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Lietuvos prezidentas sveikina 
su Vasario 16-ąja

Vilnius, vasario 14 d. (Elta) — 
Prezidentas Algirdas Brazaus
kas paskelbė sveikinimą Vasa
rio 16-osios proga. Jame, be kita 
ko, sakoma:

I Vasario šešioliktosios Aktą 
mūsų tauta atžengė per nykius 
ir sunkius priespaudos šimtme
čius, atmetusi užkariautojų mė
ginimus uždrausti gimtąjį žodį, 
papročius, švenčiausią teisę į 
laisvę. Su Jono Basanavičiaus, 
visų Akto signatarų taurių dar
bų atminimu širdyse tarpukario 
laikotarpiu buvo kuriama ir 
stiprinama Lietuva. Dėl jame 
amžiams įtvirtintos nepriklau
somybės idėjos juodžiausiais

JAV prezidento sveikinimas
Vilnius, vasario 14 d. (Elta) — 

Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentas Bill Clinton antra
dienį Lietuvos prezidentui Al
girdui Brazauskui Nepriklau
somybės dienos proga atsiuntė 
sveikinimo telegramą.
„Septyniasdešimt septintųjų 

Lietuvos valstybės nepriklau
somybės metinių proga leiskite 
perduoti Jums ir Lietuvos žmo
nėms šilčiausius Jungtinių 
Valstijų gyventojų sveikinimus, 
sakoma telegramoje.

„Mes žinome, kad tai taip pat 
yra penktosios jūsų revoliucijos 
metinės, kurios sužavėjo laisvę 
mylinčius žmones visame

i

Prezidentas kalbėjo Vasario 
16-osios minėjime

Vilnius, vasario 15 d. (Elta) — , 
Prezidentas Algirdas Brazaus
kas, kalbėdamas iškilmingame 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos — Vasario 16-sios minė
jime, dar kartą pakvietė visuo
menę santarvei ir vienybei, o 
politines partijas — konstrukty
viam dialogui.

„1918 metų vasario 16 dienos 
Nepriklausomybės Akto sig
natarai”, pabrėžė Algirdas Bra
zauskas, „savo politinėmis pa
žiūromis nebuvo vieningi. Ta
čiau Akto pasirašymui susi
vienijo ir dešinieji, ir kairieji, ir 
centristai. Toks pat didis tikslas 
įkvėpė ir mus, Kovo 11-osios 
Akto signatarus. I mus reikliai 
žvelgė susivienijusi Lietuva. Ta
sai gražus sutarimas ir nulėmė 
pergalę, kuri yra Vasario 
16-osios ir mūsų visų pergalė. 
Tada suvokėme, kad svarbiau
sioji valstybės ir piliečių 
visuomenės egzistavimo sąlyga 
yra demokratinis valstybės 
sąrangos pobūdis. Kėsintis į jį — 
reikštų kėsintis į svarbiausiąjį 
valstybės principą, išduoti 
Vasario 16-osios Aktą, išduoti 
savo tautą”, sakė Algirdas Bra
zauskas.

Sveikinimai valstybės 
atkūrimo dienos 

proga
Vilnius, vasario 15 d. (Elta) — 

Lietuvos prezidentui Algirdui 
Brazauskui sveikinimo tele
gramas Vasario 16-osios — 
Valstybės atkūrimo dienos pro
ga atsiuntė Popiežius Jonas 
Paulius II, Danijos karalienė 
Margarethe II, Anglijos 
karalienė Elizabeth II, Izraelio 
valstybės prezidentas Ezer 
Weizman, Lenkijos prezidentas 
Lech Walęsa ir kitų valstybių 
bei tarptautinių organizacijų 
vadovai.

metais kentėjo tremtiniai, 
politiniai kaliniai, guldė galvas 
už tėvynę laisvės kovotojai. 
Okupacįjos dešimtmečiais Vasa
rio šešioliktoji tarsi ryški 
žvaigždė švietė Lietuvos žmo
nėms ir ne savo valia atplėš
tiesiems nuo Tėvynės, visiems, 
svajojusiems atkurti nepriklau
somą ir demokratinę Lietuvą. 
Tai tapo realybe 1990 metų 
kovo vienuoliktąją dieną. Vi
suose mūsų darbuose dėl Lie
tuvos valstybės ir jos žmonių 
gerovės neturime pamiršti 
Vasario šešioliktosios Akto 
istorinės reikšmės ir dvasios.

pasaulyje. Numetusi praeities 
pančius, Lietuva iškovojo nepri
klausomybę. Ji sukūrė demo
kratines institucijas ir dabar 
kuria laisvą rinką, nes šios dvi 
sąlygos yra labai svarbios sau
gumui ir visuotinei gerovei”, ra
šoma JAV prezidento sveikini
me.

„Kadangi Jūs ir Jūsų tauta 
švenčia Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktį, aš norėčiau 
Jus užtikrinti, kad mes ir toliau 
tvirtai remsime Lietuvą. Šią 
istorinę dieną visų amerikiečių 
vardu aš noriu pasiųsti geriau
sius linkėjimus Lietuvos žmo
nėms”, sakoma JAV preziden
to sveikinime.

Prezidentas džiaugėsi gero
mis, nors ir nedidelėmis, per
mainomis ekonominiame ir so
cialiniame gyvenime, kultūroje, 
moksle, kitose sferose. „Mūsų 
akyse jau brandina vaisius in
iciatyva, kūrybiškumas, priva
tinės nuosavybės privalumai, 
savarankiškumas”, sakė jis, 
pabrėždamas, kad dar yra daug 
problemų: ne visada deramai 
apsaugoti teisėti žmogaus inte
resai, esama valdininkų savi
valės, korupcijos faktų. Žmones 
erzina nesąžiningu būdu pra- 
turtėjusiųjų pretenzijos ir 
perdėtas galios demonstra
vimas.

Minėjime, kuris vyko Vil
niaus Operos ir baleto teatro 
rūmuose, dalyvavo Seimo, vy
riausybės nariai, žinomi visuo
menės, kultūros, mokslo veikė
jai, religinių konfesijų, politinių 
partijų atstovai, diplomatinio 
korpuso nariai.

Seimo komitetas
pasiuntė telegramą

JAV Kongresui
Vilnius, vasario 15 d. (Elta) — 

Seimo užsienio reikalų komi
tetas trečiadienį pasiuntė te
legramą JAV Kongreso Atstovų 
rūmams, kurioje prašoma 
atmesti pasiūlymą išbraukti 
Baltijos valstybes iš kandidatų 
į NATO sąrašus. Joje nurodo
ma, kad priėmus minėtą pasiū
lymą būtų pakenkta ne tik 
Baltijos šalių, bet ir Vidurio 
Europos valstybių prestižui 
tarptautinėje arenoje bei sto
jimui į NATO.

(Kaip jau rašėme vasario 14 d. 
„Draugo” laidoje, ketvirtadienį, 
vasario 16 d., JAV Atstovų 
rūmuose pravedamas balsavi
mas dėl H.R. 7 įstatymo pro
jekto, vadinamo „National Se-
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Prieš 77 metus Lietuvos Tarybos nariai, matydami Lietuvai kitokią ateitį, negu pasaulis jai matė, 
1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą. Sėdi: J. Vileišis, 
dr. J. Šaulys, kun. J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A. Smetona, kan. K. Šaulys, 
St. Kairys ir J. Smilgevičius. Stovi: K. Bizauskas, J. Vailokaitis, D. Malinauskas, kun. V. Mironas, 
M. Biržiška, kun. A. Petrulis, S. Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskis, J. Šernas ir P. Dovydaitis. 
Anot dabartinio Lietuvos prezidento A. Brazausko, ir šie signatarai „savo politinėmis pažiūromis 
nebuvo vieningi. Tačiau Akto pasirašymui susivienįjo”.

Seimo komitetas svarstė 
NATO plėtimo klausimą

Vilnius, vasario 13 d. (LA- 
AGEP) — Seimo Užsienio reika
lų komitetas pirmadienį svarstė 
kaip reaguoti į JAV Atstovų 
rūmų Užsienio reikalų komitete 
parengtą pataisą, kuria iš kan
didatų į NATO narius išbrau
kiamos Baltijos valstybės.

Kaip rašo Rimantas Varnaus- 
kas „Lietuvos aide”, Algirdas 
Gricius (LDDP) sakė, kad 99% 
tikįs, kad toks sprendimas jau 
priimtas ir siūlė ilgai nedelsiant 
aptarti laiško giminingam 
Kongreso komitetui turinį. Iš 
kongresmanų būtų svarbu suži
noti, kokį jie mato skirtumą 
tarp Lietuvos ir Vyšegrado 
šalių, gal jie turėtų atvykti į 
Lietuvą ir susipažinti su esama 
situacija. Gricius siūlėsi laišką 
Senato Užsienio reikalų komi
teto pirmininkui Jesse Helms 
nuvežti asmeniškai, kai kovo 
pradžioje lankysis Vašingtone 
su Vakarų Europos Sąjungos de
legacija.

Krikščionis demokratas Algir
das Saudargas teigė, kad daryti 
sprendimą, ar laišką siųsti, ar 
ne, bus galima tik po to, kai

Konferencija apie 
Rezistenciją 

Lietuvoje
Vilnius, vasario 13 d. (Elta) — 

Lietuvos Gyventojų Genocido ir 
Rezistencijos Tyrimo Institutas 
drauge su Mokslininkų rūmais 
Vilniaus universitete šeštadienį 
surengė konferenciją „Negink
luotas pasipriešinimas okupan
tams kovojant dėl Lietuvos Ne
priklausomybės (194.4-1989 
metais)”.

Konferencijos pranešėjai ap
žvelgė antisovietinį pasiprie
šinimą 1944-1990 metais, šalies 
išlaisvinimo tarybos veiklą 
1944-1946 metais, partizaninį 
iudėjimą ir jo rėmėjus, parti
zanų organizacinių padalinių 
veiklą, antisovietines moks
leivių organizacijas, taip pat 
buvo apžvelgta kultūrinė re
zistencija Rytų Lietuvoje 
1944-1990 metais, prisiminta 
Lietuvos Helsinkio grupės veik
la.

curity Revitalization Act” (Na
cionalinio saugumo pagyvinimo 
įstatymas). Siame įstatyme 
Lietuva yra praktiškai išbrau
kiama iš šalių, kurios gali 
tikėtis pilnos narystės NATO 
gynybos organizacijoje. Kong- 
resmanas Richard Durbin siūlo 
pataisą įstatymui,kuri šią klai
dą atitaisytų. — Red.).

komiteto nariai susipažins su 
JAV Nacionalinio saugumo ak
tu. Dabar gi apie problemą 
sprendžiama iš žurnalistų reak
cijos. Šie gi „įsivėlę į klaidingą 
ir žalingą diskusiją”. Saudargas 
reikalavo, kad būtų pateikta 
prezidentūros ir Užsienio rei
kalų ministerijos veiklos analizė 
ir pozicija NATO plėtimo klau
simu: kas daryta, kas pavyko, o 
kas ne. Nesant tokios informaci
jos, svarstyti „laiškučio” turinį 
nėra prasmės.

Panašią nuomonę išsakė ir 
socialdemokratas Vytautas 
Plečkaitis. Jis pabrėžė „liūdną 
faktą”: pagrindiniai sprendimai 
dėl NATO priimami JAV, o 
Seimo Užsienio reikalų komi
tetas neturi jokių ryšių su JAV 
Kongreso komitetais. „Dedasi 
negeri dalykai”, teigė V. Pleč
kaitis, „visko iki galo neiš
siaiškinus jau informuota visuo

Olandai remia Lietuvos 
valdininkų tobulinimosi 

centrą
Vilnius, vasario 13 d. (LA- 

AGEP) — Pirmadienį sostinėje, 
Vilniaus gatvėje, naujas pa
talpas atidarė Valstybės tarnau
tojų tobulinimosi centras, vei
kiantis jau nuo 1993 metų. Kaip 
rašo Rūta Peršonytė „Lietuvos 
aide”, jis rengia seminarus mi
nisterijų ir savivaldybių tarnau
tojams.

Praėjusiais metais seminaruo
se dalyvavo 1,260 tarnautojų. 
Centre dirba dešimt lietuvių 
dėstytojų. Dauguma jų baigė 
specialius vadybos kursus, 
kuriuos organizavo partneriai 
olandai. Tobulinimosi seminarų 
tikslai — supažindinti valdžios 
ir valdymo institucijų pareigū
nus ir darbuotojus su konsti

tucinės teisės pagrindais, poli
tologijos problemomis, išmokyti 
tvarkyti tarnybinius dokumen
tus.

I Valstybės tarnautojų tobuli
nimosi centro atidarymo iškil
mes atvyko Olandijos Karalys
tės ministro pirmininko pava
duotojas, vidaus reikalų minist
ras Henri Frans Dijkstal.

Olandijos vyriausybė finansiš
kai parėmė centro veiklą, padėjo 
įsigyti įrangos. Beveik visos 
programos parengtos, naudojan
tis partnerių olandų bei Europos 
Tarybos kvalifikacinių institu
cijų ir Jungtinių Tautų konsul
tantų metodine bei moksline pa
galba.

Konservatoriai žada
daugiau

atskaitomybės
rinkėjams

Vilnius, vasario 13 d. (Elta) — 
Tėvynės Sąjungos savivaldybių 
rinkimų štabo vadovas, jos frak
cijos Seime vadovas Andrius 
Kubilius pirmadienį žurnalis
tams pristatė konservatorių pa
grindines programines nuosta
tas.

Tėvynės Sąjunga į rinkimus 
eina su šūkiu „Mūsų savival
dybės dirbs jums”. To siekdami 
konservatoriai iš savo kandi
datų, išrinktų į savivaldybes, 
griežtai reikalaus rūpestingumo

menė”. Seimo Užsienio reikalų 
komitetas yra „idiotiškoje padė
tyje”, nes besiginčijant dėl pro
cedūros nerandama laiko kon
kretiems dalykams. „Koks mū
sų požiūris į Rusiją, Lenkiją, 
Baltijos šalių gynybinę sąjun
gą?” — klausė Plečkaitis.

Komiteto pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis kelis sykius 
klausė, iš ko gauta informacija 
apie tokį Kongreso komiteto 
sprendimą. Jo manymu, kong- 
resmano Torricelli pasiūlymas 
yra didelis farsas. Siūlyta „neiti 
ant spėlionių” iš nepatikrintų 
spaudos pranešimų, o palaukti 
oficialaus Kongreso atsakymo.

Seimo Užsienio reikalų komi
teto nariai dar kartą paprie
kaištavo prezidentūrai ir Užsie
nio reikalų ministerijai už tai, 
kad Seimo narius „nustūmė į 
šoną užsienio politikoje”. „Kad 
nebūtų žalos Lietuvai” komiteto 
nariai nutarė Gedimino Kirkilo 
ir Algirdo Saudargo įspūdžių iš 
Vašingtono klausytis be spau
dos atstovų.

i bei pagarbos kiekvienam žmo
gui. Jie garantuoja, kad savi
valdybėse dirbs sąžiningi ir geri 
specialistai, liks mažiau valdi
ninkų. Konservatoriai žada tar
nautojus į darbą priimti pagal 
konkursus, kaimų ir miestelių 
seniūnus skirti tik pasitarus su 
rinkėjais. Be to, savivaldybių 
tarybų nariai ir pareigūnai 
privalės deklaruoti savo turtą 
bei pajamas. Pensininkams pa
žadėta sumažinti kainas už ši
lumą.

Iš Seimo ir vyriausybės kon
servatoriai reikalaus kompen
suoti nuvertintus indėlius pi
nigais ir vertingomis akcijomis, 

I pažaboti kėrupciją ir nusikals
tamumą.

Žydų organizacija 
spaudžia Lietuvą teisti 

Lileikį
Vilnius, vasario 10 d. (AGEP) 

— Lietuva nenori pateikti kalti
nimo asmeniui, kurį Jungtinės 
Valstijos siekia deportuoti, įtar- 
damos tiesioginiu dalyvavimu 
tūkstančių Lietuvos žydų nu
žudyme II Pasaulinio karo me
tu, teigia Pasaulio žydų Kongre
sas vasario 9 d. paskelbtame pa
reiškime.

Kaip rašo korespondentas 
Gintas Cibas iš Vilniaus per 
Algio Gedrio Elektroninį Paštą 
(AGEP), Pasaulio Žydų Kongre
sas pranešė, jog Lietuvos vy
riausybė JAV ambasadai Vil
niuje pranešusi, jog ji negali 
rasti jokių dokumentų, kurie 
įrodytų Aleksandro Lileikio, 
dabar gyvenančio Newton, Mas- 
sachusetts, ryšį su žydų naiki
nimu prie Vilniaus, ir todėl 
nepradės tyrimo ir jo neperse
kios.

„Vasario 28 dieną įvyksiantis 
Lietuvos prezidento vizitas į 
Izraelį dėl šio sprendimo bus 
diplomatinė katastrofa”, pasakė 
Pasaulio Žydų Kongreso vykdo
masis direktorius Elan Stein- 
berg. Pasak jo, „Lietuva išduo
da dešimčių tūkstančių nekaltų 
aukų atminimą’. Pasaulio Žydų 
Kongresas yra aštuoniasdešim
ties šalių žydų bendruomenes 
jungianti organizacija.

Telefoniniame pasikalbėjime 
iš Jeruzalės Efraim Zuroff, ku
ris Simon Wiesenthal holokaus
to studijų centre vadovauja ka
ro nusikaltėlių paieškoms, pa
sakė, kad toks Lietuvos spren
dimas atsispindi jos „nesuge
bėjimą praeičiai žvelgti į akis”.I

Efraim Zuroff tikisi, kad nau
jasis Lietuvos generalinis pro
kuroras Vladas Nikitinas pa
keis prokuroro Vidmanto Vaice
kausko sprendimą. Vidmantas 
Vaicekauskas yra Generalinis 
prokuratūros specialiųjų tyrimų 
skyriaus vyriausiasis proku
roras.

Šaltinis JAV vyriausybėje pa
tvirtino Pasaulio Žydų Kongre
so pranešimą, pasakęs, jog 
Lietuva praėjusią savaitę 
pranešė apie savo sprendimą 

! JAV ambasadai. JAV adminis
tracijos atstovai nusivylę
Lietuvos sprendimu.

„Lietuviai mums pranešė, kad 
jie patikrino dokumentus ir kad 
jų nepakanka kriminalinei 
bylai net pradėti. Kas žino, 
kokius dokumentus jie tikrino”, 
sako JAV administracijos ats
tovas.

JAV Teisingumo departamen
to Specialiųjų tyrimų skyrius 
(sutrumpintai vadinamas OSI — 
Red.) prašė Lietuvos prokurorų 
rasti papildomos medžiagos apie 
Aleksandro Lileikio veiklą Lie
tuvoje nacių okupacijos metais 
ir iškelti jam baudžiamąją bylą, 
kad galėtų jį deportuoti iš 
JAV.

Lietuvos atsisakymas faktiš
kai reiškia, kad JAV Teisin
gumo departamentui teks pa
čiam įveikti sudėtingą Ameri
kos pilietybės atėmimo proce
dūrą.

Kaip pasakė ekspertai Lietu
vos Generalinėje prokuratūroje, 
baudžiamosios bylos iškėlimas 
Lietuvoje labai supaprastintų tą 
procedūrą, tačiau, neradus Lie
tuvoje reikalingų dokumentų, 
kelias A. Lileikio deportavi
mui anaiptol neužkertamas, tie- 

i siog daugiau darbo ir atsako
mybės tenka JAV teisininkams.
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Tačiau pernai JAV Teisingu
mo departamentas pradėjo 
deportavimo procedūrą kaip tik 
iš dalies remdamasis iš Lietuvos 
archyvų gauta medžiaga.

Tuo metu OSI vadovas Eli 
Rosenbaum šią bylą pavadino 
„viena svarbiausių nacių bylų, 
pastaraisiais metais iškeltų 
visame pasaulyje”.

Aleksandras Lileikis paneigė 
bet ką nužudęs ar kad yra at
sakingas už kieno nors mirtį. 
Panašiai apkaltintas, 1993 m. iš 
JAV buvo deportuotas Antanas 
Mineikis, tačiau Lietuvos Gene
ralinė prokuratūra nerado pa
kankamai įrodymų, kurie pa
grįstų būtinybę kelti jam bau
džiamąją bylą.

87 tnetų A. Lileikiui rugsėjo 
mėnesį Jungtinėse Valstijose 
buvo iškelta byla, įtarus jį 
vadovavimu masinėms Vilniaus 
žydų žudynėms per II pasaulinį 
karą. Jis kaltinamas tuo, kad 
nacių okupacijos metais vado
vavo Lietuvos saugumo polici
jai, kurios funkcijos buvo pa
našios į gestapo. Lileikiui gresia 
JAV pilietybės atėmimas ir 
deportavimas iš šalies už tai, 
kad nuslėpė savo praeitį, kai 
1955 metais atvyko į JAV ir 
1976-iais prašė suteikti šios 
šalies pilietybę.

Gruodžio vidury A. Lileikis 
JAV Teisingumo departamen
tui pateikė raštą, kuriame 
neigia kaltinimus žydų žudymu. 
Savo atsakyme jis pripažįsta 
vadovavęs saugumo policijos 
veiklai ketvirtadalyje Lietuvos 
teritorijos. Tačiau prašydamas 
JAV vizos, jis teisingai pareiškė 
neprisidėjęs ir nepalaikęs žmo
nių persekiojimo dėl jų rasės, 
religijos ar tautybės, teigė A. 
Lileikis.

Praėjusių metų pabaigoje 
Jungtinėse Valstijose buvo iš
kelti ieškiniai, kad šalies 
pilietybė būtų atimta iš dar 
dviejų lietuvių, kaltinamų tar
nyba naciams.

70-metis Illinojaus valstijos 
gyventojas Chester Rydlinski 
kaltinamas tarnyba Auschwitz 
koncentracijos stovykloje nacių 
okupuotoje Lenkijoje, taip pat 
Buchenwalde ir Lauros stovyk
lose Vokietijoje.

73 metų Algimantas Dailidė 
iš Ohio valstijos kaltinamas 
žydų persekiojimu, kai tarnavo 
Vilniaus saugumo policijoje, 
pavaldžioje vokiečių saugumo 
policijai.

KALENDORIUS

Vasario 16 d.: Lietuvoi 
Nepriklausomybės šventė. Juli 
jonas, Julijona, Julija, Vasaris 
Laisvė, Tautis. 1613 m. miri 
rašytojas Mikalojus Daukša 
1801 m. gimė vysk. Motiejui 
Valančius. 1927 m. mir< 
Lietuvių tautos patriarchai 
Jonas Basanavičius. 1922 m 
Kaune įsteigtas Lietuvos uni 
versitetas, kuris 1930 m. buvt 
pavadintas Vytauto Didžiojo 
1923 m. Ambasadorių konferen 
cįja Lietuvai pripažino Klai 
pėdos kraštą. 1944 m. VLIKat 
pradėjo veikti, paskelbęs dek 
laraciją tautai.

Vasario 17 d.: Septyni 
jServitų ordino steigėjai, 
išpažinėjai (13-ame šimtmetyje); 
Donatas, Donata, Viltė, Vaišvi
las.
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LIETUVIŲ TELKINIAI

DETROIT, MI
ADV. A. PAULAUSKAS 

TARĖSI SU JAV 
TEISININKAIS

Lietuvos Respublikos gene
ralinio prokuroro pavaduotojas 
adv. Artūras Paulauskas, ly
dimas DLOC pirmininko adv. 
Kęstučio Miškinio, vasario 6 
dieną dalyvavo susitikime su 
Michigan valstijos prokuratūros 
vadovais — Michigan valstijos 
vyriausiu prokuroru Frank Kel- 
ley, Michigan rytinio rajono 
federaliniu prokuroru Saul 
Greene, Wayne County pro
kuroru John O’Hara, Wayne 
County prokuroro pavaduotoju 
Richard Kriščiūnu ir organizuo
to nusikalstamumo specialistu 
Tom Beck. Minėti asmenys 
supažindino svečią su vei
kiančiomis prokurorų įstai
gomis ir kaip jos tarpusavyje 
bendradarbiauja kovoje su or
ganizuotu nusikalstamumu. 
Buvo aplankyta ir Teisės kole
gija Detroite, kur adv. A. 
Paulauskas buvo supažindintas 
su kompiuterio teisės programo
mis. Svečiui buvo parodyta, kad 
jo vieši pasisakymai jau net 66 
kartus yra pažymėti Tarp
tautinėje kompiuterių sis
temoje.

Adv. A. Paulauskas iš Det
roito išvyko į Floridą, o atei
nančią savaitę dalyvaus New 
Yorke, kur kalbės Vasario 
16-sios minėjime.

Lietuvos Respublikos gen. prokuroro 
padėjėjas adv. Artūras Paulauskas 
kalba Vasario 16-tos minėjime, Det
roite. Nuotr. J. Urbono

LANKĖSI PROF.
VYT. LANDSBERGIS

Lietuvos Seimo opozicijos 
vadovas ir Tėvynės sąjungos 
vadovas Vytautas Landsbergis 
kalbėjo „Lietuviškų melodijų” 
radijo valandėlės vasario 14 d. 
laidoje. Pasveikino Detroito 
lietuvius, kvietė budėti Lietu
vos reikaluose ir įtakoti JAV 
kongresmanus, kad Lietuvos 
reikalai nebūtų pamiršti ypač 
NATO narystės reikale. Vytau
tas Landsbergis tiki, kad Lietu
vos savivaldybių rinkimai, 1990 
m. vykę po Sąjūdžio Seimo 
laimėjimų, buvo pralaimėti ra
jonuose ir miesteliuose. Tikisi, 
kad š.m. kovo 25 dieną balsuo
tojai pakeis rajonų LDDP iš
rinktus narius. Savo pasikal
bėjimą prof. Vytautas Landsber
gis baigė žodžiais, skirtais 
Vasario 16-tai:

„Vasario 16-toji mus be galo 
įpareigoja. Tada buvo sukurta ir 
apginta galimybė lietuviams vėl 
turėti savo tėvynę, savo vals
tybę — kaip namus, apsaugą, 
galimybę kurti savo šalį, savo 
kultūrą, savo vaikų ateitį. 
Paskui ta galimybė buvo pažeis
ta, ir vėl atkurta. Dabar ji vėl 
yra pavojuje, grėsmės būsenoje. 
Mes negalime leisti, kad dar 
kartą Lietuvos valstybė netektų 
savarankiškumo, todėl Vasario 
16-tąją turime jaustis ne šiaip 
sau patenkinti, kaip šventą 
dieną susirenkantys ir pasi
linksminantys piliečiai, bet kaip 
susi mąstantys piliečiai, kad 
apgintume tai, ką turime”.

Vytautas Landsbergis vasario 
12 d. kalbėjo Vasario 16-tos

minėjime Čikagoje, o vasario 13 
d. lankėsi Washingtone ir, 
lydimas Lietuvos ambasado
riaus A. Eidinto, buvo nuvykęs 
į State Department, kur išdės
tė savo pažiūras apie Lietuvos 
užsienio politiką. Po to išskrido 
atgal į Lietuvą dalyvauti 
Vasario 16-tos minėjimuose.

M. ABARIUS KALBĖS 
CLEVELANDE

Lietuvos Šaulių sąjungos išei- 
vįjoje vadovas Mykolas Abarius 
bus pagrindinis kalbėtojas 
Clevelande ruošiamame Va
sario 16-tos minėjime.

DAYTONE KALBĖS 
ROBERT BORIS

Lietuvos Vyčių organizacijos 
Garbės narys ir „Pagalba Lietu
vai” vadovas Robert Boris vasa
rio 19 d. kalbės Dayton, Ohio, 
vyksiančiame Vasario 16-tos 
minėjime.

MINĖS ŠV. ANTANO
PARAPIJOS SUKAKTĮ
Šv. Antano parapijos 75 metų 

gyvavimo sukaktis bus minima 
sekmadienį, rugpjūčio 13 d. Iš
kilmingas šv. Mišias 10:30 v. 
ryte celebruos Detroito arkivys
kupas kardinolas Adam Maida. 
Po Mišių bus pietūs ir minima 
parapijos 75 m. veiklos 
sukaktis.

Pamaldose ir pietuose daly
vaus Lietuvos Vyčiai, kurių 
jubiliejinis Seimas rugpjūčio 
9-12 d. vyks Novi Hilton vieš
butyje, No vi, Michigan. Seimą 
rengia Lietuvos Vyčių 102 
kuopa, veikianti prie Šv. An
tano parapijos.

Žurnalistas Stasys Garliaus- 
kas redaguoja Sv. Antano 
parapijos jubiliejinį leidinį ir 
prašo visus, turinčius senas šios 
parapijos veiklos nuotraukas, 
pranešti jam tel. 313-428-9452.

PROF. K. ANTANAVIČIUS 
DETROITE

Lietuvos Seimo narys prof. 
Kazimieras Antanavičius va
sario 12 d. Detroite kalbėjo apie 
Lietuvos ekonomikos būklę ir 
jos perspektyvas. Po paskaitos 
prof. Antanavičius atsakinėjo į 
dalyvių paklausimus. Popietę 
pravedė Danguolė Jurgutienė. 
Popietę rengė „Švyturio” jūros 
šaulių kuopa ir Akademinio 
Skautų sąjūdžio Detroito sky
rius. „Lietuviškųjų melodijų” 
radijo valandėlė vasario 14 d. 
perdavė pasikalbėjimą su prof. 
Antanavičium, kuriame jis ra
gino Amerikos lietuvius įtako
ti savo kongreso atstovus, kad 
Lietuva nebūtų išbraukta iš 
NATO narystės. Jis džiaugėsi 
užsienio lietuvių veikla. Prof. K. 
Antanavičius šiuo metu dėsto 
Toronto universitete.

PASTANGOS REMTI
KONRESMANO DURBIN 

PASIŪLYMĄ
Detroito Lietuvių Organi

zacijų centras ir LB Detroito 
apylinkės valdyba stengėsi, kad 
būtų priimta kongresmeno Dur- 
bin pasiūlyta pataisa prie H.R. 
„The National Security Revita- 
lization Act”, kuriame Lietuva 
buvo išbraukta iš NATO narys
tės eilės. Buvo rašomi laiškai ir 
organizuojami telefonų skambi
nimai Michigano kongresma- 
nams.

lm

GRAŽI MENINĖ ATGAIVA

Taip jautė žmonės po per
nykščio Lietuvių fondo koncertoi 
St. Petersburg, Floridoje. Dabar 
bus proga ir Detroito bei apy
linkių žmonėms pasidžiaugti 
sol. Virginijos Bruožytės —

Vasario 16-tos minėjime, Detroite, š.m. vasario 5 d. Iš k. — Jonas Urbonas, Amerikos lietuvių 
respublikonų federacijos pirmininkas, JAV senatorius Spencer Abraham ir LB Detroito apylinkės 
pirmininkė Nijolė Zelwender. Nuotr. J. Urbono

Muliolienės „... skambiu balsu 
su lyriniu atspalviu... puikiu 
dainų perdavimu ir interpreta
cija, puikia dikcija, nuoširdžia 
laikysena scenoje...” („Drau
gas” 1994 m. kovo 17 d.).

Koncertas bus š.m. vasario 26 
d., sekmadienį, Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje. Dalyvavimas — 
10 dol. asmeniui (iš anksto 
įsigyjant bilietus — 8 dol.) Kon
certo pelnas skiriamas knygų 
siuntimui į Lietuvą — Troškūnų 
parapijos bibliotekai. (Norin
tiems šiam reikalui skirti auką, 
rengėjai — parapijos komitetas 
būtų labai dėkingi. O jei dar 
turite aukotinų knygų, mielai 
jas paimsime). Jaunimui iki 12 
metų ir lituanistinės mokyklos 
mokiniams dalyvavimas nemo
kamai. Prieš koncertą bus ga
lima nusipirkti kugelio, kavos, 
pyragaičių... Kviečiame visus į 
koncertą ateiti.

Danutė Jankienė

ARTĖJA KAZIUKO MUGE

Detroito lietuvių skautija 
sparčiai ruošiasi Kaziuko 
mugei, kovo 5 d. vyksiančiai 
Dievo Apvaizdos parapijos 
patalpose. Skautai ir skautės 
kviečia visuomenę atsilankyti į 
šį metinį jų renginį. Atidarymas 
— tuoj po šv. Mišių. Visi kvie
čiami apžiūrėti skautų ir 
skaučių prekystalius ir pasi
rinkus įsigyti gražiųjų rankdar
bių. Išbandyti laimę laimė
jimuose ir būtinai pasivaišinti 
gardžiais lietuviškais namų 
gamybos patiekalais, pasmagu
riauti tik Kaziuko mugėje gau
namais kepiniais. Bus įvairių 
žaidimų vaikams, o suaugusieji 
turės progos pabendrauti su 
seniai bematytais draugais ir 
pažįstamais. Visi laukiami.
Detroito skautai ir skautės

GRAND RAPIDS, MI
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENČIŲ MINĖJIMAS

JAV LB Grand Rapids apylin
kė; ruošiasi tinkamai paminėti 
Vasario 16 ir Kovo 11 šventes. 
Lietuvos Nepriklausomybės At
statymo 77 metų (nuo 1918 
vasario 16) ir 5 metų (nuo 1990 
kovo 11) švenčių minėjimas 
šiais metais bus sekmadienį, 
1995 vasario 26 dieną Šv. 
Petro ir Povilo parapijoje, 
Quarry Avenue ir Myrtle 
Street, Grand Rapids, Michigan 
šia tvarka:

12 vai. lietuviškos Mišios Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje už 
atgautą Nepriklausomybę ir 
žuvusius laisvės kovose. Mišias 
aukos klebonas kun. Dennis 
Morrow, giedos Jono Treškos Jr. 
vedamas lietuvių bažnytinis 
choras. - .

. Tuoj po Mišių, 1:30 vai. po 
pietų, prasidės šventės mi
nėjimas parapijos mokyklos 
salėje, 1433 Hamilton Avė NW. 
Ten lauks ir lietuviški pietūs. 
Po trumpo atidarymo bus sma
gi ir įdomi programa su šokiais 
ir dainomis. Šiais metais 
minėjimas bus kitoks, ir valdy
ba tikisi, kad visiems patiks.

Minėjime bus galima pasivai
šinti lietuviškais valgiais, pyra
gais ir kava, susitikti su kitais 
ir linksmai atšvęsti Lietuvos 
Nepriklausomybės šventes. Pro
gramos pertraukos metu bus 
renkamos aukos Lietuvių Bend
ruomenės darbams, Lietuvos 
našlaičiams bei seneliams ar ki
tiems tikslams, pagal aukotojų 
pageidavimus. Negalintieji 
dalyvauti minėjime, prašomi sa
vo aukas pasiųsti arba asme
niškai įteikti valdybos iždi
ninkui Juozui Lukui, 622 Tre- 
mont Court NW, Grand Rapids, 
MI 49504, tel. 453-6043.

Labai kviečiam visus lietu
vius, jų šeimas, gimines, drau

VASAROS STOVYKLOS 
DAINAVOJE

Birželio 17-25 d. — Detroito 
skautai

Birželio 25 - liepos 9 d.— 
Moksleiviai ateitininkai

Liepos 9-22 d. — Jaunučiai 
ateitininkai

Liepos 23-30 d. — Sendraugiai 
ateitininkai

Liepos 23 — Dainavos Metinė 
šventė ir šimtininkų suvažiavi
mas

Liepos 30 - rugpjūčio 6 d.— 
Heritage (angliškai kalbančio 
jaunimo)

Rugpjūčio 6-13 d. — Mokytojų 
studijų savaitgalis

Rugpjūčio 13-20 d. — Tautinių 
šokių mokytojai

Rugpjūčio 20-27 d. — Lietuvių 
Fronto bičiuliai

Rugsėjo 1-4 d. — Ateitininkų 
studijų savaitgalis.

Dėl tikslesnės informacijos 
prašoma kreiptis į Dainavos re
gistratorę Ritą Giedraitienę, tel. 
810-478-8456.

gus ir kaimynus amerikiečius 
gausiai dalyvauti ir kartu su 
dainomis ir tautiniais šokiais 
švęsti Lietuvos Nepriklausomy
bės dienas.

REIKALINGA PARAMA

LB apylinkės valdyba gavo 
laiškų su prašymais padėti 
Utenos neturtingiems žmo
nėms, sergantiems seneliams, 
našlaičiams, ligoninei, mo
kyklai. LB Grand Rapids 
apylinkė yra susiporavusi su 
Utena ir stengiasi padėti ten 
pagalbos reikalingiems žmo
nėms. Jiems reikia drabužių, 
batų, medicinos dalykų, vaistų, 
maisto. Vienai ligonei senelei 
labai reikalinga kėdė su ratais, 
nes ji pati negali eiti. Gal kas 
gali paaukoti tokią kėdę? Tuos 
laiškus bus galima pamatyti per 
minėjimą. Arba daugiau in
formacijų galima gauti iš 
apylinkės valdybos pirmininkės 
Gražinos Kamantienės telefonu 
791-7333. Didelė padėka vi
siems, kurie iki šiol pinigais, 
drabužiais, žaislais ar kitokiais 
būdais daug padėjo Utenos
lietuviams, paruošė siuntinius. 
Visų parama yra reikalinga ir 
toliau.

KLEBONAS KELIAUS 
Į LIETUVĄ

LB Grand Rapids apylinkės 
valdyba per sekretorių Vytautą 
Kamantą parėmė Draugo fondą 
su savo įnašu, tapo fondo nare 
ir laimėjo American Travel 
padovanotą kelionę į Lietuvą 
vienam asmeniui. Valdyba apsi
džiaugė, bet taip pat jai atsirado 
problema — kuris valdybos ar 
apylinkės narys pasinaudos tos 
kelionės bilietu? Valdyba (pirm. 
Gražina Kamantienė, vicepir
mininkai Vytautas Jonaitis, 
Jonas Treška, Jr, ir Petras 
Treška, iždininkas Juozas Lu
kas ir laimingasis sekretorius 
Vytautas Kamantas) savo

Mieli lietuviai, Lietuvos bičiuliai 
Šiaurės Amerikoje

Vasario 16-osios dvasinė jungtis yra pati tvirčiausia tautos 
sąsaja, nepaisant to, kur tautos gyvenama. Visų bendra veikla 
Nepriklausomybės labui apvainikuota Kovo ll-osios Lietuvos Vals
tybės atstatymo Aktu, kuris tarsi susumavo praeitų ir Šio šimtmečio 
lietuvių tautos išsilaisvinimo kovą iš svetimo režimo ir svetimųjų 
ideologijos.

Už šią pergalę žuvę, nušautieji ir paguldyti miestelių aikštėse, 
ištremtieji ir sušalusieji, sutraiškyti raudonžvaigždžių tankų savo 
kilniąja gyvybės auka ir kova suteikė mums didžiausią dvasinę 
palaimą — galimybę dar kartą XX šimtmetyje atkurti Lietuvos 
Valstybę.

Laisva, Nepriklausoma, Demokratinė Lietuvos Respublika, nors 
ir skausmingai atstatydama naujus ūkinius santykius šiandieną, 
dėdama gražiausias gėles ant didvyrių kapo, bet su viltimi žiūri 
į rytdieną.

Dvidešimties vyrų parašai 1918 m. vasario 16 d ipareigoja mus 
ne nusivilti ar pyktis dėl nesėkmių, nervintis ir kaltinti vienas kitą 
o paprasčiausiai gerai dirbti. Kas ką geriausiai sugebame ir 
mokame Tėvynės ir Tautos labui Šiandien, rytoj ir visados.

Tame darbe Vasario 16-osios proga visiems linkiu geriausios 
sėkmės.

Dr. Alfonsu Eidintus 
Lietuvos Respublikos Nepaprastasis ir įgaliotasis Ambasadorius 

Jungtinėse Amerikos Valstijose
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Metams (4 metų 3 mėn. 
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JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV
Kanadoje ir kitur (U.S) 
Užsakant į Lietuvą — 
Oro paštu
Tik šeštadieninio laida 
Paprastu paštu 
Tik šeštadienio laida

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

posėdyje nutarė tą kelionės 
bilietą padovanoti labai darbš
čiam ir geram Šv. Petro ir Po
vilo parapijos klebonui Dennis 
Morrow, kuris yra lietuvių 
kilmės, Lietuvą pirmą kartą 
lankęs prieš daugiau kaip 
dešimt metų, kalba lietuviškai 
ir labai rūpinasi lietuvių ir 
Lietuvos reįkalais. Kun. Dennis 
Morrow jau organizuoja 
nedidelę ekskursiją į Lietuvą 
šių metų vasarą, kalbindamas 
kitus lietuvių kilmės kunigus.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
Susitarę su LB Grand Rapids 

apylinkės valdyba, Atlanta Im- 
port & Export Co darbuotojai, 
atvažiuoja į Šv. Petro ir Povilo

EUGENE C. DECKER, DD3, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northwes,ern un-,o 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-6260

Kab. 312-735-4477;
Raz. (708)246-0067; arba (708)246 6581 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3*00 W. *5 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penki ir šeštd 9 v r -12 v p p
• 132 S. Kadzla Ava., Chicago 

(312) 778-0*4* arba (312) 4M-4441 
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė , Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 9. Hariam, tai. 709-594-0400 

BrMgevlew, IL 00455
Valandos pagal susitarimą

Tai. kabineto Ir buto: (709)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SoMNar St., Elmburat, IL 90120 

709-941-2009
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 709-634-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 9. Kadzla. Chicago 60652 
Tat. 312-434-2123

Pirmd 2v p p 7 v v , antr 9vr -12 
ketvd 12 - 4 v p p , penktd 12 - 6 v v

$55.00
$60.00

$40.00 $30.00
$45.00 $35.00

$500.00 $250.00 
$160.00 $85.00 

$100.00 $55 00 
$55.00 $55.00

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
tik iš anksto susitarus. Redakcija 
už skelbimų turinį neatsako. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą.

mokyklą (1433 Hamilton Avė 
NW, Grand Rapids, Michigan) 
beveik kas mėnesį šeštadie
niais, nuo 4-tos valandos po 
pietų iki 6 vai. vakaro, paimti 
siuntinius į Lietuvą. Jie vėl bus 
vasario 18, kovo 18 ir balandžio 
22 d nuo 4 vai. iki 6 vai. p.p. 
Šiais metais persiuntimo kainos 
šiek tiek pakilo. Nuo dabar 
kaina laivu už svarą bus po 89 
centus iki 100 svarų ir po 78 
centus už svarą, kai daugiau 
kaip 100 svarų. Minimumas už 
siuntą laivu yra 25 dol. (iki 28 
svarų). Oro paštu po 2.50 dol. už 
svarą ir minimumas už siuntą 
30 dol. (iki 12 svarų).

Koresp.

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

9830 8. Rldgeland Ava. 
Chicago Rldga, IL 6041S 

708-636-6422 
414* W. 63rd St.

312-735-7700

Kab. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kadzla Av«„ 
Chicago, III. 60652

Cardlac Dlagnosla, Ltd. 
Marąuatta Medlcal Bulldlng

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 
Tai. (312) 436-7700

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogdan Avė.

Llsla, IL 60532 
Tai. 708-963-14 1 0

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

Vai antr 2-4 v p p. ir ketv 2-5 v p.p 
Šeštd pagal susitarimą

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai 
6165 8. Archer Av*. (prie Austm)

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) S6S-77S5

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Canter- 

Naparvllla Campue 
1020 E. Ogdan Ava., Sulle 310, 

Napervllle IL 80663 
Tai. 708-827-0090 

Valandos pagal susitarimą



Lietuvos laisvės simbolis — Laisvės statula Kaune, nugriauta okupacijos 
metais, atstatyta 1989 m.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

SUKAKČIAI
IGNAS MEDŽIUKAS

*

Mieli lietuviai,
Nuoširdžiai sveikiname Jus su Vasario 16, Lietuvos Nepriklau

somybės paskelbimo diena, švente, brangia kiekvieno lietuvio šir
džiai, nepaisant, kur jis gyventų — Lietuvoje ar toli nuo jos.

Linkime Jums kuo geriuusios kloties, dalyvaujant Lietuvos 
Nepriklausomybės įtvirtinimo darbuose, bei sveikatos, asmeninės 
laimės ir sėkmės.

Dr. Oskaras Jusys 
Lietuvos Respublikos Nepaprastasis 

ir Įgaliotasis ambasadorius
Jungtinėse Tautose

Dr. Petras Anusas 
Lietuvos Respublikos Generalinis 

konsulas Neiv York, NY
* * *

SVEIKINIMAS VASARIO 16 D. PROGA
Vasario 16 d. proga sveikiname visus brolius ir seses Lietuvoje 

ir užsienyje. Laisvės viltis, kuri buvo okupantų gesinama per 
penkiasdešimt metų, išliko gyva mūsų žmonių širdyse. Ta viltis 
tapo SĄJŪDŽIU, su kuriuo visa tauta jungėsi ir su kuriuo Lietuva 
vėl atgavo savo laisvę. Mes didžiuojamės savo tautos kantrumu, 
ryžtingumu ir tikėjimu Lietuvos laisve.

Dabar, džiaugiantis atgauta laisve, vis dėlto matome, kad Lietu
vai reikia nugalėti daug sunkumų, surištų su tos laisvės 
įgyvendinimu. Ir štai Lietuvai, ir mums, reikia vilties bei 
pasitikėjimo savimi, savo tautos ateitimi.

Švenčiant šią septyniasdešimt septynerių metų sukaktį, mes, 
JAV lietuviai, turime atgaivinti savo pasiryžimą išlaikyti savo lietu
viškumą čia ir kartu dirbti su visais geros valios žmonėmis, pade
dant įtvirtinti Lietuvoje demokratiją, pakelti krašto gerovę ir su
stiprinti vienybę bei sandorą.

Tegyvuoja laisva, nepriklausoma ir vieninga Lietuva1
JAV LB Valdyba: 

Regina Narušienė, J.D.
Pirmininkė

Tautai laisvę išlaikyti, ją ap
ginti ir prarastą atgauti 
pareikalaujama daug aukų. 
Lietuvių tauta, praeityje pra
radusi laisvūne kartą mėgino ją 
atgauti, bet nepaisant pralieto 
kraujo, tik 1918-1920 m. ginklu 
ir diplomatinėmis priemonėmis 
šį tikslą pavyko pasiekti ir 22 
metus džiaugtis nepriklausomu 
gyvenimu. 1918 m. vasario 16 d. 
Lietuvos taryba, paskelbusi at
statanti nepriklausomybę 
demokratiniais pagrindais, dar 
turėjo daug pastangų įdėti, kad 
jai būtų leista savarankiškai 
tvarkytis.

1918 m. kovo 23 d. aktu 
Vokietijos kaizeris Vilhelmas 
tik po ilgų kliūčių sutiko 
pripažinti Lietuvos nepriklau
somybę, bet sudaryti vyriausybę 
leido tik spalio 20 d., kai 
Vokietijos kapituliacija jau 
buvo neišvengiama. Vokiečių 
kariuomenei traukiantis, 
paskui sekė be pasipriešinimo 
Raudonoji armija, kuri užėmė 
didelę Lietuvos dalį. Pasku
bomis kūrėsi savanorių ka
riuomenė kraštui ginti, o vėliau 
buvo paskelbta ir mobilizacija. 
Buvo kritiškas momentas, kai 
buvo manoma, kad Raudonoji 
armija užims visą Lietuvą. 
Laimė, kad Vokietija pagal 
Taikos sutartį buvo įpareigota 
užimtus kraštus ginti nuo Rau
donosios armijos. Pradžioje 
vokiečiams padedant, kol mūsų 
kariuomenė spėjo pasiruošti ir 
apsiginkluoti, raudonųjų 
slinkimas buvo sulaikytas, o 
vėliau armija buvo išstumta iš 
Lietuvos teritorijos.

Lietuvos priešai nerimo. 
Šiaurėje siautėjo bermon
tininkai, o rytuose veržėsi 
lenkai. Su bermontininkais 
buvo nesunkiai susitvarkyta. 
Pavojingiausi buvo lenkai, 
kurie Lietuvą laikė Jogailos 
kraičiu ir norėjo atgaivinti 
Didžiąją Lietuvos kunigaikštiją 
sąjungoje su Lenkija. Pirmieji 
Lietuvos ir Lenkijos karinių jė
gų susidūrimai įvyko Suvalki
joje. Atvirai pulti Lietuvą 
lenkai nedrįso, kad nesusi
lauktų Europos valstybių 
pasmerkimo. Todėl jie mėgino 
Lietuvą suskaldyti iš vidaus, pa
statyti tokią vyriausybę, kuri 
paprašytų susijungti su Lenki
ja. Tam reikalui buvo panau
dota POW (Polska organizacija 
wojskowa), kuri stengėsi išplės
ti savo tinklą visoje Lietuvoje,

pritraukiant reikalingus 
žmones iš įvairių sričių, paža
dant jiems atsakingas vietas 
perėmus valdžią. Jie stengėsi 
įvesti savo žmonių į kariuomenę 
ar jau esančius joje palenkti į 
savo pusę.

Pik. K. Žukas savo atsimi
nimuose pasakoja, kad, jam 
esant I atsargos bataliono vadu 
Marijampolėje, jo dalinyje buvo 
Įeit. Vaclovas Civinskas, jaunas, 
gražus, perdėtai mandagus, bet 
nerodė uolumo tarnyboje. Kartą 
atėjęs paprašė, kad jį sukeistų 
su broliu, kuris tarnaująs lenkų 
armijoje, o studijuodamas Dor
pato universitete, buvo lietuvių 
studentų draugijos pirmininkas. 
„Kad čigonai kumeles keičia, 
tai žinau, bet kad priešų vadai 
keistųsi karininkais, tikrai 
pasaulyje dar to nebuvo”, 
kalbėjo pik. Žukas Civinskui. Po 
šio pokalbio ltn. V. Civinskas 
buvo komandiruotas į I pėst. 
pulką, kuris tuomet baigė vyti 
bolševikus iš Lietuvos. Paaiš
kėjo, kad Civinskas, būdamas 
atsargos batalione, organizavo 
POW tinklą. Jo padėjėju buvo 
karininkų valgyklos virėjas. Jie 
suklaidino keletą raštininkų ir 
telefonistų, žadėdami geras 
vietas sukilimui pavykus. Kai 
Nekrašo sode Kaune buvo ras
ti P0W archyvai, ten buvo Ci- 
vinsko ranka rašyta charak
teristika apie bataliono kari
ninkus. Civinskas buvo areš
tuotas, bet vežamas siauruoju 
geležinkeliu į Kauną, iššoko pro 
langą ir pabėgo pas lenkus.

1920 m. liepos 12 d. su Rusija 
buvo pasirašyta taikos sutartis, 
kuria ji atsisakė visiems am
žiams nuo bet kokių pretenzijų 
ir už padarytus nuostolius 
sutiko išmokėti 3 milijonus 
aukso rublių, sutiko leisti 
išsikirsti 100,000 hektarų miš
ko, grąžinti išvežtą karo metu 
turtą, archyvus, aktus, indėlius 
kapitalus, be to, atleido nuo 
valstybinių skolų. Deja, Rusija 
tik dalį sutartyje įrašytų pažadų 
įvykdė. Ji visą laiką planavo, 
kaip Lietuvą ir kitas Baltijos 
valstybes susigrąžinti atgal. Jei 
būtų pavykęs Lenkijos 
užėmimas, tai labai abejotina, 
kad ir Lietuva būtų buvusi 
palikta nepriklausoma. Rusija 
tik laukė progos. Tačiau 
„Varšuvos stebuklas”, anot 
karo istoriko dr. A. Rukšos, iš
gelbėjo ir Lietuvos nepriklauso
mybę.

Kai Lietuva vedė sunkias 
kovas su Želigovskio insceni
zuotais sukilėliais, bolševikų1 
atstovas Kaune Akselrodas 
siūlė iš dar negrąžintų internuo
tų rusų kareivių suorganizuoti Į 
dvi divizijas, o iš Rusijos 
atvažiuosią jų štabai ir reikalin
gas papildymas. Žinoma, vy
riausybė su tokiu pasiūlymu ne
galėjo sutikti, nes tai būtų 
buvęs pavojingas žaidimas, ga
lėjęs Lietuvai kainuoti nepri
klausomybės praradimą.

Lietuvai grėsmė buvo ir 1920 
m. vasarą, kai lenkų gene
ralinio štabo viršininkas gen. 
Razvadovskis buvo paruošęs 
planą stumti bolševikūs į 
šiaurę, okupuojant tuo pagrin
du visą Lietuvą, bet J. Pilsud
skis šį planą atmetė.

Jei 1920 m. lapkričio 17-21 d. 
vykstant lemiamoms kauty
nėms su Želigovskio kariuo
mene, frontą pralaužusi lenkų 
pik. Butkevičiaus raitelių 
brigada, užuot vykusi prie Kė
dainių, kur tikėjosi sulen
kėjusių gyventojų sukilimo 
prieš Lietuvos valdžią, būtų 
smogusi mūsų I divizijai iš 
užnugario, tai vargu lietuviai 
būtų atlaikę, nors ir narsiai 
kovodami. Deja, ši brigada, 
persekiojama šaulių, vėl grįžo 
atgal nieko svarbaus nenu
veikusi. Tada Lietuvos ka
riuomenė sudavė lenkams stip
rų smūgį, ir jie panikoje 
traukėsi. Tačiau karo veiksmus 
sustabdė Tautų Sąjungos misi-( 
ja, privertusi Lietuvos vyriausy
bę pasirašyti paliaubas ir nusta
čiusi abi kariuomenes ski
riančią liniją, kuri vėliau tapo 
demarkacijos linija.

Nepriklausomybės kovose 
žuvo ar mirė nuo žaizdų 1,444 
kariai, šauliai ar partizanai. 
Drauge su mirusiais tuo metu 
nuo įvairių ligų Lietuvos nuo
stoliai buvo 4,256 asmenys.

1939 m. sovietai į Baltijos 
valstybes įvedė Trojos arklį 
(savo įgulas), o 1940 m. jas be jo
kio šūvio okupavo. Dažnai 
keliamas klausimas, ar Baltijos 
valstybės galėjo sovietams pasi
priešinti. Gen. S. Raštikio 
apskaičiavimu, visos trys Balti
jos valstybės, veikdamos išvien, 
galėjo skubiai sumobilizuoti 
pusę milijono karių ir suformuo
ti 20 divizijų su pagalbinėmis 
dalimis. Tai labai rimta jėga, su 
kuria turėjo skaitytis agreso
rius. Deja, nebuvo vieningai 
bendradarbiaujama. Todėl 
priešas tuo ir pasinaudojo. Ypač 
Lietuvos apsiginklavimas buvo 
stiprus priešlėktuvine ir prieš
tankine apsauga. Dabar, at
gavus nepriklausomybę, reikia 
budėti, kad priešas neužkluptų 
miegančių. Praeities klaidos 
tenebūna pakartotos.

Minėti ar švęsti?

Mes didžiuojamės savo tautos 
praeitimi, nusitęsiančia tūks
tančius metų į gilią senovę, bet 
tuo pačiu tvirtiname, kad 
šiemet vasario 16 d. švenčiame 
Lietuvos nepriklausomybės 
77-tąją sukaktį. Net ir Amerika 
kiekviena proga pabrėžia, kad 
nuo 1776 m. jau yra nepriklau
soma daugiau kaip 200 metų, o 
juk ji pasaulio akyse vis dar 
vadinama Jauna”. Taigi mūsų 
77-metinė sukaktis yra savotiš
kas paradoksas. Vis dažniau 
pasigirsta siūlymų, kad Lietu
vos valstybės pradžia reikėtų 
laikyti XIII šimtmetį, karaliaus 
Mindaugo laikus, o 1918 m. 
vasario 16 pažymėti nepriklau- 
somyoės atkūrimo, ne pa
skelbimo diena.

Tačiau šventės pavadinimas 
nei kiek mums nekliudo džiaug
tis ir su kitais tuo džiaugsmu 
dalintis. Galime tvirtinti, kad 
Vasario 16 yra vienintelė šven
tė, tokiu plačiu mastu šven
čiama visuose užsienio lietuvių 
telkiniuose. Galbūt mūsų 
tėvynėje esantiems tautiečiams 
artimesnė Kovo 11-toji, nes jie 
ją išsikovojo, „išsidainavo”, vie
ningai sujungtomis rankomis 
išnešė į gyvenimą po žiaurių 
okupacijos dešimtmečių. Tuo 
tarpu mūsų tėvai ir seneliai, II 
karo šmėklos ir artėjančio raudo
nojo siaubo išguiti iš tėvynės, 
išsinešė, kaip brangiausią 
prisiminimą, Nepriklausomy
bės paskelbimo dieną. Juk jie, 
kaip dabar tautiečiai Lietuvoje 
Kovo 11-tąją, Vasario 16-tąją, 
išsvajojo, iškovojo ir matė pra
švintant po ilgų okupacijos 
metų. Juo labiau, kad bolševik- 
mečiu Lietuvoje Vasario 16 
šventimas buvo susietas su 
dideliais pavojais, toli už 
tėvynės ribų ji buvo švenčiama 
itin iškilmingai ir nostalgiškai.

Galbūt šventimu ir negalė
tume tų iškilmių pavadinti, nes 
žodis „švęsti” sukelia linksmą, 
nerūpestingą įvaizdį, o mūsų 
Vasario 16 per kone 50 metų 
buvo palydimos atodūsiais ir 
ašaromis. Taip ir prigijo žodis 
„minėjimas”, nes jis buvo priim
tinesnis, daugiau atitinkantis 
mūsų nuotaikas ir ilgesius.

LAZDYNUOSE ĮSIKURS 
SALEZIEČIŲ 

VIENUOLYNAS

Vilniuje Lazdynuose pa
šventinta laikinoji Šventojo 
Jono Bosko parapijos koplyčia, 
įrengta tik ką pastatytuose

Danutė Bindokienė

Vasario 16-toji mums visuo
met buvo labai efektinga 
tėvynės meilės mokykla. Juk 
visa veikla ir visuomeninis 
gyvenimas sukosi apie žodžius: 
„Vardan tos Lietuvos”.

Apleido šį pasaulį daug 
senelių, kurie po II pasaulinio 
karo — dar tvirti ir viltingi — 
perplaukė Atlantą naujos atei
ties naujuose kraštuose ieškoti; 
paseno ir tėvai, anuomet dar 
nesubrendę jaunuoliai. Gimė ir 
užaugo naujos kartos... Kas 
trupėjo — nutrupėjo, bet pakan
kamai dar liko tęsti senelių ir 
tėvų tradicijas, įprastu būdu 
švęsti ir Nepriklausomybės 
šventę, jau prigijusio minėjimo 
vardu. Tiesa, pasigirsdavo iš 
jaunesniųjų nedrąsių siūlymų, 
kad galbūt turėtume iš naujo 
pažvelgti į šventės reikšmę, 
pasimokyti iš gyvenamojo 
krašto tradicijų ir švęsti ją 
tikrąja to žodžio prasme. Tačiau 
užuominos taip ir išsisklai
dydavo, kritikos nuslopintos.

Mūsų tautos istorija per tuos 
77 metus — nuo 1918 m. vasario 
16 d. — buvo tarsi dvejopa. Ta, 
kuri surašyta knygose, atsi
minimų tomuose, mokyklų 
vadovėliuose, ir ta, kuri mus 
nuolat supa: nepamirštama, 
visuomet gyva. Galbūt nei 
viena tauta taip nekreipia 
dėmesį į savo istoriją, kaip lietu
viai. R' , stengiamės iš jos 
mokytis : stiprybės semtis. Jau 
ne iš kunigaikščių ir senų seno
vės (nors juos tebegerbiame, jais 
didžiuojamės), kaip „Aušros” 
laikais, bet iš knygnešių ir 
savanorių, didžiųjų savo tautos 
vadų, kurie, ypač po 1918 m. 
vasario 16 d., kūrė Lietuvos 
valstybingumą, stengėsi šalį 
vesti vakarietiškos kultūros, 
krikščionybės ir mokslo keliu. 
Per palyginti trumpą laikotarpį, 
tik 22 metus, susikaupė tiek sie
los lobių, kad jie tautai padėjo 
išlikti kone 50 dvasinio bado 
metų.

Kaip galima tokia tauta ir jos 
istorija nesididžiuoti, kaip 
galime Nepriklausomybės pa
skelbimo dieną tik „minėti”, o 
ne iškilmingai, džiugiai ir 
vieningai švęsti?

parapijos namuose. Pagal ar
chitekto Vytauto Čekanausko 
projektą šalia Lazdynų kino 
teatro bus pastatyta Šv. Jono 
Bosko bažnyčia su nedideliu 
saleziečių vienuolynu. Parapijos 
administratorius — iš Kanados 
atvykęs kunigas salezietis Izi
dorius Sadauskas. (LA 01.31.)

IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS
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Uršulė, išėjusi atsinešti vandens, irgi akis į pamiškę 

pasuko. Suėmė knietulys net pačiai nueiti ir iš arčiau 
pažiūrėti, ką toks būrys vyrų tenai veikia. Nenuėjo, 
nedrąsa, o gal ir sarmata neleido sijoną pasikaišius per 
laukus lakstyti, vis tiek, kibirą prie šulinio palikusi, 
paėjo iki daržo galo, pastovėjo ant tvoros pasirėmusi. Iš 
tokio tolumo negalėjo nieko sumesti, ką vyrų 
knibždelinė ten daro, tai persižegnojo, sumetė tris Sveika 
Marijas ir grįždama prie šulinio mintimi atsiprašinėjo 
amžiną atilsį vyrą, kad negražiai padarė su jo žeme. Bet 
ką ji galėjo padaryti, kad auksiniai taip gundė, o jie, 
jeigu ne dabar, tai gal nors senatvėje palengvins vargą. 
Užkabinusi ant kartutės kibirą, prisiminė, kad vyras 
tą kartutę padarė tik tam kartui. Miške jau buvo radęs 
dvišakę eglę, sakė, kaip tik svirčiai. Net su eiguliu jau 
buvo pašnekėjęs, tik reikėjo dar palaukti, kol žemė gerai 
įšals, kad miške vėžių neliktų, bet nebespėjo. Atėjo anie 
ir pasiėmė, kaip savo. Pasiėmė ir niekada nel>esugrąžino. 
Net pagalvojo, kai dabar turi pinigų, gal ir pati galėtų 
svirtį pasistatydinti. Nereikėtų kibiro iš šulinio tampy
ti.

— Uršei, tik pažiūrėk! — iš anapus tvoros šūktelėjo 
Burnis.

Uršulė išbaigė traukti kibirą, pasistatė ant šulinio 
rentinio ir, viena ranka jį prilaikydama, atsisuko į 
kaimyną.

Kaimynas parodė ranka į sodą ir pakartojo:

— Tik tu pažiūrėk.
Uršulė irgi pasuko akis į tą pusę ir negalėjo nenu- 

sišypeoti: po baltute obelim sėdėjo didelis baltas kiškis 
ir graužė obuolį.

— Vąjetau! Toks gražus! Ar triušį įsitaisei? — Uršulė 
vienu atsikvėpimu ir pasistebėjo, ir pasidžiaugė, ir 
paklausė.

— Kas tau duos triušį. Zuikis.
— Baltas zuikis? Tai negirdėta. Iš kur jis atsirado?
— Dievai žino. Seniau, sako, kai kas žiemą miške 

pamatydavo, o dabar tokiu laiku. A štiš tu, — šūktelėjo 
Burnis ir suplojo rankomis.

Zuikis pasistojo, pakėlė galvą, pasižvalgė.
— Sakau tau! Skudekš iš mano sodo! — ir vėl suplo

jo rankomis.
Zuikis pašoko. Šoko į vieną pusę, paskum susimetė 

atgal, vienu šuoliu peršoko tvorą, nukrito tiesiai Uršulei 
po kojomis. Paskum Burnis aiškino, kad net po sįjonu 
dingo. Toji sukliko, paleido nuo rentinio kibirą atgal į 
šulinį, o paskui jį ir ji pati, lyg kieno pakylėta, stačia 
galva nusmego.

Burnis greitai perlipo per tvorą, pribėgo prie šulinio, 
bet iš vandens burbulai tekilo. Sugriebęs kartelę, pagrai
bė, kol už vinies užkliuvo drabužis, ėmė kelti aukštyn, 
jau net ir iš vandens kaip ir ištraukė, bet vinis nulinko, 
ir Uršulė vėl nugrimzdo į dugną.

Burnis nubėgo šauktis pagalbos. Tuoj atbėgo Stuogių 
ir Rudžių vyrai. Stuogys pasigriebęs kopėčias, Rudžiukas 
gaisrinį kablį. Ištraukė, iškėlė, apvertė kniūbsčią, kratė, 
kad vanduo iš plaučių išbėgtų. Vanduo bėgo, bet gyvybė 
į Uršulę negrįžo. Ir ji kartu su vandeniu išbėgo.

Netrukus susirinko kone visas kaimas. Atsirado ir 
tas naujasis žmogus, nupirkęs pamiškės Uršulynę. Kai 
visi dairėsi, ką daryti, jis apgailėjo moters nelaimę,

paskui labai ramiai pasakė, kad iš vietos jos nejudintų, 
bet tuoj praneštų valdžiai, kad ji atvyktų pažiūrėti, kaip 
ir kas. Paskum paklausė, ar ji turi čia kaime, ar kur 
kitur giminių. Niekas nežinojo, kad kokių giminių būtų 
kur turėjus. Atsirado moteriškė, kuri žinojo, kad ją mažą 
našlaitę priglaudė Miškinių Smogiai. Pas Smogius 
užaugo, iš Sruogienės, amžiną atilsį, gražiai austi 
išmoko, iš tenai ir čia atitekėjo. Žmogus susirūpino.

— Tai reikia žiūrėti, kad niekas po trobą ne
vaikščiotų. Aną dieną už žemę auksiniais užmokėjau, 
tai reikėtų pasaugoti, kad kas jų nepasigviežtų. Žinai, 
visi Žmonės esam.

Burnis tuoj pašoko:
— Man čia pat, aš tuoj.
Jis vėl perlipo per tvorą, pustekinis nubėgo trobon, 

netrukus grįžo su spynele, užrakino duris ir paklausė:
— Kas ims raktą?
Niekas nepanoro. Viena moteris net pasakė:
— Pats užrakinai, pats ir laikyk.
O žmogus šnekėjo toliau:
— Aš čia kol kas svetimas, gal ir nereikėtų kištis, 

bet pinigai yra pinigai. Kai giminių nėra, paims valdžia. 
Aš patarčiau dar ir klebonui pranešti. Praeitą 
sekmadienį buvo pas jį ir greičiausiai šnekėjo, ką daryti 
su pinigais. Jeigu jau ne kitaip, tegu pasiima klebonas. 
Jis ką nors gera padarys, o ką valdžia?

Jiems bešnekant, kumelę apžergęs atlėkė ir 
seniūnas. Jis lėkė į miestelį. Burnis jam padavė raktelį.

— Kam tas? — paklausė seniūnas.
— Užrakinau, kad kas nosies į trobą nekaišiotų.
— Bet kam man?
— Viena, tu seniūnas, o antra, išjoji. Kai grįši su 

valdžia, valdžia žinos, ką daryti.

— Gerai, atiduosiu uriadnikui.
— Gal neduok, — įšoko naujasis, verčiau, jeigu jau 

duosi, tai atiduok klebonui. Matai, troboje yra pinigai, 
kuriuos sumokėjau už žemę. Kai valdžia ras, tai ir bus 
jos, o kai aną dieną grįžome, tai ji sakė, kad dėl pinigų, 
tai jau yra šnekėjusi su klebonu ir dar, kaip rytoj, žadėjo 
vėl eiti šnekėti.

Seniūnas suplakė kulnimis kumelę ir išlėkė, o Bur
nis ėmė visiems pasakoti, kaip viskas atsitiko. Kartu su 
kitais klausė ir tas naujas žmogus, kurį dabar jau visi 
pažino, bet nė vienas dar nežinojo nei vardo, nei 
pavardės. Nežinojo, ir nė vienas kažin kodėl nešoko 
klausti. Jis visiems atrodė kitoks, lyg būtų iš kokio 
miesto atvykęs didelis ponas. O jis klausėsi ką Burnis 
sako, nežymiai šyptelėdavo ir žvilgterėdavo tai vienam 
tai kitam tiesiai į akis, lyg sakytų: „Argi tu gali tikėti, 
ką tas senis riečia?” Gal to pažvelgimo paskatintas senis 
Krasys išsitraukė pypkę iš burnos ir numojo ranka.

— Kam tu čia mums miglas į akis puti? Kas matė 
vasarą baltą zuikį. Kad būtų žiema, būtų kita šneka. 
Visi girdėjom, nors ir nematėm, kad kai kurie žiemai 
užsiaugina baltą plauką, bet ne vasarą, kai visi parudę 
laksto.

— Bet aš mačiau. Ir va Uršulė irgi matė. Jeigu gyva 
būtų pasakytų. Po baltule ir tas pats pragraužtas obuolys 
tebeguli.

— Na jūs, kaip jūs, o man reikia bėgti žiūrėt, kaip 
darbai eina, — pasakė naujasis kaimo gyventojas, 
šyptelėjo, keistai viena akim mirktelėjo, lyg žinotų, ko 
kiti nežino, ir nuėjo.

(Bus daugiau)
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Iš vaikystės kažkodėl man la
bai tarpusavyje vienas su kitu 
artimai susiję keli vaizdai: 
nemaža audrų ir vėjų koštas 
perkoštas, ant beyrančio, bet 
niekaip suirti nebegalinčio 
ratlankio įtaisytas gandralizdis, 
aukštas, baltaliemenis beržas, 
trispalvė, itališka daina „Sul 
mare luccica” ir... vasario 16-oji.

Gandralizdis, kaip ir kiekvie
nas gimtosis sodybos kampas, 
turi savo istoriją. O kaip 
neturės! Šios sodybos ne tik 
namų sienos suvarpytos per 
kelis karus kulkomis, bet ir į 
šią, rodos, tokią nekaltą gandro 
kasmet lopomą gūžtą, kliuvo ne 
viena vokiečio ir ruso automa
to kulka. Gailiai kleketavo 
nesyk iš laukų parskridęs rau- 
donkojis gandras, kai rado krau
jais paplūdusius jauniklius. 
Neišsiteko anuomet savo lovose, 
savo pastogėse ne tik žmonės, 
nebuvo ramūs ir saugūs savo 
lizduose net paukščiai...

Tie vaikystės dienų prisimi
nimai tarsi lėtosios žemaičių 
upelės Minijos bangos slenka 
pro akis. Iškelta į pačią beržo 
viršūnę, plakas vėjyje trispalvė. 
Vadinasi, kai akis užmato, iš 
tolimų apylinkių — nuo Sasnos 
ir Šešupės krantų — kaimynai 
žino, kad Surgučių pas
Ambrasus, vasario 3-osios 
minėjimas, gegužinė ar koks ki
toks suėjimas. Į tą aukšta- 
liemenį beržą kadaise buvo 
trenkęs piktas perkūnas — dun
dulis, kaip sakytų vaikai.

Čionai, vienoje iš erdviausių 
Surgučių apylinkės gryčių, pa
statytų Vytauto Didžiojo metais 
(ant plytinio kamino viršaus 
įrašyti 1930-ieji), susirinkdavo 
atšvęsti artimesni kaimynai 
pabaigtuvių, ateidavo į 
seniūnijos susirinkimus, nes pas 
seniūną ir vietos daugiau, ir pa
togiau. Žinoma, iškilmingiau
siai būdavo paminimos religinės 
ir tautinės šventės. Tačiau 
vaikui žodžiai dažniausiai kaip 
žirniai į sieną: pro vieną ausį 
įskrenda, pro kitą išeina. Užtat 
neretai daug kas įstringa visai 
kas kita. Po kažkokios vienos 
šventės bene visam gyvenimui 
atmintyje liko toks paprastutis 
filmas. Keliaujantis kino 
mechanikas, užsidėjęs ant pečių 
katarinką ne katarinką, 
kažkokią dėžę ar tuščiavidurę 
kamerą, eidavo iš kaimo į 
kaimą ir ranka sukdavo gal 
keliolikos minučių ar kokio pus
valandžio trunkančią kino 
juostą. Žinoma, be jokios 
muzikos ar kokių kitokių garsų. 
Tada mat Lietuvoje dar buvo 
nebyliojo filmo metai. Keliau
jantis mechanikas, tiksliau 
sakant, muzikantas, mat jis pri

PaaiRakome už Nepriklausomybę Vilnius, Katedros aikštė, 1988 m
Nuotr Kęstučio Svėrio

reikus ir pagrodavo pasilinks
minimuose, o žiūrovams vaizdus 
aiškindavo tiek, koks jam 
būdavo ūpas. Kur galėdavai 
suprasti pats, ten jis sykiais nuo 
vieno kito skaidriosios lašo jau 
aiškindavo savaip, kad tik 
daugiau sukeltų triukšmo, nuo
stabos ir linksmybės. Tačiau 
linksmiausia žiūrovams būdavo 
tada, kai neapsižiūrėjęs arba dėl 
linksmybės pernelyg daug 
įtraukęs juokdarys įdėdavo 
atbulą juostą. Tada Napoleonas, 
kuris būdavo rodomas traukiąs 
į mūšį ant balto žirgo, jodavo at
bulas. Paskui, jei kas norėdavo 
iš ko nors pasišaipyti, kad kokį 
netikusį darbą padaręs, dar 
keleris metus kartodavo: tu čia 
dabar kaip Napoleonas atbulas 
ant žirgo...

Tačiau judriausia Surgučių 
seniūnijos kieme būdavo tada, 
kai užklysdavo koks nors dain- 
ninkas ar aktorius. Tada 
skambėdavo aidėdavo Surgučių 
mokykla, plyšodavo ir kone 
susiėmę už pilvų kvatodavosi 
žiūrovai iš juokus krečiančių 
vaidintojų. Tačiau nežinia iš 
kur per vieną tokį suėjimą atsi
rado dainininkas, kurio, matyt, 
kadaise ne tokios publikos 
regėta, kaip ši Sasnavos vals
čiaus pašonėje Surgučių kaimo 
mokykla. Tiek jo apsirengimas, 
tiek laikysena skyrėsi nuo visų 
kitų čionai buvusių. Vieni sakė, 
kad čia iš teatro atleistas operos 
solistas, kiti — galvojo, kad čia 
kažkoks šnipas. Kiek galvų, 
tiek kalbų. Nesupaisysi. Tiktai, 
kai jis pradėjo dainuoti tada dar 
šiame kaime niekada negirdėta 
ir nesuprantama kalba dainą 
„Sul mare luccica”, regėjos, kad 
šis nebejaunas vyriškis staiga 
atsimainė, pasikeitė ir jo šioje 
kaimo mokykloje paties nebuvo. 
Atrodė, kad jis nuklydęs į 
kažkokias užburtas, nepasie
kiamas ir, savaime suprantama, 
nepaprastai gražias šalis, į kur 
ne kiekvienam kultam perėtam 
lemta pakliūti. Tiktai po 
daugelio metų išaiškėjo, kad tas 
keliaujantis solistas itališkai 
dainavo apie saulėje tviskančią 
jūrą, valtelę, saulę. Matyt, daug 
ką šiam džiugius žodžius 
tariančiam klajūnui priminė to
ji skambi, bet sielvartingai 
dainuota itališka daina, jei 
nejučiomis jis nusibraukė per 
skruostą riedančią ašarą...

Netrukus gegužinės, vasario
16-osios ir kiti minėjimai šioje 
mokykloje baigėsi. Dingo ir 
trispalvė nuo aukštaliemenio 
beržo. Į šią mokyklą ratais ir 
rogėmis iš valsčiaus atsidangin
davo ginkluotų esesininkų 
lydimas storulis vokietis su
rinkti iš gyventojų pyliavų,
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Su Dievo ir Tėvynės meile per Lietuvą...

pašūkauti apie greitą trečiojo 
reicho pergalę ar vėliau iš 
netolimo Sasnavos bažnytkai
mio atsirasdavo į kolchozus ra
ginti ir visokiomis bausmėmis 
grasinti raudonieji ponai.

Vienąsyk tokiu tikslu, 
gerokai iš pat ryto patraukęs 
„ant drąsos”, juodžiu įkinkytas 
šlajas nugriebęs, į Surgučių 
mokyklą atsibastė raudonosios 
valdžios galva — anuomet 
vadinamosios darbo žmonių 
deputatų vietinės tarybos pirmi
ninkas Jankauskas. Pasiėmęs į 
rankas „avies šlaunį”, kaimo 
žmonių taikliai pramintą ilga
vamzdį karišką šautuvą, ir 
prisidėjęs į roges nemažą 
atsargą šovinių, kad būtų 
iškilmingiau ir drąsiau jam 
pasiekti tikslą, pleškino į visas 
puses iš tos avies šlaunies taip, 
kad arklys putodamas lėkė per 
rūkstantį iš po pavažų sniegą. 
Pakeliui pasitaikė brolių 
rūpesčiu neseniai pastatytas iš 
maumedžio kryžius. Įsisma
ginusiam tarybinės valdžios 
atstovui — puikus taikinys. 
Pokšt — ir ties kryžma, prie pat 
krucifikso sprogstamosios 
kulkos išdraskyta kiaurymė. 
Net prikaltas prie kryžiaus 
peršautas!

Vos ne skersas įsiveržęs pro 
mokyklos duris, čia iš kaimo 
suvarytiems kaimo žmonėms 
pradėjo dėstyti, koks rojus 
laukia tų, kurie atiduos laukus, 
namus, padargus ir gyvulius su 
pastatais, su visu kitu labu ir 
pasirašys, kad savo noru 
nutaria „sujungti rankas ir šir
dis bendram gyvenimui”. Kad 
šitoji neblaivaus valdžios 
atstovo kalba būtų įspūdingesnė 
ir veiksmingesnė, tasai ret
karčiais pamosuodavo išsitrau
kęs iš kišenės žmonėms po no
simi naganu arba apgniaužęs 
avies šlaunį, iš peties daužydavo 
mokyklos stalą, ant kurio abiem 
rankomis gniaužė tą savo 
grėsmingą pabūklą. Gerai, kad

tuo metu mama mane patraukė 
prie savęs nuo to į šalis besi- 
kraipančio metalinio vamzdžio. 
Staiga — baisus trenksmas! 
Parako dūmai, liepsna. Sprogs
tamoji kulka, prašvilpusi pro 
pat mane ir šalia stovėjusią ma
no mamelę, pragręžusi mo
kyklos duris, kitame kambaryje 
į šipulius ištaškė ąžuolinio 
stalo koją.

Šitaip paagitavęs už kolūkinę 
santvarką, pirmininkas nutarė 
pasismaginti. Mat netoliese Vo
syliai šventė auksinių vestuvių 
sukaktį. Vakarop, kai jau 
žvaigždės sumirgo padangėje, 
sodybą apsupo partizanai. Iš
bėgusį į kiemą pirmininką 
miško vyrai griežtai įspėjo: 
„Jankauskai, mesk ginklą!” 
Kur tau Jankauskas taip leng
vai pasiduos. Netvirtomis 
rankomis niekaip nesugraba
liodamas šautuvo spynos, dar nė 
karto neiššovęs, pats netrukus 
kulkos pervertas nugriuvo ant 
sniego. Arklys, jokios rankos 
nevaldomas, su skersai užmestu 
lavonu patraukė plentu namo. 
O paskui — kiek tardymo, 
gąsdinimų, baimės, ašarų! Kiek 
vaišėse dalyvavusių svečių su 
kunigu išgabenti ten, kur baltos 
meškos gyvena.

Tada per iškilmingas pirmi
ninko laidotuves buvo pasakyta 
daug rūsčių žodžių liaudies 
priešams, kenkėjams ir jų 
pakalikams, kurių net kaimus 
reikia išdeginti. Per laidotuves 
tada buvo daug šaudoma iš 
visokio plauko ginklų, kokių tik 
tuomet atsirado valsčiaus ap
saugos dalinio žinioje. Bet bū
davo ir kitokių laidotuvių.

Žiūriu į tave, trispalve, ir 
mąstau. Kokią didelę prasmę 
turi tos trys spalvos! Jos visos 
tarpusavy taip susijusios, tokios 
artimos ir savos. Jos, kulkomis 
suvarpytos ir prie sužeistų 
krūtinių išnešiotos, dengė 
nelygioje kovoje žuvusių par
tizanų kūnus, kurie išrengti,

T R A N S P AK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

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

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

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

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

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

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

basi dažniausiai būdavo išmė
tomi katėms ir šunims pagrauž
ti ant miestelių turgaviečių, 
idant įbaugintų žmones, kad 
motinoms ir kitiems artimie
siems daugiau skausmo pada
ryti!, kad parodytų, kad šitoks 
visos Lietuvos likimas, jei prie
šinsis „bičiuliams”, kurie 
atnešė iš Rytų laimę. Skausmin
gų trispalvės kelių turbūt 
niekad išsamiai neišpasakos 
jokios knygos. Jie liks giliai 
pačioje Lietuvos širdyje. Kaip ir 
pati lietuviška žemė, šios 
spalvos šventos, neišskiriamos. 
Jos jaugusios kaip ąžuolo 
šaknys į vasario 16-ąją, į pačią 
tautos laisvę.

Trispalvė, išvežiota pataluose 
į Sibiro gelmes. Trispalvė, 
paslėpta į žemę. Trispalvė, per 
žiemos gruodą, šaltį gimnazistų 
ir partizanų sugrubusiomis, dre
bančiomis rankomis įkelta 
viršum liaudies baudėjų būs
tinių ir mokyklų ir, regis, nepri
einamų fabriko kaminų viršaus. 
Trispalvė, tauriausių tautos 
sūnų krauju ir dešimčių tūks
tančių Lietuvos motinų ašaro
mis aplaistyta, būk tautos tvir
tumo, vienybės ir blaivios, gied
rios, vieningos ir tikinčios tau
tos tvirtu laidu.

Dieve, Tu būk mūsų Angelu 
Sargu, kad niekad Lietuvoje ne
būtų daugiau liejamas kraujas. 
Mergele Marija! Būk tautos 
dvasinio išsivadavimo — gied
rios ateities simboliu!

• Popiežiaus namų prefek
tūra pateikė statistikos duome
nis apie viešus Šv. Tėvo susiti
kimus su tikinčiaisiais. 1994 m. 
įvyko 40 bendrųjų audiencijų, 
jose dalyvavo 434,780 maldinin
kų; kitose audiencijose Jonas 
Paulius II priėmė dar 197,280 
žmonių.

Bendras su Popiežiumi susiti
kusių maldininkų skaičius 
siekia 632,060 žmonių.

ELE KTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—2O°/o—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

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

TELEPHONE
CALLS

70 LITHUANIA
ANY DAT, ANT TIME 

$0.85 PER/MIN 
(6I7) 489-5952 

AOF International

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

H. Deckys 
Tel. 585-6624

HELP VVANTED

SIŪLOME
DARBUS FLORIDOJE

INFORMACIJA:
(813) 894-7799

DARBO LAIKAS:
PIRMADIENIS - PENKTADIENIS 

10 V.R. - 2 P.P.

ERA EMPLOYMENT 
AGENCY

33 - 4 STR. N. SUITE 210 
St. PETERSBURG, FL 33701
License No. 28915 (Kalbame lietuviškai)

DRAUGE GAUNAMOS 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS 

KNYGOS

TAUTA ISTORIJOS VINGIAIS. Vyt. Alantas.
242 psl........................................................... $5.00

ITALIJOS BALSAI. Poezija. 200 psl.................. $3.00
ATSIMINIMAI. Mykolas Krupavičius. 364 psl. . $3.00
VILNIAUS UNIVERSITETAS 1579-1979. Br.

Vaškelis. 260 psl........................................... $4.00
KOVOS METAI DĖL SAVOSIOS SPAUDOS.

Vyt. Bagdanavičius. 365 psl...................... $2.00
SAVANORIO DUKTĖ. Romanas. A. Gailiušis.

381 psl........................................................... $3.00
DAIGYNAS. Romanas. Alė Rūta. 576 psl. ... $6.00
PROFESORIUS RAKŪNAS. Romanas. Alb.

Baranauskas. 230 psl.................................. $3.00
TAI JUMS KALBĖJAU. I, II, III, IV, V t. Ladas

Tulaba. Visi tomai po................................ $2.00
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS NETEN

KANT. Edvardas Turauskas. 280 psl. ... $5.00
ERELIŲ KUORAI. Romanas. P. Orintaitė. 384

psl................................................................... $3.00
VILKAS iš GALŲ. Romanas. Vyt. Volertas.

304 psl........................................................... $5.00
BALTASIS BANGINIS. Romanas. Vertė P.

Gaučys. 347 psl........................................... $3.00
LIETUVIŲ KELIAS KRIKŠČIONYBĖN. St. Ma

ziliauskas. 311 psl........................................ $3.00
KAI VILNIAUS LIEPOS ŽYDI. Pasakojimai

apie Vilnių. Paulius Jurkus. 159 psl.......... $3.00
DAIKTAI KASDIENINIAI. Eilėraščiai. Aloyzas

Baronas. 71 psl............................................. $1.00
ŽVILGSNIS PRAEITIN. Jonas Kutra. 115 psl. $1.00 
LUKšlŲJAI. Kaimo praeities pasakojimai. A.

Giedrius. 231 psl.......................................... $1.00
ALEKSANDRAS KAČANAUSKAS. Atsiminimai.

Aid. Zoborienė. 60 psl................................. $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. J. Balys. 230

psl.......................... ......................................... $1.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
prideda Sales Tax 8.75 nuo knygos kainos. Tačiau visi, tiek 
Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai dar prideda 
supakavimo ir pašto išlaidų apmokėjimui.

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

(3T2) 586-5959
(708)425-7161

RIMAS L. STANKUS

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

rzi.
KMIECIK REALTORS
7922 S. Putoki 84.

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 

284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asrųeniSkai 
patarnaus. įkainavimas veltui.

FOR RENT

Išnuomojamas 3 kamb. apUMomas bu 
tas, apyt. 71 St. ir Washtenaw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiom asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. + 
„security dep” Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r. 
Hc! 3 v. p.p., tol. 312-476-67Ž7.

U. S. SAVINOS BONOS
THEGPEAJ AMERICAN INVESTMENI



A.A. VINCAS POČAS 99'
DRAUGO” RĖMĖJAI

Vincas Počas

1994 m. lapkričio 4 d. mirė tei
sininkas Vincas Počas, gimęs 
1909 m. balandžio 19 d., Uosių 
kaime, Vilkaviškio apskrityje. 
Juozo Pačo šeimoje buvo 5 sū
nūs: Jonas, Vincas, Juozas, 
Viktoras ir Stasys. Visi užaugo 
Uosių kaime ir ten baigė pra
džios mokyklą. Keturi sūnūs li
ko darbuotis prie žemės ūkio 
darbų. Ūkelis buvo mažas, prisi
glaudęs prie Uosių girios ir vos 
du kilometrai nuo Vilkaviškio 
miesto — geras puskilometris 
nuo Alvito plento ir Paežerių 
ežero.

Sūnus Vincas mokėsi Vilka
viškio „Žiburio” gimnazijoje, 
kurią baigė 1928 metais. Vincas 
priklausė įvairioms moksleivių 
organizacijoms: ateitininkams, 
skautams, šauliams ir buvo pa
vasarininkų kuopų steigimo 
žymus talkininkas P. Karužai ir 
Pijui Ragažinskui bei kitiems. 
Vincas Počas, būdamas 8-je kla
sėje, švenčiant Lietuvos nepri
klausomybę 1928 metais, Vasa
rio 16-ją, dalyvavo su mokslei
vių šaulių būriu, kurio inicia
torius ir steigėjas buvo 3 klasės 
gimn. Petras Karuža. Šioje iški
lioje tautos šventėje Vincas 
Počas ir keturi gimnazistai buvo 
apdovanoti Lietuvos nepriklau
somybės dešimtmečio medaliu.

Baigęs gimnaziją, Vincas Po
čas 1928 metais išvažiavo į 
Kauną studijuoti inžineriją Vy
tauto Didžiojo universitete. 
Susitiko su saugumiečiu,buvu
siu klasės draugu, Kazimieru 
Matjošaičiu. Matjošaitis jį pri
kalbino stoti į Geležinio Vilko 
slaptąją organizaciją, pažadėjo 
išrūpinti finansinę paramą stu
dijoms ir pragyvenimui. Susita
rė.

Tarnaudamas Geležinio Vilko 
pareigose, Vincas Počas gavo 
stipendiją ir vėliau išvyko į 
Grenobli, Prancūziją, kur mokė
si prancūzų kalbos ir studijavo 
inžineriją universitete. Ten gy
vendamas, Vincas sunkiai susir
go. Buvo paguldytas į ligoninę 
Grenoblio mieste. Po kelių die
nų buvo skubiai išvežtas į Ita
liją, Turino miestą ir ti pagul
dytas į ligoninę. Jį stropiai 
prižiūrėjo ir globojo vietos jė
zuitai. Pagijo. Dvejus metus stu
dijavo teologiją ir filosofiją jė
zuitų seminarijoje ir galvojo tap
ti jėzuitu, bet vėliau pakeitė 
nuomonę ir išvyko į Romą. Uni
versitete studijavo teisę. Čia 
pragyvenimą ir finansinę pa
ramą gavo iš kunigų semi
narijos.

Sužinojęs, kad mirė jo tėvas, 
Vincas grįžo namo ir tęsė teisės 
studijas Vytauto Didžiojo uni
versitete, Kaune. Baigęs studi
jas ir apgynęs diplominį darbą, 
gavo tarnybą Aukščiausiojo 
Teismo rūmuose. Gyvendamas 
Kaune, susipažino su Raudono
jo Kryžiaus ligoninės gailes
tingąja sesele Antanina Gem- 
žauskaite ir 1939 metais su ja 
sukūrė šeimą. 1941 m. susi
laukė sūnaus Aloyzo Alio.

1944 m. sovietų armijai artė
jant prie Lietuvos teritorįjos, 
Vincas Počas su šeima pasitrau
kė į Austriją ir apsigyveno Graz 
mieste. Karui pasibaigus, 1945 
m. birželio 5 dieną, Vincas su 
šeima persikėlė į Vokietiją ir 
apsigyveno Kemptene, D.P. lie
tuvių stovykloje, o vėliau Augs

burge, kur įsijungė į lietuvių 
visuomeninę veiklą.

1949 metais emigravo į Ame
riką ir apsigyveno Baltimorėje. 
Vincas gavo braižytojo darbą, o 
žmona dirbo ligoninėje. Sūnus 
Aloyzas mokėsi mokyklose ir 
studijavo universitete.

1960 metais Počai persikėlė į 
Long Beach, California, kur 
įsigijo nedidelę baldų krautuvę 
ir butnamį. Vertėsi baldų tai
symu ir prekyba, žmona Anta
nina dirbo ligoninėje, sūnus 
Aloyzas studijavo Long Beach ir 
UCLA universitetuose.

Atvykę į Long Beach, Počai 
įsijungė į lietuviškas organizaci
jas: Long Beach Lietuvių klubą 
ir į J. Daumanto šaulių kuopą 
Los Angeles, California. Vinco 
sveikata silpnėjo, turėjo širdies 
negalavimus, bet nepasidavė. 
1979 m. vasario mėnesį staiga 
mirė jo žmona Antanina. Vincas 
su sūnumi Aliu sunkiai pergy- | 
veno, netekę žmonos ir motinos. 
Ji buvo J. Daumanto šaulių 
kuopos narė, todėl buvo palaido
ta su šauliškomis apeigomis.

Vėliau sūnus Aloyzas sukūrė 
šeimą ir susilaukė sūnaus Vin
cento. Senelis Vincas anūką la
bai mylėjo. Jautėsi laimingas, 
kad anūkas paaugo ir dažnai jį 
aplanko.

Lietuvai atstačius nepriklau
somybę, sūnus Alius Počas du 
kartus lankėsi Lietuvoje, kur 
jam labai patiko Lietuva. Ap
lankė gimines Vilkaviškyje, 
Alytuje ir Kaune. Pamatė gra
žią Lietuvą, tėvo gimtinės na
mus ir gimines. Išbuvęs mėnesį 
Lietuvoje, Alius grįžo gerai 
nusiteikęs į Long Beach ir pa
sakojo tėvui patirtus įspūdžius. 
Visi sutarė vykti į Lietuvą,ir lie
pos 1 d. Vincas, sūnus Alius ir 
vaikaitis Vincentas išskrido į 
Kopenhagą, Daniją, o kitą dieną 
2 vai. p.p. nusileido Vilniaus 
aerodrome. Počų trejetuką pasi
tiko giminės ir išsivežė į Vilka
viškį.

Počų trejetukas, pas gimines 
gražiai praleidęs atostogas 
Vilkaviškyje, gerai nusiteikęs 
grįžo į Long Beach, California. 
Visi buvo patenkinti aplankę 
Lietuvą ir pasisvečiavę pas 
gimines. Vincas, grįžęs iš Lietu
vos, buvo pavargęs ir nekaip 
jautėsi. Gydytojas, patikrinęs 
sveikatą, nieko blogo nerado. 
Parvažiavęs namo, atsigulė 
pailsėti ir ramiai užmigo am
žinu miegu lapkričio 4 dieną. 
Netekęs mylimo tėvo, sūnus 
Alius rūpinosi tėvo laidotu
vėmis. Velionis buvo pašarvotas 
Long Beach laidojimo koplyčio
je, iš kurios lapkričio 8 d. 10 vai. 
ryto buvo atvežtas į Šv. Motie
jaus bažnyčią. Karstas buvo pri
dengtas Lietuvos trispalve vė
liava, padovanota J. Daumanto 
šaulių kluopos. Jis buvo Dau
manto kuopos garbės teismo na
rys. Šv. Mišias už velionio Vin
co sielą aukojo ir pamokslą pa

sakė klebonas Petras Miesel. 
Vilkstinė automobilių palydėjo 
velionį į Long Beach kapines. 
Kunigas Petras Miesel sukalbė
jo maldą ir pašventino karstą. 
A.a. Vincas buvo palaidotas ša
lia anksti mirusios žmonos An
taninos.

Laidotuvėse dalyvavo Long 
Beach Lietuvių klubo nariai ir 
pažįstami amerikiečiai. Atsi
sveikinimo žodį kapinėse tarė 
Long Beach Lietuvių klubo 
pirm. dr. Alfonsas Kontvis ir 
kiti.

Liko nuliūdime sūnus Aloyzas 
Alius, vaikaitis Vincentas, plati 
giminė Lietuvoje ir dau- 
mantiečiai šauliai Kalifornijoje. 
Ilsėkis, mielas šauly Vincai, 
prie Ramiojo vandenyno Viešpa
ties ramybėje, toli toli nuo my
limos Tėvynės Lietuvos./

Kazys Karuža

Aukos siunčiant laikraščio 
prenumeratą.

30.00 dol. Kostas Bružas, 
Homewood, LL; Efrozina Mikuc
kis, Green Valley, AZ; Jadvyga 
Leleiva, Richmond Hill, NY;

25.00 dol. Jonas Tamulis, 
Joliet, IL; Alex Blinstrubas, 
Summit, IL; Elena Lukas, Sun- 
ny Hilis, FL; Stasys Mockus, 
Omaha, NE; Vanda Sherksnis, 
Gardner, MA; V. Rakauskas, 
Melrose Park, IL; dr. Irene 
Lange, Fullerton, CA; A & L In
surance Agency, Chicago, IL;

20.00 dol. Ona Vyšniauskas, 
Brookfield, IL; G.P. Breichma- 
nas, Dundas, Ont., Kanada; 
Juozas Gataveckas, Toronto, 
Ont., Kanada; Jurgis Kum- 
brys, Fairview Park, OH; B. G. 
Morkūnas, Bellevue, WA; Dana 
Domarkas, Chicago, IL; Jonas 
Kučinskas, Miami Beach, FL;

1 15.00 dol. Povilas Peskaitis,
Lemont, IL; Maria Neniskis, 
Chicago, IL;

10.00 dol Felicia Skrinskas, 
Weston, Ont., Kanada; E. Šle
kys, Toronto, Ont., Kanada; An
tanas Pleskys, Chicago, IL; Da
nutė Babarskis, Hickory Hills, 
IL; Gintautas Vitkus, Rancho 
Palos Verdes, CA; Victoria 
Denavage, Chicago, IL.

55.00 dol. Elena Jasaitienė, 
St. Petersburg, FL; Leonas ir 
Irena Sodeika, Treasure Island, 
FL; Alex H. Tornau, Chicago, 
IL; kun. John Tamulis, Ca
dillac, MI;

40.00 dol. Sofija Šimkienė, 
Royal Oak, MI;

25.00 dol. Kazys Lietuv
ninkas, Palos Park, IL; Albertas 
Adomėnas, Chicago, IL; Jūratė 
Sayus, Warren, MI;

20.00 dol. Marija Guobužis, 
Chicago, IL; Stanley Pūkelis, 
Chicago, IL; Detroito „Gabi
jos ir „Baltijos” skautų-čių 
tuntas (per Kristiną Karvelis), 
Northville, MI; Olga Markūnie- 
nė, Waukegan, IL;

15.00 dol. Bruno Baukys, St. 
Pete Beach, FL; Antanas Minel- 
ga, Olympia, WA;

10.00 dol. Antanina Zakarka, 
Detroit, MI; J. Bartkus, Dear-

• Dešimtoji Baltuos santar
vės šalių konferencija vyko 
Taline, Estijoje, 1939 m. 
gruodžio 7-8 d.

Kirvaitytė, Chicago, IL; L. 
Maskaliunas, Palos Park, IL; 
Anna Sablovskis, Frankfort, IL; 
Bronė Stoncius, Nashua, NH; 
Juozas Kirstukas, Baltimore, 
MD; Stefania Gladkauskas, De
troit, MI; Joseph Matazinskas, 
Dearborn, MI; Juozas Vaskela, 
Etobicoke, Ont., Kanada.

50.00 dol. Elena Nemickienė, 
Highland, IN; kun. Ant. Ber- 
tasius, Paterson, NJ; Peter Gri- 
ganavicius, St. Pete Beach, FL;

35.00 dol. Kazys Kazlauskas, 
Gurnee, IL;

30.00 dol. Vale Manelis, Da- 
vis, CA; Leokadija Puodžiūnas, 
Melrose Park; IL; Ona Juodi- 
šius, Toronto, Ont., Kanada;

27.00 dol. Alex Šatas, North 
Riverside, IL;

25.00 dol. Pranas Grusas, 
Agoura, CA; Tadas Rūta, Chi
cago, IL; Valė Gaubys, Sunland, 
CA; Walter Abramikas, Spring- 
field, IL; Juozas Strokas, Brid- 
geview, IL; Stasys ir Danutė 
Paškonis, Eastlake, OH; A. ir 
M. Tallat-Kelpša, Lemont, IL; 
Vincas Šmulkštys, Chicago, IL;

Joseph Kudirka, Forest Hill, 
MD; Anelė Knezėnas, New Bri
tam, CT;

21.00 dol. Kun. Joseph V. 
Kluonius, Holiday, FL;

20.00 dol. Juozas Pupius, Los 
Angeles, CA; Magdalena Stan
kūnienė, Chicago, IL; Stasė 
Kaluza, Mississauga, Ont., Ka
nada; Vanda Jautokas, Chicago, 
IL; Pijus Mitkus, Bridgeview, 
IL; Stella Kontvis, Westmins- 
ter, CA; Don ir Ona Bates, Wi- 
chita, KS; Veronika Jąskaus- 
kas, Dayton, OH; Ona Linartas, 
Elizabeth, NJ; Juozas Juška, 
Stuart, FL;

15.00 dol. V.Z. Pliodžinskas, 
S. Euclid, OH; B. Navickas, Le
mont, IL; Janina Rukšėnienė, 
Los Angeles, CA; Aleksandras 
Atutis, Pleasant Hill, CA; 
Kazys Gudauskas, Baltimore, 
MD; Birutė Šležienė, Dor- 
chester, MA; Emilija Sakadols- 
kis, Silver Spring, MD; Vladas 
Overlingas, Chicago, IL;

Esame labai dėkingi mūsų 
dienraščio geradariams už 
aukas.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. vasario mėn. 16 d.

A.tA.
DAIVA MURINIENĖ

MARČIULIONYTĖ

Gyveno Addison, IL.
Mirė 1995 m. vasario 14 d., sulaukusi 52 metų.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: vyras Teisius Murinas, duktė Kristina, tėvai 

Aleksandra ir Eleonora Marčiulioniai, broliai - Ramūnas, jo 
žmona Karolina, Gajus Marčiulionis; teta Genė Draugelienė; 
pusseserė Diana Palčiauskienė ir jos šeima; pusbrolis Arūnas 
Draugelis su žmona Irena; vyro motina Praurimė Murinienė, 
svainis Šarūnas Murinas su žmona Marčia ir daug kitų 
giminių JAV-bėse ir Lietuvoje.

Velionė pašarvota penktadienį, vasario 17 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Humes laidojimo namuose, 320 W. Lake St., Addison, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 18 d. Atsisveikinimas 
8:45 vai. ryto Iš laidojimo namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta 
į St. Philip parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos ge
dulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, duktė, tėvai, broliai ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Humes Funeral Home. Tel 

708-628-8808.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
1995 m. VASARIO 16-TOSIOS 

REZOLIUCIJOS
ALTas, prisimindamas 1990 m. kovo 11d. Lietuvos Nepriklau

somybės atstatymą, sveikina Lietuvos žmones, kovojusius už ir 
lietuvių išeivius prisidėjusius prie Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo.

ALTas sveikina Lietuvos prezidentą, Lietuvos vyriausybę, 
Lietuvos Seimo atstovus ir Aukščiausiojo teismo teisėjus ir linki 
visiems vieningo darbo, išlaikant Lietuvos valstybingumą, stipri
nant politinę demokratiją, keliant ūkinę gerovę ir atstatant 
teisėsaugą.

ALTas savo 1994 m. suvažiavime priimtoje rezoliucijoje 
Karaliaučiaus-Kaliningrado klausimu pasisako, kad Ka
raliaučiaus sritis nebuvo, nėra ir ateityje neturėtų būti Rusijos 
teritorija. ALTas kviečia visus užjūrio lietuvius ir jų organizacijas 
laikyti Karaliaučiaus klausimą atviru ir kelti šį klausimą tarp
tautinėse konferencijose.

ALTas negali būti neutralus Čečėnijos klausimu, kuris nėra 
vien tik Rusijos vidaus politinė problema. Rusijos bandymas 
karinėmis priemonėmis atimti Čečėnijos teisę į pilną Nepri
klausomybę yra ne tik žmogaus teisių pažeidimas, bet ir nepa
teisinamas antidemokratinių Rusijos jėgų laimėjimas prieš taip 
Rusijai reikalingą demokratėjimo procesą. Lietuvos žmonės, 
prisimindami antidemokratinių Rusijos jėgų inspiruotą kruviną 
1991 m. sausio 13 d. sekmadienį, demonstravo Vilniuje 
pasisakydami už Čečėnijos Nepriklausomybę. ALTas pritaria 
Amerikos Lietuvių Respublikonų Illinois Lygai, kuri laišku

___ __ _ ______ _____ kreipėsi į JAV Kongreso narius, kad būtų pasmerktas neleistinas
born Heights, MI; J. Žadeikis, Rusijos kariuomenės smurtas Čečėnijoje ir kad JAV politinė
Chicago, IL;

9.75 dol. Enata Skrupskelis, 
Chicago, IL.

Aukos už kalendorių ir ka
lėdines atvirutes.

40.00 dol. J. Žiūraitis, Oakvil- 
le, Ont., Kanada;

35.00 dol. Tadas Bukaveckas, 
Chicago, IL;

25.00 dol. Ona Rukštelienė, 
Farmington Hills, MI; Stasė Le- 
vanas, Waterbury, CT; E. Ra
džiūnas, Omaha, NE; Kazė Bra- 
zienė, Oak Lawn, IL; kun. V. 
Krisčiunevičius, Southfield, 
MI; Marija Isganaitis, Orland 
Park, IL;

23.00 dol. Marija Isganaitis, 
Orland Park, IL;

20.00 dol. W. Jocas, Weston, 
Ont., Kanada; Danutė Garbon- 
kus, Chicago Ridge, IL; Bronius 
Klimas, Lyndhurst, OH; A. Ja- 
gėla, Toronto, Ont., Kanada; A. 
Palionis, Fredericksburg, VA; 
A. Putrius, Chicago, IL; V. Ta- 
seckas, Mississauga, Ont., Ka
nada; V.P. Žukauskas, Woodha- 
ven, NY; D. Kojelytė, Vilią 
Park, IL; M. Edelis, Phoe- 
nix, AZ;

15.00 dol. Vacys Jocys, Dear
born Hts, MI; Katryna Bulota, 
Los Angeles, CA; E. Tutlys, Ar- 
lington, WA; Julia Lapkus, Pa
los Hills, IL; Zigmas J. Dabrila, 
Worcester, MA; Birutė Bagdan- 
skienė, Auburn Hills, MI; Silvi
ja A. Aleksiunas, Indian Head 
Park, IL; Sofija Šimkienė, Royal 
Oak, MI;

12.00 dol. A. Augaitis, Chica
go, IL;

10.00 dol. Julius Telycenas, 
Hamilton, Ont., Kanada: Julius 
Stumbrą, Chicago, IL; Anelė

vadovybė aiškiai pasisakytų prieš žiaurų nekaltų Čečėnuos civilių 
žudymą.

ALTas sveikina JAV prezidentą Clinton ir kviečia jį ne tik 
remti demokratijos stiprinimą Rusijoje, bet ir pasisakyti, kad 
Čečėnijos nepriklausomybės klausimas nėra vien tik Rusijos 
vidaus politinė problema ir kad šis klausimas turėtų būti spren
džiamas Jungtinėse Tautose.

ALTas, pripažindamas didžiųjų valstybių grėsmę mažoms vals
tybėms ir tuo pačiu nedemokratinių Rusijos jėgų grėsmę Lietuvai, 
turėtų aktyviai prisidėti savo ateities veikloje prie Lietuvos vals
tybingumo tvirtinimo, taip kaip ALTas praeityje aktyviai prisidėjo 
prie Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo.

ALTas kartu su Jungtiniu pabaltiečių komitetu (JBANC) Wa- 
shington, DC, deda pastangas, kad Baltijos valstybės gautų lygia
teisę NATO narystę. Tik tokia narystė su NATO įsipareigojimais 
gali užtikrinti Baltijos valstybių pastovumą ir saugumą.

ALTas ragina visus Amerikos lietuvius piliečius šį ir kitus 
Lietuvos reikalus kelti savo kongresmenams.

ALTas, dalyvaudamas JBANC, skatins jaunąją Amerikos 
pabaltiečių kartą aktyviai įsijungti į JBANC darbą, kurio vienas 
iš pagrindinių tikslų yra būti ne tik solidariais amerikiečiais, bet 
ir aktyviais pabaltiečiais, siekiančiais Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos valstybingumo išlaikymo ir visų baltiečių vienybės.

ALTas, kreipdamasis į ALTą sudarančias organizacijas, ALTo 
skyrius ir pavienius ALTo narius, kviečia prisidėti prie vieno iš 
pagrindinių ALTo veiklos darbų: Lietuvos valstybės valstybin
gumo sutvirtinimo ir visapusiškos paramos nepriklausomai 
demokratinei Lietuvos valstybei.

Amerikos Lietuvių Taryba

Viešpačiui pašaukus mūsų mielą narę

A.tA.
KONSTANCIJĄ MICEVIČIENĘ

į Amžinuosius Namus, širdis slegiančiame liūdesyje 
likusias dukras — mūsų nepailstančią Centro valdy
bos talkininkę GRAŽINĄ MICEVIČIŪTĘ, RITĄ KA- 
RIENĘ, žentą ARVYDĄ, NIJOLĘ ŽALNIERAITIE- 
NĘ, žentą KOSTĄ, visus vaikaičius ir seserį ONĄ 
KIRVAITIENĘ su šeima Lietuvoje, kartu liūdėdamos 
nuoširdžiausiai užjaučiame.

Lietuvos Dukterų draugija

A.tA.
JONAS MONTVILAS

Gyveno Lockport, IL anksčiau Lemont, IL.
Mirė 1995 m. vasario 14 d., 5:15 vai. vakaro, sulaukęs 68 

metų.
Gimė Lietuvoje, Patakiuose. Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: dukros — Dana Thoele, žentas Davė, Ruth 

Quint, Jane Montvilaitė, Genė Montvilaitė, sūnus John Mont
vilas; anūkai — Jason Quint ir Shane Thoele.

Velionis buvo vyras a.a. Sophie.
Priklausė Don Varnas American Legion Post 986, Lith 

Soccer Club, Teamsters Local 705.
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, vasario 16 d. nuo 4 iki 

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

Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 17 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulin
gos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę dukros, sūnus, anūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 
708-257-6667 arba 1-800-994-7600.

A.tA.
ALEKSANDRAI LIKANDERIENEI

mirus, jos vyrui EUGENIJUI, dukroms RITAI, KRIS
TINAI ir sūnui ANDRIUI su šeima reiškiame giliau
sią užuojautą.

Elena ir Adolfas Švažai

Ilgametei Jaunimo centro valdybos ir Moterų klubo 
narei

A.tA.
ALEKSANDRAI LIKANDERIENEI

mirus, liūdime ir reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 
jos vyrui EUGENIJUI, dukroms RITAI ir KRIS
TINAI, sūnui ANDRIUI su šeima, seseriai JANINAI 
MAČIULIENEI bei kitiems artimiesiems.

Jaunimo centro Taryba, Valdyba 
ir Moterų Klubas

Tesuteikia prieglobstį Viešpats ilgos ligos ir skaudžių 
metų išvargintai

A.tA.
Dant. Gyd. ELENAI NORKUTEI 

MIKLIENEI
Sūnui LEONUI ir jo šeimai, velionę kantriai globo
jusiai seseriai ALDONAI ČINKIENEI su šeima 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Lietuvių Dantų Gydytojų Sąjunga

■
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. vasario mėn. 16 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Cicero, IL, Vasario 16-tosios 
šventė bus sekmadienį, vasario 
19 d. Šv. Antano parapijos baž
nyčioje ir salėje. Šv. Mišios 
prasidės 11 vai. r. Jas aukos ir 
pamokslą pasakys kun. Kęs
tutis Trimakas, giedos parapijos 
choras, vad. Marijaus Prapuo
lenio. Po Mišių šventė bus 
tęsiama parapijos salėje. Kalbės 
red. Danutė Bindokienė. Esa
mus ir buvusius ciceriečius ren
gėjai maloniai kviečia šventėje 
dalyvauti.

Algis Liseckas, La Habra 
Heights, C A, siųsdamas „Drau
go” prenumeratos mokestį, 
pridėjo 100 dol. auką. Ir kaip 
nesidžiaugti tokiais gerais laik
raščio draugais, todėl nuoširdi 
padėka rėmėjui už finansinę 
pagalbą dienraščiui ir moralinį 
sustiprinimą tiems, kurie jį 
leidžia.

LB Lemonto apylinkės val
dyba maloniai kviečia visuo
menę gausiai dalyvauti iškil
mingame Vasario 16-sios minė
jime, vasario 19 d., sekmadienį, 
Pasaulio lietuvių centre. Šv. Mi
šios bus aukojamos 11 vai. r. 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje. Jas aukos kapelionas 
kun. Algirdas Paliokas, SJ, ir 
prel. Juozas Prunskis. Mišių 
metu giedos Lietuvių meno an
samblis „Dainava”, vadovau
jamas muz. Dariaus Polikaičio. 
Dalyvaus organizacijos su vėlia
vomis. Tuoj po pamaldų didžio
joje salėje bus trumpa aka
deminė ir meninė programa. 
Kalbės dr. Edmundas Ringus, o 
meninę dalį atliks „Dainava”.

Illinois gubernatoriaus Jim Edgar etninių reikalų įstaigos vedėja Pat Michals- 
ki (dešinėje) įteikia gubernatoriaus sveikinimą Lietuvos Vyčių centro 
valdybos pirm. Evelyn Oželienei ir Algirdui Braziui „Lietuvos prisiminimų 
banketo metu, š.m. vasario 5 d. Martiniųue salėje.

Nuotr. Jono Tamulaičio

x Vytauto Didž. Šaulių
Rinktinė rengia visuotiną 
narių susirinkimą, kuris įvyks 
š.m. vasario 19 d., sekmadienį, 
2 vai. p.p. Šaulių namuose. Pro
gramoje bus renkamas rinkti
nės vadas ir kiti valdomieji or
ganai. Nežiūrint, kiek bus narių 
susirinkimas bus teisėtas. 
Rinktinės vadovybė.

(sk) 312-436-7772.

JAV LB Brighton Parko
apylinkės valdyba rengia Lietu- i 
vos Nepriklausomybės minėji- ' 
mą šį sekmadienį, vasario 19 d., 
pradedant šv. Mišiomis Nekalto i 
Prasidėjimo bažnyčioje 10 vai. 
ryte. Mišių metu giedos parapi
jos choras, solistai Lijana 
Kopūstaitė ir Linas Sprindys. 
Akademinė dalis bus mokyklos 
salėje tuoj po Mišių, maždaug 
11:30 vai. r. Įėjimas į salę iš 
Fairfield gatvės - 4420 S. Fair
field Avė. Pagrindinė kalbėtoja 
— JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkė Regina Narušienė. 
Meninę programą atliks minė
tieji solistai, akompanuojant 
Gintei Čepinskaitei. Maloniai 
kviečiame apylinkės ir toli
mesnių vietovių lietuvius mi
nėjime dalyvauti.

Algimantas Stašaitis, Chi- 
cago, EL, „Draugo” knygyne 
nusipirko nemažai knygų. Esa
me dėkingi, nes tik tokių spau
dos mylėtojų dėka lietuviško 
rašto žodis bus visada gyvas ir 
neužmirštas.

Aviacijos bendrovė „Lietu
vos avialinijos” per pirmąjį 
generalinio direktoriaus pava
duotoją J. Jutkelį „Lietuvos 
Vaikų vilčiai” pranešė, kad ir 
toliau rems LW darbus, parū
pindama 1995 m. laikotarpyje 
15 bilietų Lietuvos vaikams su 
ortopedine negale nemokamai 
ir lydintiems vaikus tėvams 75 
procentų nuolaidą į bet kurį 
avialinijos vykdomąjį skrydį. 
Bendrovė glaudžiai su L W ben
drauja ir bendradarbiauja jau 
nuo 1992 metų pradžios.

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

PAŠNEKESYS APIE 
„LIETUVOS VAIKŲ 

VILTĮ”

Negailestingam šalčiui su- 
kausčius daugelio žmonių judė
jimą, o sparnuotam vėjui nešio
jant lengvąsias snaiges, 
popiečių mėgėjai rinkosi į 
„Seklyčią” išklausyti Jūratės 
Budrienės pranešimo apie 
„Lietuvos Vaikų vilties” organi
zacijos veiklą ir rūpesčius.

Popiečių vedėja ir „Pensinin
ko” administratorė Elena Siru
tienė, pasidžiaugusi, kad žiau
rusis šaltis neatbaidė entuzias
tų, pakvietė Jūratę Budrienę, 
„Lietuvos Vaikų vilties” 
reikalų vedėją pasidalinti 
žiniomis.

Primename, kad Vasario 
16-tosios šventė yra švenčiama 
šiandien, vasario 16,7 vai. vak., 
Jaunimo centro kavinėje. Šioje 
tradicinėje šventėje kalbės peda
gogas Juozas Masilionis, bus 
meninė programa ir bendros, 
visų dalyvių dainuojamos, dai
nos. Visi kviečiami!

„Saulutės” Lietuvos Vaikų 
globos būrelio ruošiamas susi
tikimas su Caritas federacijos 
Socialinės rūpybos atstovėmis 
Vitalija Miklišiene, dr. Nijole 
Liobikiene ir Dalia Kaba- 
šinskaite įvyks vasario 26 d. po
11 vai. Mišių, salėje prie Lietu
vių dailės muziejaus, Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. 
Įėjimas nemokamas. Jas pri
statys Raminta Marchertienė, 
„Saulutės” valdybos narė ir 
ateitininkų korp. „Giedra” 
pirmininkė.

Ramunė Dičius, Dana Point, 
CA, siųsdama „Draugo” pre
numeratos mokestį už 1995 
metus, pridėjo 100 dol. paramos 
čekį. Tai nebe pirmas kartas, 
kai ši uoli skaitytoja iš saulėto
sios Kalifornijos ištiesia savo 
dienraščiui pagalbos ranką. 
Ačiū!

Bronius Polikaitis, Palos 
Hills, IL, pratęsdamas „Drau
go” prenumeratą, nepamiršo ir 
paramos dienraščiui, paauko
damas dar 70 dol. Esame jam 
nuoširdžiai dėkingi.

J. B. Dičpinigaitis, M.D., 
Woodhaven, NY, prie „Draugo” 
prenumeratos už 1995 metus, 
pridėjo 105 dol. dienraščiui 
paremti. Tariame gerbiamam 
rėmėjui tvirtą ačiū!

Tremtinių vokalinis viene
tas iš Kaimo pirmą sykį atvyks
ta į Ameriką. Čikagoje, Jau
nimo centre juos išgirsime kovo
12 d. Bilietus galima įsigyti 
„Seklyčioje”. Koncerto pelnas 
bus skiriamas tremtinių organi
zacijai. Pelno dydis priklausys 
nuo klausytojų skaičiaus salėje. 
Rengia LB Socialinė taryba.

x A.a. Stasio Pačkausko 
mirties proga gautas aukas 
žmona Leokadija Pačkauskienė 
skiria Lietuvos našlaičiams, 
pati pridėdama dar $85. Auko
tojai: Vincas ir Agnės Bigeliai, 
Bronė Buikienė, Sofija ir Juozas 
Cibai, Steponas Juodakis, 
Elfryda Maksvytienė, Viktorija 
ir Algis Karaičiai, Stasė 
Kasnickienė, Ona ir Liudas 
Kroliai, Ona ir Adolfas Petriai, 
Betty Pivoriūnas, Vladas ir 
Kathi Seliukai, B. ir E. Ven- 
gianskai. Viso $300. Reiškiame 
užuojautą velionio žmonai ir 
našlaičių vardu dėkojame už 
auką. Ponia L. Pačkauskienė 
nori padėti dviems Vilniaus 
krašto našlaičiams. „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL.

(ak)

x Parduodame bilietus ke
lionėms Į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Leaniaua- 
kienei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 708-526-0773.

(sk)

Jūratė Budrienė yra tapusi 
antroji „motina” vaikams, at- 
vykusiems iš Lietuvos gydymui
si į Shriners ligoninę. „Vaikų 
viltis” buvo įkurta Čikagoje, 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, prie Lietuvų Bend
ruomenės Socialinio skyriaus. 
Susitarus su Shriners ligonine, 
buvo pradėta vežti iš Lietuvos 
sergančius vaikus su įvairiais 
kaulų išskrypimais, nes tuo 
metu Lietuvoje nebuvo pakan
kamai žinių gydymui, o gal ir 
noro rūpintis Šiais vaikais. 
Geraširdžių užsienio lietuvių 
pastangomis, buvo surinkta 
aukų šių sergančių vaikų ir tė
vų atvežimui ir jų išlaikymui 
nuo trijų mėnesių iki pusantrų 
metų. Norint pagelbėti dides
niam skaičiui sergančių, buvo 
steigiami „Vaikų vilties” sky
riai Los Angeles, San Francis- 
co ir Philadelphijoje. Tai buvo 
įmanoma padaryti tik pasi
šventusių žmonių dėka, kurie 
nepabūgo aukoti pinigus ir 
laiką. Čikagos „Vaikų vilčiai” 
vadovauja labai energinga 
Gražina Liautaud sujos vadijos 
narėmis. Šios organizaęjos dėka, 
jau 65 sergantys vaikai buvo at
vežti į Shriners ligonines. 50 
vaikučių buvo visiškai arba 
dalinai pagydyti. Shriners 
ligoninės už gydymą mokesčio 
neima, kainuoja tik tėvų ar glo
bėjų, atvykusių su sergančiu 
vaiku, išlaikymas. Vieno 
asmens išlaikymas kainuoja iki 
1,000 dolerių per mėnesį. 
Galima įsivaizduoti, kokias 
pinigų sumas reikia surinkti. 
Salia išlaikymo, yra dar daug 
smulkių išlaidų. Tik pasi
šventėlių pastangomis galima 
šiuos darbus nuveikti. Jie veža 
vaikus, tėvus į ligonines, 
supažindina su Amerikos lie
tuvių gyvenimu. Visas patarna
vimas atliekamas veltui.

Vaikų skaičiui didėjant, nėra 
galimybės juos atvežti į 
Shriners ligonines. Susitarus su 
Shriners ligoninės vyriausiu 
gydytoju dr. J. Lubicki ir jo kole
gomis buvo nutarta rasti Lietu
voje ligoninę,kur būtų gydomi 
nelaimingi vaikai su mažesniais 
trūkumais. „Vaikų vilties” ad
ministracijos pastangomis 
Vilniuje buvo įkurta „Lietuvos 
Vaikų vilties” organizacija, 
administruojama tėvų, kurių 
vaikai buvo pagydyti Amerikos 
Shriners ligoninėse. Ši ligoninė 
yra įkurta Vilniaus universiteto 
ortopedinėje ligoninėje.

Shriners vyriausias gydytojas 
su grupe daktarų kas 6 mėn. 
vyksta į Lietuvą ir apžiūri 
Amerikoje pagydytus vaikus, 
patikrina ir atrenka sunkiai 
sergančius vaikus, kurių 
neįmanoma gydyti Lietuvoje. Ši 
daktarų grupė taip pat moko 
Lietuvos gydytojus kaip reikia 
naudotis naujausiais gydymo 
metodais. Tai neįkainuojama 
pagalba Lietuvai.

„Vaikų vilties” vadovybė su 
Gražina Liautaud yra surinkusi 
iš amerikiečių daugybę gydymo 
priemonių, kainuojančių mili
jonus dolerių ir su „Mercy Lift” 
pagalba persiuntė „Lietuvos 
Vaikų vilties” administ
ruojamai ligoninei. Šią ligoninę 
remia Lietuvos vyriausybė, ji 
net apmoka keliones.

Jūratė Budrienė, baigdama 
savo pašnekesį pažymėjo, kad 
vaikai yra Lietuvos ateitis. Nuo 
mūsų parodytos meilės jiems, jie 
ir jų tėvai skleis meilės ir pasi
aukojimo idėją Lietuvos 
gyventojų tarpe.

Meninę programą atliko tė
vai, atvykę su vaikais į Shriners 
ligoninę. Tai — Dalė Bradaus- 
kienė, Virginija Nemkevičienė 
ir akordeonistas Gintautas 
Valentukonis. Jie padainavo 
tris liaudies dainas, pritariant 
akordeonui.

Elena Sirutienė pasidžiaugė, 
kad galėjo suteikti informaciją 
apie sergančių vaikų gydymą ir 
turėjo progos pasiklausyti melo
dingų dainų.

Ant. Paužuolis

Nekalto Prasidėjimo Marijos seserų rėmėjų būrelis Čikagoje. Sėdi (iš kairės): Ona Norvilienė, 
Juzė Ivašauskienė, V. Čepaitienė, Birutė Jasaitienė — pirmininkė, sės. Palmyra ir J. Dočkienė; 
II eil.: sės. Margarita, P. Andriukaitienė, Ona Gradinskienė, sės. Pranė, R. Jautokaitė, E. Kantienė, 
S. Jautokaitė ir Marija Remienė.

BALZEKŲ ŠEIMOS 
ŠVENTĖ

Kiekviena šeima džiaugiasi, 
kuomet į šeimą naujas narys įsi
jungia. O šiuo atveju ir Čikagos 
lietuviams yra maloni žinia, 
kad Balzekų šeima pasipildo jau 
ketvirtos kartos atžala. Ir svar

biausia, kad šeimoje (bent iki 
šiol) išlieka grynas lietuviškas 
kraujas. Šį faktą paminiu dėl to, 
kadangi daugelis (kurie patys 
nuošaliau laikosi) yra susi
rūpinę tolimesne muziejaus 
ateitimi.

Nors muziejus dirba kaip 
nepelno siekianti institucija, vis 
tiek yra geriau, kuomet 
direktorių taryba yra daugiau
sia iš lietuvių sudaryta. Besibai- 
minantys gali nusiraminti, nes 
po dabartinio St. Balzeko, dar 
mažiausiai dvi kartos bus lietu
viškos (galbūt net lietuviš
kesnės). Jaunosios Sigitos 
Balzekienės artimus gimines 
man teko Vokietijoje gerai 
pažinti. Hanau stovykloje porą 
metų tame pačiame pastate 
gyvenome. Tad ir su jaunąją 
Sigita Balzekiene ir jos motina, 
teko artimiau išsikalbėti.

Kadangi jaunasis Balzekas 
yra iš Čikagos, o jo žmona iš Ha- 
milton, Ont., tad jos motinos pa
klausiau, kokiu būdu jie 
susipažino? Čia yra gana įdomi 
istorija. Vienas iš Čikagos, o 
kitas iš Kanados, o susipažino 
Australijoje — Lietuvių dienose. 
Tai įrodo tokių „Lietuvių 
dienų” svarbą. O taip pat, ir tai, 
kad norint, ir kitame kontinente 
„lietuvis lietuvę” susiranda. O 
jeigu kas nenorintys ir tame 
pačiame bloke neranda progų 
susipažinti.

Sausio 14 d. buvo pakrikštyta 
jauniausia Balzekų šeimos 
atžala: Stanley IV Vasaris 
Juozas Balzekas. Krikštas įvyko 
Marąuette Parko Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 
Krikšto apeigas atliko kan. 
Vaclovas Zakarauskas, krikšto 
tėvai buvo: Robertas Balzekas ir 
Ramunė Stravinskaitė. Po 
krikšto Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus Gintaro 
salėje vyko vaišės, kuriose daly
vavo trijų kartų lietuviai. Jų 
tarpe daug pačių jauniausių, 
.kurie užkalbinti kalbėjo lietu
viškai.

J. Žygas

Balzekų Šeimos Šventėje. IS kairės: Stanley Balzekas, jr.; krikšto tėvai Robertas Balzekas ir 
Ramunė Stravinskaitė; Stanley IV Vasaris Juozas Balzekas; kan. Vaclovas Zakarauskas; Sigita 
Beržėnaitė-Balzekienė — motina; Elena Bersėnienė — močiutė; Stanley Robertas Balzekas — tėvas 
su dukrele Irena.

. NAUJI SKAITYTOJAI

„Draugo” skaitytojai, š.m. 
sausio mėn. įsijungę į mūsų 
gausią ir ištikimą šeimą.

University of Southern Cali- 
fornia-Department of Slavic 
Lang. & Literature, Los 
Angeles, CA;

Jonas ir Aurelija Vaičiulis, 
Chicago, IL, užprenumeravo H. 
ir I. Laučiai, Paterson, NJ;

Kęstutis Truškūnas, Glendo- 
ra, CA, užpr. Irena Truškū- 
nienė, Glendora, CA;

Eugenijus Abromaitis, Ra- 
cine, WI;

Jonas Butvilą, La Grange 
Park, IL, užpr. J. Butvilą;

Beatričė Čepelė, Lockport, IL; 
užpr. A. Sturonas, Oak Park, IL;

Berta Cech, Chicago, IL;
Emma Balzer, Chicago, IL;
Theodoras Petraitis, Chicago, 

IL; užpr. A. Valinevičius, 
Chicago, IL;

Elzbieta Rozevičiūtė, Cicero, 
IL; užpr. Marija Žilinskienė, 
Cicero, IL;

Bronė Kėželienė, Chicago, IL;
Romas Peleckas, Palatine, IL; 

užpr. Petras Peleckas, Chicago, 
IL.

Dr. N. Nogės, Canada, užpr. 
Regina Ramonas, Cleveland, 
OH;

Stella Macijauski, Chicago, 
IL;

R. Vadopalas, Newport Beach, 
CA, užpr. V. B. Raulinaitis, 
Chatsworth, CA;

Eleonor Stucinskas, Cicero, 
IL; užpr. A. Karaliūnas, Cicero, 
IL;

Mr. V. Semaška, Sebring, FL;
V. Kazlauskas, Waukegan, IL 

(tėvų dovana gimtadienio pro
ga);

Joan Maves, Cicero, IL;
Gintė Čepinskaitė, Cicero, IL;
Alfonsas Giedraitis, Santa 

Monica, CA, užpr. Markevičius, 
Santa Monica, CA;

Kazys Adomavičius, W. Boyls- 
ton, MA;

Rasa Bialik, Oak Lawn, IL; 
užpr. Danutė Augienė, Putnam, 
CT;

Diplomatic Language Ser
vices, Ine., Arlington, VA;

Robert Cupaila, Kansas City, 
MO; užpr. Helen Krupinski, 
Tinley Park, IL;

R. ir R. Manomaitis, West 
Roxbury, MA, užpr. Danutė 
Augienė, Putnam, CT;

Mrs. K. Campe, Lighthouse

Point, FL, užpr. D. Campe, 
Highland, MD;

Jonas Dalmontas, St. Leo- 
nard, P.Q Canada, užpr., Elena 
Dalmontas, St. Leonard, 
Canada;

Eva Eringis, Hickory Hills, 
IL, užpr. Antanina Baleišis, 
Chicago, IL;

Rūta Gaškienė, Ann Arbor, 
MI;

Aldona Bikulčienė, Cicero, IL; 
užpr. A. Karaliūnas, Cicero, IL, 
A. Bikulčienės mamytės mirties 
atminimui;

George Prapuolenis, Wood 
Dale, IL;

Kęstutis Stančiauskas, 
Wheaton, IL;

Danutė Babarskis, Hickory 
Hills, IL; užpr. močiutė ir vaikai 
CPA egzamino išlaikymo proga;

Loreta Raulinaitytė, Birm- 
ingham, AL, užpr. American 
Travel Service, Evergreen Park, 
IL;

R. Sherene, The Bronx, NY;
P. Vezauskas, Delhi, Ont, 

Canada;
Ona Labinąs, Chicago, IL;
Vilija ir Kevin O’Donnell, 

Elmhurst, IL;
Albinas Bubnelis, Livonia, 

MI;
Romas Mikšys, Šiauliai, užpr. 

Aušra M. Zerr, Glenside, PA;
V. Gipiskis, Šilutė, užpr. dr. A. 

Garūnas, Willowbrook, IL;
Valius Damcikas, Kaunas, 

užpr. Vyt. Auk, Lemont, IL;
Juozas Prakapas, Birštonas, 

užpr. S. Bernatavičius, Berwyn, 
IL;

J. Jonaitienė, Kelmė; užpr. P. 
Kazlauskas, Chicago, IL;

Klaipėdos Jūrų šaulių 
rinktinė, c/o Stasys Jotkevičius, 
Westchester, IL;

Vilma Juškevičienė, c/o Pajū
rio Žemės Ūkio mokykla, Pajū
ris, užpr. Joseph Kučinskas, 
Dowagiac, MI;

Petras Butvydas, Tauragė;
Jėzuitų Provincija, Vilnius, 

užpr. Apol. Varnelis, Dovvagiac, 
MI;

Gedvydas Vainauskas, „Lie
tuvos rytas”, Vilnius, užpr. V. 
Dudėnas, Palm Beach Gardens, 
FL;

C. Krukauskas, Vilnius, užpr. 
A. Šimkus, Kildeer, IL;

Valius Yurcius, Kretingos ra
jonas, Darbėnai, užpr. Jūratė 
Sayus, Warren, MI.

Varnių Žemės ūkio mokyklai 
1995 m. prenumeratą apmokėjo 
J. Tamoševičienė, Chicago, IL.
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