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Pavasaris keičia karo
V

pobūdį Čečėnijoje
Vilnius, kovo 1 d. (LA) — 

Šiaurės Kaukaze oras atšilo. 
Slėniuose sniegas ištirpo. Ati
tirpsta kalnų perėjos. Anksty
vas pavasaris keičia ir karo 
pobūdį. Per perėjas atsiveria 
nauji ginklų ir maisto tiekimo 
geliai, iš tolimų kaimų atvyksta 
vis naujų kovotojų. Judrioms 
čečėnų grupėms nebetrukdo 
sniegas ir naktų šaltis, jos gali 
rengti kelių parų žygius ir 
vykdyti netikėtus antpuolius, 
rašo Juozas Glinskis „Lietuvos 
aide”.

Čečėnijos prezidento Džochar 
Dudajevo formuočių pasi
priešinimas iš esmės palaužtas, 
sakė Rusijos gynybos ministras 
Pavel Gračev , kalbėdamas iš
plėstiniame Rusijos Federacijos 
jėgos struktūrų atstovų susiti
kime Maskvoje. Pasak ministro, 
čečėnų pajėgos išsklaidytos ir 
priešinasi nedidelėmis grupė
mis. Su Dudajevu jokių derybų 
negali būti, nes patirtis paro
džiusi, kad ugnies nutraukimą 
čečėnų vadai panaudoja persi- 
grupavimui ir provokacijoms. 
Dėl visuomenėje paplitusio 
negatyvaus požiūrio į Rusijos 
vadovybės veiksmus Čečėnijoje 
Gračevas apkaltino „Dudajevui 
parsidavusias” masinės infor
macijos priemones.

Rusijos karinės vadovybės 
pranešimais, federalinė ka
riuomenė apsupo Grozną antru 
žiedu ir vidaus daliniai valo 
miestą nuo sukilėlių. Reuters 
žinių agentūros korespondentai 
praneša iš Goity miesto, 3 km į 
pietus nuo Grozno, kad visą 
naktį iš vasario 27 d. į 28 d. rusų 
sunkioji artilerija apšaudė 
Grozną ir jo rytinius bei vaka
rinius priemiesčius. Nuolat 
bombarduojami pietiniai keliai, 
kuriais atvyksta čečėnų pastip
rinimai.

Goity mieste šiuo metu yra 
apie 11,000 nuolatinių gyven
tojų ir apie 30,000 pabėgėlių. 
Netoliese, šiaurės ir rytų pusėje 
kur yra rusų kariuomenės pozi-
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Prezidentui Algirdui Brazauskui (dešinėje) vasario 28 d. atvykus į Izraeli, oficialioje sutikimo 
ceremonijoje prezidento rezidencijos kieme ji pro garbės sargybą veda prezidentas Ezer Weizman. 
Prie paminklų holokauste žuvusiems žydams, prezidentą Brazauską piketavo žydai, išeiviai iš 
Lietuvos, su užrašais: „Jokios reabilitacijos lietuviams — žydų žudikams”.

Valstybė skolinasi
išlaidoms padengti
Vilnius, kovo 8 d. (Elta) — 

Kitą savaitę Lietuvos Banke 
vyks eilinės Vyriausybės obliga
cijų — bonų varžytinės. Pirkė
jams bus pasiūlyta 50 milijonų 
litų vertės bonai. Vieno bono no
minali vertė — 100 litų, o pa
lūkanų normą nustatys varžyti
nės, nes didžiausios jų dydžio 
ribos Finansų ministerija ne
skelbia (paskutinėse varžytinė
se — kovo 6 d. — metinės palū
kanos pasiekė rekordinį 37.98% 
lygi).

cijos, stovi jų haubicos ir 
raketiniai įtaisai. Vasario 28 d. 
po rytinio apšaudymo rusai per 
garsiakalbius paskelbė: „Kad 
būtų išvengta civilių žmonių 
aukų ir miesto sugriovimo, gy
ventojų atstovai kviečiami 11 
vai. atvykti į Rusijos kariuo
menės pozicijas. Jūsų saugumas 
garantuojamas”.

Rusai tikisi, jog bus įleisti į 
Goity miestą be pasipriešinimo. 
Jo gyventojas Said Reuterio ko
respondentui sakė: „Mūsų 
sprendimas turėtų būti prak
tiškas. Jei mes priešinsimės ir 
nukausime šimtą rusų, jie iš
naikins mus ir sugriaus mies
tą”. Tačiau iki šiol dar nebuvo 
atvejo, kad čečėnai užleistų savo 
pozicijas be mūšio.

Čečėnijos karinio štabo būsti
nė yra į pietus nuo Grozno, slap
toje vietoje. Tačiau Vakarų žur
nalistai patenka ir čia. Štabo 
viršininkas gen. Aslan Mascha- 
dov Reuterio korespondentui sa
kė: „Kariaujame jau trečią 
mėnesį be jokios paramos, bet 
jaučiamės daug stipresni negu 
karo pradžioje, ir dvasia, ir 
organizuotumu. Mūsų taktika 
— kautis iš labai arti. Rusai 
naudoja karo lėktuvus ir ar
tileriją, bando triuškinti mus iš 
tolo. Mes stengiamės prieiti kuo 
arčiau, kad jie šio pranašumo 
neturėtų”.

Su rusų karo vadais žurna
listų kontaktai reti. Susitikus iš 
anksto prašoma neskelbti infor
macijos šaltinio. Daug problemų 
dėl kareivių ir karininkų gir
tuokliavimo. Užimtose vieto
vėse jie pirmiausia ieško deg
tinės. Dėl to būna beprasmiškų 
aukų. Kareiviai nesulaukia, ka
da bus pakeisti. Tačiau pavasa
rinis šaukimas gali užsitęsti, ar
ba net žlugti. Bendra vadų nuo
mone, karas bus ilgas ir nežinia 
kada baigsis. Siekiama, užėmus 
pagrindinius miestus, Dudajevą 
apsupti arba nuvaryti į kalnus 
ir ten jį pribaigti bombardavi
mais.

Kovo 13-ąją parduoti verty
biniai popieriai galios 28 dienas 
ir iš turėtojų už visą nominalią 
kainą bus išpirkti balandžio 13 
dieną.

Finansų ministerijos duome
nimis, nepriemoka valstybės 
biudžetui dabar siekia apie 676 
milijonus litų. Dar apie 211 
milijonų litų mokesčių įmonėms 
yra atidėta pagal vyriausybės 
sprendimus.

Bonai tapo vienu iš populia
riausių lėšų skolinimosi būdų — 
tokiomis skolomis vien šiemet 
biudžeto deficitas padengtas be
veik 315 milijonų litų.

Vasario 27 d. Vilniuje, Krašto apsaugos ministerijoje buvo pasirašytas trišalis Estijos, Lietuvos 
ir Latvijos susitarimas „Dėl bendradarbiavimo gynybos ir karinių santykių srityje”. Po pasirašymo 
gynybos ministrai — (iš k.) Estuos Enn Tupp, Lietuvos Linas Linkevičius ir Latvijos Janis Trapams 
— surengė spaudos konferenciją, kurioje L. Linkevičius pažymėjo jog ministrai taip pat visi pasirašė 
laišką NATO vadovybei, prašant konsultacįjų ir teorinės paramos. Ši sutartis istorinė, nes tai 
pirmas kartas, kai Baltijos šalys formaliai bendradarbiaus gynybos srityje.

Nuotr. Kęstučio Vanago, Elta

Britanijos gynybos atstovas 
Lietuvoje

Vilnius, kovo 7 d. (Elta)— 
„Manau, kad Baltijos šalims 
savo gynybinius klausimus rei
kia spręsti drauge”, atsakė 
Didžiosios Britanijos gynybos 
ministerijos Gynybos štabo vir
šininko pavaduotojas admirolas 
Jock Slater, paprašytas pareikš
ti savo nuomonę dėl galimos 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
karinės sąjungos.

Su trijų dienų oficialiu vizitu 
į Lietuvą atvykęs admirolas 
drauge su Lietuvos kariuome
nės vadu generolu Jonu Andriš
kevičiumi bei Didžiosios 
Britanijos ambasadoriumi 
Lietuvoje Tom Macan 
antradienį dalyvavo Krašto ap
saugos ministerijoje surengtoje 
spaudos konferencijoje.

Lietuvos kariuomenės vadas 
informavo, kad, remiantis 
praeitų metų spalio mėnesį 
krašto apsaugos ir gynybos 
ministrų pasirašytu memoran

Uždrausta pirkti 
brangius 

automobilius 
valstybės pinigais

Vilnius, kovo 8 d. (Elta) — 
Lietuvos vyriausybė uždraudė 
biudžetinėms įstaigoms ir orga
nizacijoms pirkti automobilius, 
kainuojančius daugiau kaip 
60,000 litų. Šis jos nutarimas 
netaikomas įsigyjant specialio
sios paskirties mašinas — grei
tosios pagalbos, policijos, prieš- 

aisrinės apsaugos ir panašiai, 
et ir pigesnius automobilius

dumu dėl bendradarbiavimo, 
Didžioji Britanija padeda 
mokyti Lietuvos kariuomenės 
karininkus, teikia materialinę 
ir techninę pagalbą karinėms 
pajėgoms. Jonas Andriškevičius 
taip pat akcentavo Didžiosios 
Britanijos indėlį mokant lietu
vių karius anglų kalbos, nes tai 
ypač svarbu Lietuvos kariuome
nei integruojantis į Europos 
karines struktūras.

Lietuvoje per didelis algų 
skirtumas

Vilnius, kovo 7 d. (Elta) — 
Statistikos departamento direk
torius Kęstutis Zaborskas ant
radienį spaudos konferencijoje 
komentavo departamento atlik
tų statistinių atlyginimų tyrimo 
rezultatus. „Statistinių tyrimų 
duomenimis, atskirose ūkio 
šakose atlyginimų diferenciacija 
yra labai didelė. Todėl Seimas 
ir vyriausybė turėtų peržiūrėti 
socialinio draudimo mokesčių 
įstatymus ir mokesčius diferen
cijuoti progresuojančia tvarka”, 
jis sakė.

Pagal oficialią statistiką 7.7% 
visų šalies dirbančiųjų uždirba 
mažiausiai — nuo 66 iki 100 
litų per mėnesį. Procentiškai 
daugiausiai — 26% dirbančiųjų

Mokslas ir verslas
bendradarbiaus

Vilnius, kovo 6 d. (Elta) — 
Lietuvos Mokslo Akademijoje 
pirmadienį buvo pasirašyta 
Lietuvos privataus kapitalo 
organizacijų ir mokslo insti
tucijų bendradarbiavimo prog
rama, simboliškai įteisinusi 
šalies verslo ir intelekto 
sąjungą.

„Mokslas šiandien dažnai yra 
bejėgis, jei nesiremia verslu, o 
verąlas be intelekto — aklas ir

bus leidžiama pirkti tik steigė
jui ar ministerijai leidus.

Pernai ir šiemet spaudoje kilo 
skandalai dėl kai kurių ministe
rijų ir ypač savivaldybių įsigy
jamų prabangių automobilių. 
Generalinė prokuratūra, Krašto 
apsaugos ministerija, Energeti
kos ministerija, Vilniaus miesto 
savivaldybė įsigijo po 5-8 nau
jausių modelių Vakarų firmų 
mašinas. Jos naudojamos šių 
įstaigų vadovams vežioti.

Admirolas J. Slater pažymėjo, 
kad susitikimuose su kariuo
menės bei Krašto apsaugos mi
nisterijos vadovais jį labiausiai 
domino Lietuvos kariuomenės 
ryšiai su kaimyninėmis šalimis, 
ypač Latvija bei Estija, taip pat 
Baltijos šalių ir Rusijos santy
kiai. Jis teigiamai įvertino 
iniciatyvą sukurti Lietuvos, 
Latvijos bei Estijos jungtinį 
taikos palaikymo batalioną, 
pasidžiaugdamas, kad šio jungi
nio karių kovinį parengimą 
Adažiuose (Latvijoje) tobulina 
Didžiosios Britanijos jūrų pėsti
ninkai.

Lietuvoje uždirba nuo 101 iki 
200 litų per mėnesį, 16% gauna 
atlyginimą nuo 351 iki 500 litų. 
Uždirbančių daugiau, kaip 
tūkstantį litų per mėnesį yra tik 
apie 2%.

Pasak K. Zaborsko, oficialios 
statistikos duomenimis, atlygi
nimų skirtumas tarp valstybi
nio ir privataus sektoriaus nėra 
didelis, tačiau yra žinoma, kad 
neoficialios pajamos praėjusiais 
metais privačiame sektoriuje 
sudarė apie 23% visų gaunamų 
pajamų.

Remiantis tyrimo duomeni
mis, išryškėjo didžiulis eilinių 
darbuotojų ir vadovų atlygini
mų skirtumas.

nepakankamai suvokiantis sa
vo naudą visuomenei”, sutarties 
pasirašymo ceremonijoje sakė 
Vilniaus universiteto rektorius, 
programos koordinacinės tary
bos narys, profesorius Rolandas 
Pavilionis.

„Lietuvos verslininkai, ilgą 
laiką gamybos naujovių, kon
sultacijų, ekspertų ieškoję Va
karuose ar Rytuose, turėtų 
veidu atsigręžti į ne blogiau 
dirbančius savo šalies moksli
ninkus”, teigė Privataus kapi
talo organizacijų koordinatorius 
Romualdas Murėnas.

Pirmasis bendradarbiavimo 
programos renginys — balan
džio mėnesį Vilniaus universite
te rengiama mokslo mugė, ku
rios metu universiteto katedros, 
fakultetai, laboratorijos, šalies 
verslo pasauliui pademonstruos 
savo intelekto produktus. Vė
liau universitete bus surengta 
ir geriausių studentų mugė.

Baltijos prezidentai 
Kopenhagoje nuspręs, ar 

vykti Maskvon
Vilnius, kovo 8 d. (Elta) — 

Šios savaitės pabaigoje trijų 
Baltijos valstybių prezidentai 
ketina galutinai nuspręsti, ar 
priims Rusijos prezidento Boris 
Jelcino kvietimą dalyvauti ge
gužės 9 d. Maskvoje vyksian
čiuose renginiuose, skirtuose 
pergalės prieš fašistinę Vo
kietiją 50-sioms metinėms 
paminėti. Apie tai spaudos kon
ferencijoje Rygoje pranešė Lat
vijos prezidentas Guntis Ul
manis.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybių prezidentai šeštadienį

Lietuvoje bus minima 
Kovo 11-oji

Vilnius, kovo 7 d. (Elta) — 
Valstybės švenčių organizavimo 
komisija patvirtino programą 
renginių, skirtų Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo die
nai Kovo 11-ajai paminėti.

Šventės išvakarėse Lietuvos 
valstybinėje bibliotekoje bus 
atidaryta paroda „Lietuvos 
nacionalinių kultūros ir meno 
premijų laureatai”. Tą pačią 
dieną, kovo 10-ąją, Vilniaus 
šiuolaikinio meno centre atida
roma fotografijos paroda „Lie
tuva laisva”. Eltos fotožurna
listai pateikia daugiau kaip 100 
nuotraukų, iliustruojančių Lie
tuvos žingsnius į nepriklauso
mybę bei šiandieninį šalies gy
venimą.

Kovo 11 d. įvyks iškilmingas 
Seimo posėdis. Pranešimą jame 
skaitys Seimo pirmininkas Čes
lovas Juršėnas. Posėdyje kalbės

Siūlomi nauji Lietuvos 
ambasadoriai

Vilnius, vasario 27 d. (LR) — 
Seimo Užsienio reikalų komite
to nariai vasario 27 d. posėdžio 
metu buvo informuoti apie nau
jų Lietuvos ambasadorių Čeki
joje ir Kazachstane skyrimą. 
Anot „Lietuvos ryte” rašančios 
Ramunės Sakalauskaitės, kuri 
naudojasi patikimais šaltiniais 
Seime, ambasadoriumi Čekijoje 
bus paskirtas buvęs sveikatos 
apsaugos ministras Jurgis Brė
dikis, ambasadoriumi Kazachs
tane — laikinasis reikalų pa
tikėtinis šioje šalyje Juozas 
Ašembergas.

Jurgis Brėdikis gimė 1929 m. 
Prahoje, Lietuvos diplomato 
šeimoje. 1952 m. baigė Kauno 
Medicinos Institutą, kur įgijo 
kardiochirurgo specialybę. Nuo 
1963 m. vadovavo Kauno Medi
cinos Instituto katedrai, vėliau 
— Kauno Medicinos Akademijos 
kardiochirurgijps klinikai. 
Jurgis Brėdikis yra širdies 
elektrostimuliacijos ir ta
chikardijų chirurgijos gydymo 
pradininkas buvusioje Sovietų 
Sąjungoje. 1993-1994 metais 
buvo Lietuvos sveikatos ap
saugos ministras. Iš šių pareigų
J. Brėdikis pasitraukė praėjusių 
metų pabaigoje savo noru po to, 
kai kilo medikų nepasitenki
nimas dėl nevykstančių sveika

tos apsaugos reformų.
Kaip teigia patikimi šaltiniai, 

ilgai ambasadoriaus kėdė buvo 
žadama buvusiam žemės ūkio 
ministrui Rimantui Karazijai. 
Tačiau po R. Karazijos at- 
sitatydinimo iš vyriausybės, 
sprendimas buvo pakeistas ir

ir sekmadienį susitiks Kopen
hagoje, kur pasaulio valstybių 
vadovai Jungtinių Tautų suor
ganizuotoje konferencijoje svars
to socialines problemas.

Guntis Ulmanis sakė, kad 
asmeniškai apsisprendęs, tačiau 
to dar nenorįs viešai paskelbti. 
Pasak jo Baltijos šalių preziden
tai šiuo klausimu ketina pada
ryti bendrą pareiškimą.

Lietuvos prezidento kancelia
rijos vadovas mano, kad galuti
nis sprendimas tikriausiai bus 
priimtas balandžio pabaigoje.

Nepriklausomybės akto signa
tarai, Seimo nariai. Numatoma, 
jog kalbą pasakys į Kovo 
11-osios minėjimą atvyksiantis 
Latvijos Seimo pirmininkas 
Anatolijs Gorbunovs.

Nepriklausomybės aikštėje 
bus iškilmingai pakelta Lietu
vos valstybės vėliava. Vilniaus 
Arkikatedroje Bazilikoje bus 
aukojamos šv. Mišios, po jų 
sostinės centre vyks pučiamųjų 
orkestrų paradas.

Iškilmingą minėjimą Rotušėje 
surengs Vilniaus miesto savi
valdybė. Lietuvos valstybinėje 
filharmonijoje įvyks valstybinių 
kultūros ir meno premijų laure
atų koncertas. Vilniaus miesto 
meno saviveiklos kolektyvai su
rengs koncertą Sereikiškių 
parke.

Vakare Lietuvos sostinę nu
švies fejerverkai.

laikinuoju Lietuvos reikalų 
patikėtiniu Čekijos Respubliko
je buvo paskirtas Užsienio 
reikalų ministerijos Rytų ir 
Vidurio Europos šalių skyriaus 
vedėjas Rimantas Tonkūnas.

Juozas Ašembergs gimė 1936 
metais. Darbą patarėju Lietuvos 
ambasadoje Kazachstane jis 
pradėjo po to, kai am
basadoriumi Kazachstane buvo 
paskirtas Vytautas Einoris. 
Prieš tai J. Ašembergas dirbo 
Šiaulių uždarosios akcinės 
bendrovės „Agroservisas” 
direktoriumi.

Sovietmečiu J. Ašembergas 
yra dirbęs Lietuvos vaisių ir 
daržovių ūkio ministro V. 
Einorio pirmuoju pavaduotoju, 
vėliau — Lietuvos agropramoni
nio komiteto pirmininko pava
duotoju, valstybinio komiteto 
„Agrotiekimas” pirmininku. 
1990-1992 metais J. Ašember
gas buvo materialinių išteklių 
ministro Romualdo Kozyrovi- 
čiaus (dabar — ambasadorius 
Rusijos Federacijoje) pava
duotojas.

Kai Vytautas Einoris buvo pa
skirtas žemės ūkio ministru, 
Juozas Ašembergas tapo laiki
nuoju reikalų patikėtiniu.

KALENDORIUS

Kovo 9 d.: Šv. Pranciška Ro- 
mietė (1384-1447); Domininkas, 
Žygintas, Visgaila.

Kovo 10 d.: Geraldas, Kan- 
didas, Visvydas, Žibuolė.
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Lietuvos Vyčių veikla

LIETUVOS VYČIŲ 
VIDURIO VAKARŲ 

APYGARDA

Eleonora Laurin buvo žymi 
vyčių veikėja; ji ypač rūpinosi 
jaunesniaisiais Lietuvos Vyčių 
organizacijos nariais. Ji taipgi 
buvo L. Vyčių garbės narė, pri
klausiusi 112-ajai vyčių kuopai. 
Savo testamente ji įsteigė fondą, 
iš kurio būtų teikiamos stipen
dijos besimokantiems Vidurio 
Vakarų apskrities jaunesniems 
vyčiams. Šiais metais iš jos 
palikto fondo buvo paskirtos net 
4 stipendijos veiklumu pasižy
mėjusiems jaun. vyčiams, kurių 
ir tėvai ir seneliai buvo veiklūs 
Vyčių organizacijoje.

STIPENDININKAI

— Sara Jayne Neberieza,
McAuley aukštesniosios mo
kyklos studentei senjorei 
Lietuvos Vyčiai iš Eleonoros 
Laurin stipendijų fondo paskyrė 
stipendiją, kurijai buvo įteikta 
L. Vyčių pokylio „Lietuvos 
atminimai” metu, Martiniųue 
didžiojoj salėj, š.m. vasario 5 d.

Sarah yra Pasaulio Karalie
nės bažnyčios jaunių grupės 
lektorė sekmadienio rytinėse 
pamaldose. Jau 10 metų ji pri
klauso Lietuvos Vyčių 24-ajai 
kuopai. Gabi ir darbšti 
studentė, jau ketvirti metai 
įrašyta „A” garbės sąraše. Taip 
pat ji laimėjo Nacionalinės 
Mokslų akademijos premiją ir 
kartu su Motinos McAuley 
aukštesniosios mokyklos pre
mijomis iš teologijos ir muzikos, 
pateko į Amerikos aukštesniųjų 
mokyklų moksleivių „Who’s 
Who” sąrašą.

Sarah ruošiasi stoti į Illino- 
jaus valstijos universitetą. Jos 
siekimas — dėstyti istoriją ku
riame nors universitete.

— Janet Anne Rogers iš
6v. Bernadetos parapijos Ever- 
green Parke. Mokosi Šv. Ignaci
jaus kolegijos paruošiamojoje 
mokykloje, Čikagoje. Jai įteikta 
Lietuvos Vyčių Eleonoros Lau- 
rin stipendija irgi metiniame 
L. V. pokylyje, š.m. vasario 5 d., 
Martiniųue salėje.

Ji yra puiki ir rimta studentė, 
kaip pasikeitimo programos stu
dentė metus laiko praleidusi In
donezijoje, kur išmoko jų kalbą. 
L. Vyčiai gali didžiuotis Janet 
gabumais, ne tik Indonezijos 
kalbos, bet r prancūzų, lotynų, 
graikų, arabų ir net nebylių 
ženklų kalbos mokėjimu. Dabar 
ji yra priimta į pažangiųjų bio
logijos studentų kursą, kur rei
kalinga drausmė ir akademinis 
uolumas per ištisus metus. Jos 
„A” pažymių lygis rodo, kad ji

yra tikrai darbšti. Laisvu nuo 
studijų metu ji mėgsta jodinėti, 
žaisti tenisą ir dainuoti mokyk
los chore.

' J, •/Z ;

Detroito Lietuvių Organizacijų centro posėdyje. Iš k. — Lietuvos gen. prokuroro pavaduotojas 
adv. Artūras Paulauskas, DLOC pirm. adv. Kęstutis Miškinis ir JAV senatorius Spencer Abraham.

Nuotr. D. Miškinytės— Nina Rūta Padalino iš Šv.
Jūros Žvaigždės parapijos buvo 
apdovanota Lietuvos Vyčių Ele
onoros Laurin stipendija L. Vy
čių pokylio metu, š.m. vasario 5 
d., Martiniųue salėje. Ji yra 
stropi antrojo kurso studentė 
Šv. Ignacijaus kolegijos paruo
šiamojoje mokykloje. Ji turėjo 
laimės aplankyti daugelį kraš
tų: Meksiką, Daniją, Dominiko
nų Respubliką, Karibų jūros 
šalis ir savo tėvų kraštą 
Lietuvą. Savo laiką pašvenčia 
ne tik studijoms, bet aktyviai 
reiškiasi ir Lietuvos Vyčių 24-oj 
kuopoj, daug prisidėdama prie 
organizacinės veiklos. Be to 
dalyvauja šeštadieninėje mo
kykloje, lietuvių skautuose, 
Vyčių tautinių šokių grupėje. 
Linkime jai sėkmės ir puikios 
ateities.

— Ali e n J. Cuis,Jr., taip pat 
gavo Eleonoros Laurin fondo sti
pendiją, kuri jam buvo įteikta 
metiniam Lietuvos Vyčių poky
lyje, š.m. vasario 5 d., Marti
niųue salėje.

Jis daugelį metų priklausė 
jaunesniųjų Vyčių 36-ajai 
kuopai ir šoka Liet. Vyčių tau
tinių šokių grupėje. Jis mokosi 
ir yra Šv. Juozapo aukštesnio
sios mokyklos Westchesteryje 
garbės sąraše, priklauso stu
dentų valdybai ir yra jų veiklos 
vadovas, neseniai dalyvavęs 
tiltų statybos varžybose. Baigęs 
šią mokyklą, planuoja lankyti 
Illinois Technologijos institutą 
ir siekti magistro laipsnio kom
piuterių moksle arba inžinerijo
je.

Apol. P. Bagdonas

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ

Sekmadienį, kovo mėn. 5 d., 
Lietuvos Vyčiai šventė jų glo
bėjo šv. Kazimiero šventę, ku- 

xrios šeimininkai buvo 79 k-pa, 
veikianti prie Dievo Apvaiz
dos bažnyčios, Southfield, MI. 
Susirinko arti 50 Lietuvos 
Vyčių iš visų trijų kuopų da
lyvauti šv. Mišiose, aukojamose 
parapijos klebono kun. Viktoro 
Kriščiūnevičiaus. Mišias spe
cialia intencija užprašė Lietuvos 
Vyčiai. Mišiose Vyčiai dalyvavo 
organizuotai, su 102 k-pos vė
liava. Aukas prie altoriaus
nešė 79 k-pos pirmininkė Mar 
garet Dapkus 102 k-pos „Pa
galba Lietuvai” vadovas ir L.V. 
garbės narys Robert Boris ir 139 
k-pos pirmininkė ir Vidurio cen
tro rajono pirmininkė Lillian 
Petravičius. Mišios baigtos, 
sugiedant Lietuvos Vyčių him-

LIETUVIŲ TELKINIAI

Detroite. Šv. Mišios bus auko
jamos už gyvas ir mirusias 
motinas. Po Mišių salėje vyks 
programa ir motinų pager
bimas.

Vyko diskusijos dėl atei
nančių metų Lietuvos Nepri
klausomybės sukakties minėji
mo. Nutarta ruošti 1996 m. 
vasario 11 d., sekmadienį, Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre, 
Southfield, MI.

Po susirinkimo pasivaišinta ir 
pabendrauta.

Regina Juškaitė

DETROIT, MI

DETROITO LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJŲ CENTRO 

(D.L.O.C) POSĖDIS

D.L.O.C. valdybos susi
rinkimas įvyko šeštadienį, kovo 
4 d., pirmininko adv. Kęstučio 
Miškinio įstaigoje, Oak Park, 
MI. Pravedė pirm. Kęstutis Miš
kinis. Padėkojo vftįdybos 
nariams ir visiems prisidė- 
jusiems prie sėkmingo Vasario 
16-tos minėjimo suorganiza
vimo. Visuomenė buvo paten
kinta Lietuvos Respublikos gen. 
prokurorė pavaduotojo Artūro

^Paulausko kalba. Gausus būrys 
dalyvių pasiliko po minėjimo 
klausytis adv. Paulausko at
sakymų į jam teikiamus klausi
mus.

Minėjime buvo surinkta 3,876 
dol. aukų.

Posėdyje tartasi dėl atei
nančių renginių. Metinis 
D.L.O.C. susirinkimas vyks sek
madienį, balandžio 23 d., 12:30 
v. p.p., Dievo Apvaizdos Kultu 
ros centro klasėje.

Motinos dienos minėjimas 
vyks sekmadienį, gegužės 14 d., 
Šv. Antano parapijos patalpose,

ną. Po šv. Mišių dalyviai važia
vo į restoraną pavalgyti pus
ryčius.

AUKOS
„PAGALBA LIETUVAI”

Vasario 16-tos minėjimo šven
tėje buvo surinkta aukų įvairio
se vietovėse. Šv. Jurgio parapi
joj, Bridgeport, Connecticut, 
Lietuvos Vyčių 141 k-pa, iš 49 
aukotojų surinko 1128 dol. 
aukų. Šv. Kryžiaus parapija per 
Lietuvos Vyčių 96 k-pą Dayton, 
Ohio, surinko 1727.25 iš 52 
aukotojų. „Pagalba Lietuvai” 
vadovas Robert S. Boris reiškia 
nuoširdų ačiū visiems aukoto-
jams.

ARKIVYSKUPAS DĖKOJA

Gautas laiškas nuo Vilniaus 
arkivyskupo Audrio Bačkio, ra
šytas „Pagalba Lietuvai” va
dovui Robertui S. Boris: „Jūsų 
laiškas (1994.XII.12) buvo 
gautas š.m. sausio mėn. kai 
buvau su Popiežium Filipinuo
se. Dėkoju už Jūsų piniginę 
auką — 2,000 dol. „Betanija” 
sriubos virtuvė harmoningai 
dirba su Vilniaus „CARITAS”. 
Sriuba gaminama „Betanijoje” 
ir kasdien „CARITAS” paima 
ir išdalina 120 porcijų savo cen
tre, Vilniuje. Tai viskas yra 
lygiai padalinta. Vargšų vardu 
dėkojame „Pagalba Lietuvai” ir 
visiems geradariams. Tegul Die
vas atlygina Jums. Su maldin
gais gerais linkėjimais, Audrys 
Bačkis”.

vertė Regina Juškaitė

SĖKMINGA KAZIUKO 
MUGĖ

Kovo 5 d. Detroito skautai ir 
skautės suruošė tradicinę 
Kaziuko mugė, į kurią atvyko 
ne tik buvę „Gabijos” ir „Balti
jos” tuntų skautai, bet ir visa 
plati Detroito visuomenė, kuri 
čia turėjo progos pasivaišinti 
tėvų komiteto paruoštu maistu, 
židiniečių kavute ir gardžiais 
namų gamybos kepsniais. 
Laimės šulinys, kaip ir visuo
met traukė visus išmėginti 
laimę. Jaunimas dalyvavo įvai
riuose žaidimuose. Atsilahkę 
turėjo progos įsigyti skaučių ir 
skautų įvairių rankdarbių. 
Tėvų komitetas ir „Gabijos” bei 
„Baltijos” tuntų vadovybė 
dėkoja visiems dalyviams, talki
ninkams ir svečiams už daly
vavimą 37-toje Detroito skautų 
Kaziuko mugėje.

Gyčiui Udriui įteikiama stipendija.

STIPENDIJA 
GYČIUI UDRIUI

Nuotraukoje (kairėje) šypsosi 
detroitiečiams pažįstamas Gytis 
Udrys, antrų metų odontologijos 
studentas University of Michi- 
gan, Ann Arbor, studentas. Yra 
ko šypsotis, nes jam įteikiama 
JAV kariuomenės pilna stipen
dija, su alga, likusiems dvejiems 
studijų metams. Kandidatų 
stipendijai buvo daug, parinktų 
mažai.

Kadangi visai veltui niekas

„ŽIBURIO” MOKYKLA 
KVIEČIA

„Žiburio” lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas sekma
dienį, kovo 19 d., 11:30 v.r. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
patalpose ruošia pietus, ku
riuose bus galima pasivaišinti 
koldūnais, dešrelėmis, pyragais 
ir kava. Visi kviečiami 
pasinaudoti proga gardžiai 
papietauti ir kartu paremti 
„^Žiburio” ,lituanistinės mo
kyklos veiklą. , .

TAUROS UNDERIENĖS
AKVARELIŲ PARODA

Šeštadienį, kovo 18 dieną, 
7:30 v.v. vyks Tauros Underie- 
nės akvarelių parodos atida
rymas. Paroda bus atidaryta ir 
sekmadienį, kovo 19 dieną nuo 
10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų 
Dievo Apvazdos Kultūros cen
tre. Parodą rengia Detroito 
sendraugiai ateitininkai.

ŠVENTĖ 90-TĄ !
GIMTADIENĮ

Mokytojas Kazys Gricius kovo 
4 d. šventė savo vardines, o kovo 
2 dieną — savo 90-tą gimtadienį. 
Mokytojas Kazys Gricius daug 
metų mdkytojavo šeštadieninėje 
mokykloje, buvo Detroito 
dramos kolektyvo aktorius, o jo 
poezijos skaitymai buvo trans
liuojami Detroito lietuvių radi
jo laidose. Tėvelio, senelio, pro
senelio ir uošvio gimtadienį 
džiugiai šventė dukros ir žentai 
Gražina ir Viktoras Ankai, 
Celestina ir Petras Mikštai,

nedalinama, tuo pačiu metu 
Gyčiui buvo suteiktas JAV 
kariuomenės leitenanto laips
nis, o mokslus baigus bus 
pakelta? į kapitonus ir turės tre
jus metus kariuomenėje ati
tarnauti.

Namuose šypsosi ir tėvai, 
Janina ir Narimantas (žinomi 
sūnų mokslų mecenatai), nes ši 
Gyčio stipendija padės jiems 
išsikapstyti iš beturčių luomo. 
Sėkmės Gyčiui!

NU
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis

• Administracųa dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymų ką 
nors skelbti.

Virginija ir Algis Janušiai, 
sūnus Algis ir marti Kathy Gri- 
ciai, aštuoni vaikaičiai, penki 
provaikaičiai, jo buvę mokiniai 
ir Detroito lietuvių visuomenė. 
Linkime mok. Kaziui Griciui 
Dievo palaimos, sveikatos ir 
ilgiausių metų.

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

9630 8. Rldgeland Avė. 
Chicago RMge, IL 60415 

706-636-6622 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709

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

Pirmas apyl. su Northwestern un-lo 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 706-422-8260

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzle Ava., 
Chicago, III. 60652

Cardlac Dlagnosls, Lt d. 
Marųuette Medlcal Bulldlng

6132 S. Kedzle
Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 95 St. Tsl. (70S) 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 vr -12 v p p

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzle, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670

1185 Dundee Avė., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzle Ava., Chicago 

(312) 776-6969 arba (312) 469-4441
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

3315 W 55lh St., Chicago. IL
Tel. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 698-8101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Ava.
Usla, IL 60532

Tai. 708-963-1410DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 S. Herlem, tel. 708-594-0400 

Brldgevlew, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzle

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

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

Namų 708-44S-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

Tel. keblneto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Avė., Cicero

Kasdien t iki 8 v. v 
išskyrus Ireč Šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchMter St., Elmhursl, IL SOI 26 

708-841-2609
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 709-934-1120

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

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ava. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

akių LIGOS
Good Semarltan Medlcal Center- 

Napervllle Cempua
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzle, Chlcego 6O6S2 
Tel. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p 7 v v . antr 9 v r -12. 
ketvd 12 - 4 v p p . penktd 12 6 v v

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopijų.

ŠV. ANTANO PARAPIJA 
KVIEČIA

Sekmadienį, kovo 19 d., po 
10:30 vai. šv. Mišių Šv. Antano 
parapijos patalpose vyks kol- 
dūnų-virtinių pietūs ir bus rodo
ma vaizdajuostė sol. Virginijos 
Bruožytės-Muliolienės koncerto 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre, vykusio š.m. vasario 26 d. 
Visuomenė kviečiama dalyvau
ti.
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Žengia broliai — Lietuvos savanoriai. Nuotr. Rimanto Bagdono

LIETUVOS SAVANORIAI 
ŠVENČIA

Rodos, dar taip neseniai Lie
tuvos savanorių štabo pastate, 
kaip bitės avilyje, dūzgė 
susirinkę į savanorių ketvir
tąsias metines Lietuvos Respub
likos garbingi vyrai, Lietuvos 
partizanai, kitų rūšių ginklo 
broliai, Vilniaus visuomenė, 
savanorių šeimos nariai, moks
leiviai.

Lietuvos savanorių vadas pul
kininkas leitenantas Arvydas 
Pocius pradėdamas šventę pa
žymėjo:

— Mes, švęsdami savo ketve 
rių metų jubiliejų, esame žymiai 
vyresni, nes esame prisiėmę 
savo senelių 1918 metų savano
rių ir savo tėvų, 1941 bei 1944 
metų partizanų pareigų ir sie
kių tęstinumą. Tad būkime ver
ti jų darbų ir jų sudėtos ant 
Lietuvos laisvės aukuro aukos.

Salės vestibiulyje, štabo kori
doriuose — net trys parodos. 
Prie nuotraukų stendų rimto

amžiaus partizanas aiškina 
moksleiviams apie žuvusius už 
Lietuvos laisvę jo kovos 
draugus. Kitame koridoriuje 
gyvą susidomėjimą sukėlė 
savanorio, vyresniojo leitenan
to Stanislovo Petraškos auto
rinė originalių paveikslų 
paroda. Pasitarimų salėje gar
bingi svečiai apžiūri, vertina 
Lietuvių tautos genocido aukų 
atminimo instituto memoriali
nio meno dirbtuvių čia pirmą 
kartą surengtą memorialinio 
meno parodą ,,Nepašarvo
tiems”. Parodoje eksponuojami 
skulptorių Jono Jagėlos ir 
Kęstučio Norkūno, bei kūrėjo 
Romualdo Navicko sukurti Lie
tuvos Laisvės kovotojų atmini
mo įamžinimui paminklų mode
liai. Parodą aplankę svečiai 
išsakė daug pastebėjimų, siū
lymų, nuomonių. Instituto di
rektorius, Vilniaus rinktinės sa
vanoris Romutis Bonifacas Mik

Latvijos Respublikos žemsargių pulkininkas Janis Hartmanis įteikia SKAT 
vadui pulkininkui leitenantui Arvydui Pociui Latvijos žemsargių lauko 
uniformą.

Nuotr. Rimanto Bagdono

šys numatė priemones telkti vi
suomenę skulptūrų kūrimui.

Skautai ir moksleiviai apgulę 
stalus ir stendus su savanorių 
vartojamais ginklais. Įdomu. 
Galima rankose ginklą palai
kyti, į tikrą šarvuotį įlipti ir per 
šaudymo angas pasidairyti.

Ilga eilė nutįso prie lauko 
virtuvės ir senas, ir jaunas 
laukia šio kareiviško lauko ska
nėsto.

Rodos taip neseniai...
O šiandien savanoriai su savo 

pirmtakais partizanais ir sve
čiais mini Lietuvos nepriklau
somybės septyniasdešimt sep
tintąsias metines. Jau vis dau
giau ir daugiau mus lanko 
mums padedantys, mus mylin
tys, mus gerbiantys svečiai.

I pagarbiai sustojusių pilną 
žmonių salę įnešama savanorių 
vėliava. Giedamas himnas. Sa
vanoriškosios krašto apsaugos 
tarnybos vadas pulkininkas 
leitenantas Arvydas Pocius 
syeikina svečius, trumpai 
nusako šventės programą. De
monstruojama savanorių kino 
studijos ,J?ro Patria” parengta 
kino juosta apie savanorių ket- 
verių tarnybos ir gyvenimo 
metų minutes. Ekrane praslen
ka taip atmintinos Lietuvai ir 
savanoriams akimirkos. Lietu
vos Respublikos Krašto ap
saugos ministras Linas Linkevi
čius sveikina, susirinkusius: 
„Ačiū, kad mes čia, kad esame 
ir būsime kartu. Būkime vienin
gi gražioje Lietuvoje, nes mūsų 
nedaug”.

Ministras pranešė, kad Igna
linos rajone buvo apdovanotas 
106 metų Lietuvos savanoris — 
partizanas Silvestras Šileikis, 
kuris visą savo gyvenimą išsau
gojo stiprią meilę Lietuvai.

Savanorius sveikina Lietuvos 
Šaulių sąjungos vadas Rim
vydas Mintautas. LŠS Išeivijoje 
Šaulių ordinu apdovanojamas 
pirmasis savanorių štabo vir-

paminklas rezistencijos 
kovų ir genocido aukoms

Praėjusių metų lapkričio mėn. 
Kauno miesto tarybos spren
dimu buvo sudarytas organiza
cinis komitetas rezistencijos 
kovų ir genocido aukų pamink
lui Kaune pastatyti. Komitetą 
sudaro: Kaimo m. meras A. Rač
kauskas, organizacinio komite
to pirmininkas; miesto depu
tatas A. Dragūnevičius, or
ganizacinio k-to pirm. pavad.; 
nariai — prof. A. Dundzila, 
lietuvių atstovas užsienyje; 
poetas R. Keturakis; Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus 
Okupacijos ir pasipriešinimo 
kovų skyriaus vedėjas A. 
Markūnas; Šv. Mykolo Arkan- 
gelo (Įgulos) bažnyčios klebonas 
rėkt. R. Mikutavičius; Kauno 
m. valdybos Urbanistikos ir 
architektūros skyriaus vedėjas 
V. Paipalas; Kauno dailės in
stituto rektorius V. Palys; 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos Kauno skyriaus pirmi
ninkė J. Stadalnikienė.

Šįmet vasario 8 d. įvykusiame 
rezistencijos kovų ir genocido 
aukų atminimo įamžinimo ko
misijos posėdyje (pirmininkavo 
A. Dragūnevičius, sekretoriavo 
E. Almonaitienė) svarstytas au
kų įamžinimo paminklo klausi
mas. Jame informuota, kad gau
tas oficialus tautiečių atstovų

užsienyje sutikimas paminklo 
idėjos įgyvendinimui, kad kai 
kurios Kauno miesto organiza
cijos sutinka prisidėti prie 
konkurso paminklo statybai or
ganizavimo, žymių žmonių norą 
dalyvauti organizacinio komite
to darbe.

Kauno m. valdybos potvarkiu 
organizaciniam komitetui pa
vesta sudaryti specialistų 
grupes, kurios bus atsakingos 
už paminklo konkurso organiza
vimą, vietos parinkimą, projek
tavimą ir konkretų asmenį, 
atsakingą už šio paminklo sta
tybą. Be to. nutarta pavesti 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungai įsteigti fondą rezisten
cijos kovų ir genocido aukų 
įamžinimui, paskelbti spaudoje 
ir kviesti Lietuvos žmones ir 
tautiečius pasaulyje prisidėti 
aukomis ir konkrečiais pasiūly
mais prie šios svarbios ir reikš
mingos idėjos Lietuvių tautai 
įgyvendinimo. Neoficialiomis 
žiniomis, šiuo metu paminklo 
statybos organizatoriai jau 
nagrinėja dvi galimas vietas, 
kuriose gali būti statomas pa
minklas tautos kančiai įamžinti 
— šalia atstatomos Prisikėlimo 
bažnyčios Žaliakalnyje ir ant 
Aleksoto kalno.

Pranas Abelkis

Savanorių parodą lanko Lietuvos Respublikos kariuomenės vadas gen. Jonas 
Andriškevičius. Su dimisijos mąjoru Stasiu Zaikausku domisi savanorių
ginklais.

šininkas pulkininkas Jonas Ge
čas. Dėkodamas už apdovanoji
mą, pulkininkas Jonas Gečas 
primena, kad esame per daug 
nusižeminę, per daug nuolaidūs. 
Ragina visus prisiminti Lie
tuvos generalinio štabo majoro 
Vytauto Bulvičiaus raginimą — 
būti drąsiems, darbštiems ir 
narsiems. Drąsumas turi būti 
mumyse, mūsų dvasioje, tada 
mes laimėsime. Leiskime vi
siems nedraugams suprasti, kad 
į šią šventą Lietuvos žemę kelti 
kojos su nedraugiškais tikslais 
niekam nevalia.

Savanorius sveikina Lietuvos 
Skautų sąjungos vyriausias 
skautininkas Algirdas Berke-

Nuotr. Rimanto Bagdono
vičius.

Tautiniais rūbais apsiren
gusios mokinukės gražiai 
pašoko lietuvių tautinį šokį.

Poetas Kęstutis Genys dekla
mavo savo eiles.

Lietuvos Šaulių sąjungos 
Kauno centrinis vyrų choras 
„Perkūnas” padainavo mūsų 
mėgstamas dainas.

Kiekviena šventė savano
riams — tai pasiruošimas istori
jos peržiūrėjimui, savo darbo 
įvertinimui ir drauge ruoši
masis tolimesniam kasdieni
niam Lietuvos nepriklauso
mybės išsaugojimo darbui.

Savanoris pulk. ltn. 
E. Jakimavičius

Danutė Bindokienė

Estija sugrįžo „namo”
Iš trijų Bultijos valstybių, 

atsikračiusių sovietinės okupa
cijos, Estija buvo laikoma sėk 
mingiausia ir pažangiausia, o 
Lietuva, nors didžiausia, labiau
siai atsilikusi savo krašto 
vidaus reformomis. Šiauriau
sioje pozicijoje prie Baltijos jūros 
esančiai Estijai (gyv. 1.6 mil., 
maždaug trečdalis rusakalbių) 
daug daugiau įtakos turėjo lais
vų kaimyninių kraštų, ypač 
Suomijos, kultūra net komunis
tinio režimo laikais, o po nepri 
klausomybės atkūrimo 1991 m. 
susilaukta gausesnė talka iš 
užsienio. Pokomunistinės Esti
jos vyriausybė pasižymėjo lais
vosios rinkos sukūrimu, sparčia 
privatizacija ir visų gyvenimo 
sričių modernizavimu. To 
priežastis — 1992 m. į valdžią išrink
ti jaunesnės kartos žmonės, labiau- 
susipažinę su vakarietiškos rin
kos metodais ir nebijoję juos tai
kyti savame krašte.

Praėjusį savaitgalį Estijoje 
įvykusių rinkimų rezultatai 
nemažai nustebino užsienio 
politologus, kai stambia balsų 
persvara laimėjo konservatyves
nių pažiūrų ir vyresnio amžiaus 
asmenys, daugiausia buvę ko 
munistų partijos nariai. Gyven
tojai jiems atidavė 47% balsų ir 
41 iš 101 vietos Estijos parla
mente. Didelis pralaimėjimo 
smūgis kirstas Tėvynės partijai, 
pirmųjų posovietinių laisvųjų 
rinkimų metu 1992 m. gavusiai 
daugumą valdžios vietų

Tvirtinama, kad Estijos vals 
tiečiai ir vyresnio amžiaus 
gyventojai savo balsavimu iš
reiškę nepasitenkinimą vai 
dančios partijos reformomis, k u 

rios buvo daugiausia nukreiptos 
į pramonę, prekyba ir miestų 
ekonomiką, paliekant nuošalyje 
žemės ūkį ir aplamai kaimą 
Vakariečiai stebėtojai linkę 
tikėti, kad rinkimai per daug 
nepakeis Estijos valdžios ryžto 
turėti subalansuotą valstybinį 
biudžetą, pastovią valiutą ir 
palankų klimatą užsienio inves
ticijoms. Galbūt labiausiai nu
kentės pasikeitimai krašto 
viduje.

Šiais rinkimais Estija įsiri
kiuoja į tarpą kitų laisvųjų 
respublikų, beveik tuo pat metu 
— bent oficialiai — atsikračiu 
šių komunizmo. Daugumas jų 
nuo to laiko į valdžią vėl įsodino 
buvusius partiečius. Tiesa, Es
tijoje daugiausia balsų su
rinkusių kandidatų iš Koalicijos 
partijos ir Valstiečių sąjungos

vadas Pit Vahi, spaudos konfe
rencijoje griežtai užprotestavo, 
kai jį pavadino „buvusiu ko 
rnunistu”, pabrėždamas, kad 
tautai dabar būtina laikytis 
dešiniosios krypties. Reformuo
tojų partijos vadas Siim Kalias 
(partija gavo 16.3% balsų, arba 
19 vietų parlamente) išsireiškė, 
kad kai kurie žmonės dar vis il
gisi netolimos praeities ir negali 
prisitaikyti prie greito pasikei
timų tempo, todėl ir balsavo už 
komunistinio režimo pali
kuonis. Nutylima kita galima 
prielaida, kad galbūt užkietėję 
vietiniai komunistai, sovietijos 
subyrėjimo ir nepriklausomybės 
atkūrimo laikinai suvaryti į 
„antrą planą”, nuo to laiko jau 
spėjo atsigauti, susiorganizuoti 
ir paveikti kai kuriuos gy
ventojų sluoksnius, nusivylu
sius, kad Estijoje „per naktį” 
nesukurta visapusiška gerovė, 
kad kelias į savarankišką, 
demokratišką gyvenimą nėra be 
kliūčių. Lengviausia išeitis — 
atiduoti valdymo galią tiems, 
kurie moka pažadėti viską, ko 
tik tauta stokoja. Be abejo, 
priešrinkiminės kampanijos 
metu nesnaudė ir Maskva, juo 
labiau, kad Estijos vyriausybė 
drįso pripažinti Čečėniją ir pa
smerkti Rusijos smurtą prieš 
čečėnus- Dabar, kai visos trys 
Baltiji valstybės yra vėl 
„savųjų” valdomos, Maskvai 
galbūt bus lengviau su jomis 
„susišnekėti”.

Verta prisiminti, kad kovo 25 
d. Lietuvoje taip pat vyks bal
savimai — savivaldybių rin
kimai Kol kas savivaldybės, 
atrodo, laikėsi gan sava
rankiškai nuo LDDP įtakos, 
todėl bus įdomu patirti rinkimų 
rezultatus. Stebina informacijos 
stoka Lietuvos piliečiams, šiuo 
metu gyvenantiems užsienyje. 
Iki kovo 25 d. laiko nebedaug, 
o klausimų gausybė: kokia 
b I .v ioio tvarka, kaip, kada ir 
kih ,ie turi registruotis, balsuo
ti? Neįprastu tyla ir iš Lietuvos 
ambasados, konsulatų. Ko lau
kiamu, ar kad liktų kuo mažiau 
laiko ir žmonės nespėtų balsuo
ti? Juk JAV, ypač Čikagoje, 
gyvena nemažai tautiečių, nese
niai atvykusių iš tėvynės, no
rinčių dalyvauti demokratiškų 
rinkinių procese. Nerasdami ki
tur atsakymų, kreipiasi ir į 
mūsų redakciją, bet mes taip 
pat jų patenkinti negalime, nes 
tebelaukiame oficialios informa
cijos iš atitinkamų šaltinių.

IS IPATELIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS
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Dovinai dar nebuvo sugulę, tai ir Juozukas užėjo į 

vidų, bet apie baltą zuikį nei jis, nei Natalija neužsiminė. 
Kitą rytą, šeriant gyvulius, Juozukas neiškentė ir 
pasakė tėvui. Naktį nesnigo, tai pėdos tebeturėjo būti 
kaip buvusios. Abudu nuėjo pažiūrėti. Eidami Natali
jos ir Juozuko pėdomis, lengvai rado vietą, iš kurios 
zuikis pakilo, bet zuikio pėdų ir į tą vietą nė iš vienos 
pusės nebuvo. Jos tik čia prasidėjo, ėjo tarpais Natali
jos ir Juozuko pėdų užmindžiotas, bet dar gerai 
atsekamos ligi dviejų spirų, o ten vėl jokio ženklo, kad 
iš čia zuikio nubėgta.

— Tai ką pasakysi? — paklausė Juozukas.
— Ar judu ne tyčia, tik mane paerzinti tokias pė

das padarėt? — savo ruožtu paklausė ir tėvas.
Valandėlę pažiūrėjo į vienas kitą, o sūnus pasakė:
— Jos tikro zuikio, kurį abu su Natute matėm. Jeigu 

būčiau zuikienos parnešęs.
— Taigi, jeigu... — teatsakė tėvas ir abu tylėdami 

sugrįžo į trobą, kur ant stalo jau garavo dubuo kopūs
tų. Ženklas, kad pusryčiai buvo gatavi ir tuoj bus laikas 
į bažnyčią.

Pirmadienį susipynė daug darbų. Deveikienė 
užsimerkė žlugtą, o tėvas su Juozuku užsiėmė džiauti 
linus. Tuoj po pusryčių motina priemenėje užkūrė ugnį 
pavirinti iš vakaro sumerktus skalbinius ir paprašė 
Juozuko, kad iškirstų kūdroj eketę.

— Tik neprabaksnok kaip žvirblis su snapu. Turiu 
paklodžių, tai mažoj eketėj nėra kur nei praskleisti, nei 
kaip praskalauti.

— Gerai, mamute, nepagailėsiu.
— Ir nekirsk prie pat krašto, kad vanduo nesidrums

tų.
— Pamėginsiu pataikyti į patį vidurį.
— Nebūtinai į patį, bet kad būtų kur giliau.
Kai motina paskutinius žodžius sakė, vaikas kirvį 

pašvytuodamas, jau buvo už durų.
Priemenėje dar pasiėmė ražą. Pirma ražu nušlavė 

gerą dalį kūdros, kad motinai nereikėtų po sniegą brai
dyti, paskum užsiėmė poros žingsnių keturkampį ir ėmė 
kirsti. Pirmą sykį einant aplinkui, ledas skambėjo kaip 
metalinis ir jo atšaržos tiško į visas puses, kartais net 
kirto į veidą. Antrą kartą einant, jau ėmė rodytis van
duo, o trečią — jau nebe žvangančio ledo, bet šalti vandens 
purslai ėmė tikšti į akis. Juozukas savo ritmo nelėtino, 
kol visur kirvis bekilto tik vandenį, tada atsitiesė, ranka 
apsišluostė aptiškusį veidą, delną perbraukė per kelnių 
šlaunį, kirvio kampą įrėmęs į vieną apkirsto ledo kraštą, 
paspaudė žemyn. Ledas pasviro ir, kirviu stipriau 
pastumtas, kiek palindo po ledu. Tada šluotražio kotu 
pastūmė iš kito šono, ir visas ledo luitas pasmuko tolyn, 
lyg visiškai nebuvęs. Eketes kirsdavo kasmet, bet tik 
pirmą kartą tepagalvojo, kad galima būtų taip padaryti, 
ir padarė kaip nieką. Vanduo pakilo lygiai su ledu, tad 
motinai bus daug lengviau ir velėti, ir skalauti.

Atnešęs kartį, permetė skersai, paskum atnešė net 
dvi lentas, kad ant vienos galėtų velėti, ant kitos dar 
velėsimus ar jau išvelėtus susidėti. Viską padaręs, dar 
gerai apžiūrėjo, ražu išbraukė keletą ledo atraižų, 
tebeplūduriuojančių eketės vidury, ir, pats savo darbu 
patenkintas, sugrįžo į trobą.

— Kad kiliau, tai ne eketę, bet visą ežerą iškirtau. 
Jeigu nebūtų šalta, galėtum net ir išsimaudyti. Ir kartį 
perdėjau, ir lentas užmečiau. Rogutės prie durų. Jeigu 
gatava, galiu dar ir visą Žlugtą nuvilkti.

— Nusivilksiu pati, o tu gali eiti pas tėvą. Jis jau 
išėjo.

Išėjo ir Juozukas.
Linai buvo sukrauti jaujos pasieny, ir tėvas jau buvo 

porą ardų prikimšęs. Abiems darbas ėjo greitai ir, dar 
šiek tiek pasišnekant, neprailgo visą jaują pridžiauti. 
Beliko tik pakurti krosnį ir palaukti, kol ugnis perdegs.

Egliniai kelmai, metais išsistovėję pašiūrėje ir prieš 
keletą dienų pakrauti į dar tebešiltą krosnį, įsiliepsnojo 
beveik be dūmų. Tėvas sėdėjo ant žemės prieš krosnį ir 
žiūrėjo, kaip liepsnos patrūkčiodamos rangosi tarp 
kalnų, Juozukas atkimšo vieną jaujos langelį, kad kros
nis daugiau gryno oro gautų ir atsisėdo šalia tėvo.

Abu tylėjo. Vieni pasilikę, juodu kalbėdavo tik kai 
buvo ką kalbėti arba, kai buvo kalbai tikras reikalas. 
Bet ir nekalbėdami mėgaudavosi tuo tyliu buvimu kar
tu, kuris gal geriausiai liudija dviejų žmonių tikrą 
artumą. Tėvas rankoje vartė nuo kelmo atitrūkusią 
riestą kelmo šaknį, dygusią iš keistai susivijusio kelmo 
šono ir galvojo, kokį naudingą daiktą iš jos galima būtų 
padaryti. Darant padaryti būtų galima daug ką: išeitų 
dailus vagis pavalkams pakabinti, gerai apdrožus, būtų 
geras dalgiui priekinis šienkojis, daili būtų ir galva 
žibintui, o Juozukas, kurio rankoje peilis sugeba virsti 
gyvu daiktu, galėtų puikią lazdai galvą išramtyti.

Juozukas tik sėdėjo, klausėsi, kaip liepsnų glostomi 
kelmai treškėjo, žiūrėjo, kaip pąjuosvėję ugnies liežu
vių galukai laižė įjuodusį krosnies priekaktį, kartais 
išlįsdami visiškai į priekį, lyžtelėdavo suodžių nubliz
gintą krosnies kaktą ir vėl, lyg to juodumo nudeginti, 
kad krūptelėję, traukdavosi į saugesnį priekaktį. Vienu 
tarpu akies kampučiu pastebėjo, lyg kas pro jaujos 
langelį būtų šmėkštelėjęs. Pasuko galvą. Ten vėl kažin 
kas lyg supleveno. Gal paukštis koks pajuto iš jaujos 
einančią šilumą. Tyliai pakilo, pritykino prie langelio

ir ėmė tėvą moti artyn.
Už langelio buvo zuikis. Ant paskutinių kojų pasi

stojęs stiepėsi į langelį, šniukštinėjo, uodė, matyti 
degančių kelmų kvapas traukė. Ir toks visiškai 
baltutėlis, o juodos akys lyg ir žybčiojo rausvom 
ugnelėm.

— Ar tik ne vakarykštis, — šnipštelėjo tėvui.
— Matyti, vėl atsirado, — šnipštelėjo ir tėvas.
Seniau baltų zuikių ne vienas buvo matęs. Pats 

Deveikis kartą net šovęs, bet buvo per toli, šautuvas, 
matyti, tiek nenešė ir zuikis nukūrė. Parėjęs pasakojo,! 
bet nelabai kas norėjo tikėti.

— Kad čia būtų šautuvas! — vėl sušnibždėjo 
Juozukas.

— Taigi, kad būtų, — atšnibždėjo tėvas. — O gražus! 
Iš arti tokį būtų net gaila šauti.

O zuikis net nenujautė, kad čia pat jį dvi poros 
medžiotojų akių žiūri. Jis taip atsidėjęs uodė, lyg jauja 
būtų pridžiauta ne linmarka trenkiančių linų, bet 
saldumu kvepiančių želmenų ar traškių kopūstų. Ilgos 
baltos ausys kartais priguldavo prie nugaros, kartais 
vėl pakildavo ir beveik sprausdavosi į langelį.

— Palauk, padarysiu ir be šautuvo, — vėl sušnibždėjo 
Juozukas ir prisiglaudė prie sienos šalia langelio. — Kai 
tik pakels ausis prie langelio, tuoj ir pačiupsiu. Tik toks 
didelis, vargu ar įtilps pro langelį. Gyvą pagavę, galėsim 
uždaryti vištininke, tegu ir kiti pamato, kaip baltas 
zuikis atrodo.

Jau tiesė ranką prie langelio, kai tėvas sulaikė.
— Taip nieko nebus. Tu bėk, palauk už kampo, kad 

nenubaidytum, o aš nutversiu ir palaikysiu, kol tu pri
bėgsi. Taip tikrai pasigausi m. Pasiimk maišą. Ant ar- 
pos šį rytą padėjau tuščią. Palaidą kaip tu išlaikysi. 
Draskysią kaip pašėlęs.

(Buk daugiau)
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Aš, Jeršanskaja (Dubrovičiū- 
tė) Rina, gimiau 1929.12.13 
Kaune. Mano tėvelis Dubrovi- 
čius Izaokas — medicinos dak
taras, gimė Kaune 1887 m. 
Mama Dubrovičienė (Neimanai- 
tė) gimė Kaune 1908 m.

1941 m. birželio 14 d. mūsų 
šeimą ištrėmė iš Kauno. Tėvelį 
geležinkelio stotyje atskyrė nuo 
šeimos į vyrų ešeloną, o aš, 
mama ir broliukas, Jakovas Du- 
brovičius, 1933 m. gimimo, 
patekom į kitą ešeloną. Mūsų 
vagone tarp kitų tremtinių „nu
sikaltėlių” buvo Lietuvos ka
riuomenės vado generolo Rašti
kio trys dukrelės su seneliais 
(generolo žmonos Smetonaitės 
Raštikienės tėvai). Jauniausiai 
a.a. Aldutei Raštikytei buvo tik 
apie 2 metukus, o seneliai, ypač 
senelis Smetona, visai senas ir 
labai ligotas žmogus.

Mus atvežė į trėmimo vietą 
Kamen na Obi, Altajaus kraštą. 
Patalpino į bendrą baraką ant 
upės kranto.

Pirma mirtis, pirma auka 
buvo mažoji Raštikytė. Buvo 
taip skaudu ir baisu, kad aš visą 
gyvenimą šitų laidotuvių nega
liu užmiršti. Po to atvažiavo iš 
NKVD, išvežė ir senelius, ir 
mergaites.

Apie vyrų ešeloną ir jų likimą 
mes labai ilgai nieko nežinojom. 
Vėliau mums pavyko sužinoti, 
kad jie lageriuose S’ llovsko 
srityje, Serovo rajo . Mano 
tėvelis buvo nuteistas, kaip 
politinis kalinys pagal 58/13 str. 
10 metų. O 1946 m. lageryje 
pagal 58/10 str. antrą kartą dar 
10 metų. Bausmę atliko lage
riuose Sverdlovsko srityje, vė
liau Mordovijoje.Potmos lagery-

; je. Po to 1955 m. buvo ištremtas 
L į Krasnojarsko kraštą, bet, lai- 
' kui bėgant, jam leido pakeisti
- trėmimo vietą, išvažiuoti pas 
; šeimą į Slavgorodo miestą.

Kai mus atskyrė 1941.06.14 
« Kaune, man buvo 11 metų, kai 
; tėvelis grįžo — mano dukrai 
. Rozalijai jau suėjo 2-ji metai,

nes praėjo 14 metų.
1942 m. mus surado močiutė. 

Kadangi mama sunkiai sirgo 
7 Kaune, o mes su broliuku bu- 
» vom mažamečiai vaikai, mums
- pakeitė trėmimo vietą į Slavgo- 
7 rodo miestą Altajuje, kur buvo

ištremta močiutė Neimanienė 
2 1883 m. gimimo su sūnum Sa- 
; lomonu Neimanu, 1924 m. gim.
- Senelis Simchelis Neimanas 
7 1879 m. gimimo mirė lageryje 
7 Archangelsko srityje, Puksos
- rajone.
; Tarp tremtinių Slavgorode 
; buvo ir mano būsimas vyras su 
“ šeima — Dovydas Jeršanskis 
X 1884 m. gim. (mirė Slavgorode

1949 m.), Pere Jeršanskienė
1889 m. gim. (mirė Slavgorode 

7 1954 m.), jų sūnus, mano vyras,
Ruvimas Jeršanskis 1922 m. 
gim. Slavgorode buvo daug 
tremtinių iš Lietuvos, tarp jų

‘ lietuviai, žydai, lenkai, rusai. 
Lietuviai. Buvę pasienio

policininkai Marčinskas ir Jar
malavičius su šeimomis iš Perlo-

; jos, Preiskenis su šeima iš
Varėnos.

Bolienė su vaikais iš Varėnos,
Bolys — pasienio policijos vach
mistras — mirė lageryje. Barz
da su šeima — Merkinės polici
jos nuovados viršininkas. Varė-

-nos šaulių būrio vadas La-
/piniauskas.

Mokytojai — Makaraitis su 
šeima iš Nedzingės, Mickus su 

. šeima iš Varėnos, Varanauskas 
ir Janulevičius su šeimomis iš 
Merkinės, Vilutis su šeima, Ži- 
baitienė ir Verbickienė su 
dukra iš Nedzingės (vyrai moky
tojai mirė lageryje).

Drunis su žmona, Matulaitis 
su šeima. Vidaus reikalų minis
terijos juristas Jakobas su šeima 
iš Kauno.

Ūkininkai: Kubėkas su 
žmona, Juškelis su šeima, Ša-

lomskis su šeima — visi iš 
Aukštadvario.

Dvarininkas, medicinos dak
taras Mongirdas su šeima iš 
Aukštadvario. Smailienė, Rudo
kienė, Korlienė, Valiukienė, 
Aukštikalnienė (vyrai buvo 
lageryje).

Žydai: Gudinskas su žmona iš 
Kauno, Soloveičikas su žmona 
iš Kauno, Peškinienė su vai
kais, Kremerienė su vaikais, 
Dušnickienė su sūnum, Neima
nienė su sūnum, Pulerevičienė 
su šeima, Goldbergienė, Flinkie- 
nė su šeima (visi vyrai buvo la
geriuose) — visos šeimos iš 
Kauno, Kubickienė su sūnum 
(vyras lageryje) iš Merkinės, 
Odincienė su šeima (vyras mirė 
lageryje) iš Merkinės, Vitenber- 
gienė su sūnum (vyras mirė 
lageryje), Jeršanskis su šeima iš 
Varėnos, Necienė iš Žiežmarių 
(vyras lageryje) ir kiti.

Rusai: dvarininko Lvovo šei
ma — Lvovienė su vaikais (vy
ras mirė lageryje) iš Varėnos 
rajono.

Lenkai: Žilinskio šeima 
(Žilinskis mirė lageryje) iš 
Nedzingės.

1942 m. Andriulionis, Prei
skenis, Matulaitis, Varanaus
kas, Barzda, Tomas ir Randis 
buvo suimti Slavgorode ir nu
teisti pagal 58 straipsnį.

1948 m. buvau pabėgusi iš 
tremties, bet mane suėmė 1949 
m. vasario 2 d. Kaune. Buvau 
įkalinta Kauno kalėjime, nu
teista už pabėgimą iš tremties 
82 str. 3 metams, po to ištremta 
atgal į Slavgorodą.

1952 m. susituokėm su Ruvi- 
mu Jeršanskiu, 1953 m. gimė 
dukra Rozalija, o 1957 m. - 
dukra Jelena. Rozalija su šeima 
gyvena Vilniuje, o Jelena — 
Samaroje ir nepaisant to, kad 
gimė tremtyje, negali gauti 
pažymos, kad turi teisę į 
Lietuvos pilietybę. Labai sudė
tinga gauti vizą (nes išduodama 
tik Maskvoje ir Peterburge), 
kad atvažiuoti mus aplankyti, 
vyras, II grupės invalidas, o aš 
iš namų nagaliu išeiti dėl kojų 
ligos.

Mes daug metų svąjojom grįžti 
į Tėvynę, bet pasisekė tik 1992 
m. Daugiau, kaip 50 metų ilgė
jomės Lietuvos, mūsų tėvų ir 
protėvių žemės, labai džiaugia
mės, kad galu gale grįžom į 
Tėvynę, tik gaila, kad jau su 
tokiais negalavimais.

Bet mes, buvę tremtiniai, ga
lime didžiuotis, kad ir buvo

Duona dalijama vargstantiems tautiečiams Kaune.
Nuotr. Prano Abelkio

CLASSIFIED GUIDE

FOR RBNT
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tm,apyl. 71 St. Ir Washtenaw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiam asmenim. Yra 
Šaldytuvas ir virimo plyta $325 į mėn. + 
„security dep.'*. Kreiptis Į Almą nuo 6 
v.r. Iki 3 v. p.p., tel. 312-476-8727.

Išnuomojama* erdvus, modemus 6 
kamb. bt., antrame aukšte su cen- 
traliniu oro vėsinimu Marųuette Pk. 
apyi. 8800 Į mėn. ♦ „aec. depoeft”. 
Kreiptis tarp 2 v. p.p. - 8 v.v. tel. 
312-438-7030.
----------------------------
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RE/MAX
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1(31*2) 588-5858 
(708) 425-7161

GREIT
PARDUODA

sunku, nevisada buvom sotūs, 
kartais šalom be tinkamų dra
bužių, bet visi tremtiniai buvo 
labai padorūs, sąžiningi, drau
giški, nuoširdūs, gerbdavome 
vieni kitus, padėdavom vieni 
kitiems, kuo tik galėdami. Mus 
lietuvius (Lietuvos piliečius) 
tremtyje vietiniai gyventojai 
gerbdavo, kaip darbščius ir 
padorius žmones.

rrfi ■ s ■
P.S. Kai mes buvom lageriuo

se, tai tremtiniai'irgi padėdavo 
vienas kitam, ypač jaunimą glo
bojo. Man lageryje tikra mama 
buvo a.a. Ona Tamariūnienė, 
tremtinė iš Kaišiadorių mies
to, ištremta į Burlą Altajaus 
krašte. •

R. Jeršanskaja

DUONELĖ
ALKSTANTIEMS

Kauno pensininkų sąjunga 
ėmėsi iniciatyvos padėti vargs
tantiems tautiečiams. Nors 
duonelės kepaliuką savaitei — 
ir tai didelis džiaugsmas alk
stantiems broliams ir seserims, 
kurie, imdami į rankas duonelę 
kasdieninę, neretai priglaudžia 
prie krūtinės, o akyse pasirodo 
vilties ir džiaugsmo ašaros...

Pensininkų sąjunga kreipėsi 
paramos į uždarąją akcinę ben-, 
drovę „Kauno kraštas”, jos gen. 
direktorių Petrą Bušauską, pra
šydami surasti galimybę skirti 
nors ir nedidelį kiekį duonos 
gaminių — pyragų, „Kauno” ir 
„Palangos” duonos. Jautrus 
kito bėdai žmonės surado tokią 
galimybę. Kas savaitę nemažai 
kepaliukų duonos kauniečiams

Marija GarSvienė su varginga lietuve aenute Kaune, kai buvo dalijama 
alkstantiems duonelė.

Nuotr. Prano Abelkio

pensininkams skiria ir akcinė 
bendrovė „Kauno duona” (di
rektorius Juozas Verbickas). 
Tris kartus per savaitę Pensi
ninkų sąjungos pirmininko pa
vaduotoja Marija Garšvienė, 
padedant aktyvesnėms mote
rims, dalija duoną kasdieninę 
vargstantiems kauniečiams.

Lietuva skursta ne mėnesiais, 
bet dienomis, nes mokesčiai, 
būtiniausių maisto prekių kai
nos „auga kaip ant mielių”. Tad 

1 riusivylimas, apatija ir baimė dėl 
rytdienos apėmė daugumą Lie
tuvos gyventojų. Tokia tad da
bartinės valdžios, vadovaujamos 
LDDP, politika. Taip ji rengiasi 
naujiems savivaldybių rinki
mams.

Pranas Abelkis

DAUGIAUSIAI PINIGŲ
IŠLEIDŽIAMA MAISTUI

Lietuvos Statistikos depar
tamentas paskelbė duomenis 
apie gyventojų išlaidas. Tiek 
mieste, tiek kaime gyvenantys 
daugiausiai lėšų išleido maistui: 
mieste — 54.9, kaime — 53.5 
procentų visų išlaidų. Po to ėjo 
išlaidos būstui, kurui ir energi
jai, kurios mieste sudarė 14.5 
procentų, kaime — 11.5 procen
tų., Trečiojoje vietoje — išlaidos 
drabužiams ir avalynei: mieste 

l— 10.6 procentų, kaime — 12.2 
procentų išlaidų. Mažiausiai lė
šų, pasak statistikos, vienas šei
mos narys skyrė sveikatos prie
žiūrai ir medicinos paslaugoms: 
mieste — 1.6 procentų, kaime — 
2.4 procentų visų išlaidų.

Tokius duomenis statistikos 
specialistai gavo 1994 m. gruo
džio mėn. ištyrę 1,607 Lietuvos 
šeimų pajamas ir išlaidas. Du 
trečdaliai tiriamų šeimų atrink
ta miestuose, trečdalis — kaime, 
kas atitinka gyventojų išsidės
tymą.

(Elta, 02.21)

ŠEIMOS METAI BAIGĖSI, 
ŠEIMOS NEPAGAUSĖJO

Lietuvoje ir toliau mažėja na
tūralus gyventojų prieaugis, 
mažėja santuokų. 1961-70 m. iš
l, 000 gyventojų tuokėsi 9.2 
proc; 1993 m. — tik 6.47 proc. 
Buvo pasiektas savotiškas ištuo
kų rekordas: praėjusiame de
šimtmetyje 100 santuokų teko 
vidutiniškai 36 ištuokos, 1993
m. — 60 ištuokų. Apie 40 proc. 
Lietuvos moterų yra vienišos.

Lietuvos visuomenė sparčiai 
senėja. 1991 m. vieną pensinin
ką išlaikė 2.11; 1992 m. 1.87; o 
1993 m. — 1.64 dirbančiojo. 
Ateinančio šimtmečio pradžioje 
pensininkų bus tiek, kiek ir 
gyventojų iki 15 metų amžiaus. 
1989 m. Lietuvoje žmonės gyve
no vidutiniškai 71.8 metų, o 
1993 — tik 60.07 m. Per 1988- 
1993 m. vyrų vidutinė gyveni
mo trukmė sutrumpėjo 4.6
metų, o moterų — 1.6 m.

..•.■'•i7
1991 m. Lietuvoje' nau

jagimius pradėta registruoti 
pagal Pasaulinės sveikatos or
ganizacijos rekomendacijas. 
Nauja registracijos tvarka išryš
kino didelį kūdikių mirtingu
mą. Iš tūkstančio gimusių 1990 
m. vidutiniškai mirė 10.3; 1991
- 14.3; 1992 - 16.5; 1993 - 
15.6 kūdikių.

Palyginamaisiais skaičiais 
abortų Lietuvoje daroma 2-3 
kartus daugiau negu Švedijoje, 
Danijoje, Prancūzijoje. Daugiau 
kaip pusė šeimų augina tik po 
vieną vaiką. Ir tik 0.7 proc.-po 
penkis ir daugiau. Šie duome
nys paskelbti „Lietuvos aido” 
dienraštyje. Straipsnio autorius
— socialinių mokslų daktaras 
Antanas Petrauskas susirūpi
nęs klausia skaitytojų: „Ar 
neištiks prūsų likimas?”

(Elta, 01.06)

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-770-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

RIMAS L. STANKUSe
• Perkant ar parduodant
•> Greitas,ir sąžiningas patarnavimas
• ML6 ;ompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žeme
• Pąnsininkams nuolaida

10%—20%—<30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208*/z West 95th Street 

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

TELEPHONE
CALLS

TO LITHUANIA
ANY DAY, ANY TIME

$0.85 PER/MIN 
(617)489-5952 

AOF International 
(We also need agents)

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

H. Deckys 
Tfl. 585-6624

KMIECIK 8EALTORS
7922 S. Putoki Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER
284-1900

jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asrųeniškai 
patarnaus. Įkainavimas,veltui.

HELP WANTED

CONSTRUCTION
Mušt have asphalt experlence; mušt 
have a COL; mušt know paving equip- 
ment.

Tel. 1-706-462-6165

LAMCO LANDSCAPING 
& MAINTENANCE CO. 

VVashington, D.C.
Ieško darbininkų pjauti žolę 
pradedant balandžio mėn. 

Pradinė alga $8 į vai.; būtinai 
turėti darbo leidimą (work per- 
mit). Parūpinslm butą veltui 
gyventi kartu su kitu lietuviu. 
Kreiptis prieš balandžio mėn.: 
Aleksas, tel. 202-244-2373

TRANSPAK
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, 
multi vitaminai. 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

DRAUGE GAUNAMI RELIGINIAI 
LEIDINAI

ŠV. R. NAUJASIS TESTAMENTAS. Kun. Česl.
Kavaliauskas. 648 psl..................................... $10.00

ŠV. R. SENASIS TESTAMENTAS. Penkiaknygė.
Kun. Ant. Rubšys. 448 psl........................... $12.00

ŠV. R. SENASIS TESTAMENTAS. Istorinės
knygos. Kun. Ant. Rubšys. 811 psl...........  $12.00

VIEŠPATIE IŠKLAUSYK MANĘS. Maldaknygė.
Kun. K. A. Matulaitis. MIC. 640 psl........... $5.00

AUŠROS ŽVAIGŽDĖ. Maldaknygė. Kun. P. K.
Kirvelaitis. 159 psl............................................. $3.00

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. Išeivijos maldos ir
giesmės. Kun. dr. P. Aleksa. 254 psl. .. $1.00

JAUNUOLIŲ MALDOS. Kun. P. K. Kirvelaitis. 159
psl........................................................................... $1.00

MALDŲ RINKINĖLIS. Red. K.J.K. 263 psl. ... $1.00
ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE. I dalis. Kun. Ant. Rub

šys. 430 psl......................................................... $9.00
ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE. II dalis. Kun. Ant.

Rubšys. 477 psl............................................... $10.00
MOTINA GAILESTINGOJI. Kun. dr. J. Prunskis.

119 psl.................................................................. $1.00
KRISTAUS KANČIA. Klem. Brentano. 349 psl. $3.00
DIDŽIOJI PADĖJĖJA. Dr. A. Maceina. 234 psl. $3.00 
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Valutis.

230 psl.................................................................. $7.00
KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOJE. Kun dr. J. Gutaus

kas. 283 psl........................................................ $4.00
MANO PIRMOJI KOMUNIJA. Ing. Bublienė ir kun.

Kęst. Žemaitis, ui psi..................................... $5.00
KĄ MES TIKIME. K. P. Celiešius. 193 psl.........  $4.00
TIKIU, I, II, III, IV, V d. Kat. tikybos vadovėliai.

Visos penkios knygos po............................. $5.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
prideda Sales tax 8,75 nuo knygos kainos. Tačiau visi tiek 
Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai prideda supaka- 
vimo ir pašto išlaidų apmokėjimui.

r*i. '•



Prof. Vytautas Landsbergis padeda vainiką prie Žuvusiųjų dėl Lietuvos 
laisvės paminklo Jaunimo centro sodelyje, Čikagoje. Svečias dalyvavo Čika
gos lituanistinės mokyklos ir ALTo Čikagos skyriaus ruoštuose Vasario 16 
minėjimuose vasario 11d

Nuotr. Vlado Žukausko

LIETUVOS PAŠTO 
PROBLEMOS - 

SUDĖTINGAS KLAUSIMAS
EDVARDAS ŠUI.AITIS

Turbūt, nerasime žmonių, ku
rie nebūtų siuntę paštu laiškų 
ar siuntinėlių į Lietuvą. Dauge 
lis tai darė, kuomet ten viešpa
tavo komunistinė valdžia, o 
dabar — šios rūšies bendravi
mas pasidarė masiškas. Nors 
valdžia pasikeitė, ir mūsų gim
tinėje įsitvirtina nepriklauso
mybė bei demokratija, pašto pa
tarnavimo Lietuvoje problemos 
neišnyko. Galima drąsiai teigti, 
kad padėtis pagerėjo: laiškų 
cenzūros, kokia ji buvo komu
nistiniais laikais, tikrai nėra, 
tačiau išliko eilė kitų blogybių.

Nenuostabu, kad „Draugo” 
laiškų skyriuje kartais pasirodo 
minčių šia tema. O taip pat ir 
„Draugo” red. D. Bindokienė 
vedamajame bandė narplioti šį 
sunkų klausimą ir, aš manau, j i 
gana vaizdžiai tai atliko.

Didžiausias mūsų tautiečių 
Amerikoje nusiskundimas — jų 
artimiesiems siųstų laiškų din 
girnas. Anksčiau būdavo skun
džiamasi, kad dingsta ir 
siuntinėliai ar dalis jų turinio 
išimama. Reikia pažymėti, kad 
šia tema Lietuvos spaudoje be
veik nebuvo rašoma, nors, mano 
nuomone, apie ją reikėtų daug 
ir dažnai rašyti, kol ji būtų 
išspręsta (žinoma, tai pasiekti 
turbūt neįmanoma).

Šiek tiek šviesos įneša Lietu
voje leidžiamas leidinys „Pašv<xs 
ir filatelija Lietuvoje”, 1995 m. 
Nr. 13 (tai prieš dvejus metus 
pradėtas leisti valstybinės įmo
nės „Lietuvos paštas” leidybos 
centro „Pašto ženklas” leidinys, 
išeinantis kas du mėnesiai, re
daktorius Z. Steponavičius). Šis 
leidinėlis (40 mažo formato pus
lapių) skirtas daugiau filatelijai, 
bet jame ir anksčiau buvo rašo
ma ir apie paštą, tačiau daugiau 
buvo gilinimąsi į jo istoriją, 
pasižymėjusių paštininkų ap
dovanojimus ar pan.

Arvydo Pranckūno rašinyje 
„Pašto inspekcija. Tikslas ir 
darbas” buvo paliesta ir mums 
rūpima tema. Čia minima, kad 
Lietuvos pašto saugumo pro
blemoms spręsti 1970 m. buvo 
įkurta speciali gamybinė tech
ninė laboratorija, o 1992 m. ji 
buvo pertvarkyta į Pašto in
spekciją. Pašto inspekcija kon
troliuoja kaip pašto tarnybos 
vykdo apsaugos darbus, diegia 
specialias organizacines techni
nes priemones bei tobulina tech- 
nologinius apsaugos procesus. 
Remdamasi sukauptais duome
nimis, analizuoja ir apibendrina 
paštuose siuntų praradimo ar

dalinio jų išgrobstymo atvejus, 
stengiasi nustatyti, kur tai 
įvyksta ir kas kaltininkas. Be 
to, rengia taisykles, instrukci
jas, veiksmų programas bei ki
tus pasiūlymus vertybių ap
saugai.

Taigi čia kaip tik ir atrastas 
siūlo galas, ir mūsų skaitytojai 
turėtų nepaleisti, ypač pareiš
kiant nusiskundimus dėl laiškų 
negavimo Lietuvoje. Kaip mato
me, nereikia rašyti Lietuvos 
ambasadai Vašingtone, kaip 
kad padarė „Drauge” išspaus
dinto laiško autorius, o visa tai 
galima nukreipti Lietuvos val
stybinės įmonės „Lietuvos paš
tas” Pašto inspekcijos skyriui 
(tiesioginis adresas nežinomas, 
bet jeigu taip būtų adresuotas 
laiškas, Lietuvoje tikrai žinos 
kam jį įteikti).

„Pašto ženkle” pateikiama ir 
įdomi statistika. Čia rašoma, 
kad iki 1992 m. Lietuvos paš
tuose dingdavo daug pašto siun
tinių arba jų turinio dalis. 
1981-1985 m. buvo dingę (gal
būt, geriau pavogti) 862 siun
tiniai, 1986-1990 m. — jau tik 
234, 1991 m. - 44, o 1992 m. - 
9 pašto siuntiniai. Apie 90 proc. 
siuntinių dingdavo Vilniaus 
pašto pervežimo centre. Nuo 
1992 m. labai sumažėjo siunčia
mų siuntų kiekis, todėl sumažė
jo ir jų vagystės, nes, kai yra 
mažiau siuntinių, jie saugiau 
laikomi, geriau kontroliuojami.

Toliau teigiama: „Nuo 1991 
m. iš siuntėjų ir gavėjų gauda
vome daug nusiskundimų, kad į 
Lietuvą siunčiami tarptautiniai 
laiškai dingsta, būna pažeisti, 
išimta valiuta. Daugiausia din
gusių laiškų buvo iš JAV, Ka
nados, Australijos, Vokietijos”.

Tuo metu beveik visa užsienio 
korespondencija buvo gaunama 
per Rusiją. Pašto inspekcija 
tada nustatė, kad maišai buvo 
atidarinėjami Maskvoje ir Pe
terburge. Todėl „Lietuvos 
pašto” įmonės vadovybė stengė
si, kad korespondencija iš užsie
nio būtų siunčiama per Kopen
hagą ir Frankfurtą prie Maino. 
Pradžioje tas pakeitimas padėtį 
pataisė ir dingimų žymiai 
sumažėjo, tačiau po kurio 
laiko vėl padaugėjo skundų, jog 
korespondencija, kuri buvo 
siunčiama iš užsienio per 
Frankfurtą prie Maino, buvo 
gaunama suplėšyta arba išimta 
iš pašto maišų. Kai kada mai
šuose trūkdavo net keleto 
kilogramų laiškų. Labai dažnai 
maišai su korespondencija iš

LIETUVOJE MIRĖ 
EKONOMISTAS 

ANTANAS 
MARČIULYNAS

Neseniai gauta iš Lietuvos ži
nia, kad Marijampolėje po ope
racijos sausio 28 d. mirė politka
linys, ekonomistas Antanas 
Marčiulynas. Palaidotas miesto 
kapinėse politinių kalinių ir 
tremtinių skyriuje. Velionio An
tano gyvenimo kelias buvo labai 
vingiuotas. Gimė 1905 m. sau
sio 21 d. Kunigiškių kaime, 
Balbieriškio valsč., Marijampo
lės apskr. Tėvų Kazimiero ir 
Magdelenos Urbanavičiūtės 
Marčiulynų vyriausias sūnus 
Antanas buvo išvežtas į JAV. 
Ankstyvą vaikystę praleido 
Waterbury, Conn. 1911 m. tėvai 
jau su trimis sūneliais grįžo į 
Lietuvą ir ūkininkavo Kuni
giškiuose.

1920 m. Antanas įstojo į Prie
nų „Žiburio” gimnaziją, kurią 
baigė 1928 m. Besimokydamas 
gimnazijoje, plačiai įsijungė į 
visuomeninę veiklą, dirbdamas 
su ateitininkais ir pavasarinin
kais. Buvo išrinktas Prienų ra
jono pavasarininkų valdybos 
sekretorium. Dalyvavo gimnazi
jos dūdų orkestre. Rašinėjo ko
respondencijas į „Ryto” 
dienraštį.

Iš pradžių Antanas stojo studi
juoti į V D universiteto Techni
kos fakultetą. Išrinktas į Mok
sleivių ateitininkų centro 
valdybą su paskaitomis lankėsi 
ateitininkų kuopose provincijo
je. Buvo paskirtas pavaduoti 
Ateitininkų namų administra
torių A. Bistricką.

Dėl laiko stokos nukentėjo 
studijos. Po dviejų metų perėjo 
į Teisės fakultetą ir baigė eko
nomikos skyrių. Antanas su ki
tais įsteigė „Iustitia” korpora
ciją ir jai pirmininkavo. 1931 m.

n '
111visos Lietuvos nepasiekdavo, 

nes dingdavo Frankfurte prie 
Maino. Po pakartotinų žygių 
Vokietijos pašte, „Lufhansos” 
lėktuvų bendrovės administra
cijoje ir Vokietijos ambasadoje 
Vilniuje, pateikiant įrodymus ir 
fotografijas, ten buvo įkurta 
speciali tarnyba siunčiamo paš
to apsaugai iki pakrovimo į 
lėktuvą.

„Pašto ženklo” rašinyje nori
ma teisintis, kad vagiama ne 
vien tik Lietuvoje arba net 
įrodyti, kad kitur tų ilgapirščių 
yra daugiau negu mūsų tėvynė
je. Todėl čia duodama tokia sta
tistika: 1993 m. Lietuvoje buvo 
prarastos 33 gautos iš užsienio 
registruotos pašto siuntos ir už 
jas buvo sumokėta 1,720 Lt 
žalos atlyginimas. Tuo pat metu 
užsienio pašto tarnybos prarado 
208 mūsų registruotas siuntas 
ir sumokėjo 200,000 Lt. atlygi
nimą. Rašinio pabaigoje prisipa
žįstamą, kad Lietuvoje pašto va
gių esama, nes rašoma, kad 
„per metus sugaunami 4-5 ilga
pirščiai, grobiantys korespon
denciją arba jos turinio dalį”. 
Viltingai nuskamba ir toks „pri
sipažinimas”: „Tenka pažymėti, 
kad Lietuvoje per švelnūs įsta
tymai tokiems asmenims, dir
bantiems, paštuose. Šiuo metu 
daug laiko prarandama, kol pa
gaunamas vagis, o teisėtvarkos 
atstovai paaiškina, kad geriau
siu atveju, tegalime tokį asmenį 
atleisti iš darbo”.

Lietuvos paštuose problemos 
yra beveik tos pačios, kaip ir 
visame pasaulyje, ypač JAV, 
kur, kaip visi žinome, vyrauja 
didelė betvarkė. Kaip aukščiau 
minėtas straipsnis rodo, Lietu
voje daromi konkretūs žygiai, 
bet ar tas atneš kokių nors ap
čiuopiamų rezultatų, dar neaiš
ku. Bent jau turėkime viltį. Bet 
kartu ir būkime sąmoningi, 
siųsdami artimiesiems laiškus, 
užmirškime tą vaikišką būdą, 
įdėti vieną kitą dolerį į juos. 
Pinigams siųsti yra visai kitos 
priemonės!

išrenkamas V D universiteto 
studentų ateitininkų c. valdybos 
pirmininku, 1932 m. visų stu
dentų ateitininkų c. valdybos 
pirmininku.

1934 m. pašauktas atlikti ka
rinę prievole, po apmokymo dir
bo karo aviacijos fotolaboratori
joje. Dalyvavo su aviacijos ka
riais nepavykusiame voldema- 
rininkų sukilime sugrąžinant į 
valdžią Augustiną Voldemarą.

Išėjęs iš kariuomenės, gavo 
darbą pagal savo specialybę 
Lietuvos banke Kaune. 1936 m. 
vedė Rygos lietuvaitę Stasę 
Pletkytę, baigusią V D univer
sitetą. 1940 m. sausio 11 d. 
paskirtas Lietuvos banko Ute
nos skyriaus direktorium. Tų 
pat metų rugsėjo 28 d. perkeltas 
į Rokiškį banko valdytoju. 1941 
m. užėmus Lietuvą vokiečiams, 
grąžintas atgal į Uteną, kur dir
bo iki 1944 metų vasaros, kai 
rusų armija priartėjo prie Lie
tuvos sienų. Su šeima pasitrau
kė į Plungę, į svainio B. Dun
dulio tėviškę Prūseliuose. Fron
tui sustojus prie Šiaulių, nesku
bėjo trauktis iš Lietuvos. Tik 
staiga rusams pralaužus frontą, 
visi, tenai laukusieji, arkliais 
traukiamais vežimais skubėjo į 
Vakarus, bet prie Minijos buvo 
apšaudyti rusų tankų. Vežimas 
ir visos atsargos sudegė, arkliai 
buvo užmušti. Dar planavo bėg
ti į Švediją ir buvo pasiekę 
Darbėnus, bet sovietų lėktuvai 
nuolat bombardavo. Suprato, 
kad viskas pavėluota. Grįžo į 
Prūselius, laukdami, kada bus 
sutvarkytas susisiekimas.

Pataisius geležinkelį, An
tanas su šeima išvyko į Uteną. 
Čia gavo darbą berniukų gim
nazijoje mokytoju, vėliau buvo 
inspektorium ir direktorium.

A.tA.
VERONIKAI STANKEVIČIENEI

mirus, jos vyrą ANTANĄ, sūnų ALGĮ su žmona 
ALDONA, anūkus ANTANĄ ir TOMĄ su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame ir jų sielvarto metu kartu 
liūdime.

Marija, Zigmas Dailidės ir jų sūnūs— 
Kęstutis ir Aras su šeimomis

A.tA.
PRANUTEI IVANAUSKIENEI

skausmingą žemiškąją kelionę užbaigus, giliai liūdin
čius jos mylimuosius — sūnų ALBERTĄ, dukrą 
ELENĄ, brolį JURGĮ JANUŠAITĮ ir jų šeimas bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge išgyve
name šią skaudžią netektį.

Stella ir Vytautas Abraičiai 
Viktorija Andriulienė 
Vanda Bagdonienė 
Pranas Damijonaitis 
Ona ir Stasys Daržinskai 
F. Dippel
Birutė ir Vacys Dzenkauskai 
Joana ir Vytautas Grybauskai 
Amalija ir Mykolas Jagučiai 
Vera ir Bronius Juikiai 
Irena Kapčienė
Viktorija ir Algis Karaičiai 
Birutė Kožicienė 
Dana Kurauskienė 
Vladė ir Gediminas Lapėnai 
Petronėlė ir Balys Lukai 
Aniceta ir Jurgis Mateikai 
Bronė Mažeikienė 
Jadvyga ir Juozas Paliuliai 
Janė ir Mečys Rumbaičiai 
Natalija Subačienė 
Valerija Šileikienė 
Marija Šarauskienė 
Ona ir Kostas Žolynai

Mielam buvusiam kaimynui

A.tA.
JUOZUI STASIULIUI

mirus, žmoną ALDONĄ, dukterį RITĄ, sūnus - 
ALGĮ, MARIŲ ir RIMĄ, seserį SOFIJĄ RIPSKIENĘ, 
brolį ALBINĄ Lietuvoje, brolienę KONSTANCIJĄ ir 
kitus gimines nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Stanley Abromavičius

L V ir LHClldllS,

Ilsėkis, brangi Mamyte, Lietuvos žemelėje 
Ateis diena, kada susitiksime visi kartu.

Antanas Marčiulynas.

1949 m. vasarą buvo atleistas 
iš visų pareigų. Pavyko gauti 
paskyrimą banko valdytoju į 
Alytų. Besiruošiant persikelti į 
naują vietą, 1949 m. rugsėjo 28 
d. buvo areštuotas, tardytas, 
kalintas ir už akių nuteistas 
dešimčiai metų. Bausmę atliko 
statydamas Intos lagerį ir dirb
damas anglių kasyklų šachtose.

Chruščiovui amnestavus, per
žiūrėjus bylą, rasta, jog atlikęs 
bausmę. Grįžo į Lietuvą pas 
šeimą. Gavo darbą valstybiniam 
banke Jurbarke. Po metų buvo 
perkeltas į Marijampolės banką. 
Čia su sūnum ir dukrele gyveno 
jo žmona Stasė, kuri dirbo Kvie-
tiškių technikume.

1985 m. Antanas, sulaukęs 80 
metų, pasitraukė į pensiją ir, 
turėdamas laiko ėmė rašyti at
siminimus, kurių parašė apie 
3»000 lapų. Daug iškentėjęs mi
rė, palikdamas žmoną, sūnų An
taną, dukterį Ireną, du vaikai
čius, seserį Agutę Dudienę su 
šeima Kalifornijoje ir kitus 
gimines Lietuvoje ir Amerikoje.

JAV gyvena daugelis a.a. An
taną pažinojusių, su kuriais jis 
mokėsi gimnazijoj Prienuose ar 
studijavo universitete. Visi jį 
prisimena, kaip mielą, draugiš
ką, paslaugų kolegą.

Ig. Medžiukas

PADĖKA
Mūsų mylimai Mamai, Močiutei, Promočiutei

A.tA.
EMILIJAI GRUBINSKIENEI
Lietuvoje mirus š.m. vasario 8 d.,

Dėkojame „Draugo” bendradarbiams už užuojautą, aukas, 
maldas Mamytės prisiminimui.

Ačiū visiems už pareikštas užuojautas spaudoje, 
asmeniškai, raštu ir už šv. Mišių aukas.

Jūsų nuoširdumas liūdesio metu mus sustiprino.

Dukterys: Aldona Sobieskienė su šeima,
Valerija Maksvytienė su vyru Feliksu 
Lietuvoje.

PADĖKA
AJA.

DAIVA MURINIENĖ 
MARČIULIONYTĖ

Mūsų mylima Žmona, Motina, Duktė ir Sesuo, mirė 1995 
m. vasario 14 d. ir buvo palaidota vasario 18 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Nuoširdžai dėkojame St. Philip parapijos kunigams už 
maldas koplyčioje, atnašautas šv. Mišias ir palydėjimą į 
kapines.

Nuoširdus ačiū už gausias aukas: šv. Mišioms, labdarai 
ar skirtas Šeimos nuožiūrai. (Šeima tas aukas skiria Lietu
vos Vaikų Vilties Fondui).

Nuoširdžiai dėkojame už gėles ir už žodžiu bei raštu 
pareikštas užuojautas.

Mūsų gili padėka karsto nešėjams, giminėms, draugams bei 
pažįstamiems, kurie taip gausiai lankė velionę ir palydėjo į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdus ačiū Humes laidojimo įstaigos tarnautojams už 
rūpestingą patarnavimą.

Nuliūdę: vyras, duktė, tėvai, broliai ir kiti giminės.

Mielą klubo valdybos vicepirmininką ANATOLIJŲ 
LAKĄ, jo

SESERIAI

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia

Anglijos lietuvių klubas Čikagoje

A.tA.
JUOZUI STASIULIUI

mirus, liūdinčius žmoną ALDONĄ su šeima, seserį 
SOFIJĄ ir VYTAUTĄ RIPSKIUS su šeima, brolį 
ALBINĄ Lietuvoje, brolienę KONSTANCIJĄ nuošir
džiai užjaučiame

Elena Bersėnienė
Antanina ir Alfonsas Leparskai

Liūdime mūsų narės

A.tA.
PRANĖS IVANAUSKIENĖS

ir reiškiame nuoširdžią užuojautą broliui JURGIUI 
JANUŠAIČIUI ir jo žmonai VERONIKAI, mūsų 
narei, bei visiems artimiesiems ir velionės 
liūdintiems.

Lietuvos Dukterų draugija
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„GELEŽINIS VILKAS” SUSITIKO SU 
VYTAUTU LANDSBERGIU

Sol. Audronė Gaižiūnienė at
liks meninę programą Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės 
minėjime kovo 12 d., 12:30 vai. 
p.p., Jaunimo centre. Jai akom
panuos muz. Alvydas Vasaitis. 
Programoje girdėsime ir jauną 
talentingą smuikininką Valdą 
Vasaitį.

Lietuvių Žagarės klubo me
tinis narių susirinkimas įvyks 
ketvirtadieni, kovo 16 d., 1 vai. 
po pietų, Kojak salėje, 4500 S. 
Talman Avė. Nariai prašomi 
dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Partizanų-tremtinių dainos
vienetas „Šilas” giedos šv. 
Mišių metu Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje, 
Marųuette Parke, sekmadienį, 
kovo 12 d., 10:30 vai. r. Visuo
menė kviečiama dalyvauti Mi
šiose ir pasiklausyti širdi 
veriančių giesmių iš Lietuvos 
didvyrių lūpų.

Daina mus linksmina, daina 
mus guodžia, o dar labiau daina 
mus sujungia broliškais ryšiais 
ir lydi per visą gyvenimą. 
Penktadienį, kovo 10 d., 7 vai. 
vak., Pasaulio lietuvių centre iš
girsime partizanų ir Sibiro 
tremtinių dainas, kurias 
dainuos vokalinis vienetas „Ši
las”. PLC renginių komitetas 
visus kviečia atvykti ir 
pasiklausyti.

Jolita Kriaučeliūnaitė-Arz- 
baecher vadovaus Kovo 11-to- 
sios minėjimo programai kovo 
12 d., 12:30 vai. p.p., Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Iškilmes 
rengia Amerikos Lietuvių tau
tinės sąjungos valdyba.

Marija Gražulienė, partizanų-tremtinių dainos vieneto „Šilas” vadovė.

x Atidaroma Juozo Mačė-
no paroda Pasaulio lietuvių 
centre, galerijoje, Lemont, IL, 
kovo 11 - kovo 25 d.
Atidarymas šeštd. kovo 11 d. 
7:30 v.v. Parodos lankymo 
valandos: šeštd. ir sekmd. 11 v.r. 
- 2 v. p.p.

(sk)

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

(sk)

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

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių.

A.a. sės. M. Ignatia Petraš
ka mirė Šv. Kazimiero vienuo
lyno motiniškojo namo slaugos 
skyriuje kovo 4 d. vakare, 
sulaukusi 92 metų amžiaus. I 
Šv. Kazimiero kongregaciją 
įstojo 1918 metais iš Šv. Baltra
miejaus parapijos, Waukegan, 
IL. įžaduose išgyveno 74 metus. 
Seselė darbavosi Šv. Antano, 
Cicero, IL, Šv. Alfonso, 
Baltimore, MD, Šv. Marijos 
Mergelės, Brighton Park, 
Chicago, Visų Šventųjų, Rose- 
land, IL, Šv. Kazimiero, Pro- 
vidence, RI, Šv. Baltramiejaus, 
Waukegan, IL, parapijų mo
kyklose, kur 58 metus buvo 
mylima ir darbšti mokytoja 
vyresniuose skyriuose. 1933 m. 
lankė Vytauto Didžiojo univer
sitetą Kaune, gilindama lietu
vių kalbos studijas. Sugrįžusi į 
JAV, mokė Šv. Kazimiero aka- 
demųoje/Maria aukšt. mokyklo
je ir Vilią Joseph Marie gim
nazijoje, Holland, PA. Trejus
metus buvo Šv. Kazimiero 
seselių mokyklos inspektorė, 
taip pat dirbo Šv. Kazimiero 
parapijos mokykloje, Los 
Angeles, CA, o 11 metų buvo 
mokytoja ir vedėja Šv. Jurgio 
mokykloje, Bridgeport, Chicago, 
Atvykusi į motinišką namą, 10 
metų darbavosi archyvuose. 
Paskutinius dvejus metus, 
sveikatai silpstant, praleido 
motiniškojo namo slaugos 
skyriuje.

Šv. Vardo draugijos, vei
kiančios Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijoje, narių susirinki
mas šaukiamas kovo 12 d., sek
madienį, po 8 vai. šv. Mišių, 
kuriose draugijos nariai 
dalyvauja organizuotai.

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

(sk)

x Kovo 11-tosios, nepriklau
somybės atstatymo, minėjimą 
su įdomia žodžio ir filmų progra
ma rengia Amerikos Lietuvių 
meno draugija kovo 10 d., 
penktadienį, 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Visi kviečia
mi.

(sk)

Š.m. vasario 11 d. Lemonto 
Maironio lit. mokyklos istorijos 
rateliui „Geležinis vilkas” buvo 
suteikta didelė garbė — savo 
tarpe turėti buvusį Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
tarybos pirmininką Vytautą 
Landsbergį, kuris nepaisant 
laiko stokos ir perpildytos dieno
tvarkės, Stasio Baro atlydėtas, 
nustebino ratelio narius. Jo ap
silankymas paskatino jaunimą 
dirbti ir mylėti Lietuvą iš tolo.

Pradžioje istorijos ratelio 
vadovė mok. G. S. pasveikino 
Vytautą Landsbergį, padėkojo 
jam už atsilankymą ir supažin
dino jį su visais ratelio nariais, 
kurie yra pamilę savo tėvų šalį 
Lietuvą.

Po to sekretorė Paulė Sta- 
siulytė papasakojo apie „Gele
žinio vilko” veiklą ir ateities 
planus. Vėliau buvo duoti keli 
klausimai V. Landsbergiui: Kas 
jam davė drąsos žengti pirmą 
žingsnį nepriklausomybės 
keliu? Ar jis niekada neabejojo, 
kad veda tautą į pražūtį? Jo at
sakymai buvo — „tauta eina, 
žūti galime tik mes, bet mūsų 
niekas nesulaikys, turime 
veikti dabar arba niekada”. Jis 
ragino ratelio narius „stovėti 
Lietuvos sargyboje ir saugoti 
tai, kas yra laimėta”. Jis sakė, 
kad yra „toli gražu nuo visų

Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo šventę rengia 
Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos valdyba š.m. kovo 12 
d., sekmadienį, Jaunimo centre. 
Iškilmės pradedamos 11 vai. r., 
pakeliant vėliavas JC sodelyje, 
dalyvaujant šauliams ir ramo- 
vėnams. Nepriklausomybės at
statymui paminėti šv. Mišios 
bus aukojamos Jėzuitų koply
čioje 11:15 vai. r. Mišias aukos 
ir pamokslą pasakys kun. Juo
zas Vaišnys, SJ; giedos solistai 
Margarita ir Vaclovas Momkai, 
akompanuojant vargonais 
Manigirdui Motekaičiui. Po 
pamaldų iškilmės vėl bus JC 
sodelyje, pagerbiant žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės, o pagrin
dinis minėjimas — 12:30 vai. 
p.p. JC didžiojoje salėje.

Lietuvių farmacistų drau
gijos L.A.P.A.S. metinis bend
ras susirinkimas ir pietūs su 
lenkų farmacistų draugijos na
riais įvyks antradienį, kovo 14 
d., Braxton’s restorane, 3 Oak- 
brook Center Mali, Oakbrook, 
IL. Pradžia 6:30 vai. vak. Pro
gramoje: paskaita, ,Formakolo- 
ginis grybelinių infekcijų gydy
mas”. Kviečiami visi L.A.P.A.S. 
nariai ir busimieji nariai gau
siai šiame susirinkime daly
vauti. Rezervacijas priima dr. 
Irena Juškienė iki kovo 9 d., tel. 
708-403-0690.

x Josephine Lapinas iš 
Chicagos, Vasario 16 d. minė
jimo metu, Chicagos Lietuvių 
Moterų klube, išgirdusi pasa
kojimą Birutės Zalatorienės 
apie varganą būklę Lietuvos 
našlaičių, atsiuntė $150 — vieno 
našlaičio metinį mokestį. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629.

(sk)

x Pildau pajamų mokes
čius (income tax). Reikalui 
esant, atvažiuoju į namus. 
Gediminas Pranskevičius. 
Kreiptis: tel. 708-666-2550.

(sk)

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. 
312-436-7772.

(sk)

užbaigtų darbų einant į Lietu
vos nepriklausomą gyvenimą, 
kad Lietuvos mintys nėra šven
tiškos ir iškilmingos, nes tauta 
jaučia gresiantį pavojų”.

Pabaigoje istorijos ratelio narė 
Deimantė Žukaitė paskaitė 
savo kūrybos eilėraštį, skirtą 
pirm. Vytautui Landsbergiui, 
kur ji sako:

„Kai tėviškė išsikovoti laisvę 
bandė

Prieš neteisybės smūgius ir 
kirčius,

Jūs su Dieviška palaima ir 
ramybe

Mus vedėt į laisvę per
skausmus”.

Ratelio atstovas Tomas Kup
rys V. Landsbergiui įteikė marš- 
kinėliūs, papuoštus Maironio lit. 
mokyklos emblema, Petras 
Kuprys dovanojo tautiškais mo
tyvais papuoštą kortelę, kurio
je buvo įrašyti sveikinimai ir 
linkėjimai nuo visų ratelio 
narių ir vadovės.

Atsisveikinant Vytautas 
Landsbergis istorijos rateliui 
„Geležinis vilkas” įteikė keletą 
knygų, jose rašoma — „atgi
mimo kelią mes matome ir 
džiaugiamės, kad einame su 
jumis kartu”.

Gražina Sturonienė

VASARIO 16-JI 
TĖVIŠKĖS PARAPIJOJE

Vasario 16-ji lietuvių evan
gelikų-liuteronų Tėviškės 
parapijai Čikagoje yra reikš
minga ne vien tautiniu 
atžvilgiu, jau daugiau kaip 40 
metų tą dieną iškilmingų 
pamaldų metu įvedami į parei
gas visuotinio parapijos susi
rinkimo išrinkti parapijos tary
bos nariai. Kadangi ši lietuvių 
parapija, kaip išeivijos lietuvių 
evangelikų-liuteronų bažnyčios 
narė, tvarkosi nepriklausomai 
nuo kitų bažnytinių institucijų, 
tarybos narių pareigos nepa
prastai svarbios ir atsakingos. 
Tarybos nariams patikėta visa 
parapijos nuosavybė.

Todėl parapijiečiai vėl žvelgė 
į prie altoriaus išsirikiavusius 
naujosios tarybos narius su pasi
didžiavimu, kad jie pasiryžo 
skirti nemažai laiko šioms 
nepaprastoms pareigoms. Para
pijos klebonas, vysk. Hansas 
Dumpys, priminė jiems, kad 
turės rūpintis ne tik parapijos 
pasaulietiškais reikalais, bet 
padėti ir kunigui jo pareigose, 
ligonių lankymu ir bažnytinės 
drausmės palaikymu. Po to 
įvyko jų palaiminimas.

Šių metų Tėviškės parapijos 
tarybą sudaro: Kasparas Vaiš
vila, dr. Algimantas Kelertas, 
Algirdas Jonušaitis, Otto 
Schroederis, Irma Biknerytė, 
Aldona Buntinaitė, Martynas 
Pauperas ir Jurgis Lampsatis. 
Ūkio reikalus tvarkys Adas 
Endzinas.

Šią lietuvių tautai svarbią 
dieną prie pamaldų iškilmin
gumo prisidėjo parapijos choras, 
atlikdamas Jean Sibelius ir Jo
seph Haydn kūrinius. Chorui 
akompanavo muz. Arūnas Ka
minskas. Pamaldos užbaigtos 
maldaujančia giesme, kad 
Dievas sergėtų tėvų žemę ir 
tiestų jos gyventojams vienybės 
ir sandoros kelius.

Minėjimas buvo tęsiamas 
parapijos salėje. Nors žiemos 
speigas sulaikė kai kuriuos nuo 
dalyvavimo minėjime, bet 
rengėjams nebuvo reikalo nusi
vilti dalyvių trūkumu, nedaug 
tuščių vietų matėsi.

Tėviškės parapijos tarybos 
pirmininkui Kasparui Vaišvilai 
pasveikinus susirinkusiuosius, 
sugiedojus Amerikos ir Lietuvos 
himnus, parapijos klebonas, 
vysk. Hansas Dumpys padėkojo 
Dievui už laisvės suteikimą 
lietuvių tautai. Nors trumpa, 
bet turininga kalba Jonas 
Dainauskas, vienas iš Klaipėdos

ALTo Čikagos skyriaus rengtame Vasario 16 minėjime (vasario 12 d. Maria mokyklos salėje) 
iš kairės I eil. sėdi: Asta Kleizienė, gen. konsulas Vaclovas Kleiza, kun. Jonas Kuzinskas, prof. 
Vytautas Landsbergis; ALTo centro valdybos pirm. Gražvydas Lazauskas, vysk. Hansas Dum
pys, Antanina Repšienė, Čikagos ALTo skyriaus pirm.

vadavimo dalyvių, iškėlė Vasa
rio 16-tos reikšmę Lietuvai ir 
pačiai lietuvių tautai.

Meninės dalies pravedimu 
pasirūpino Aldona Buntinaitė, 
pristatydama susirinkusiems 
pavienius programos atlikėjus. 
Pradžioje pasirodė Aldona Pan- 

' kienė, nepaprastai įsijaučian
čiais žodžiais, perduodama 
Fausto Kiršos ir Bernardo Braz
džionio kūrinius ir, dr. Loretai 
Venclauskienei pritariant 
pianinu, padainavo tris liaudies 
dainas. Erikos Vinklerytės per
skaitytas eilėraštis taip pat susi
laukė klausytojų įvertinimo.

Programos pabaigai Jon Dum
pys, motinai Donna Dumpys 
akompanuojant, atliko violanče- 
le Johann Sebastian Bach 
„Arioso”, susilaukdamas iš 
klausytojų atidaus dėmesio. 
Daugumai parapijiečių norint 
dar nuvykti į lietuvių bend
ruomenės ruošiamą Vasario 
16-tos minėjimą netoli esan
čioje Maria aukštesniojoje mo
kykloje paklausyti svečio 
Vytauto Landsbergio kalbos, 
parapijos Moterų draugija pasi
stengė laiku pavaišinti visus 
karštais cepelinais. Tėviškės 
parapijos kunigui Hansui Dum- 
piui sukalbėjus palaiminančią 
Stalo maldą, visi valgė ir 
įvertindamai gyrė Idos Jonušai- 
tienės, Annos Galinaitienės, 
Mėtos Mejerienės, Anitos 
Lekšienės, Lydijos Liubertienės 
ir Emmos Umbrazienės dideles 
pastangas, paruošiant ir išver- 
dant tokius gerus pietus. Jų 
pastangos galėtų būti pavyzdžiu 
jaunosioms parapijietėms.

vb

SKUBIAI ATSILIEPKITE
BIOGRAFIJŲ ŽINYNUI

Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro Čikagoje bei Mokslo ir 
enciklopedijų leidyklos Vilniu
je rengiamam Amerikos Lietu
vių biografijų žinynui jau gauta 
apie 1,700 užpildytų anketų. 
Pradedant žinyno darbą, tikė
tasi surinkti apie 3,000-4,000 
JAV gyvenančių,lietuvybei bei 
savo profesijai nusipelniusių 
žmonių biografijų.

Duomenys pradėti rinkti 1993 
m. pabaigoje, išsiuntinėjant 
anketas ir prašant, jas užpil
džius, grąžinti. Pernai, iš 
daugelio negavus užpildytų 
anketų, jos siųstos pakartotinai. 
Rezultatas buvo neblogas. 
Tačiau nemaža dalis laiškų su 
anketomis grįžo atgal į LTSC 
dėl pasikeitusių adresų.

Tuo pačiu metu Mokslo ir 
enciklopedijų leidykloje Vilniu
je, pagal pateiktus anketose 
duomenis, rašomi knygai 
straipsniai. Šiuo metu darbas 
yra įpusėjęs, parengta spaus
tuvei apie 800 biografijų. 
Tačiau, manoma, kad ne visi 
pasižymėję žmonės yra patekę į 
šį rengiamą leidinį. Esame ypač 
dėkingi už duomenis apie miru
sius, tačiau dar labai trūksta 
mirusiųjų žmonių fotografijų.

! Todėl dar kartą (jau pasku
tinį) prašome mums padėti, at
siliepti ir nedelsti. Visus 
duomenis siųskite šiuo adrsu: 
Jonė Liandzbergienė, Lithu- 
anian Research and Studies 
Center, 5600 S. Claremont 
Avenue, Chicago, IL 
60636-1039.

PAVASARIO SAULE PRAŠVITO 
MEILIAI MAIRONIO MOKYKLOJE

Vasario 11-tą dieną Maironio 
lituanistinėje mokykloje, Le- 
monte, ne tik saulė prašvito 
mums meiliai, bet ir nusišyp
sojo! Jau iš pat ankstyvo ryto 
mokyklos istorijos ratelio ' 
mokiniai, pasipuošę tautiniais 
rūbais ir šypsena, laukė prie 
Palaimintojo J. Matulaičio Misi
jos durų sutikti ypatingą svečią 
iš Lietuvos — Vytautą Lands
bergį — sušukti jam valio ir gal 
net gauti paspausti jam ranką. 
Nežiūrint visų kitų savo 
įsipareigojimų, buvęs Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pir- t 
mininkas Vytautas Landsbergis 
atvyko pas mus.

Jam besisvečiuojant pas 
mokytojos G. Sturonienės 
„Geležinio vilko” ratelio na
rius, į bažnyčią susirinko 
visa Maironio mokykla pama
tyti ir išgirsti žmogų, daugumai 
nematytą, negirdėtą, apie kurį 
tėveliai bei mokytojai pasakojo 1 
kaip apie šių laikų herojų, apie 
jo dvasią ir ryžtingą kovą už 
Lietuvos nepriklausomybę.

Gal dėl to bažnyčioje mokiniai 
taip tyliai ir kantriai laukė

Lietuvos Vyčių 36 kuopos 
susirinkimas įvyks kovo 20 d., 
7:30 vai. vak. Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje, 3320 S. 
Fairfield Avė. Susirinkimo 
metu bus suteikti atitinkami or- 
ganizacijos laipsniai kai 
kuriems nariams.

Lietuvos partizanai dainavo 
bunkeriuose, žaliose giriose. 
Gyvų partizanų nedaug, bet jų 
dainos išliko. Pirmą sykį tų 
dainų išgirsti ir gyvus buvusius 
partizanus pamatyti bus galima 
kovo 12 d., sekmadienį, 4 vai. 
p.p. J. centre. Bilietus prašoma 
įsigyti iš anksto „Seklyčioje”. 
Koncerto pelnas skiriamas poli
tiniams kaliniams.

Lemonto Maironio lit. mokyklos mokinės (iš kairės) Aura Platakytė ir Sabrina 
Česaitė primena visiems lit. mokyklų moksleiviams, kad balandžio 1 d. 
baigiasi Švietimo tarybos paskelbti piešinių ir rašinių konkursai.

Nuotr. E. Novak

svečio. Mokyklos muzikos vado
vė Rasa Poskočimienė pravedė 
keletą giesmių belaukiant, o kai 
V. Landsbergis pasirodė, 
priglaudęs prie širdies didelį 
glėbį gėlių ir lydimas mokyklos 
direktorės ir istorijos ratelio, 
visi skandavo „Lietuva, Lietu
va!” daugel kartų.

Vytautas Landsbergis nuošir
džiai pasveikino jaunimo būrį. 
Maloniai šypsodamas, jis 
kreipėsi į darželio ir kitus 
mažus mokinukus pirmose 
eilėse ir jiems pasakė, kad jie 
turbūt dar negimę buvo, kai jis 
paskutinį kartą lankėsi 
Pasaulio lietuvių centre. Ska
tino visus taupyti savo centukus 
ir atvažiuoti į Lietuvą, sakė, 
kad Lietuva jų laukia.

Išeidamas paspaudė daugeliui 
rankas, ištiestas į jį per visą 
bažnyčią, vėl lydimas „Lietuva, 
Lietuva!” šūkio. Vytautui 
Landsbergiui išėjus, dar visi 
santūriai tebesilaikė, lyg šio 
iškilaus žmogaus būtybė būtų 
palietus juos savo ramia stip
rybe.

Tą patį vakarą Maironio mo
kykla šventė Valentino (šir
delių) dieną. Pokylio rengimo 
komiteto pirmininkės Rasa 
Ragienė ir Astra Andriušienė 
puikiai suorganizavo smagų 
vakarą, įtraukiant ir jaunimą — 
šių metų abiturientus, kurie 
linksminosi meniškai išpuoštoje 
salėje. Gina Garunkštis skonin
gai panaudojo kolonas, ryškias 
spalvas, balionus ir gėles.

Visi tėveliai, mokytojai, 
jaunimas ir svečiai linksminosi 
po gardžios Šoliūnienės paruoš
tos vakarienės, grojant Sauliaus 
Gylio orkestrui.

Tėvų komitetas dėkoja vi
siems už atsilankymą ir iš 
anksto kviečia visus dalyvauti 
mokslo metų užbaigimo geguži
nėje.

S.R.
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