo Baltijos kraštus ne
skriausti rusiškai kalbančių ir 
baugino ekonominėmis represi
jomis. Liūdniausia, kad minist
ras užsimena ir apie kitokias 
sankcijas. Kažin kokias? Įdomu, 
kad šias pastabas pagyrė būsimi 
kandidatai į prezidentus: Lebed, 
Lužkov (Maskvos meras), Ziuga-
nov ir Žirinovskis. 

Kad NATO bus praplatinta, 
abejonės nėra. Klausimas, tik 
kaip toli į Rytus. Prez. Clinton 
per rinkiminę kampaniją paža
dėjo prijungti tris Vidurio 
Europos valstybes: Lenkiją, 
Čekiją ir Vengriją. Reikia tikė
tis, kad tai nebuvo vien prieš
rinkiminiai pažadai. 

Plati NATO organizacija Eu
ropai dar vis labai reikalinga. 
Pirmas pavyzdys buvo jos 
dalinių pasiuntimas į Jugosla
viją, kad ir labai pavėluotai. 
Amerikos prezidentui ir jo 
patarėjams sąžinė neturėtų 
duoti ramybės už jų pasyvumą 
per trejus tragiškus metus. 

NATO plėtimas gąsdina kitą 
Rusijos ministrą, šį kartą Ap
saugos. Aplink Rusiją jis mato 
ne kaimynus, bet priešus. Jis ir 
toliau pagrindinių priešu laiko 
JAV, kuri Europoje, pagal gen. 
Radionov, savo įtaką plečia per 
NATO organizaciją. Šis gene
rolas mato pavojų ne tik iš JAV, 
bet ir iš Azijos, todėl siūlo iš 
pagrindų perorganizuoti kari
nes jėgas. Jam, kaip ir sovie
tiniams generolams, vargingas 
piliečių gyvenimas nesvarbus. 

NATO ateitis bus disku
tuojama iki šių metų liepos mė
nesio, tada reiks galutinai apsi
spręsti — kas toliau? Kol kas 
JAV vyriausybė šaltai reaguoja 
į visokius Maskvos gąsdinimus. 
Reikia tikėtis, kad prez. Clin-
tonas, nebijodamas naujų rinki
mų, įtikins Amerikos visuo
menę NATO narystės naudin
gumu ir reikalingumu visiems 
Europos kraštams, mažiems ir 
dideliems. Baltijos kraštų atme
timas būtų istorinis prasižen
gimas, lygus Miuncheno kapi
tuliacijai 1938 m. 

Danutė Bindokienė 

Nelengva misija 
Šiandieninė mįslė: ką pasa

kys naujoji JAV Valstybės 
sekretorė, susitikusi su Rusi
jos vyriausybe? Tas pirmasis 
oficialus susitikimas vyksta 
šiandien, t.y. ketvirtadienį, o 
jį stebi ne vien Europa ir Ame
rika, bet galbūt visas pasaulis. 
Kadangi Madeleine Albright 
jau užsirekomendavo, kaip 
tvirtų nusistatymų, nepratusi 
savo nuomonės „už dantų lai
kyti", asmenybė, nėra abe
jonės, kad ir susitikimo metu 
ji pareikš savo pažiūras, ypač 
NATO plėtimosi klausimais. 

Žurnalas „The Economist" 
(š.m. vasario 15-21 d.) iš
spausdino Valstybės sekre
torės straipsnį („Enlarging 
NATO: why bigger is better"), 
kuriame ji stipriai pasisako už 
naujų narių priėmimą, į 
NATO, nes tai pagrindinė 
jungtis tarp Amerikos bei Eu
ropos, turėsianti lemiamos 
reikšmės vieningesnės Euro
pos kūrimui, būsianti tikrasis 
demokratijos įtvirtinimo lai
das. 

Madeleine Albright teigia, 
kad daugelis iš sovietų okupa
cijos išsilaisvinusių tautų yra 
pasiryžusios šlietis prie Vaka
rų Europos, nes žavisi jos de
mokratine santvarka, trokšta 
tapti tos santvarkos bei eko
nominio klestėjimo dalimi. 

Pasaulio veidas nuolat kei
čiasi ir kartais tie pasikėli
mai yra tokie nesitikėti bei 
dramatiški, kad joks „aiškia
regis" nebūtų drįsęs jų numa
tyti ir skelbti. Kas galėjo net 
prieš dešimtmetį nuspėti, kad 
Rusija pasuks demokratijos 
keliu (tiesa, dar labai duo
bėtu), kad daugelis valstybių, 
tarp kurių nebuvo per didelės 
draugystės, suartės ir stengsis 
vystyti šiltesnius tarpusavio 
santykius? Kaip pavyzdį, Alb
right pamini Ameriką ir Ru
siją, Vokietiją ir Prancūziją, 
Turkiją ir Graikiją, Lenkiją ir 
Lietuvą... (Lietuvos vardas 
straipsnyje paminimas keletą 
kartų, tuo parodant, kad Val
stybės sekretorė yra gerai su
sipažinusi su Rytų bei Vidurio 
Europos padėtimi). 

Galimybė įsijungti į NATO 
jau dabar rodo teigiamus re
zultatus. Kadangi narystė turi 
tam tikrą kainą — intensyvų 
pasiruošimą ir prisitaikymą 
prie bendrų reikalavimų, Rytų 
ir Vidurio Europos valstybės, 
kurių tikslas yra tapti NATO 
narėmis, jau yra išpildžiusios 
nemažai sąlygų ir stengiasi at
likti kitus pasiruošimus, atne
šančius pastovesnius santy
kius tarp kaimyninių tautų. 
Pasiruošimas vyksta ne vien 
tarptautiniu mastu, bet ir val
stybių viduje. Įdomu, kad už 
NATO narystę pasisako visos 
valdančiosios partijos, net ir 

buvę komunistai, kurie kai 
kuriose valstybėse vėl išrinkti 
į valdžios viršūnes. 

Negalima paneigti fakto, 
kad NATO buvo įkurta kaip 
tik dėl pavojaus, gresiančio iš 
Sovietų Sąjungos. Šaltojo karo 
metu buvo svarbu jungtis 
prieš bendrą priešą. Tačiau ne 
tik šaltasis karas, bet ir So
vietų Sąjunga išnyko. Jeigu 
Rusija griežtai kratosi bet 
kokių užuominų, kad ji yra 
sovietų palikuonė, tai kodėl 
turėtų bijoti NATO pasistū
mėjimo arčiau savo sienų? Juo 
labiau, kad kitos, Sovietų 
Sąjungos sudėtyje tiek dešimt
mečių egzistavusios, valsty
bės aktyviai siekia NATO na
rystes. 

Dvidešimtojo šimtmečio pa
baigoje NATO turi visai kitą 
vaidmenį, kaip anksčiau. Ap
jungusi Rytų ir Vidurio Eu
ropą, kaip šaltojo karo metu 
sujungė vakarines jos dalis, 
NATO padės išravėti senuo
sius nesutarimus tarp kaimy
ninių tautų, skatins i tarptau
tinį bendradarbiavimą, sukurs 
saugesnį ir pastovesnį rytojų. 
Tai svarbu atlikti tose srityse, 
iš kurių dar nelabai seniai pa
sauliui buvo grasinama šal
tuoju karu, iš kur prasidėjo I 
ir II pasaulinis karas. 

Madeleine Albright užtikri
na, kad jos nuomonė NATO 
plėtimosi klausimais sutinka 
su JAV prezidento Bill Clin
ton pažiūromis. Norime tikėti, 
kad tai tiesa ir tos nuomonės 
nepasikeis, kai Maskva griež
čiau treptelės koja. „Jeigu Ru
sija iš tikrųjų nori būti vienin
gos Europos dalis, ji neturėtų į 
Lenkiją, Ukrainą ar Estiją 
žiūrėti, kaip į saugumo zoną, 
kuri ją skirtų nuo Europos", 
— tvirtina Valstybės sekre
torė. 

Pirmoji oficiali jos diploma
tinė misija į Europą nebus 
lengva. Reikia tikėtis, kad iš 
kelionės Madeleine Albright 
grįš su optimizmu ir tuo pačiu 
tvirtu nusistatymu, kurį išsi
vežė iš namų. 

Vytauto Didžiojo paminklas Kaune. 

SIMONAS IŠ VALTŪNŲ 
KAZIMIERAS J. AMBRASAS 

o 
Vargių tėvas 

. Kas būtų iš šiuolaikinio pasaulio, iš mūsų tautos, 
jei neatsirastų gerų ir dosnių širdžių? Nebereik, tikrai 
nebereik S. Tagorė, tas didis indų tautos taurusis sūnus 
ir visos žmonijos sąžinė, yra pasakęs, kad, ką įgyjame 
be vargo, tai nėra tikroji vertybė; tik tai, ką gauname 
kažką aukodami, tikriausia ir giliausia prasme pasidaro 
mums sava. Apie vargą yra daug prirašyta, bet dar dau
giau apie nenusakomą skurdą, kuo didžiausią vargą 
nešančių žmonių. Ir laiminga mūsų tauta, kad, nors 
išblaškyta po penkis žemynus, bet turi dosnių, jautrių 
bičiulių. Lietuviai dažniausiai ir patys kitų tautų žmonių 
širdyse yra užsikariavę pagarbos, meilės ir įvertinimo. 
Neretai ir patys yra gailestingi, dosnūs, jautrūs kito 
nelaimei. Vienas tokių — kun. Simonas iš Valtūnų, 
šitieksyk šelpęs anuometinės Kauno „Brazilkos" 
katalikus ir nekatalikus bėdžius, rūpinęsis darbo 
žmogaus likimu, nepraėjęs užmerktomis akimis pro 
skurstantį, pro vargstantį elgetą. Štai, sakysime, jis pats, 
nors ir būdamas tuo laiku didžiausios (30,000) Lietuvo-' 
je parapijos vikaru, pėsčiomis keliavo iš pirkios į pirkią, 
rinkdamas aukas. Paskui kun. Simonas pardavinėjo va

dinamus garbės kambarius po 2,000 litų ir taip surinko 
130,000 litų. Netgi kitataučiai, kai tik kun. Morkūnas 
suremontavo seneliams ligoniams namus, Popiežiaus Pi
jaus XI vardu Kauno žydų centrinio banko pinigais už 
10,000 litų žydai čia įrengė ištaigų poilsio kambarį. 

Lietuvoje jis pasižymėjo, kaip gabus statytojas ir 
geras organizatorius, mokąs iš mažų ir nepastebimų 
dalykų sukurti didelius bei rei.-šmingus. Šis nepails
tamo darbštumo kunigas, anuomet buvęs Kauno 
Prisikėlimo parapijos vikaras, per dešimt metų surinko 
ir vargšų reikalams išleido du milijonus litų. Vargingoje 
Lietuvos valstybėje tikrai tai buvo milžiniška suma! Bū
damas Šv. Vincento Pauliečio draugijos Prisikėlimo 
skyriaus pirmininkas, jis pastatė to meto Lietuvoje, o 
tuo pačiu ir visame Pabaltijyje, vieną moderniausių, su 
300 lovų, puspenkto aukšto ligonių senelių prieglaudą, 
kurios statybos kainavo apie pusę milijono litų. Pradėjęs 
1937 m., kai kasoje tebuvo tiktai 8,100 litų, jis iš Kauno 
darbininkų, tarnautojų ir kitų profesijų žmonių be jokių 
procentų pasiskolino pinigų. Štai Bronė Paliukaitienė 
paskolino 40,000 litų įrengti ketvirtąjį aukštą. O kuni
go Simono brolis Juozas Morkūnas, grįžęs iš Amerikos, 
irgi be procentų šiems darbams paskolino 20,000 litų. 
Per dvejus metus (1937-1938) kun. Simonas pastatė 
ligoninę ir išmokėjo skolas. 

Jis mokėjo ne tik gerai suktis apie statybas, bet ir 
suburti, surasti gerų žmonių, juos sumaniai organizuo
ti. Gydytojai savanoriai Antanas Aleknavičius, Jurgis 

Balčiūnas, Juozas Meškauskas ir kiti gydė senelius 
nemokamai. Gan gerai buvo tvarkomas, skaniai ir rū
pestingai seneliams gaminamas, maistas. Mėsa šiai lab
daringai įstaigai buvo perkama iš „Maisto", duona — i i 
„Paramos", pienas, kiaušiniai, medus ir nemažai kitų 
produktų — iš ūkininkų. Per mėnesį senelių prieglaudai 
reikėdavo išleisti daugiau nei 8,000 litų. Jau taip buvo 
Dievo lemta, kad kun. Morkūnui pasisekė surasti Šv. 
Kotrynos seseris, kurios, kaip tikros samarietės, nuo
širdžiai ir pasišventusiai gerai prižiūrėjo likimo 
nuskriaustus senelius, kurių čia buvo surinkta įvairių 
tautybių ir tikėjimų. Prel. S. Morkūnas taip rašo savame 
laiške (1994.01.22) į Brooklyną nemažai laiko 
išbuvusiam „Darbininko" laikraščio redaktoriumi T. 
Kornelijui Bučmiui. O.F.M.: „Rusams okupavus 
Lietuvą, mūsų senelių namai buvo paversti j Kauno 
Tuberkuliozinę ligoninę. Šios ligoninės direktoriumi 
buvo paskirtas pulkininkas gyd. Balys Matulionis, o aš 
— administracijos viršininku. Nepaisant, kad aš per 
penkis mėnesius buvau tardomas, verčiamas būti šnipu, 
mūsų ligoninėje su savo vadu Leonu Prapuoleniu buvo 
įsikūrę partizanai, kurie j čia gabenosi ginklus Šie 
drąsūs Lietuvos patriotai, bėgant rusams 1940 m. iš oku
puoto krašto, pirmieji užėmė Kauno Radijo stotį ir visai 
tautai pranešė, kad Lietuva yra laisva. Kadangi buvau 
atsakingas už visą ligoninės ūkį ir jos tvarką, tai buvo 
didžiausias pavojus mano gyvybei Tiesiog žūtbūtinė 
rizika. Jei komunistai ar jų šnipai būtų pranešę, kad 

su mano žinia mūsų patalpoje slapstosi ir net kaupia 
ginklus partizanai, be jokios dvejonės būčiau kaipmat 
sušaudytas. Žinoma, būtų nukentėję tiek gydytojai, tiek 
medicinos seselės ir vienuolės". 

Kokia šindienė to pastato lemtis? Pravartu pavar
tyti kai kuriuos spaudos puslapius. Apie prelatą Simoną 
Morkūną buvo rašyta dar anuometinėje „Kauno tieso
je" (Lietuvos Komunistų partijos Kauno miesto komiteto 
ir miesto Liaudies deputatų tarybos laikraštis, 1989 m. 
gegužės 30 d., antradienis, Nr. 125 [129091. „Balandžio 
6 dienos 'Kauno tiesos' 8I-ame numeryje antrašte 
'Ką padarėte vienam mažesniam broliui, man padarėte' 
išspausdinome ištrauką iš 1939 m. gruodžio 19 d. 'Dar
bininko' laikraščio. Jame rašyta apie senelių prieglaudą 
Kaune, Aukštaičių g. 4 (dabar 10), pastatytą kunigo 
Simono Morkūno iniciatyva ir pastangomis. Straipsnio 
prierašo autorius H. Žukauskas kėlė mintį, kad šį pasta
tą dabar reikėtų perduoti katalikiškajam moterų 
sambūriui 'Caritas' ". 

Vakar į redakciją atėjęs skaitytojas Artūras 
Radavičius atnešė šį laišką ir šią prelato Simono 
Morkūno, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos, esančios 
JAV (Sioux City, Iowa) klebono, nuotrauką, prašydamas 
tai paskelbti laikraštyje. 

„Mielieji Stasy ir Janina Radavičiai. širdingai dėkoju 
u i 'Kauno tiesą', kurią perdavė Kazys Žolpys. Po 50 
metų man buvo įdomu prisiminti senelių ligonių 
prieglaudos statybą. f Bus daugiau) 
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ATSIMINIMAI APIE POETĄ 
A. MIŠKINĮ 

Šių metų „Dienovidžio" trečio 
numerio skai tymų skyriuje Al
gimantas Lisauskas savo at
s imin imuose , p a v a d i n t u o s e 
„Trys savaitės su poetu Antanu 
Miškiniu", rašo kaip 1948 m. 
pavasarį, ka r tu su didele dalim 
Kaune ve ikus ios „Nemuno 
laisves fronto" organizacijos 
narių, buvo MGB provokato
riaus išduotas ir suimtas. 

Po 52 vai. t rukus io tardymo 
(per kurį tapo ir fiziškai, ir 
morališkai sumaitotas) buvo 
įstumtas j Kauno MGB kalėji
mo vienutę, ku r pamatė du 
vyriškius: vieną atpažino iš 
balso (Lisausko akinius tardyto
jas atėmė, kad suimtasis su 
stiklo šuke nepasipjautų) ir vos 
nenugriuvo iš net ikėtumo, nes 
prieš j j stovėjo poetas Antanas 
Miškinis. 

Antanas M i š k i n i s 

Lisauskas, prieš išeidamas į 
mišką, studijavo Kauno Vytau
to Didž. universi tete l i teratūrą 
ir studentų vakaruose kartais 
paskaitydavo savo prozos ban
dymų. Tuose vakaruose labai 
noriai dalyvaudavo dvi tikros 
meno žvaigždės, poetas A. Miš
kinis ir operos dainininkas A. 
Kučingis. S tuden ta i gausiai 
rinkdavosi j tuos vakarus , nes 
nuo šių vyrų dvelkė Nepriklau
somybes laikų priminimas. 

Antrasis kameros draugas 
buvo veterinarijos stuc'entr*s 
Romas Mikšta nuo Veliuoi of.. Ir 
taip juos l ikimas suvedė į pus
rūsio kamerą su grotuotu lange
liu. Šis susi t ikimas studentams 
buvo tikra laimė, nes Miškinis 
juos tėviškai globojo ir, norėda
mas atpalaiduoti nuo nežmoniš
kos įtampos, pasakodamas viso
kiausias r imtas ir linksmas 

istorijas bei anekdotus, privers
davo juoktis pro ašaras (beveik 
tiesiogine prasme). Ir ašaros j 
nudžiūdavo. 

Daug ir įdomiai pasakodavo 
apie savo draugyste su J. Kossu 
Aleksandravičium ir Salomėja 
Nėrim. S. Nėris, grįžusi iš Rusi
jos, labai pasikeitusi. Didelės 
dalies pokarinių eilėraščių nie
kam nerodžiusi ir, jau sunkiai 
sirgdama, juos patikėjusi Miški
niui, kuris juos saugiai paslėpęs. 
Kai , atėjus laikui, jie bus pa
skelbti, tada pamatysime tikrą
ją S. Nėrį- Papasakojo kad buvo 
suimtas su didele grupe pogrin
dininkų ir partizanų. Jį kaltino 
dalyvavimu BDPS (Bendrojo de
mokratinio pasipriešinimo sąjū
dyje). Drauge buvęs suimtas ir 
A. Kučingis, su kuriuo turėjęs 
akistatą. Čekistai buvo užuodę, 
kad pas Miškinį buvo užėjęs 
pats Tauro apygardos vadas 
Žvejas — J. Žemaitis. 

Miškinio žodžiais, tai buvęs 
jaunas, gražus vyras, apsirengęs 
Lietuvos kariuomenės pulkinin
ko uniforma. Po poros mėnesių, 
j au būdamas MVD kalėjime 
Mickevičiaus gatvėje, Lisauskas 
iš kun. Stankūno (irgi priklau
siusio BDPS) sužinojo apie visą 
BDPS tragediją, apie jų atl iktą 
milžinišką darbą, vienijant par-
tiaanų judėjimą, jį struktūrizuo-
jant , apie J. Markulio-Erelio 
išdavystę, Skirmanto (J. Luk
šos) ir Mažylio iškeliavimą į 
užsienį su memorandumu po
piežiui. 

Rūpestingai poeto globojamas, 
Lisauskas ėmė atsigauti. Tada 
prasidėjo rimtos kalbos apie 
poeziją. A. Miškinis ir karcery
je, ir kameroje kūrė eiles. Savo 
kūr inius jis saugojo atmintyje. 
Poetas buvo suplanavęs visą 
„Psalmių" ciklą ir pagal nuotai
ką eiliavo atskiras vietas. „Psal
mėse" turėjo būti apgiedoti 
mūsų vargai ir žygiai, nelaimės, 
kentėjimai, tremtys, i r paga
liau — pergalė. Paskut inė ciklo 
psalmė „Magnificat" turėjo 
dėkoti Dievui ir Jį garbinti. 
Poetui didelį rūpestį kėlė psal
mių metrika. Lisauskas vaikys
tėje labai mėgo mišparus, prisi
minė šiek tiek monotonišką re
čitatyvą ir jį paniūniavo. 

„ P r i m a t a v ę " e i l ė raš t į ir 
melodiją, pamatė, kad tinka. 
Poetas galėjo ramiai dirbti to
liau, o studentai galėjo psalmes 

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS 

Tėviškes ramybė. 

SIENOS SU RUSIJA 
KLAUSIMU 

S»n.fii-~ [>.i-~T«« pastatą:- Kl;tip«Ho|» 

Susirūpinimą kelia Lietuvos 
politika, nustatant sienas su 
kaimynais slavais. Ar nesiryž-
tant pretenduoti bent į sim
bolinį mūsų etninių žemių 
kilometrą Lenkijoje ar Gudijo
je nebuvo įteisinta J. Pilsudskio 
Seinų krašto aneksija ir J. Stali
no 1940 m. primesta Gudijos 
riba? Kad ateities kartų nebūtu
me ka l t inami savo etninių 
žemių išsižadėjimu, mums derė
tų la ikyt is principingesnės 
politikos, ypač derybose su Rusi
ja dėl Lietuvos valstybės ribos 
su Karaliaučiaus kraštu (Kali
ningrado sritimi). 

Karaliaučiaus kraštas — bal
tų (mažlietuvių ir prūsų) etninė 
teritorija. Didžioji (lietuviškoji) 
jos dalis buvo Lietuvos kara
liaus Mindaugo valdžioje. Nuo 
Vokiečių (Kryžiuočių) ordino 
invazijos iki 1945 metų visas 
baltų kraštas — Prūsą ir Mažo
ji Lietuva — buvo vokiečių val
džioje. Vokietija 1990 metų 
Maskvos sutartimi atsisakė pre
tenzijų į rytines žemes, va
dinasi, suvereno teisių ir į 
Karaliaučiaus kraštą (Gebier 
Koenigsberg), išskyrus ger
manų etnines žemes — VFR, 
VDR ir Berlyno teritoriją. 

Kadangi 1945 metų Potsdamo 
susitarimu Karaliaučiaus kraš-

tyliai giedoti, nes ir Algimantas, 
ir Romas buvo užbaigtas psal
mes išmokę atmintinai. 

Po trijų savaičių Miškinį „su 
daiktais" išvedė į tremtį. Kame
roje pasidarė dar nykiau. Li
sauskas pajuto didelį dėkingu
mą tam nuostabiam juodabarz-
džiui žmogeliui, pusę metų 
nemačiusiam saulės, nesančiam 
sunkią savo nedalios naštą ir 
šviečiantį kitiems pačiame „šio 
purvino gyvenimo dugne". 

„Psalmių", šio lietuvių poezi
jos unikumo, sumanymas ko
munistų kalėjime yra dar ir 
šiandien ne visai suvokta ga
lingos dvasios pergalė prieš nuo-
žmogių vykdytą nužmoginimą. 
Po savaitės ir Lisauskas „su 
d a i k t a i s " buvo išvežtas į 
didesnę kamerą, kurioje buvo 
tiek žmonių, kad, ant grindų 
gulėdami, naktį jei norėdavo ap
siversti an t kito šono, tai 
darydavo pagal komandą. Aukš-
telninkam ar kniūbščiam atsi
gulti vietos neužteko, č ia Algi
mantas Lisauskas rado Antaną 
Kučingį ir jį pradėjo mokyti 
„Psalmes" atmintinai. 

Ar kas kur nors girdėjo Miš
kinio psalmes giedant ar skai
tant? Kas atsitiko su „Magnifi
cat"? Vasario 16-tos ir Kovo 
11-tos proga turėtumėm ja 
dėkoti Dievui už Lietuvos lais
vę. Kodėl to nedarome? 

Emilija J . Valantiniene 

tas buvo perduotas administ
ruoti Sovietų Sąjungai t ik 
laikinai, be nuosavybės teisės, 
Rusija, perimdama koloniją, 
suvereno teisių į ją taip pat neį
gijo, tačiau a ts isakyt i šio 
eksklavo nesirengia. Atvirkš
čiai, ji ieško būdų įteisinti čia 
savo buvimą. 

Karaliaučiaus krašto pro
blema sukurta didžiųjų pasaulio 
valstybių. Supran tama, ją 
pagilino Sovietų Sąjunga, įvyk
džiusi etninį valymą — neteisė
ta i deportavusi senuosius 
gyventojus ir apgyvendinusi 
kraštą kolonistais iš slaviškų 
rajonų. Geriausia būtų, jei įsi
senėjusią Karaliaučiaus pro
blemą kartu spręstų didžio
sios pasaulio ir Baltijos vals
tybės. Gal tuomet būtų išgirstas 
ir senųjų krašto gyventojų — 
mažlietuvių balsas? 

1918 metų lapkričio 16 d. Prū
sų Lietuvos tautinė komisija 
savo „Pašaukime l ie tuvi
ninkams" pabrėžė, kad „Ten, 
kur Labguva, Vėlava, Įsrutis, 
lietuviški kraštai". 1918 metų 
lapkričio 30 d. Mažosios 
Lietuvos tautinė taryba pasi
rašė Tilžės aktą, kur iame 
reikalavo Mažosios Lietuvos pri
jungimo prie Didžiosios Lietu
vos, remiantis JAV prezidento 
T.V. Vilsono Tautų apsispren
dimo teise. 

1946 metų lapkričio 6 d. Ful-
doje (Vokietija) iš gimtinės iš
varytų lietuvininkų atkurta 
Mažosios Lietuvos t a ryba 
„Mažosios Lietuvos lietuvių 
deklaracija" kreipėsi į demokra
tinių pasaulio valstybių vyriau
sybes, protestuodama prieš 
Sovietų Rusijos (Sovietų Sąjun
gos) „pasikėsinimus į Lietuvos 
žemes". Tarybos prezidiumas 
1947 metų sausio 15 d. paskelbė 
.Mažosios Lietuvos lietuvių pro
testą", piktindamasis Tėvynės 
pavertimu rusų kolonija ir 
reikalaudamas pavesti Mažo
sios Lietuvos valdymą Jun- • 
gtinių Tautų komisijai. 

1989 metų gruodžio 21 d. 
Mažosios Lietuvos rezistencinis 
sąjūdis (būstinė Čikagoje) 
kreipėsi į Sovietų Sąjungos 
prezidentą Gorbačiovą, atkreip
damas jo dėmėsi į tai, kad 
„dabartinė Kaliningrado sritis 
nuo neatmenamų laikų yra 
lietuvių žemė". 1995 metų ge
gužės 27 d. lietuvininkų bend
rijos „Mažoji Lietuva" VII 
suvažiavimo Klaipėdoje daly
viai priėmė kreipimąsi į tau
tiečius, kuriuo pakvietė inicijuo
ti tarptaut inę konferenciją 
buvusios Rytų Prūsijos klau
simui išspręsti. 

Karaliaučiaus krašte Lietuva 
turi istorinio ir kultūros paveldo 
išsaugojimo (vietovardžių su-
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grąžinimo, įžymių žmonių 
įamžinimo, istorinių vietų 
priežiūros ir lankymo, sovietinio 
genocido aukų pagerbimo), 
ekologinių (Nemuno baseino, 
Kuršių marių ir Kuršių nerijo? 
aplinkosaugos problemų spren
dimo), lietuvių kilmės krašto gy
ventojų teisių apsaugos ir kultū
rinių poreikių tenkinimo (mo
kyklų, bažnyčios, informavimo 
priemonių steigimo ir plėtros) 
bei Lietuvos valstybės saugumo 
(rusų karinio potencialo maži
nimo iki Lietuvos lygio) inte
resų. Beje, Karaliaučiaus krašto 
demilitarizavimu suinteresuo
tos ne vien Baltijos šalys. 

Per pastaruosius 6 metus 
Rusijos politikoje tenkinant 
šiuos in te resus žymesnių 
poslinkių nematyti. Todėl mūsų 
derybininkai, rengiantys Lie
tuvos pietvakarių ribų nu
statymo sutartį, turėtų laikytis 
šių nuostatų: 

1. Derėtis ne dėl nesamos sie
nos su Rusijos valstybe, o tik dėl 
ribos su Rusijos laikinai admi
nistruojamu Kara l i auč i aus 
kraštu (Kaliningrado sritimi). 

2. Siekti, kad sutarties teks
te ir protokoluose būtų varto
jami ne tik esami rusiški, bet ir 
senieji lietuviški Karaliaučiaus 
krašto geografiniai vardai. 

3. Siekti Rusijos pusės nuo
laidų Lietuvos valstybei Viš
tyčio ežero, Nemuno baseino ir 
Kuršių marių teritorijose. 

4. Siūlyti , kad galut inai 
Karaliaučiaus krašto ribų nu
statymas bei jo priklausomybė 
vienai ar kitai valstybei būtų 
t a r p t a u t i n ė s konferencijos 
prerogatyva. 

5. Siekti terminuotos sutarties 
pasirašymo, pvz., iki 2001 m. 
liepos 21 dienos — Lietuvos Res
publikos ir Rusijos Federacijos 
susitarimo „Dėl bendradarbia
vimo Kaliningrado srities rai
doje" galiojimo pabaigos. 

Būtina gerai apgalvoti kiek
vieną sutarties terminą, sąvoką 
ir formuluote, kad nebūtų pasi
rašyta tokia sutartis, kurią būtų 
galima traktuoti kaip teisėtų 
Lietuv s interesų šiame krašte 
išsižadėjimą ir Karaliaučiaus 
krašto pripažinimą Rusijos dali
mi de jure. 

Mažosios Lietuvos reikalų 
taryba: 

Pirmininkas Vytautas Šilas, 
nariai: Audrys Antanaitis, dr. 
Vacys Bagdonavičius, Danutė 
Bakanienė, Eigirdas Gudžins-
kas, dr. Nastazija Kairiūkštytė, 
Arvedas Kybarancas, Birutė 
Kurgonienė, dr. Algirdas Matu
levičius, Rimantas Matulis, 
Irena Saliukaitė, dr. Feliksas 
Sliesoriūnas, dr. Valdemaras 
Šimėnas, Jonas Tr inkūnas , 
Irena Tumavičiūtė, Vytautas 
Umbrasas, Albinas Vaičiūnas, 
Stasys Valkkas, dr. Napoleonas 
Kitkauskas. 

TAISOME 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS. 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tai. 773-5854624 

P 
RE/MAX 

REALTORS 
(773)586-5959 
(708) 425-7161 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 

•Perkant ar parduodant 
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS tompkiteriujr FAX pagatoa 
> Nuosavybių įkainavimas veltui 
> Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir leme 
• Pensininkams nuotakia 

MISCELLANEOUS 

Parduodame Lietuvos 
dailininku paveikslų kolekciją. 

Kreiptis: teL 706-788-2748 
Skambinti 9 v.v - 11 v.v. 

KMIECJK KALTORS 
7922 S. Pulaski R*. 
43*5 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji pro-
fessionahai. sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

HELP VVAMTED 

$.W. 
fadMyk 
afalUaM 

•MaieMLatval 4 t * r Mae* 

ha 

Judtf'sflad Danty 
12700S.KmU» 
BhMltiand.IL 

m. 706-3$$-1703 

Sdnu antrinėje Čib«w dalyje kelto 
nerūkan&oa. katalikė*, lietuvės 

Seimininkės. Anglų k nebūtina; darbo 
instrukcijos parašytos lietuviškai. 

Seimininkes pareigos: prižiūrėti 93 ir 94 m. 
amžiaus porą Wilmette miestelyje, gyventi 
kartu 24 vai. i dieną, 7 dienas savaitėje, gali 
pasiimti laisvų dienų, jei suras nerūkančia 

moten ir pi užmokės. 
Darbovietė 5 min pėsčiomis iki bažnyčios 
ir krautuvių, 7 min. autobusu nuo CTA 

Linden traukinio stoties, 10 min. pėsčiomis 
nuo Metrą traukinio stoties, 5 min 

automobiliu nuo 94 greitkelio 
(Eden Expressway) 

KmptManglilkai ir penkti' 
tel. 8*7-256-7874 

LIETUVIŲ TAUTOS SOVIETINIS 
NAIKINIMAS 

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

Išleido Lietuvių tautinis kultūros fondas, Chicago 1996; 
494 psl., kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu JAV $18.45. 
P.S. tMnois gyventojai dar prideda valstijos mokesčio 8 75% ($1.32). 

Užsakymus siusti „Draugo" 

r Pranas Zunde 
KA^YS B I Z A U S K A S 

1893-1941 
Dviejų t o m ų monografi ja . 11. - 325 psl . , II t. - 430 psl . 

Plačiai ap ra šoma K. Bizausko g y v e n i m a s ir veikla 
diplomatinėje tarnyboje . G a u n a m a D R A U G E . 

Papiginta i — 6 dol. u ž knygą 
Su p e r s i u n t i m u — 8 dol . 

Illinois valstijos gyv. p r i d e d a „State sales tax" - 0.53 do l . 

Vilius Peterairis 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 

ŽODYNAS 
Apie 30,000 žodžių. 579 psl. 

Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol. 
Su persiuntimu 22.50 

Illinois gyv. p r i d e d a State sale tax 1.75 do l . 

V. Baravykas 
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBU 

ŽODYNAS 
Redagavo a. Laučka ir A. Dantaitė 

Apie 30,000 žodžių ir posakių. 590 psl. 
Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol. 

Su persiuntimu 22.50 
Illinois gyv. p r i d e d a State sale tax 1-75 do l . 

http://BhMltiand.IL


. 

NETEKOME JOSEPH 
ŠIMANIO 

VVashingtono priemiestyje, 
Wheaton, Maryland, katalikų 
Dangaus Vartų kapinėse vėl 
buvo supiltas naujas kapas, 
kuriame 1996 m. lapkričio 17 d. 
amžinam poilsiui atsigulė 67 
metų, vėžio ligos pakirstas, 
lietuvių kilmės Joseph George 
Simams. 

Joaeph George Šimaitis 

Joseph (Joe) Šimams, kaip ir 
jau amžinybėn iškeliavęs a.a. 
Jonas Vaitkus, buvo religijos 
sąžinė ir jos skleidėjai lietuvių 
VVashingtono telkinyje. Joe Ši-
manis buvo vienas Washington 
lietuvių katalikų misijos įkūrė
jų. Joe šiai misijai vadovavo 
beveik iki paskutinės savo*gy-
venimo dienos. Jis, kartu su 
savo dailininke žmona Jane, 
kuri, nebuvo lietuvių kilmės, 
rūpinosi ir dėjo visas pastangas, 
kad ši lietuvių katalikų misija 
gyvuotų ir duotų Washingtono 
lietuviams dvasinį bei moralini 
atsinaujinimą. Jie abu su at
sidavimu ir meile daugiau kaip 
15 metų pasirūpindavo ne tik 
kunigu ir angliškai paruoštų 
tikinčiųjų maldų tekstais, bet ir 
veišėmės po šv. Mišių. Ši lietu
vių katalikų misija lyg švyturys 
sutraukia VVashingtono ir apy
l i n k i ų l ie tuvius dalyvauti 
lietuviškose šv. Mišiose, paben
drauti su draugais, pažįstamais, 
dalyvauti BALFo ir LB vyks
tančiuose metiniuose susirinki
muose ar pasigrožėti lituanisti
nės mokyklos rengiamų kalėdi
nių eglučių bei mokslo metų už
baigimo šventėmis. Misijoje 
leidžiamas lietuviškai-angliškai 
biuletenis, kuri redaguoja Kęs
tutis Čižiūnas, informuoja visus 
atvykusius i šv. Mišias apie lie
tuvišką veiklą VVashingtone lie
tuvių ambasadoje ir Baltimorė-
je. Misijoje visi lietuvių kilmės 
žmonės randa glaudų bendra
darbiavimą, o viso šio judėjimo 
pradininkas buvo a.a. Joe., 
Simanis. 

Joe Šimams gimė lietuvių 
e m i g r a n t ų šeimoje. Tėvas 
Juozas iš Lazdijų atvyko į Ame
rika 1910 m., būdamas 18 me
tų; motina Elzbieta Gudinaitė 
atvyko i Ameriką su tėvais 1892 

metais, būdama tik 4 metų. Jie 
sukūrė šeimą 1924 metais 
Scranton, Pennsy lvania. Šiame 
mieste gimė Joe, jo du broliai ir 
sesuo. Vienas brolis mirė dar 
būdamas kūdikiu, o antras mirė 
1995 m. Liko gyva tik sesuo. Joe 
su savo broliu ir seseria ėjo į 
Šv. Juozapo lietuvišką mokyklą 
Scrantone ikf ketvirto skyriaus. 
Po to tėvai persikėlė į Bridge-
port, Connecticut. Jauna šeima 
neatitrūko nuo lietuvybės ir 
tuoj įsijungė į Šv. Jurgio lietu
vių parapiją. Čia Joe baigė ir 
valdiškąją gimnaziją labai ge
rais pažymiais ir gavo stipendiją 
studijuoti istorijos mokslus Yale 
universitete, kuri baigė 1951 
metais. 

Gavės vėl stipendiją iš In
diana universiteto, įsigijo ma
gistro laipsni iš istorijos. Toliau 
jis savo studijas gilino, jau 
siunčiamas Užsienio reikalų 
Ministerijos, ekonominėje srity
je, Harvard, Georgetown ir Tiu
bingeno universitete. Joe val
džios darbą pradėjo New Yorke, 
dirbdamas Finansų ministerijoj, 
o 1956 metais perėjo į Užsienio 
reikalų ministeriją ir buvo pa
skirtas į Vokietiją, Lenkiją, 
vėliau Curacao mieste užimda
mas patarėjo pareigas įvairiose 
ekonominėse srityse. Nuo 1967 
metų perėjo į „Sočiai Security" 
administraciją, kurioje jis dirbo 
ligi mirties. Joe puikiai mokėjo 
vokiečių ir danų kalbą, neblogai 
— prancūziškai, rusiškai, ispa
niškai ir lietuviškai. 

Šimanių šeimai, susidedančiai 
iš dukters ir sūnaus, persikėlus 
ir sugrįžus nuolatiniam gyveni
mui į Washingtoną. Joe tuoj pat 
prisijungė ir prie lietuvių 
telkinio gyvenimo. Būdamas gi
liai religingas, su Lietuvos 
Vyčių organizacijos narių pagal
ba suorganizavo ir davė pradžią 
lietuvių katalikų misijai Wash-
ington, D.C. Čia jo veikla nesi
baigė, įsijungė ir i BALFo šal
pos veiklą, tapdamas šio sky
riaus vicepirmininku. Įėjo į 
įvairius organizacinius komite
tus, surištus su katalikišku 
judėjimu, pvz., 600 metų krikš
čionybės sukakties minėjimo 
ruošimu, šv. Mišių organizavi
mu Pavergtų tautų minėjime ir 
jo nenuilstamas rūpestis, ruo
šiant Vasario 16-tosios šventės 
religine programą. Kiekvienais 
metais Vasario 16-tos dienos 
proga šv. Mišios įvykdavo Šv. 
Mato katedroje. Šios katedros 
skliautuose pasigirsdavo kated
ros choi o gerai atliekama „Ma
rija, Mar\ja" giesmė ir Lietuvos 
himnas, o per pamokslą taikliai 
iškelti Lietuvos istorijos bruožai 

ir kova dėl jos nepriklausomy
bės. Visa tai Joe Simanio nuo
pelnai. 

Joe giliai mylėjo Lietuvą. Jau 
1959 metais, keliaudamas į Le
ningradą, be vizos rizikavo ir 
nelegaliai aplankė savo tėvų 
kraštą Lietuvą, planavo ir ant
rą kelionę su savo sūnumi, bet, 
ligos palaužtas, to negalėjo 
įvykdyti. Joe buvo tylus, kilnus, 
niekad neparodė savo profesinių 
pasiekimų ir nuopelnų. Tačiau 
buvo galima matyti, kaip jį ver
tinojo draugai ir pažįstami, nes 
per jam suruoštą atsisveikini mą 
laidotuvėse žmonių eilė buvo 
nesibaigianti. Jie atėjo pagerb
ti mirusį, ir išreikšti užuojautą 
šeimai. Joe Šimanio vaga gy
venime buvo kaip to artojo — 
gili, tiesi ir prasminga. VVash-
ington, D.C. lietuviai, kartu su 
šeima, liūdi jo netekę. 

Elvyra Vodopalienė 

PADĖKA 
MOKYTOJAI 

Sausio 26 d. suėjo vieneri 
metai, kai į Anapus po labai 
sunkios ir ilgos ligos iškeliavo 
a.a. Bronė Saladžiūtė-Kviklie-
nė. 

Velionė JPeriklio gadynėj" 
Raseinių valstybinėj gimnazi-

TRA NSPA K SPAUDA LIETUVAI: 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai į Lietuvą, 
£ .59 sv., minimumas $25.00. 
Čekiai rašomi "Spauda Lietuvai". Tax ID #36-1395573 
Siunt in ia i j Lietuvą laivu arba oru - A I R C A R G O , 
k o m e r c i n ė s s iuntos. 

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

MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų 
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak 
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas. 

Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus 
maisto už $98 ir šventinis už $49.-

$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi 
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, 
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, 
žirneliai, agurkai, šokoladas, aspirinas, 
vitaminai. 
55 svarai arba 25 kg. 

$49.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, mėsos 
konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, 
aspirinas, vitaminai. 

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą Įstaigą. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

joj de»te lietuvių kalbą ir lite
ratūrą (Tokj Nepriklausomos 
Lietuvos pavadinimą skolinu
sios iš buvusio Raseinių gim
nazijos direktoriaus, irgi jau 
mirusio, matematiko J. Matu
lionio, nes „tarpukario Lietu
va" man labai nepagarbiai 
skamba;. 

Dabar, kai pasižiūriu į pra
eitį iš daugiau kaip 50 metų 
perspektyvos — visi prisimini
mai vaivorykštėm žėri.Tada gi 
jaunai aukštaitei mokytojai 
nebuvo lengva žemaitukus lie
tuviškai mokyti, nors, su mu
mis kalbant, vertėjo nereikėjo 
šauktis. (Taip linksma pasi
daro, atsiminus, kas dėdavosi, 
kas telšiškiai ar mažeikiečiai 
imdavo ^ava leižuviui" su lie
tuviais mokytojais „rokou-
teis"). 

Mokytoja išmokė mus lietu
viškai ne vien skaityti ir rašy
ti, bet ir galvoti. Ji supažin
dino mus su B. Brazdžionio, J. 
Aisčio, kuris tuo metu taip ro
mantiškai Kossu-Aleksandra 
vidum vadinosi, ir A Miš
kinio, to lyriško aukštaičio 
poezija. 

Mes nuo mažens mylėjom 
Maironį, nes jis buvo „mūsų" 
ir „Už Raseinių ant Dubysos" 
laikytas antruoju himnu. De

klamuoti „Čičinską"" buvo di
džiausias malonumas, nes 
klasėj kartu sėdinčiam „nuo
savam" Kmitai galėjai Mairo
nio žodžiais paliepti: „Šok, 
Kmita, užkurk miestelį!" 

Geriausiai atsimenu 1938 
m. Vasario 16-tąją, kai moky
toja, pasipuošusi ilga aksomi
ne mėlyna suknele (visos mer
ginos tuo drabužiu susiža-
vėjom), vadovavo iškilmingai 
minėjimo programai. Buvo 
daugiausia deklamuojami A. 
Miškinio posmai iš tais metais 
premijuotos knygos „Keturi 
miestai". 
Mes tau iškelsim miestus 

ir uostus, 
bus gera namuos pabūti. 
Nasturtos „žydi ant Tavo 

skruostų, 
o Tavo akys — melsvom 

žibutėm. 
Deja, mes negalėjom na

muose pabūti ir turėjom įsi
jungti į minią, tą — kur 
Vieni laisvi sugrįžo, 

kitiems rankas pašovė, 
tretiems ant lygaus lauko 

mediniai kryžiai stovi — 
Ačiū, miela Mokytoja, už 

šviesios Lietuvos viziją ir Miš
kinio posmus. 

Emilija J. Valantinienė 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. vasario mėn. 20 d. 

MEILE LIETUVOS MIŠKUI 
1937 metų liepos 16 dieną 

jaunas Alytaus Aukštesniosios 
miškų mokyklos auklėtinis Leo
poldas Rimavičius ėmė tvarkyti 
Strazdų girininkijos miškus. 

Ne kokie Strazdų miškai: šla
pi, toli nuo kelių ir miestelių. 
Aplinkiniai valstiečiai pasken
dę savuose žemės ūkio rūpes
čiuose. 

— Tokios sunkokos tuometi
nės aplinkos, matyt, nepabūgau 
todėl, — sako Leopoldas, — kad 
nuo pat mažens manės gyveni
mas nelepino. Tėvas mirė, kai 
man buvo vos dešimt. Motina 
kiek galėdama mus, vaikus, 
mokė, ir vėliau pats dirbdamas 
mokiausi, kol galiausiai įsigijau 
miškininko specialybe. 

Sunkiai įgyjamas daiktas vi
sad brangus ir dėl mažmožių 
nemėtomas. Kruopščiai miški
ninko akimis apžvelgdavo gi
rininkas vykdomus darbus gi
rininkijoje, parinkdavo viržes 
varžytynėms, rūpindavosi miš
kų sanitarine būkle. 

Nuo 1944 metų L. Rimavičius 
dirba miško pramonėje. Iš pra
džių Šiauliuose, vėliau Radvi
liškyje, o dabar vėl Šiauliuose — 
vadovauja miško eksploatacijai. 
Per tą laikotarpį teko padirbėti 
ir punkto viršininku, ir vyres
niuoju inžinieriumi, ir techni
niu vadovu. Kas gali suskai
čiuoti, kiek kietmetrių sukirsta, 
ištraukta ir išvežta per 33 me
tus, kuriuos L. Rimavičius pa

skyrė miškui. Daug buvo viso
kių nurodymų, daug įvairiausių 
metodų ir plano šturmąvimo sti
mulų, tačiau jis visada vadova
vosi tuo, kad darbas turi būti 
atliktas sąžiningai, kruopščiai, 
apgalvotai, neapiplėšiant miš
ko. 

Šių metų vasario 11 dieną 
Šiaulių miško pramonės ūkio 
darbuotojai pažymėjo techninio 
vadovo L. Rimavičiaus šešias
dešimties metų jubiliejų. Dau
giau kaip pusę pragyventų me
tų jis paskyrė miškui, gamtai, 
grožiui. Tai puikus gero, są
žiningo darbuotojo pavyzdys 
jauniesiems miškininkams, vi
siems miško pramonės ūkio dar
buotojams. 

Jubiliatas yra daug kartų ap
dovanotas už gerą darbą pinigi
nėmis premijomis ir įmonės 
Garbės raštais. Jis — miško pra
monės ūkio racionalizatorius. 
Už rancionalizatorinį pasiūlymą 
„Kasetinis trumpuolių paruo
šimas ir transportavimas" ap
dovanotas Lietuvos TSR Miškų 
ūkio ir miško pramonės minis
terijos pinigine premija, o už 
ilgametį darbą apdovanotas 
Ministerijos Garbės raštu. 1965 
metais apdovanotas LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo Garbės raštu. 

Bet turbūt vertingiausias 
apdovanojimas žmogui yra dar
bo draugų nuomonė, įverti-

Paskut in is Leopoldo Kinitichents. j am sulaukus 86 metų amžiaun Stovi 
(ii kairos): Rūta. Rima ir Alvyda, I.eo|x>|<l,is (rime 1!>I0 o2 II, 
mirė 1986 05.16 

nimas. O bendradarbių tarpe 
Leopoldas Rimavičius turi au
toritetą ir kaip žmogus, ir kaip 
miškininkas, ir kaip novatorius, 
todėl visi linki jubiliatui dar il
gai ir sėkmingai darbuotis, sau
gant ir tausojant gimtinės gam
tos grožį — miškus. 

Stanislovas Stonis 
SEMINARAS APIE 

VALSTYBE IR 
DEMOKRATIJĄ 

Gruodžio 7-8 d. Vilniaus arki
vyskupijos jaunimo centre vyko 
Bažnyčios socialinio mokymo 
seminaras „Valstybė, demokra
tija, dalyvavimas". Tai antrasis 
iš planuotų keturių seminarų 
ciklo visuomenės ir politikos te
momis (žr. „B.ž., Nr. 9, p. 5). 
Seminarą organizavo Vilniaus 
savivaldybės socialinės rūpybos 
globos ir pašalpų centras, Vil
niaus universitetas ir, .Heinrich 
Pesch Haus" ugdymo centras 
r Ludvvigshafen, Vokietija). Prog
ramos koordinatorius — Kauno 
arkivyskupijos Evangelizacijos 
centro referentas Arūnas Kuči-
kas. Seminarui vadovavo tėvai 
jėzuitai: Amsterdamo universi
teto ekonomikos profesorius 
Eduard Kimman, SJ, ir H.P.H. 
ugdymo centro referentas To-
bias Karcher, SJ. Seminare da
lyvavo per dvidešimt žmonių, 
daugiausia dirbančių socialinį 
darbą valstybinėse, bažnytinėse 
ir visuomeninėse nevyriausybi
nėse institucijose. 

Prof. E. Kimman, SJ, apžvelgė 
Bažnyčios socialinio mokymo 
raidą nuo popiežiaus Leono XIII 
enciklikos „Rerun novarum" iki 
mūsų dienų, pabrėždamas Pran
cūzų revoliucijos įtaką indust
rializacijos procesui ir ideologi
nių modelių formavimuisi, savo 
ruožtu turėjusiam įtakos Bažny
čios socialiniam mokymui. Anot 
profesoriaus, savita „kontinen
tinės" Europos šalių raida, kuri 
skyrėsi nuo atitinkamų procesų 
anglosaksiškose valstybėse — 
Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, 
JAV ir Kanadoje, nulėmė ir 
skirtingas Bažnyčios socialinio 
mokslo prieigas. Kaip pavyzdį 
E. Kimman pateikė JAV vysku
pų pastoraciniame laiške dėl 
ekonomikos suformuluotus ke
turis biblinius socialinio mo
kymo principus: Kūrimą, San
dorą, Luko evengelijoje ypač 
ryškią nuostatą „Jėzus — 
vargšų draugas" ir bendruome
niškumą pagal Apaštalų darbų 
knygą. Seminaro dalyviai pasi
skirstė grupelėmis nagrinėjo 
Vatikano II Susirinkimo kons
titucijos „Gaudium et spės" I 
įžvalgas ir galimas veiklos gai
res mūsų visuomenėje. 
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A.tA. 
EMILIJA TRIMAKIENĖ 
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1997 m. vasario 18 d., sulaukusi 88 metu. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Ožkabalių kaime. 
Vėliau gyveno Kaune. Amerikoje išgyveno 48 m. 
Nuliūdę liko: duktė dr. Milda Trimakas, sesuo Matilda 

Marcinkienė su šeima, anūkė Diana Matoniene su šeima ir 
kiti gimines Amerikoje, Lietuvoje ir Australijoje. 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, vasario 20 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose. 2533 W. 71 St. 

Laidotuves įvyks penktadienį, vasario 21 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: duktė, sesuo, anūkai ir kiti gimines. 
Laidotuvių direkt. Oonald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

A.tA. 
JULIJAI BRAZIENEI 

iškeliavus į Amžinybę, užjaučiame nepavargstančių, 
kūrybingą, entuziastingą dukrą DANUTE, vyriausią 
„Draugo" redaktore, ir jos vyrą VYTAUTĄ bei jų 
sūnus — ALGIRDĄ, VYTĄ, ANTANĄ su šeimomis 
ir PAULIŲ bei vaikaičius. 

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugijos 
direktoriai, valdybos nariai 
ir administratorius 

Iš Žemės išėjus 

A.tA. 
JULIJAI BRAZIENEI 

ir jos dukrai DANUTEI BINDOKIENEI pajutus tą 
didelę spragą, kurią atneša Mamos mirtis, giliai 
užjaučiame „Draugo" vyriausią redaktorę bei visus 
Velionės šeimos narius. 

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centras 
Pedagoginis Lituanistikos Institutas 
Jaunimo Centras 

A.tA. 
ČESLOVUI SAKEVIČIUI 

staiga mirus, jo žmoną ELIZABETĄ, sūnų ir dukrą 
su šeimomis bei visus jų artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir liūdime. 

Jūsų draugai Floridoje: 
Baltrušaitienė, Alė 
Bariai, Vladas ir Rožė 
Braziai, Vincas ir Ona 
Duobienė, Regina 
Jonušienė, Elena 
Lopez, Alice 
Štaras, Jonas 
Taylor, Linda ir Zigmantas, 
Aleksas ir Elizabeta 

A.tA. 
STEFANIJAI LEŠKIENEI 

mirus, jos sūnums GEDIMINUI ir žmonai JINAI, 
ALGIRDUI ir žmonai ALDONAI ir jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Virgilija ir Edmundas Nelsai 
Regina ir Robert Decker 
Marija ir Stasys Mockai 

Mūsų brangiai 
A.tA. 

Prof. Dr. VANDAI DAUGIRDAITEI 
SRUOGIENEI 

iškeliavus į Anapus, bet palikus neužmirštamas pras
mingo gyvenimo pėdas mylimai tėvynei Lietuvai, 
liūdime ir nuoširdžiai užjaučiame jos dukrą DALIĄ 
SRUOGAITE, vaikaičius AUŠRINE, ALGI, pro 
vaikaitę ALINĄ ir visus artimuosius. 

Birutė Briedienė 
Alina Domanskienė 
Janina JakševiČienė 
Albina Prunskienė 
Laimutė Šmulkštienė 



, DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. vasario mėn. 20 d. 
O 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
„Margučio" radi jo laidos 

džiugina Čikagos ir apylinkių 
lietuvius jau 65 metai. Nors 
dabar šios laidos, girdimos 
kas vakarą, 8 vai., iš 1450 sto
ties (AM), ir vadinamos 
„Margutis II", bet nepasikeitė 
jų paskirtis ir noras informuo
ti lietuviškąją visuomenę. 
Kaip žinoma. „Margutis II" 
remiasi lietuvių gerašir
diškumu ir aukomis, tad labai 
svarbu, kad kuo daugiau pub
likos dalyvautų sukaktuvi
niame pokylyje, rengiamame 
kovo 15 d. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Meninėje 
programoje pasirodys sol. Al
girdas Brazis. Bilietai gauna
mi ir stalai užsakomi „Sek
lyčioje". 

JAV LB Šviet imo ta rybos 
skelbto konkurso lietuviškųjų 
mokyklų mokiniams pabaigos 
data sparčiai artėja. Konkur
sas baigiamas kovo 15 d. Jau 
sudarytos rašinių vertinimo 
komisijos—pradžios mokyklai: 
Aldona Rauchienė, Irena Sen-
kevieienė ir Renata Butkaus-
kienė; aukštesniajai: Alicija 
Brazaitienė, Gražina Sturo-
nienė ir Regina Kučienė. 

PL Jaunimo sąjungos Čika
gos skyrius ragina jaunimą, 
dalyvaujanti lietuvių jaunimo 
veikloje, atstovauti mūsų vie
tovei PLJ Kongrese, Š.m. liepos 
17-27 d. vyksiančiame rytinia
me JAV pakraštyje. Paremsime 
juos finansiškai. Atstovai gali 
būti asmenys nuo 18 iki 35 m. 
amžiaus. Informacijai kreiptis 
- Nida Bichnevičiūtė, tel. 630-
852-0460. 

Gavėnios me tu geriau
s ias būdas prisiminti Kris
taus kančią yra dalyvauti 
Kryžiaus kelių pamaldo
se.Lietuvių kalba šios pamal
dos vyksta Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje, 
kiekvieną Gavėnios penkta
dienį 3 vai. popiet. 

Muz. Alfonsas Sen iūnas 
pradėjo dėstyti lietuvių mu
ziką ir dainas Pedagoginio Li
tuanistikos instituto pavasa
rio semestre. Pamokos vyksta 
kiekvieną šeštadienį nuo 12 
vai. Šioje programoje kvie
čiami dalyvauti ne tik PLI 
studentai, bet ir visi lietuviai 
jaunuohai,-ėc, mėgstantieji 
lietuvišką dainą. Informacijai 
tel. 773-434-4545. 

Kovo 1 dieną, šeš tad ien i , 
Ateitininkų namuose vyks 
labdaros vakarienė ateitinin-
kijos veiklai paremti. Ne
galėdami vakarienėje daly
vaut i , bet nuoširdžiai tikė
d a m i , kad be visų para
mos ateitininkiška veikla tiek 
šiapus, tiek anapus Atlanto 
negali gyvuoti, savo aukas at
siuntė šie asmenys: 200 dol. 
Elena ir Edvardas Olšauskai; 
po 100 dol.—dr. Elena Deckys, 
Laima ir Vacys Garbonkai, 
Petras ir Jadvyga Gruodžiai. 
Vakarienės rengimo komite
tas , kuriam pirmininkauja dr. 
Petras Kisielius, yra dėkingas 
aukotojams ir siūlo juos pa
vyzdžiu visiems, negalintiems 
vakarienėje dalyvauti. 

Tradicinė* skautų ir skau
č ių Kaziuko mugė* atidary
mą šįmet praves,.Nerijos" jūrų 
skaučių tuntas. Kaziuko mugė 
Jaunimo centre rengiama sek
madieni, kovo 2 d. Oficialus 
atidarymas — 11:15 vai. ryto. 

CICERO LIETUVIŲ 
DĖMESIUI 

Vasario 25 d., antradienį, 
Cicero mieste vyks pirminiai 
kandidatų į miesto valdžią 
rinkimai. Tiek respublikonai, 
tiek demokratai yra išstatę 
savo kandidatus, tačiau šį 
kartą respublikonai yra susis
kaldę į dvi grupes. Viena pa
laiko dabartinės prezidentės-
merės kandidatūrą bei jos su
darytą tarybą, o kiti turi 
išstatę savo kandidatus. 

Dabartinė miesto prezi
dentė Betty Loren (Laurinai
tis) Maltese yra lietuvių kil
mės ir to ne tik nevengia pa
minėti, bet savo kilme di
džiuojasi. Galbūt būtų gražu, 
kad Cicero lietuviai remtų jos 
kandidatūrą ir balsuotų, pa
spaudę (punch) balsavimo kor
telėje numerius: 3-6-10-12-13-
18. 

Šiemet vėl iškilo klausimas 
dėl naujų mokyklų statymo, 
nes esamose patalpose neįma
noma su t i lp t i . L ie tuv iams 
pensininkams, o tokių Cicero 
mieste yra daugiausia, naujų 
mokyklų statymas neatrodo 
aktualus, todėl nenorintys bal
suoti už referendumą, turės 
įspausti (punch) 63 numerį 
balsavimo kortelėje. 

M i n d a u g a s B a u k u s 
Redakci jos p a s t a b a : šios 

pastabos yra grynai autoriaus 
ir nebūtinai atitinka redakci
jos nuomonę. 

MORKŪNO SPAUSTUVĖ APLEIDO 
ČIKAGĄ 

Pasaulio lietuvių centro virtuvėje darbas visuomet „virte verda", kai PLC talkininkės rengiasi 
vaišinti didelį svečių būrį, iš kairės: Aldona Palekienė, Elena Jasinevičienė, Alė Karaliūnienė 
ir Nijolė Stelmokienė. 

Nuotr Vytauto Jasinevičiaus 

MAŽLIETUVIŲ ŠIUPINYS 
Nors oras vasario 1 d. va- kas Algis Regis ir jo žmona Ire-

kare buvo šaltokas ir beveik na, Mažosios Lietuvos lietu-
nemalonus jokiai išvykai, vis vių fondo pirmininkas Kurtas 
dėl to jis ir šiais metais ne- Vėlius, istorikas Jonas Dai-
pajėgė atbaidyti Čikagos ir jos nauskas ir kiti Čikagos lietu-
apylinkėse gyvenančių lietu- vių visuomenei pažįstami as-
vių nuo dalyvavimo Mažosios menys. Čia dalyvavo ne tik 
Lietuvos lietuvių draugijos mažlietuviai, žemaičiai, aukš-
tradiciniame šiupinyje. Balze- taičiai ir suvalkiečiai, bet ir 
ko lietuvių kultūros muziejaus daugelis niekados nemačiusių 
„Gintaro" salė ir šiais metais Lietuvos. Šiupinys apjungė vi-
prisipildė puošnia lietuviška sus pakilia nuotaika, pamirš-
visuomene, lyg ji būtų atvyku- tant net lauke esantį žiemos 
si į madų parodą. Ypač ponios šaltą vakarą, 
ir panelės, kaip teko pašte- Vilius Trumpjonas, Mažo-
bėti, teikė savo išsidabinimu šios Lietuvos lietuvių draugi-
visai salei nepaprastą vaizdą, jos pirmininkas, keliais saki-
Nemažai prie salės puošnumo niais pasveikindamas atvyku-
prisidėjo Lilės Buntinienės rū- sius, nukėlė juos mintimis į 
pėsčiu gražiai padengti stalai, gražųjį Kuršių pamarį ir prie 

Vakaro dalyvių tarpe buvo Neringos smėlio kopų su kve-
„Tėviškės" parapijos klebonas piančiais pušynais ir palinkėjo 
vysk. Hansas Dumpys ir jo visiems linksmų valandų be-
žmona Donna, Ziono parapi- sigardžiuojant tradiciniu šiu-
jos klebonas kun Jonas Juozu- pįniu. Prieš tai pakvietė visus 
paitis ir jo žmona Erna iš Oak atsistojimu ir trumpu susi-
Lawn, Mažosios Lietuvos re- kaupimu pagerbti mirusius 
zistencinio sąjūdžio pirminin- draugijos narius. Emai Žiob-

„UETUVOS VAIKŲ VILTIES" 
PASTOGĖJE 

„Lietuvos Vaikų viltis" da- labai mėgsta muziką ir šokti. 
bar globoja vaikus tik su sun
kiomis ortopedinėmis negalio
mis, nes lengvesnės orpe-
dinės operacijos dabar jau da
romos Lietuvoje. 

Šiuo metu „Seklyčioje" gyve
na ir gydosi iš Kauno 9 m. Ro
bertas Kačinskas su mama 
Dalia. Jam sausio 23-čią buvo 

Tiesiog įgimtu gabumu pagau
na muzikos ritmą ir visai 
gražiai šoka. Sako, jo giminėje 
yra muzikantų. Evaldukas yra 
paslaugus ir geraširdis ber
niukas. Lankytojus vaišina 
tuo, ką jis turi ir vis dar siūlo. 

Sausio 28-ą atvažiavo 5 m. 
Judita Jokšiūte su mama I-ai-

Skelbimai 

padaryta sudėtinga širdies ma iš Varnių. Telšių apskri-
operacija Rush-Presbyterian - ties. Mergytė yra tikra gelton-
St. Luke's ligoninėje. Operaci- kasė lietuvaite, linksma ir 
ja gerai pasisekė ir berniukas gyva, žaidžianti su turimomis 

x Andrius Račkauskas , 
Brookfield IL, yra naujas Lietu
va našlaičių rėmėjas. Atsiuntė 
$300 ir nori remti mergaite ir 
berniuką našlaičius Lietuvoje. 
Našlaičių vardu dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas. 

(sk) 

x Jonas ir Diana Savickai, 
Careon City NV, atsiuntė $300 
ir yra nauji dviejų Lietuvos 
našlaičių mergaičių globėjai. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas. 

(sk) 
x TRANSPAK praneša: 

„Senovės žmonės sako, jei va
saris Šaltas — birželis karštas. 
Jei vasario mėn. vėjų nėra bus 
vėjuotas balandis, jei vasaris 
šaltas ir sausas — rugpjūtis bus 
labai karstas. Jei vasaris van
deni paleidžia, tai kovas sutrau
kia". Pinigai, siuntiniai ir ko
mercines siuntos i Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 4646 W. 63 St , Chicago, 
IL 60639, tel. 773-838-1060. 

(sk) 

x Vaidotas Žukas, kandi
datas į Lietuvos prezidento 
postą, i r Alg imantas Pa
tackas, Seimo narys, susitiks 
su lietuvių visuomene Jaunimo 
centre, vasario 28 d., penk
tadienį, 7 vai . vakaro. Sekma
dienį, kovo 2 d. Vaidotas Žukas 
bus Pasaulio lietuvių centre 
12 vai. A. Patackas skaitys 
pranešimą Cicero betuvių klu
be irgi sekmadieni, 12 vai. po 
lietuviškų Mišių. 

(sk) 

x Meno darbų varžytines 
vyks šį sekmadienį, vasario 23 
d. nuo 12 - 2 v. p .p . Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemont, IL. 
Geras menas už pigią kainą! 
Visi kviečiami. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA 
SKOLOS duodamos mažais me 
nesiniais jmokėjimais ir priei 
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
i Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

grįžo į „Seklyčią", po savaitės. 
Jis labai nori sustiprėti ir pa
sveikti Gal jo tas stiprus no
ras, optimistiškas nusiteiki
mas ir mamos maldos padeda 
jam taip greitai sveikti. Rober-
tukas, kaip mes jį čia vadi
name, yra išmintingas, įdo
mus berniukas, labai mėgstąs 
piešti ir žiūrėti TV krepšinį. 
Jei TV nerodo, tai klausosi ra
dijuje, nors sako: „Nesu
prantu, bet vis tiek klausau! 
Ypač mėgsta Čikagos „Bulis". 
Kai susveiks ir sustiprės. Ro-
bertuko dar laukia ortopedinė 
nugaros operacija. 

Evaldas Dabužinskas yra 
kitas 5 m. berniukas su tė
veliu Henriku iš Bartuškio, 
Širvintų. Jis jau baigia gy
dymąsi ir greitu laiku išvyks 
namo pasveikęs. Evaldukas 

Julija Pečiuliene, sulaukusi 
HH metu. iškeliavo amžinyht-n 
Palaidota Sv. Jono kapinėse . 
Mi.-vissaugnjr Pa l iko d u k r a 
Aldona n -M-HI Vv tau ia . k u n - . 
atvvKe- »š Punską a p y ' m k i u . 
grei ta i įsijungė i šau l iu kuopa. 

lėlėmis ir nekreipianti dė
mesio į savo negalias. Jos 
žaidimų draugas dabar yra 5-
metis Evaldukas. 

Lapkričio 23-čią į Lietuvą 
išvažiavo 11 m. Modestas Liū
lys su mama Ramute, iš Vil
niaus. Gruodžio 9-ą išvažiavo 
8 m.Regimantas Nemkevičius 
su mama Virginija, iš Rasei
nių, o gruodžio 28-tą išvyko 12 
m. Jūratė Mokrecovaitė su 
mama Aiva iš Alytaus ir 15 m. 
Robertas Urbonavičius su ma
ma Leonora, iš Kauno. 

Tik gavau Roberto laiškelį 
rašytą „Tetai Aldonai", kuria
me jis rašo apie skridimą 
namo. šalčius Lietuvoje ir su
sitikimą su artimaisiais: „Bu
vo daug džiaugsmo ašarų ir 
kalbų". Rašo ir apie mokslą: 
dešimtos klasės kursą ims 
namuose (ateis mokytojai', 
nes taip kol kas saugiau po 
turėtos operacijos. „Kai grįžau 
namo, pastebėjau, kad Lietu
va ne taip toli nuo Amerikos: 
tokio pačio stiliaus parduo
tuves, o televizijose rodomi 
tie patys serijalai. kuriuos 
mačiau Amerikoje. Kartais pa chorą „Arą" ir veikliai dirba 

įvairiuose bendruomenės dar siilgstu Čikagos ir visų Jūsų, 
buose. bet man atvykti botų sunku. 

rienei teko perskaityti kai ku
riuos šia proga gautus sveiki
nimus: Ievutės J a n k u t ė s , iš 
New Yorko. Viliaus Pėterai-
čio iš Montrealio bei kitų, dėl 
nuotolių negalėjusių dalyvauti 
šiupinyje. Dr. Viliaus Pėterai-
čio telegrama senprūsių ta rme 
dalyviams sukėlė malonaus 
juoko. 

Vilius Trumpjonas pakvietė 
daugeliui jau pažįstamą ilgai 
kalbėti mėgstantį prof. Joną 
Dainauską. Šį kar tą kalbė
tojas pasižadėjęs ilgai nekal
bėti, savo pažadą išlaikė. Kal
bėtojas, kaip senovės vaidila, 
mėgino nuvesti vakaro daly
vius mintimis į didingą Prūsų 
Lietuvos praeitį, kai jos žemės 
plotai da r buvo apgyventi vien 
tik lietuvių ir apie jų kovas su 
naujais atvykėliais iš Vakarų. 
Už šią t rumpą kalbą kal
bėtojas susilaukė dėkingo plo
jimo. 

Kadangi Onos Norvilienės 
išvirtas šiupinys salėje j au 
skleidė labai viliojančio skonio 
kvapą, pobūvio ruošėjai nu
tarė pirma pavaišinti svečius 
šiupiniu, o po to suteikti ga
limybę meninės programos pa
sigėrėjimui. Ilgai laukti nerei
kėjo, an t puošniųjų stalų atsi
rado šiupinys su visomis tra
dicinėmis uodegytėmis. Gau
sios vakarienės priedai neatsi
liko. Ar tokį pat šiupinį ir 
kun. Kristijonas Donelaitis 
valgė pas savo parapijiečius 
Prūsų Lietuvoje, kas galėtų 
šiandien dar atspėti? Gal dide
liu receptų sk i r tumu nerei
kėtų abejoti, nes vysk. Hansui 
Dumpiui papraš ius Aukščiau
siojo šio šiupinio palaiminimo, 
visi jį valgė su pasigardžia
vimu. 

Šiupiniu ir visokiais vaka-

Nebent Jūs atvažiuotumėte ; 
Lietuvą. Rašykite, kas gers 
lietuviškoje Čikagoje!" 

Šį Roberto laišką beskai
tant , kilo mintis, a r negalėtų 
mūsų lietuviškų m-lų moki
niai, ar atei t ininkų bei skautų 
vienmečiai su juo ir kitais čia 
gydytis atvykstančiais ir Lie
tuvon grįžtančiais vienmečiais 
vaikais susirašinėti? Būtų pui
kios lietuvių kl. pratybos ra
šantiems iš čia, o grįžusiems 
— ryšio palaikymas su jau
naisiais l ietuviukais JAV. 

„Lietuvos Vaikų vilties" ko
mitetas ir vaikučiai bei jų ma
mos/tėvai yra dėkingi už L W 
savanorių-talkininkų pagal
bą, juos vežiojant ir su jais 
bendraujant. 

Kviečiame būti savanoriais-
talkininkais a r nors ateiti 
aplankyti šiuos vaikučius II a 
..Seklyčioje". Krepšinio me-
gėjai nepamirškite atnešt i Ro-
bertukui naujausių krepšinio 
žinių. _ 

Aldona Š m u l k s t i e n ė 

Beveik 45 metus Čikagoje gy
vavusi, M. Morkūno spaustuvė, 
išspausdinusi šimtus lietuviškų 
knygų, laikraščių, žurnalų ir 
tūkstančius įvairių mažesnės 
apimties leidinių, šių metų 
pradžioje užvėrė savo duris ir 
išsikraustė į Mičigano valstiją 
— Three Oaks miestelį, kuris 
yra netoliese lietuviams gerai 
pažįstamos Union Pier vietovės. 

įsteigta penktajame dešimt
metyje, tada viename iš gyviau
sių Čikagos lietuviu telkinyje — 
Bridgeporte ne taipjau seniai iŠ 
Europos atvykusio Mykolo Mor
kūno, ji išvarė gilią vagą Čika
gos lietuvių kultūriniame gyve
nime. Nors ir keitusi savo adre
sus: persikėlusi į patalpas prie 
61 -mos ir Ashland gatvių, o dar 
vėliau — į namą prie 30-toe ir 
59-tosios gatvių, ši spaustuvė 
tarnavo vietos lietuvių porei
kiams. Be šios spaustuvės tal
kos negalėjo apsieiti daugelis 
Čikagos lietuvių, kuriems bent 
šiek tiek reikėjo susidurti su bet 
kokios leidybos reikalais. 

Šios spaustuvės pagrindinė 
siela buvo jos savininkas My
kolas Morkūnas, kuris lietuviš
kam spausdintam žodžiui pa
skyrė gražiausius savo gyve
nimo metus. Spaustuvėje j is ir 
apsirgo, tuomet turėjo privers
tinai pasitraukti iš šios tar
nybos. Tačiau jau trumpai prieš 
savo ligą spaustuvės vadovo 
pareigas buvo perdavęs savo 
sūnui Audriui, pravardžiuoja
mam „Bear" vardu. Todėl jis šią 
spaustuvę naujoje vietoje i r va
dina „Bear Press". Spaustuvė
je ilgą laiką dirbo ir Mykolo 
žmona Zina bei Clemente Dėde-

rienes priedais pasisotinus, 
buvo galima pasotinti ir dva
sią Aldonos Buntinaitės suda
ryta menine programa. Tad 
Aldona Buntinaitė su Dalios 
Sokienės pagalba supynė iš 
poezijos ir dainų gražią pynę. 
kurią muz. Ričardas Šokas 
dar apipavidalino pianinu at
liekamais muzikos garsais. 

Vėliau pravesti laimėjimai 
pradžiugino ne vieną dalyvį. 
Galiausiai pačioje linksmiau
sioje vakaro dalyje pasigirdo 
lietuviškos dainos ir Ričardo 
Šoko šokių muzika. 

Didelis šnipinio pasisekimo 
nuopelnas skirtinas Buntinu. 
Trumpjonų ir Srugių šei
moms, kurios per ištisus de-
imtmečius tęsia iš tėvu pa
veldėtą tradiciją. 

Valteris Bendikas 

la. Šis Argentinoje gimęs vyras 
iš ten atvykęs į Čikagą 1960-
1963 metais darbavosi „Drau
ge", o tada perėjo dirbti pas 
Morkūną ir čia išbuvo iki pat 
p a s k u t i n ė s dienos. Tiesą 
sakant , dar ir šiandien nėra iš 
jos pasitraukęs, yra spaustuvės 
ats tovas Čikagoje. J is savo 
namuose gali paruošti tekstus ir 
perduoti Morkūno spaustuvei 
spausd in t i . Beje, no r s ir 
išsikėlusi į Michigan, Morkūno 
spaustuvė ir toliau patarnauja 
seniesiems klientams: ji pasi
ima užsakymus iš Čikagos ir iš
spausdintus laikraščius, žurna
lus ar kitus spaudinius į ją 
atveža. Kaip sako dabartinis 
spaustuvės vedėjas Audrius 
Morkūnas, darbas vyksta sklan
džiai ir ateityje didesnių kliūčių 
nenumato. Salia lietuviškų lei
dinių spaustuvėje buvo ir tebėra 
spausdinamas latvių laikraštis 
„Čikagas zinas", bei kitų ne
lietuviškų leidinių. 

Reikia pasakyti, kad gerokai 
anksčiau M. Morkūnas dalį 
savo mašinų buvo išsiuntęs į 
Kauną ir ten buvo atidaryta 
spaustuvė, pavadinta „Morkū
nas ir Ko " vardu. Jau tuomet 
kai kurie laikraščiai pranešė, 
kad Čikagoje Morkūno spaustu
vė užsidarė. Kuomet susirgo M. 
Morkūnas, dažnai buvo sklei
džiamos žinios, kad M Morkūno 
spaustuvė jau nebeveikia. Ta
čiau iš tikrųjų ji Čikagoje gy
vavo iki 1997 m. sausio pradžios 
ir savo duris užvėrė sausio 7 d., 
kuomet buvo išvežtos masinos į 
naują vietą Michigan valstijoje. 
Pa ts pastatas jau senokai ati
duotas pardavimui po to, kai 
buvo nupirktos patalpos Three 
Oaks. MI, tačiau parduoti namą 
ilgesnį laiką vis nepavykdavo. 

Beje, tame name esančiomis 
patalpomis taip pat daug metų 
naudodavosi ir kitos lietuvių 
įstaigos. Tai Lietuvių fondas, 
kurio raštinė čia buvo įsikūrusi. 
Taip pat čia gyvavo ir Amerikos 
Lietuvių bibliotekos leidykla, 
Vydūno fondo raštinė ir kt. 
Dabar šį namą įsigijo meksi
kie t i s kontr ak tor ius , kur is 
nežinia ką sugalvos su juo da 
ryti-Tačiau kaip ten bebūtų, 
Čikagos lietuviai nustojo dar 
vienos tvirtos, ilgus metus 
lietuviams tarnavusios, įstai
gos. Bet dar gerai, kad pati 
spaus tuvė i šs ikraus tė dar, 
palyginti, ne taip toli ir dar 
pales, tik gal mažesniu mastu, 
tarnauti lietuviams 

Ed. Šulait is 

M « M s a y|a—IIIUI M r * j « if ifrlwHil į* savininkas 'Ir Mykolas 
Morkūnas 1994 m. .. 

Nuotr. Ed. hulaičio 




