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Švedijos kariuomenės 
delegacija lankosi 

Lietuvoje
Vilnius, kovo 15 d. (LA- 

AGEP) — Neseniai Lietuvoje 
lankėsi Švedijos savanorių 
(Home Guard) vadovybė, o kovo 
14 d. į Vilnių atvyko kitas Šve
dijos ginkluotųjų pajėgų ats
tovas, kariuomenės operacijų 
štabo ginkluotės kontrolės ir 
tarptautinių operacijų direkto
rato vadovas generolas majoras 
L. G. Petersson ir jį lydinti de
legacija. Svečias nori sužinoti, 
kokia padėtis Lietuvos gink
luotosiose pajėgose ir kaip 
Švedija gali padėti Lietuvai. 
Jam taip pat rūpi Baltijos re
giono saugumas.

Kaip rašo Gintaras Mikšiūnas 
„Lietuvos aide”, švedų kariškiai 
Lietuvos kariuomenės gene
raliniame štabe susitiko su ka
riuomenės vadu generolu Jonu 
Andriškevičiumi, generalinio 
štabo viršininku pulk. Valdu 
Tutkumi bei jo pavaduotoju 
pulk. A. Zabulioniu.

Generaliniame štabe sve
čiams buvo surengtas diskusijų 
seminaras. Kariuomenės vadas 
gen. Jonas Andriškevičius, pa
sveikinęs Švedijos kariškius, 
perskaitė pranešimą „Karinės 
situacijos apžvalga”. Svečiai 
sužinojo, kaip kūrėsi ir brendo

Brazauskas: Teisinis 
patarėjas atleistas tik 

dėl spaudimo
Vilnius, kovo 14 d. (Elta) — 

Pokalbyje per Lietuvos radiją 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas pripažino, kad savo patarėją 
teisės klausimais Rimą Andrikį 
atleidęs dėl spaudimo spaudoje. 
Tačiau jis nesutiko su įtarimais 
dėl R. Andrikio piktnaudžia
vimo tarnybine padėtimi. „To
kius įtarimus gali patvirtinti 
tiktai teismas”, pabrėžė prezi
dentas.

Algirdas Brazauskas sakė, 
kad šalies spaudoje paskelbti 
Rimo Andrikio pokalbiai tele
fonu su įtariamais dalyvavus 
nusikaltimuose žmonėmis įra
šyti dar pastarajam nedirbant 
Prezidentūroje. Prezidentas 
pareiškė, kad Vidaus reikalų 
ministerijos pareigūnai, leidę 
pagarsinti spaudoje slaptus po
kalbius, nusižengė operatyvinės 
veiklos įstatymui. Jis sakė pa
reikalavęs pasiaiškinimų iš 
Vidaus reikalų ministro.

Prezidentas charakterizavo 
buvusį patarėją teisės klausi
mais kaip kvalifikuotą teisi
ninką, kuris padėjo „tvarkyti ir 
vertinti įstatymų projektus”.

Slovėnijos parlamento 
delegacija lankosi 

Lietuvoje
Vilnius, kovo 14 d. (Elta) — 

„Valstybingumą atgavusių po
komunistinių šalių kova už 
nepriklausomybės įtvirtinimą 
pasibaigs tada, kai jos taps 
Europos Sąjungos narėmis”, 
pareiškė Slovėnijos Naciona
linės Asamblėjos prezidentas 
Jožef Školjč, antradienį kal
bėdamas Lietuvos Seime. „Lie
tuvos ir Slovėnuos namai yra 
Europa, ir mes į juos sugrįžtame 
kartu”, pasakė jis.

Slovėnijos Nacionalinės 
Asamblėjos delegacija atvyko į 
Lietuvą oficialiam dviejų dienų 
vizitui Seimo pirmininko Čes
lovo Juršėno kvietimu.

Lietuvos ginkluotosios pajėgos.
Apie Lietuvos kariuomenės 

ginkluotųjų pąjėgų struktūrą ir 
planavimą kalbėjo generalinio 
štabo viršininkas pulk. Valdas 
Tutkus. Lietuvos ir Švedijos 
karinio bendradarbiavimo pa
tirtį apžvelgė karinių jūrų 
pajėgų flotilės vado pavaduo
tojas, štabo viršininkas ko
mandoras leitenantas V. Urbas. 
Kalbą pasakė ir su Švedijos 
ginkluotosiomis struktūromis 
supažindino generolas majoras 
L G. Petersson. Tarp pranešimų 
vyko diskusijos.

Gen. Petersson iš Švedijos buvo 
patenkintas Lietuvos ir Švedijos 
bendradarbiavimu, tačiau pa
brėžė, kad neišnaudotos visos 
šio bendradarbiavimo galimy
bės. Jis teigiamai vertino Bal 
tijos taikos palaikymo bataliono 
kūrimą. Švedija aktyviai remia 
šią programą.

Kovo 15 d. Švedijos ginkluo
tųjų pajėgų operacijų štabo 
ginkluotės operacįjų direktorato 
vadovas generolas majoras L. G. 
Petersson lankysis Krašto ap
saugos ministerijoje ir susitiks 
su Lietuvos krašto apsaugos 
ministru Linu Linkevičiumi.

Brazauskas sakė, kad per be
veik dvejus Andrikio darbo Pre
zidentūroje metus nenustatyta 
jokių faktų dėl jo ryšių, kurie 
nepageidautini prezidento pa
tarėju dirbančiam pareigūnui. 
Jis priminė, jog Rimas Andrikis 
buvo atėjęs dirbti patarėju dve
jiems metams, ir darbo sutartis 
turėjo būti nutraukta šiemet 
balandžio mėnesį.

A. Brazauskas pažymėjo, kad 
spauda nepagrįstai iškelia 
prezidento patarėjo pareigybę. 
„Jie yra tik kvalifikuoti tar
nautojai, kurie siūlo sprendimų 
galimybes, o sprendimus priimu 
aš”, sakė prezidentas Brazaus
kas.

Su prezidento patarėju susijęs 
skandalas Lietuvoje kilo po to, 
kai didžiausias šalies dienraštis 
„Lietuvos rytas” paskelbė 
penkerių metų senumo tuomet 
advokatu dirbusio Rimo An
drikio telefoninio pokalbio su 
klientais įrašą, kuris atskleidžia 
artimus jo ryšius su organizuotu 
nusikalstamumu įtariamais as
menimis.

J. Školjč savo kalboje Seime 
priminė, kad Slovėnijos vals
tybė susikūrė tiktai šio amžiaus 
pradžioje ir pabrėžė, kad jos 
istorija nepalyginamai trum
pesnė už ilgaamžę Lietuvos 
valstybės istoriją. „Tačiau mus 
ištiko bendra nelaimė — totali
tarinių valstybių okupacija ir 
priespauda”, sakė jis. „Todėl 
slovėnų tauta nuoširdžiai svei
kino Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimą 1990 
metais”, kalbėjo J. Školjč, „o 
netrukus atsikūrusios Slovėni
jos parlamentas pačioje pirmo
je savo sesijoje pripažino visų 
trijų Baltįjos valstybių nepri-

Antradienį, 11:11 vai. ryto iš Rusijos erdvių 
kurio įguloje skrido ir vienas amerikietis 
je astronautai rengiami skrydžiui. Kartu su 
bei skrydžio inžinierius Gennady Strekalov. 
jų erdvėlaivio Sojuz kapsulė prisijungs prie 
atliks mokslinius bei medicinos 
parsivežti jų namo į žemę.

Bainokur, Kazachstane, iškilo erdvėlaivis, 
- dr. Norman Thagart (dešinėje). Nuotrauko- 
įguloje buvo ir Įeit. pulk. Vladimir Dežurov 

truks 90 dienų. Po dviejų dienų erdvėje 
stoties, kurioje iki birželio mėnesio jie

mėnesį į Mir stotį atskris JAV erdvėlaivis

Baltijos prezidentai dar 
neapsisprendę, ar vyks į 

Maskvą
Vilnius, kovo 13 d. (LA- 

AGEP) — Pasak diplomatinių 
šaltinių Vilniuje, Kopenhagoje 
ir Maskvoje, Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas no
rėtų vykti į Maskvoje vyksian
čias Pergalės Antrajame pasau
liniame kare iškilmes, „kad 
viešai pateiktų 1940 metais 
sovietų įvykdytos Baltijos šalių 
okupacijos vertinimą”. Tačiau, 
kaip rašo „Lietuvos aidas”, 
prezidento patarėjas užsienio 
politikos klausimais Justas 
Paleckis sako, jog šio pranešimo 
negali patvirtinti. Jo žiniomis,, 
trijų Baltijos prezidentų susi
tikime Kopenhagoje, kuris vyko 
akis į akį, apie galimus pareiš
kimus Maskvoje nebuvo 
kalbėta.

Pasak tų pačių šaltinių, Esti
jos prezidents Lennart Meri yra 
„aiškiai neigiamai” nusistatęs 
prieš Rusijos prezidento Boris 
Jelcino kvietimą atvykti į 
Maskvą. Latvijos prezidentas 
Guntis Ulmanis šiuo reikalu 
nėra aiškiai apsisprendęs. „Aš 
negriausiu (Baltijos šalių)

Kovo 11-oji atšvęsta 
fejerverkų konkursu

Vilnius, kovo 13 d. 
(LA-AGEP) — Kovo ll-osios 
šventė Vilniuje, Sereikiškių 
parke, baigėsi „Vilniaus 
parkų”, „Dojos” ir „Bliko” 
surengtų fejerverkų konkursu. 
Kaip rašo Ovidijus Lukošius 
„Lietuvos aide”, kai „Doja” 
viršum Stalo kalno užžiebė 
užrašą „Lietuva”, minia pradėjo

klausomybę”.
Šią savaite Slovėnija pradėjo 

derybas su Europos Sąjunga dėl 
asocijuotos narystės. „Supran
tama, kad, eidami į Europą, mes 
turime prisitaikyti prie jos 
reikalavimų”, sakė J. Školjč. 
„Tačiau mūsų siekimas integ
ruotis nereiškia, jog privalome 
be išlygų priimti viską, kas siū
loma. Geriausi sprendimai visa
da yra geriausi tiktai didelėms 
valstybėms, o mažosioms jie 
kartais gali būti ir katastrofiški.

J. Školjč ir delegacijos narius 
priėmė Seimo pirmininkas Čes
lovas Juršėnas.

vienybės”, žurnalistams pasakė 
Ulmanis. „Faktiškai iš Rusijos 
mes negavome išsamios proę 
gramos. Ar mes ten nuva
žiuosime ir — valio!, ar ten 
kalbėsime rimtai ir įvertinsime 
praėjusius 50 imVų. Tai vis dėlto 
du skirtingi dalykai”, pasakė 
Ulmanis.

Kovo 10 d. įvykusiame Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
gos ir Baltijos šalių televizijos ir 
radijo kompanijų atstovų kon
sultaciniame susitikime jau 
svarstytos „bendradarbiavimo 
nušviečiant Didžiosios Pergalės 
50-ąsias metines perspektyvos”. 
Pasak Rusijos žinių agentūros 
Itar-Tass, susitikime dalyvavo 
Rusijos, Gruzijos, Ukrainos, 
Baltarusijos, Kazachstano, 
Azerbaidžano, Latvijos ir Esti
jos televizijos ir radijo kompa
nijų vadovai.

Susitikimo dalyviai pabrėžė, 
kad šiandien ypač aktuali kovos 
su fašizmu tema, kurią neseniai 
gana aštriai iškėlė Rusijos tele
vizija.

jį skanduoti. Žmonės, mačiusieji 
didžiuosius fejerverkus Europos 
šalyse, teigė, kad Kovo ll-osios 
saliutas europietiškiems ne
daug tenusileido.

Beje, pirmą kartą Lietuvoje 
salvių šūviai buvo suderinti su 
muzika. „Renginio režisierės 
Zitos Kelmickaitės pasiūlymas 
fejerverkus leisti grojant 
muzikai mus privertė šiek tiek 
pasijaudinti, tačiau galiu 
pasakyti, kad tai buvo pirmas 
kartas, kada buvau visiškai 
patenkinta mūsų firmos fejer
verku. Suderinti fejerverką su 
muzika sudėtinga. Jeigu kiek 
pavėlavęs uždegsi, galima 
sugadinti visą reginį, nes mes 
nenaudojame kompiuterių, kaip 
tai daroma kitur”, sakė „Dojos” 
direktorė Audronė Juozapavi
čienė.

Vienas iš pagrindinių šventės 
Sereikiškių parke rėmėjų — 
dienraštis „Lietuvos aidas” kaip 
tik šiai firmai ir skyrė pagrin
dinį prizą — dienraščio prenu
meratą bei greitai pasirodysian-

Landsbergis: 
Lietuvos prezidentui 

nederėtų vykti į 
Maskvą

Vilnius, kovo 15 d. (Elta) — 
Tik Estijos prezidentas Lennart 
Meri gali išgelbėti Lietuvos 
garbę, pareiškė spaudos kon
ferencijoje trečiadienį Seimo 
opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis, komentuodamas 
šeštadienį Kopenhagoje padary
tą trijų Baltijos valstybių prezi
dentų pareiškimą dėl dalyvavi
mo pergalės Antrajame pasauli
niame kare metinių iškilmėse 
Maskvoje.

Estijos vadovo kategorišką ap
sisprendimą nedalyvauti tose 
iškilmėse jis apibūdino kaip 
padoraus elgesio pavyzdį, kuris 
teikia vilčių, jog tai padarys ir 
Lietuvos bei Latvijos preziden
tai.

Baltijos valstybių vadovai 
sakė galutinį sprendimą dėl 
vykimo į Maskvą priims balan
džio pabaigoje. Jie pabrėžė, kad 
bet kuriuo atveju jų veiksmai 
bus vieningi.

Vytauto Landsbergio nuomo
ne, Latvijos prezidentas Guntis 
Ulmanis ir Algirdas Brazauskas 
turės palaužti Estijos prezi
dentą, kad ir jis vyktų į Maskvą. 
Ir vienas, ir kitas, pasak V. 
Landsbergio, apie galimą kelio
nę kol kas kaba su nemažomis 
išlygomis.

Seimo Opozicijos vadas pri
minė septynių šalies politinių 
partijų pareiškimą, kuriame 
motyvuotai pasakyta, kodėl 
Algirdo Brazausko kelionė į 
Maskvą neįmanoma. Vytautas 
Landsbergis pridūrė, kad Lie
tuvos prezidentui nederėtų ste
bėti, kaip Raudonąja aikšte žy
giuos militaristinė kariuomenė, 
kuri prieš 50 metų įtvirtino

čią Juozo Erlicko knygą. „Lietu
vos aido” prenumerata taip pat 
buvo apdovanoti „Vilniaus par
kai” ir „Blikas”. „Doja” 
susilaukė publikos simpatijų, 
įžiebdama užrašą „Lietuva”, o, 
kaip teigė A. Juozapavičienė, 
tai galėjo padaryti bet kuri iš 
konkurse dalyvavusių firmų. 
„Pasitarimų metu buvo siūlyta, 
jog pirmoji konkurso dalyvė 
įžiebs užrašą „Kovo 11”, antro
ji — „Lietuva”, o trečioji - „Ne
priklausoma”, tačiau šios idėjos 
įgyvendinti nepavyko”, sakė ji.

Renginio organizatorė Vii-

Gricius: Lietuvai 
reikia užsienio 

lietuvių pagalbos
Vilnius, kovo 13 d. (LA

AGEP) — Seimo narys Algirdas 
Gricius, su Vakarų Europos Są
jungos (VES) politikos komite 
to delegacija keliavęs po JAV ir 
Kanadą, kovo 12 d. išdėstė savo 
išvadas, rašo Rimantas Var 
nauskas „Lietuvos aide”.

Išrinkus naują parlamentą 
Kanada patikslino savo požiūrį 
į užsienio politiką. Pasak Gri
ciaus, toje šalyje ne visiškai 
aiškiai suvokiama, kas vyksta 
Europoje, kokios norima kolek
tyvinės saugumo sistemos, tad 
jos ryšiai su Europos valsty
bėmis bus pasirinktini. Tai, kad

iki šiol Kanadoje nėra Lietu
vos ambasados, jis pavadino 
dar vienu Lietuvos už
sienio politikos atsilikimu”. 
Jis siūlė laikinai ambasado
riumi skirti Alfonsą Eidintą, 
nes valstybėje, iš kurios galima 
tikėtis ir ekonominės pagalbos, 
ir paramos saugumo palaiky
mui, ambasada būtina.

JAV Valstybės departamento 
sekretoriaus pavaduotojas Peter 
Tarnoff pasisakė už tai, kad 
Vakarų Europos Sąjunga (VES) 
plėstųsi lygiagrečiai su Šiaurės 
Atlanto gynybos organizacija 
NATO, nes jeigu kai kurios 
valstybės būdamos VES narė
mis nepriklausytų NATO, tai 
galėtų kilti tam tikrų kon
fliktinių situacijų, kurias lemtų 
šių organizacijų įsipareigojimai. 
JAV Valstybės departamentas 
mano, kad priimant naujus 
NATO narius, reikia žiūrėti ne 
į jų grupes, o į konkrečias vals
tybes. Kongreso siūlymus, ku
riuose nurodyta konkreti Vyše- 
grado valstybių (Čekijos, Len
kijos, Slovakijos ir Rumunijos) 
priėmimo data, Peter Tarnoff 
pavadino „nerimtais”, nes ne
žinia, kas gali atsitikti po 
kelerių metų.

Svarbiausi sprendimai turėtų 
būti priimti 1996 m. vyksian
čioje Europos Sąjungos valsty
bių vadovų konferencijoje. Rusi
ja supranta, kad NATO plėti
mosi nesutrukdys, bet bando 
daryti visokių kliūčių. Pasak 
Algirdo Griciaus Baltijos šalims

Lietuvoje antrąją sovietų oku
paciją, o šiemet „nugalėjo 
30,000 Čečėnijos civilių ir ant 
Grozno griuvėsių pastatė perga
lės paminklą”.

Algirdo Brazausko, kaip ir 
kitų Baltijos valstybių vadovų, 
apsisprendimas, V. Landsbergio 
nuomone, susilauks nemažo 
tarptautinio atgarsio. Jų 
dalyvavimas iškilmėse Maskvo
je patvirtintų Baltįjos šalių kaip 
Rusįjos satelitų, įvaizdį.

niaus miesto valdybos kultūros 
skyriaus vyresnioji instruktorė 
Ona Šaltytė nenorėjo pasakyti, 
kiek miestui kainavo šventė. 
„Nenoriu apie tai kalbėti. 
Žmogus nebuvęs renginyje sa
kys: „Va kur mėtomi pinigai”. 
O tas, kuris ten buvo, manys, 
kad viskas buvo surengta už 
ačiū”, sakė ji.

A. Juozapavičienė prasitarė, 
kad kiekvienai iš fejerverką 
rengusių firmų Vilniaus miesto 
valdyba skyrė po 7,500 litų. 
„Tačiau mums fejerverkas kai
navo kur kas daugiau”, sakė ji.

yra labai pavojingas Rusijos 
pareiškimas, kad ji neprieš
taraus Varšuvos sutarties šalių 
priėmimui į NATO. „Lietuva 
turi rimtai pagalvoti apie žy 
miai aktyvesnę veiklą, jei nori 
integruotis j NATO struktū
ras”.

Kovo ir balandžio mėnesiais 
JAV Senate bus svarstoma rezo
liucija dėl NATO plėtimo (va
sario 16 d. už panašią rezoliuciją 
balsavo Atstovų rūmai), kuris 
turi daugiau įtakos užsienio 
politikoje. Anot A. Griciaus, 
ambasadoriaus Alfonso Eidinto 
prašyta, kad jos projektas nedel
siant pasiektų ne tik Lietuvos 
Užsienio reikalų ministeriją, 
bet ir Seimą.

Pentagono kariškiai irgi pasi
sakė už lygiagretų VES ir 
NATO plėtimąsi ir ne grupinį, 
be konkrečių datų. Patekti j 
NATO bus sunku, nes 16 NATO 
narių tarpe gali atsirasti 
plėtimosi priešininkų.

Pentagono pareigūnai sakė, 
kad jei Lietuva sugebės pa
daryti spaudimą Atstovų rū
mams, kai šie svarstys 1996 m. 
biudžetą, tai būtų galima gauti 
keliasdešimties milijonų dolerių 
pagalbą ar lengvatinį kreditą 
pirkti JAV ginkluotės, kuri iš
vežama iš Europos. Tai būtų 
greitaeigiai jūros pasienio tar
nybos laivai, priešlėktuvinės ir 
prieštankinės raketos, raketos 
„Stinger”.

I klausimą, ar Seimo Užsienio 
reikalų komitetas ir Nacionali
nio Saugumo komitetas bus pa
jėgūs daryti įtaką vyriausybei, 
kad ši prašytų minėtos paramos, 
nes iki šiol neatsiimami net 
Aukščiausiosios Tarybos Ap 
saugos skyriaus nupirkti gink 
lai, Gricius atsakė, kad 
„Užsienio reikalų komitetas 
tikrai tokiam dalykui pritars ir 
bandys skatinti vyriausybę to 
siekti, o Nacionalinio saugumo 
komitete, ko gero, tas klausimas 
gali būti problematiškas”.

Susitikimuose Carnegie Cen
tre, Strateginių ir Tarptautinių 
Studijų Centre, Heritage Foun
dation kalbėta, kad JAV admi
nistracija neturi suformavusi 
jokios politikos NATO, VES, ap
skritai Europos atžvilgiu („JAV 
politiką apsprendžia CNN tele
vizija"). Pagalba Europos šalims 
bus teikiama selektyviai 
toms šalims, kurios daro pa
žangą, stiprina demokratiją ir 
savo saugumą. Rusijos norai 
atkurti imperiją matomi, bet, 
ekspertų manymu, per arti 
miausius 5-10 metų ji to daryti 
nepajėgs.

Algirdas Gricius siūlė sustip 
rinti ryšius su užsieno lietu 
viais, ne9 dabar , jų pagalba dėl 
finansinių investicijų ir NATO 
yra ribota”, o nerealizuota pa 
galba kenkia „ne Brazauskui ar 
LDDP, o Lietuvai”. Jo manymu, 
dideles galimybes pasireikšti 
šioje srityje turi Kazys Bobelis.

KALENDORIUS

Kovo 16 d.: Dionyzas, Juli
jonas, Vaidotas, Vilija. Knyg 
nėšių diena. 1846 m. gimė knyg
nešys Jurgis Bielinis.

Kovo 17 d.: Šv. Patrikas 
(mirė 461 m. Airijoje); Gertrūda, 
Gendvilas, Varūna.

i
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Lietuvos Vyčių veikla

LIETUVOS VYČIU CV 
POSĖDIS

Lietuvos Vyčių centro val
dybos ir komitetų pirmininkų 
posėdis š.m. kovo 25 d. vyks 
Worcester, MA. Globos 26 kuo
pa. Posėdis prasidės 12:30 v. p.p. 
Maironio Parko patalpose. Vyks 
pranešimai apie praėjusio pus
mečio veiklą ir įvykius. Bus 
diskusijos ir sumanymai atei
čiai. Šv. Mišios bus aukojamos 
5 v.v. Šv. Kazimiero bažnyčioje.

„PAGALBA LIETUVAI” 
PRANEŠA

18- tas talpintuvas siųstas iš 
World Medical Relief, Ine. įstai
gos, Detroit, MI, š.m. kovo 6 d. 
pristatytas if Vilkaviškio 
CARITAS iškrautas Marijam
polėje, dr. Emilijai Montvilienei. 
„Pagalba Lietuvai” atstovas 
Antanas Balsys praneša, kad 
CARITO įstaiga Marijampolėj 
yra geresnė vieta negu ligo
ninės. Turi kroviniams rampą ir 
iškrovimo liftą.Lietuvos kariai 
padėjo iškrauti. Ši CARITO vie
tovė yra įrengta kaip geresnis 
skirstymo centras. Bendra šio 
talpintuvo vertė yra daugiau 
negu 50,000 dol.

19- tas talpintuvas, pakrautas 
ir išsiųstas iš Santa Paula, CA, 
š.m. vasario 18 d., yra siunčia
mas Kauno katalikiškai Gim
dymo ligoninei, dr. Kęstučiui 
Stankarui. Talpintuvas turėtų 
būti pristatytas maždaug 
balandžio 3 d. Sveria 27,812 
svarų. Jo vertė yra 183,391 dol.

20 tas talpintuvas, išsiųstas 
š.m. kovo 9 d. iš Catholic Me
dical Mission Board, New York, 
dr. Emilijai Montvilienei, 
Vilkaviškio CARITUI, Mari
jampolėje. Ypatinga padėka 
reiškiama Jurgiui Lendraičiui, 
Lithuanian Mercy Lift pirmi
ninkui, kuris parūpino persiun
timo išlaidas per Christian 
Relief Services iš Virginia. 
Tame talpintuve daugumas 
įvairiausių vaistų ir kitų 
priemonių. Šio talpintuvo vertė 
1,183,880 doL sveria 40,656 
svarų.

LIETUVIŲ TELKINIAI

DETROIT, MI
DAINŲ IR ARIJU 

KONCERTAS

Sekmadienį, vasario 26 d. 
Dievo Apvaizdos parapijos Kul
tūros centre, Southfield, Mi
chigan, įvyko solistės Virginijos 
Bruožytės-Muliolienės dainų ir 
arijų koncertas.

Solistė beveik dvi valandas 
žavėjo susirinkusius dainomis ir 
arijomis. Solistės Bruožytės-Mu- 
lionienės repertuaras iš lietuvių 
ir pasaulinių kompozitorių dai
nų ir arijų siekė 27 kūrinius, 
kuriuos solistė atlikdama paro
dė dainavimo visapusiškumą ir 
pajėgumą. Būtina paminėti, 
kad solistės Bruožytės-Mulio
lienės tarsena dainavime pui
kiai parodė jos stropumą ir 
aukštą dainavimo lygį. Akom
paniatorius Michael Borowitz 
taip pat turėjo progą parodyti 
savo gabumus, pianinu paskam
bindamas J. Naujalio ir M.K. 
Čiurlionio kompozicijas.

Koncerto klausytojai ir ren
gėjai dėkingi solistei Bruo- 
žytei Muliolienei ir jos akom
paniatoriui Michael Borowitz, 
kad audringą žiemos savaitgalį 
nepabūgo atkeliauti iš Cleve
lando į Detroitą. Klausytojai ir 
rengėjai ilgai atsimins tą ma
lonią popietę ir lauks solistės 
Bruožytės-Muliolienės ateityje 
atsilankant. Rengėjai: Dievo

Nuo 1990 m. jau 20 talpintu 
vų išsiųsta broliams ir sesėms 
Lietuvoje. Iš viso, jų vertė yra 
12,750,855 dol. „Pagalba Lietu
vai” vadovas Robertas S. Boris 
dėkoja visiems, prisidėjusiems 
prie šio svarbaus projekto. 
Tikimės, kad visų nuolatinė 
parama šiam didingam Lietu
vos Vyčių projektui yra labai 
reikalinga dabar ir bus reika
linga ateityje.

Regina Juškaitė

JAUNIMAS ŠVENTĖ 
LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTE

Š.m. vasario 19 d. buvo šven
čiama Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioj, Čikagoje. Uolūs pasi 
ruošimai vyko jau iš anksto. 
Visa jaunimo 36 kuopa buvo 
sušaukta dalyvauti procesijoje ir 
Mišiose. Šventė atėjo ir visi susi
rinko. Bažnyčia pilna, žvakės ir 
gėlės sukūrė didingą vaizdą prie 
altoriaus. JAV ir Lietuvos vėlia
vos stovėjo arti altoriaus sukėlė 
jausmus lyg būtume Lietuvoje. 
Choras pradėjo giedoti ir visi 
organizuotai įėjo į bažnyčią. 
Šauliai lydėjo su JAV, Lietuvos 
ir Šaulių vėliavomis. Sekė L.V. 
jaunimo 36 kuopos dalyviai: 
Lietuvos vėliavą nešė Antanas 
Apanavičius ir Mary Cius, Mat
thevv Apanavičius, Daniel 
Gudžiūnas ir Anna Marie Cius 
nešė kuopos vėliavą. Sekė Ellot 
ir mažas Eric su Sabina Rucai- 
te Henson, kuopos III vicepirmi
ninke, kuri globoja jaunimą. Po 
jų sekė Amerikos Lietuvių 
katalikių Moterų sąjungos 
20-tas skyrius ir Lietuvių Bend
ruomenė. Dvasios vadas kun. 
Fabijonas Kireilis aukojo šv. Mi
šias. Po Mišių vyko susirin
kimas, kuriame Antanas Apa
navičius buvo vienbalsiai iš
rinktas pirmininku. Sveiki
name naują pirmininką ir dėko
jame visiems prisidėjusiems 
prie Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės. Nepaprasta diena 
kupina maldos ir meilės.

Sabina Rucaitė Henson 

vertė Regina Juškaitė

Apvaizdos parapijos Švietimo 
komitetas panaudos šio koncer
to pelną knygų pasiuntimui į 
Troškūnų parapiją Lietuvoje.

Alg. Čerekas

STASIO BUTKAUS ŠAULIŲ 
KUOPOS METINIS 

SUSIRINKIMAS

Š.m. balandžio 2 dieną, 
sekmadienį, tuoj po parrtaldų — 
12:15 v. p.p. šv. Antano para
pijos patalpose šaukiamas Sta
sio Butkaus šaulių k-pos meti
nis narių susirinkimas. Dieno
tvarkėje: valdybos bei revizijos 
komisijos rinkimai, ateities 
veiklos reikalai, klausimai bei 
sumanymai. Susirinkimas labai 
svarbus. Visi nariai prašomi da
lyvauti.

Regina Juškaitė

KOVO 11-SIOS MINĖJIMAS

Kovo 11-sios — Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 5 
metų sukaktis, Detroite buvo 
minima š.m. kovo 12 d. Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre. 
Minėjimui vadovavo Pranas 
Zaranka. Invokaciją sukalbėjo 
Benediktas Neverauskas. Eilė
raštį skaitė Dalia Navasaitienė. 
Algis Rugienius supažindino su 
garbės svečiais ir perskaitė se
natoriaus Diek Posthumu8 rezo
liuciją, kurioje minimas Lietu
vos Nepriklausomybės atkūri

Lietuvos Vyčių jaunimo kuopa Čikagoje š.m. kovo 19 d. šventė Lietuvos Nepriklausomybės šventę, 
Iš k. — Matthevv Apanavičius, Daniel Gudžiūnas, Sabina Rucaitė Henson — Lietuvos Vyčių 36 

kuopos 3-ji vicepirmininkė, Mary Cius, Antanas Apanavičius, Anna Maria Cius ir Eva Apana
vičius. Klūpo Elliot ir Eric Gudžiūnai.

Nuotr. Anna Gudžiūnas

mo penkmetis.
Kalbėjo kongresmano Joe

Knollenberg vyriausias pata 
rėjas Paul Weldy, kuris daug 
padėjo prie Durbin — Knollen 
berg rezoliucijos pravedimo 
(š.m. vasario 16 d.) JAV Kongre 
se, kad Pabaltijo kraštai nebūtų 
išbraukti iš NATO narystės. 
Kalbėjo ir neseniai išrinktas 
kongresmanas Richard Chrys
ler. Gubernatorius John Engler 
sveikinimą perdavė jo Detroito 
įstaigos vedėjas Robert Halsey. 
Pagrindinė kalbėtoja buvo JAV 
LB Krašto valdybos pirmininkė 
adv. Regina Narušienė, išryški
nusi LB tikslus ir jos veiklą.

Meninę programą puikiai atli
ko pianistai Sonata ir Rokas Zu 
bovai.

Prieš minėjimą buvo proga 
pasivaišinti gardžiais blynais ir • 
uogiene.

Aukos buvo renkamos LB 
veiklai paremti. Minėjime daly
vavo daugiau negu 200 asmenų. 
Minėjimą rengė LB Detroito 
apylinkės valdyba.

VĖL PASIUSTAS 
TALPINTUVAS SU 

VAISTAIS

Robert Boris, „Pagalba 
Lietuvai” vadovas, pranešė, kad 
kovo 9 d, iš New Yorko, per 
Catholic Medical Mission Board 
buvo išsiųstas 20-sis talpin
tuvas. Šis Vilkaviškio Caritas 
siųstas talpintuvas yra 
1,183,808 dol. vertės. „Pagalba 
Lietuvai” iki šiol pasiųstų 
vaistų ir medicinos priemonių 
Lietuvai vertė siekia 12,750,000 
dol.

REKOLEKCIJOS 
ŠV. ANTANO PARAPIJOJE

Šv. Antano parapijoje prieš- 
velykinis susikaupimas-reko- 
lekcijos vyks kovo 31 d. ir 
balandžio 1 ir 2 d. Susikaupimą 
praves Kauno Įgulos bažnyčios 
klebonas kun. R. Mikutavičius.

lrn

LIETUVOS DUKTERŲ 
SUKAKTUVINIAI 

METAI

1975 m. spalio 10 d. Detroite 
buvo sušauktas steigiamasis 
Lietuvos Dukterų d-jos skyriaus 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo draugijos steigėjas dr. kun. 
Feliksas Gureckas, centro v-bos 
pirm. Emilija Kielienė ir septy
niolika detroitiečių. Išrinkta 
pirmoji valdyba: Dana Arlaus
kienė — pirmininkė, Laima 
Žemaitienė — vicepirm., Angelė 
Zablockienė — iždininkė, Jad
vyga Dunčienė — sekretorė, 
Ema Žalkauskienė ir Jūratė Pe
čiūrienė — narės.

Metai bėgo, keitėsi valdybos, 
kurios nesigarsindamos, tyliai, 
pagal išgales, sąlygas ir laiko 
reikalavimus darbavosi. Dvide
šimties metų laikotarpyje d-jai 
vadovavo pirmininkės: Dana!

Arlauskienė, Emilija Kutkienė, 
Marija Jankauskienė, Janina 
Mitkienė, Danutė Jankienė, 
Stasė Smalinskienė, Irena 
Alantienė, Kazė Balukienė, 
Vida Meiluvienė, Jūratė Pečiū
rienė.

Atsivėrus durims į Lietuvą, 
jau 1989 m. rugsėjo mėn. pirmo
ji 1,000 dol. auka buvo perduota 
Tremtinių klubų centrui ir pa
naudota tremtinių gydymo-vais
tų pirkimo reikalams. Po pirmo
sios tūkstantinės sekė daug kitų
— gerai ištyrus aplinkybes, kad 
nepatektų į riomenklatūrininkų 
rankas. Nuolatiniai globojamos 
gausios šeinios ir Įigoniai siun
čiant jiems siuntinius ir vaistus.

Nuo 1990 m. Detroito Lietuvos 
Dukterys aktyviai įsijungė į 
American — Lithuanian Disa- 
bility and Ręhabilitation Ex- 
change programą ir Healing 
The Childrau veiklą. Niekada 
neatsakoma vienkartinė finan
sinė parama Detroito apylinkės 
lietuviams, jos pageidaujant.

Savo 20-tūosius veiklos su- 
kaktuvinius ’metus Lietuvos 
Dukterys Detroite pradėjo 
švęsti jau 1995 metų išvakarėse, 
suruošdamos Los Angeles Vyrų 
kvarteto koncertą. Kad šie 
metai būtų darbingi ir našūs — 
ruošiamasi didžiajam meno an
samblio „Dainava” sukaktuvi
niam koncertui, kuris š.m. 
balandžio 30 d. vyks Kultūros 
centre. Švęsime dainaviečių 
50-metį ir Detroito LDD-jos 
20-metį.

Papildyta sukaktuvinių metų 
v-ba: Jiiratė Pečiūrienė — pirmi- 
ninkė, Irena Alantienė — 
vicepirm., Dalia Navasaitienė — 
iždininkė, Elena Karvelienė — 
sekretorė, Stasė Bliudžiuvienė
— darbų koordinatorė, Bronė 
Čiunkienė — atstovė Šv. Antano 
parapijai, Janina Mitkienė — 
soc. reikalai, Regina Goebel — 
vaikų su ypatingais poreikiais 
sk., Rūta Baublytė-Teschker ir 
Kazė Balukienė — narės.

J P

WASHINGTON, DC
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Lietuvos nepriklausomybės 
77 metinių minėjimas šiais me
tais Vašingtone Lietuvių Bend
ruomenės apylinkėje įvyko sek
madienį, vasario 19 d. Tradici
nės Mišios už Lietuvą atlaikytos 
10 v.r. Šv. Mato katedroje, 
miesto centre. Mišias laikė ir 
progai skirtą pamokslą pasakė 
kun. Winthrop J. Brainerd.

Lietuvai skirtame pamoksle 
kunigas Brainerd kalbėjo apie 
paraleles Lietuvos ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų gyvenime: 
„Mes matome, kad abiejose 
Šalyse vyksta gili politinė sui
rutė. Lietuvoje tam esama gerų 
priežasčių: po penkiasdešimties 
metų pasipriešinimo negailes
tingoms, pačioms brutaliau
sioms despotizmo jėgoms, spau
dimo nebėra. Ir kain žmotmi

kuris visą gyvenimą neatlyž- 
tamai veržėsi pro duris, joms 
staiga atsivėrus, Lietuvai reikia 
atgauti pusiausvyrą. Mes 
amerikiečiai turime mažiau kuo 
save pateisinti”, — sakė kuni
gas Brainerd, pastebėdamas, 
kad amerikiečiai daugeliu po
žiūriu yra kapituliavę savo 
pačių socialinio žlugdymo jė
goms, nes, nesinaudodami Die
vo duotomis laisvėmis siekti gė
rio, klumpą prieš netikrą pato
gumų dievą. Kunigas Brainerd 
savo pamokslą baigė, perspė
damas. kad laikas suvokti, jog 
vienintelė viltis, kuria pasaulis 
nūdien gali pasikliauti.yra Die
vas, o ne kažkokios ekonominės 
programos.

Per Mišias giedojo katedros 
choras. Įspūdingai nuskambėjo 
„Marija. Marija” lietuviškai. 
Lietuvos himną giedojo visi Mi
šių dalyviai. Mišiose dalyvavo 
Lietuvos ambasadorius Alfon
sas Eidintas su žmona Birute, 
ambasados patarėjai ir kiti 
tarnautojai. Vietinių lietuvių 
drauge su lituanistinės mokyk
lėlės vaikais dalyvavo apie pusę 
šimto. Pamaldas organizavo lie
tuvių katalikų misija.

Akademinė ir meninė minėji
mo dalis tęsėsi po pietų 
Maryland universitete. Dalyva
vo apie 150 žmonių. Minėjimui 
vadovavo naujas apylinkės pir
mininkas Arūnas Šlekys, parei
gas perėmęs iš Nerijos Kaspa- 
rienės, Arūnas savo trumpoje 
kalboje angliškai ir lietuviškai 
pastebėjo, kad šį šimtmetį Lie
tuva nepriklausomybę atgavo 
jau du kartus ir perspėjo, jog 
reikia budėti, kad neprireiktų 
trečio karto.

Lietuvos ambasadai atstovavo 
Jonas Paslauskas, ambasados 
patarėjas, pasveikinęs dalyvius 
Lietuvos ambasadoriaus vardu. 
Jis taip pat padėkojo Amerikos 
lietuviams už pastangas, kad 
Lietuva nebūtų išbraukta iš 
būsimų NATO šalių sąrašo.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Vaiva Vebraitė-Gustienė, 
A.P.P.L.E. direktorė. Ji kalbėjo 
apie tautiškumą. Tai buvo iš šir
dies gelmių išsiliejusi kalba, 
kurios visai neįmanoma apibū
dinti keliais sakiniais. Ją reikia 
patiems išgirsti. Kad Vėbraitė 
prabilo iš širdies į širdį, liudijo 
daug sujaudintų ir net pravir- 
kusių minėjimo dalyvių.

Meninę programą atliko solis
tė Rasa Krokytė-Veselkienė iš 
Philadelphijos ir poetas Kazys 
Bradūnas, atvykęs iš Baltimo- 
rės. Solistė Krokytė Veselkienė 
klausytojus žavėjo lietuviškų 
dainų pyne. Jos lyrinis mezo- 
sopranas derinosi su romantiško 
pobūdžio dainų turiniu, kurį dar 
labiau išryškino jos pačios, prieš 
kiekvieną dainą apibūdinta žo
džiu mintis. Solistei fortepijonu 
akompanavo Alice Mikolajews 
ki.

Poetas Kazys Bradūnas gyvu 
žodžiu Vašingtono apylinkėje 
lankėsi nirma karta Jis pernai
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis

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

7 mėnesius gyveno Vilniuje. 
„Vilnius man, kaip tėviškė, 
gimtinė”, sakė Bradūnas ir 
paskaitė Vilniuje parašytus 
naujus eilėraščius: „Herbas”, 
„Muša laikrodis”, „Kraujo rasa 
sausio 13”, ir „Apmąstymas Šv. 
Kazimiero bažnyčioje Vilniuje”. 
Nepamiršo poetas nė Mažosios 
Lietuvos — kelis eilėraščius 
skyrė Donelaičiui.

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

9830 S. Rtdgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415 

708-636-6622 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
^\/alando^agaĮ^suSĮtarĮm^

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

Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tol. 708-422-0260

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

3900 W 95 St. Tai. (706) 422 0101
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt. ir šeštd 9 v.r -12 v p p

<132 S. Kadzla Ava.. Chicago 
(312) 776 6969 arba (312) 489 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 551h St , Chicago IL
Tat. (312) 476-2112

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

| Tol. kablnato Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth Avo., Clcaro

Kasdien 1 iki 8’v v 
išskyrus treč šeši 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Sehtller M., Elmhurat, IL 60126 

706-641-2609
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais lai. 706-634-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 8. Kedzie. Chicago 60652 
Tai. 312-434-2123

Pirmd 2 v p.p • 7 v.v , antr 9vr 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 
straipanių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

Minėjimo programa baigėsi 
solistei Rasai Krokytei-Vesel- 
kienei atlikus antrąją dalį savo 
lietuviškų dainų repertuaro.

Nerija Kasparienė

• 1989 m. vasario 15 d.
Kremlius paskelbė, kad sovietų 
kariuomenė pagaliau atitrau
kiama iš Afganistano. Devyne
rius metus trukusiame kare 
žuvo ir nemažai lietuvių karių, 
paimtų į Raudonąją armiją.

Kab. tel. (312) 471-3300 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Avė., 
Chicago, III. 60652

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Msdlcal 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

Namų (708) 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
6132 S. Kedzla, Chicago, III.

Tai. (312) 925-2670 
1165 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL|
1- mylia i vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų ]
1025 Ogden Avė.

Llsle, IL 60532
Tel. 708-063-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

Vai antr 2-4 vpp ir ketv 2-5 vpp 
Šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare
Kablnato lai. (312) 776-26e0 

Namų 708-448-5545
Priklauso Ploty Cross ir 

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S
Specialybė — Vidaus ligų gydytoja 

Kalbame lietuviškai
5165 S. Archer Avė. (prie Austin 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 565-7755

ARAS ŽLIOBA, M.O.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Centą 

Napervllle Campua
1020 E. Ogdan Ava., Sulla 311 

Napervllle IL 60563 
Tai. 706-627-0060

Valandos pagal susitarimą
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Lietuvos nepriklausomybės atstatymo iškilmingo minėjimo programos dalyviai ir svečiai. Iš kairės: 
P. Petrutis, V. Adamkus, D. Bindokienė, S. Briedis, J. Kriaučeliūnaitė Arzbaecher ir dr. L. 
Kriaučeliūnas.

LENKIJOS
ULTIMATUMAS

KAZYS BARONAS
sas Lenkijos sąlygas. J. Šembek 
atsakė, kad jis nėra įgaliotas 
.priimti lietuvių atsakymą, ka
dangi Lenkijos nota turi būti 
priimta ,,ne varietur” — be 
pakeitimų ir atsakymas turi eiti 
tuo pačiu keliu, t.y., įteikiant jį 
Lenkijos pasiuntiniui Taline.

Lietuvos vyriausybė vedė pa
sitarimus Maskvoje ir Berlyne. 
Atsižvelgiant į nuosaikius len
kų reikalavimus, abiejose sosti
nėse buvo patarta lietuviams 
lenkų sąlygas priimti.

Kovo 17 d. Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų min. Litvino 
vas įspėjo Lenkijos ambasadorių 
Maskvoje, pareikšdamas, kad, 
Lenkijai karine jėga palietus 
Lietuvą — jos sienas, Sovietų 
Sąjunga atsisakys nuo 1932 m. 
sudarytos nepuolimo šutai ties 
su Lenkija. Šį savo teigimą M 
Zgumik paremia slaptais vokiš
kos tarnybos pranešimais. Pir
miausia, Vokietijos pasiuntinys 
Taline 1938 m. buvo 16 d. 
pranešė apie pastebėtus dides
nius sovietinės kariuomenės tel
kinius prie Lenkijos sienos. Taip 
pat vokiečiams buvo žinoma, 
kad Lietuva ir Sov. Sąjunga 
pasirašė slaptą karinę sutartį. 
Vokiečių slaptosios tarnybos 
bylose randami generolo Jeroni
mo Uborevičiaus nurodymai, 
parašyti 1936 m. gegužės 15 d. 
(lietuvių kilmės gen. J. Ubore- 
vičius iki 1936 m. vadovavo Gu
dijos karinei apygardai, 1937 m. 
sušaudytas kartu su marš. 
Tuchačevskiu, gen. Putna ir kt. 
aukštais sovietiniais kariš
kiais), kad Vokietijai įžengus į 
Lietuvą, Sov. Sąjungos eskadri 
lės kelių valandų laikotarpyje 
nusileis Lietuvos aerodromuose, 
o sunkūs sovietiniai bombone

(Pabaiga)
Lietuvos vyriausybė šį kon 

fliktą mėgino pradžioje išspręs
ti lokalinės komisijos tyrimu. 
Tačiau pastebėjusi Lenkijos ka
riuomenės žygiavimą prie Lie
tuvos sienos, tuoj pat „sukėlė 
ant kojų” savo karines jėgas, 
kartu ieškodama paramos užsie
nyje. Autorius, pasinaudodamas 
Centrinio Varšuvos karinio ar
chyvo medžiaga, rašo, kad 1926 
m. Lietuvos armiją sudarė 4 
pėstininkų divizijos, 1 kavaleri
jos divizija, 3 eskadrilės, t.y., 
apie 50 lėktuvų. Tačiau jau se 
kančiais metais armija buvo 
sumažinta iki 3-jų pėstininkų 
divizijų — 7 pulkai po 2-3 
batalionus, vienos kavalerijos 
brigados (2 pulkai) ir 3-jų pulkų 
artilerijos. Taip pat joje buvo 
viena tankų ir viena šarvuočių 
kuopa. 1938 m. Lietuva turėjo 
2,000 karininkų ir 22,000 karių. 
Kartu su karine šaulių organi
zacija su ginklu buvo beveik 
50,000 vyrų. (Šiuos paskutinius 
davinius autorius paėmė iš 
pik. L. Mitkievičiaus knygos 
,,Wspommenia kovvienskie” —
K.B.).

Kovo 18 d. ambasadorius L. 
Noel vėl aplankė Joną Šembeką 
pareikšdamas, kad Lietuvos pa
siuntinys Paryžiuje kreipėsi į 
Quai d‘Orsay (Paryžiaus g-vė, 
kairiame Senos krante, priešais 
Place de la Concorde aikštę. Joje 
yra parlamento, užsienio reikalų 
ministerijos ir kai kurių kitų 
valdžios įstaigų rūmai, ir dėl to 
populiariai spaudoje Q d‘O reiš
kia užsienio reikalų ministeriją 
— LE, XXIV t. 297 psl.), prašy
damas Prancūzijos vyriausybe, 
kad ji praneštų Lenkijai, jog 
Lietuvos vyriausybė priima vi-

šiai tuoj pat pradės bombarduoti 
Nemuno tiltus, geležinkelio 
mazgus Rytprūsiuose. Atrodo, 
kad šis Sov. Sąjungos ir Lietu
vos susitarimas buvo nukreip 
tas tik prieš Vokietiją.

Ambasadoriaus V. Gžybovs- 
kio pasikalbėjimo su Litvinovu 
pranešimas Varšuvą pasiekė tik 
naktį, t.y., iš kovo 18 d. į kovo 
19 d., jau išsiuntus Lietuvai 
ultimatumą. J. Beckas nutarė 
sovietams neduoti jokio atsaky 
mo, kadangi tuo pačiu metu 
atėjo Lietuvos atsakymas, kad 
ji priima lenkų sąlygas. Tuo 
pačiu, tuoj buvo atšaukti visi 
kariniai nurodymai. (Kovo 20 d., 
sekmadienį, Lenkijos kariniai 
daliniai buvo labai iškilmingai 
sutikti Ad. Mickevičiaus g-vėje. 
Tai buvo popietinės valandos —
K.B.I

Vokietijos vyriausybė neno
riai žiūrėjo į Lenkijos akciją 
prieš Lietuvą. Hitleris nebuvo 
linkęs į bet kokius pasikeitimus 
Europoje, nematydamas jokios 
naudos pačiai Vokietijai. Taip 
pat Hitleris nenorėjo Lenkijos 
pozicijų stiprinimo. Vokietijos 
vyriausybė labai vėlai, t.y., kovo 
16 d., sužinojo apie duotą ulti
matumą, tik Lietuvos vyriausy
bės Užsienio reikalų ministeri
joje Berlyne pranešus. Kada 
Ribbentropas susipažino su ta
riamai suprojektuotu pirmo 
ultimatumo turiniu — tuoj pat 
pripažino jį nepriimtinu Vokie
tijai. Jo teigimu, Reichas buvo 
priešingas Lietuvos okupacijai 
(pažodžiui — negalėjo leisti 
užimti Lietuvą - K.B.), kadangi 
būtų prarastas pasikeitimo ob
jektas eventualios rekompen- 
sacijos Lenkijai už Dancigą ir 
Pamarį. įvykus Lietuvos-Lenki
jos konfliktui, Vokietija turėjo 
tuoj pat užimti Klaipėdą ir 
įjungti ją i Reichą.

Nežiūrint užsiangažavimo 

Austrijos reikaluose, 1938 m.

VOKIETIJOJE LIETUVA 
NETURI SAVO KELIONIŲ 

AGENTŪROS
P- PALYS

Šių metų vasario 23 — kovo 3 
d. Hamburge, Vokietijoje, buvo 
suruošta keliones (turizmą) 
reklamuojanti savaitė. Dalyva
vo 100 valstybių, kurioms atsto
vavo apie 1,000 kelionių agen
tūrų. Savo atskirus skyrius bu
vo įsirengusios ir Rytų Europos 
valstybės: Bulgarija, Kroatija, 
Lenkija, Rumunija. Tik Lietu
va, Latvija ir Estija savo skyrių 
neturėjo. Tų valstybių kelionių 
agentūras atstovavo pavieniai 
asmenys.

Pagal oficialią statistiką, rašo 
New Yorke leidžiamas vokiečių 
savaitraštis „New Yorkes Sta 
ats Zeitung”, Vokietijos gyven
tojai, turėdami po 4-6 savaites 
metinių atostogų ir mėgstą ke
liauti, atostogas praleisdami 
užsienyje, ten per metus palieka 
apie 38 bilijonus Vokietijos mar
kių. (Maždaug 25 bilijonai do
lerių.)

Kiekviena Rytų Europos val
stybė deda daug pastangų, kad 
į jas atvyktų kuo daugiausia 
atostogautojų bei turistų. Ta
čiau ne visai saugūs buvusios 
Jugoslavijos kraštai, ir keliau
jant į Rytų Europos valstybes, 
galimybė prarasti mašiną, o į 
ten vykstant niekas nenori jų 
apdrausti, bei kitos įvairios 
bauginančios kalbos apie tuose 
kraštuose esančius nepatogu
mus daugelį vykti į ten atbaido.

Kad nedaug norinčių vykti į 
Lietuvą didžiausia priežastis ta, 
jog Vokietijoje Lietuva neturi 
suorganizavusi savo kelionių

kovo 18 d. Hitleris įsakė maršl. 
Keiteliui pradėti Klaipėdos užė
mimo pasiruošimo žingsnius. 
Vokietijos kariuomenė turėjo 
užimti ne tik miestą ir Klaipė
dos kraštą, bet taip pat pietva
karių Lietuvą iki pat Dubysos 
upės. Tuo metu Rytprūsiuose 
stovėjo nežymios vokiečių kari
nės pąjėgos. Tad, be mobilizaci
jos, staigiam puolimui, galima 
buvo panaudoti tik vieną pėsti
ninkų diviziją ir vieną kavaleri
jos brigadą. Tačiau pėstinin
kams turėjo padėti karinio jūros 
laivyno vienetai. Jau kovo 16 d. 
kpt. Fr. Frizius atkreipė dėmesį, 
kad ryšium su įtempta Lietu
vos-Lenkijos padėtim, reikia iš 
Svvinemiundes atitraukti visus 
laivus į Rytprūsių uostus, tuo 
pačiu užkertant kelią even
tualiam lenkiško karinio laivy
no įsibrovimui į Klaipėdą.

Armijos ir vokiško laivyno 
koncentracija ėjo pilnu tempu, 
kai staiga atėjo pranešimas, kad

agentūros. Vokiečiai, kurie į 
Lietuvą keliauja, tai tik tie, 
kurie ten turi giminių, pažįsta
mų ir kurie domisi Lietuvos 
istorija.

Vokiečius savo krašto gro
žiu itin viliojanti Kroatija. Bęt 
dabartiniu metu juos vykti į ten 
sulaiko ne visiškai aiški ir ne 
visai saugi politinė padėtis. Dėl 
tų priežasčių kelionės į Kroatiją 
esančios žymiai sumažėjusios, 
nepaisant, kad viešbutis ant 
jūros kranto vienai parai kai
nuoja tik 33 dolerius.

Iš visų Rytinės Europos krašų 
daugiausia turistų susilaukian 
ti Lenkija. Ten vokiečius domi
na istoriniai miestai (Krokuva, 
Gdanskas, Varšuva), žavi val
stybiniai parkai, kurių ten esą 
apie 20, ir 10,000 ežerų. Lenki
ja ežerų skaičiumi Europoje pra
lenkianti tik Suomija. Į Lenkiją 
nuvykę muzikos mėgėjai gali 
džiaugtis operos ir baleto pasta
tymais Mozarto vardo operoje, 
Varšuvoje. Ten geriausios vietos 
dviejų asmenų bilietas kainuo 
jąs tik 22 dolerius. (Metropoli
tan operoje New Yorke bran
giausias bilietas vienam ašme- 
niui — 130 dolerių — P.P.)

Kiekvienais metais Lenkijoje 
atostogas praleidžia, ar bent 
trumpai apsilanko apie 53 mili
jonai vokiečių! Galima įsivaiz
duoti kiek ekonominė padė
tis Lietuvoje pagerėtų, kad 
nors ir maža dalis iš tų 53 mili
jonų atvyktų ir atostogas pra
leistų Lietuvoje!

Lietuva priėmė Lenkijos uiti 
matumą. Tai buvo dalinai at 
siekta, veikiant ir Vokietijos 
diplomatijai. Mat, Ribben 
tropas, susipažinęs su nuosaikiu 
lenkiškos notos turiniu, patarė 
Lietuvai priimti lenkiškas 
sąlygas.

Hitleris, galvodamas likviduo
ti Čekoslovakiją, nenorėjo laiki
nai erzinti Lenkijos, galvoda 
mas, kurį laiką išlaikyti Balti
joje status quo. Tačiau Klaipė
dos užėmimo planas buvo laiko
mas parengtyje.

Ambasadorius Moltke perda 
vė Beckui Hitlerio pageidavimą, 
kad ateityje Lenkijos vyriausy
bė informuotų Hitlerį apie jos 
žygius prieš Lietuvą žymiai 
anksčiau už kovo mėn. krizės 
dienas.

Kaip matome, lenkiška akci 
ja galėjo pasibaigti pietvakari 
nės Lietuvos dalies vokiška 
okupacija, o rytinė pusė patekt ų 
į Lenkįjos valdžios rankas.

Danutė Bindokienė

Aukšta kaina
prekė

prasta

Jungtinės Tautos stengiasi 
vaidinti ne vien taikdarės mie. 
mėgindamos sutaikyti susipešu
sias valstybes prie pasitarimu 
stalo ir net ginkluotų pajėgų įsi 
terpiniu, tačiau, kaip iš pasta 
rųjų kelerių metų veiklos 
matėme, už tą taikliai»olę 
nelabai vertėtų skirti Jungti 
nėms Tautoms aukščiausių 
žymenį. Kadangi priklaus! I i -IT 
vis dar yra kone kiekvieno' 
valstybės noras bei tikslas, oi 
ganizacija stengiasi savo veiklos 
akiratį išplėsti ne vien tmptau 
tinių kivirčų atveju, bet taip pu 
visuomeninės gerovės ugdymo 
kryptimi. Žinant, kad socialinių 
negerovių pasaulyje netrūksta. 
JT darbo laukas labai platus

Praėjusią savaitę Kopenha
goje įvyko JT ruošta konfe 
rencija, kurioje dalyvių dėmesys 
buvo nukreiptas į kovą su skur 
du ir socialiniais neturtingųjų 
kraštų reikalais: kaip gyven 
tojams padėti išsikapstyti iš vai 
gingos kasdienybės. Konfe 
rencyoje dalyvavo 120 valstybių 
vadų ar jų atstovų, išleista 30 
mil. dolerių ją ruošiant, o 
praėjusį sekmadienį (kovo 12 d.) 
priimtos iškilmingos rezoliu 
cijos, pasakyta daug skambių 
baigiamųjų kalbų, bet, kaip 
ankstesnė patirtis parodė, 
apčiuopiamų rezultatų nereikė 
tų laukti.

Ši buvojau ketvirtoji pasauli
nio masto konferencija. Serija 
prasidėjo 1990 m. New Yorko 
suvažiavimu, kur svarstyti 
vaikų reikalai. Konferencija 
laikoma viena sėkmingiausių, 
nes iš dalies įgyvendinti jos 
nutarimai. Po dvejų metų — 
1992 — Rio De Janeiro mieste 
susirinko pasaulio valdžios 
viršūnės aptarti taršos pavojus 
Žemės ekologijai. Toje konfe
rencijoje pirmą kartą dalyvavo , 
ir nepriklausomos Lietuvos 
delegacija, tad, bent iš to taško, 
konferencija mums reikšminga. 
Deja, jos rezoliucijos nieko 
nepakeitė. Praėjusį rudenį 
Kaire vykusioje konferencijoje 
dėmesio centras buvo spartus 
pasaulio gyventojų gausėjimas, 
bet sprendimų nepadaryta. nr,s 
prieaugio mažinimo priemone 
buvo nepriimtinos katalikiš 
kiems kraštams ir kitiems, 
nepritarusiems negimusi n 
kūdikių žudymui. Dubiausia 
visų tų konferencijų neveik: 
mingumo priežastis- po ii-inliii

rijomis pasirašiusieji kraštai 
neįpareigojaini nutarimų vykdv 
ti. Viskas paliekama jų ..gerai 
valiai”, 'netaikant nesilai 
kautiems jokių sankcijų

Praėjusios savaitės suvažia 
vimas taip pat pasižymėjo prieš 

! a i a vintais ir nusivylimu. 
Vargingieji kraštai tikėjosi 
gausesnės paramos, bet negavo. 
JAV viceprez. Al Gore stengėsi 
- iibm I i pasiturinčias valstybes 
ir piavesti nutarimą, kad 20% 
skiriamos užsienio paramos ir

i net uit i ilgu jų šalių metinio 
biudžeto būtų nukreipta socia
linių bei švietimo programų 
vykdymui. Planas iširo, pasi 
pi iešmus ne tik Anglijai ir Sve 
diįai, bet ir kai kurioms netur
tingoms valstybėms, kurios 
savo ruožtu mėgino išsiderėti 
turimų paskolų nurašymą. Tas 
pasiūlymas buvo nepriimtinas 
ne tik turtingiesiems kraštams, 
bet ir sparčiai besivystančioms 
Pietų Amerikos bei Azijos 
tautoms,

I’agi indineje rezoliucijoje vie
nok visi dalyviai pasižadėjo 
„siekti visiško skurdo pašali 
niino; bedarbių skaičiaus 
sumažinimo iki minimumo; su 
teikti ekonominę, socialinę ir ki 
tokią pagalbą labiausiai neišsi 
vysčiusioms Afrikos šalims”... 
Taip p t, paminėtos švietimo, 
socialinės rūpybos, moterų tei
sių, integracijos ir kitos sritys, 
įvilktos į iškilmingas gražbylys
tės rūbą. Kaip ir ankstesnėse 
konferencijose, rezoliucija 
skamba gražiai, bet vargiai, 
pagerins kieno buitį. Jautėsi 
ypatingas nusivylimas, kad 
JAV prezidentas Bill Clinton 
nesiteikė dalyvauti bent pasku 
tinę konferencijos dieną 
Manoma, jog dėl to ir pasaulio 
žiniasklaida šiam įvykiui skyrė 
mažiau dėmesio.

Tačiau pats faktas, kad toks 
didelis būrys pasaulio vadų, jų 
tarpe ir Kubos Fidel Castro, 
suvažiavo taikiai pasitarti 
visiems rūpimais reikalais, jau 
šio to vertas Tokių suvažiavimų 
metu atsiranda tarpusavio 
dialogas, net tarp priešų, užsi 
mezga ryšiai ir pažintys, o tas 
savaime pasitarnauja sklan
di sniurn ateities santykių išsi
vystymui taip Iii kraštų. 
Žvelgiant iš to taško, Kopenha
gos konferenciją reikia laikyti 
pasisekusia, nes 120 valstybių 
•mvailę tarp savęs šnekėjosi ir 
draugiškai išsiskyrė.

IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS

38
Budynių giesmės pakriko. Daugumas vyrų išbėgo 

prie gaisro, bet negalėjo nieko net mėginti daryti. Visos 
trobos pleškėjo, lyg pateptos nuo pat pamatų, ir nebuvo 
matyti, nei girdėti jokio žmogaus, jokio gyvulio. Tuoj, 
beveik vienu kartu, įkrito visi stogai, pažerdami kūlius 
žiežirbų. Stati pasiliko tik abu gyvenamosios trobos 
kaminai, bet į galą ir tie suguro. Nenuvirto kaip tikri 
mūro kaminai, bet pleiskanom supleiskanavo. Net gerų 
žiežirbų nebepakėlė.

Vyrai atsinešė iš kaimo gaisrinius kablius, kai karš
tis artyn prisileido, ėmė ardyti nuodėgulius, ieškojo 
žmonių ar gyvulių, bet nerado jokio ženklo, kad Čia ko 
gyvo būta. Taip ir paliko.

Trečią, o gal kokią ketvirtą, dieną po laidotuvių 
Juozukas atsinešė tėvo šautuvą į vidų. Parodė ir motinai. 
Motina iš karto net nepažino.

— Kur radai? — apžiūrėjusi paklausė.
Juozukas jau buvo apsisprendęs, kiek tepasakyti.
— Kieme. Kai išėjau vežti daktaro, radau prie durų 

numestą.
— Kodėl nepasakei?
— Kad rūpėjo ko greičiausiai pas daktarą, tai nune

šiau i tvartą ir palikau.
Motina pažiūrėjo į vaiką, bet nieko nebeklausė, o 

vaikas dar apžiūrėjo, jau daug sykių apžiūrinėtą, Šau
tuvą ir garsiai pasakė:

— Koks velnias galėjo ji taip nugraužti? Ir dar taip 
greitai.

— O kas pasakė, kad greitai? — atsiliepė motina.

Ji, padėjusi mezginį į sterblę, žiūrėjo į sniego lygiai 
nubalintus laukus Net. ir Ameriko gaisravietė buvo 
tokia pat balta, kaip ir visa žemė.

— Kas begali žinoti, kur buvo patekęs ir kur visą 
naktį išbuvo. Turėjo būti. Juk taip norėjo pasakyti, bet 
žodžiai iš burnos nebėjo. Turėjo. Dėl niekų žmogus žado 
nepraranda. Ir dar toks tvirtas žmogus, kaip jis. Kiek 
metų kartu nugyvenom ir nė karto nemačiau iisi 
gandusio ir galvą pametusio. Ir apopleksija dėl niekų 
žmogaus nemuša. Kas aplinkui girdėjo, kad apopleksija 
ką būtų mušusi. Tik anais metais Paliokų Evaristavičių 
užmušė. Bet ir tai ne dėl kokių niekų. Daužų Juzelskiui 
paskutinį dvarą kortom pralošė, parvažiavo namo, atsi
gulė ir nebekėlė. Daktarai pasakė, kad apopleksija 
užmušė. Ligi tol žmonės net tokio žodžio nežinojo, o 
vargų ir visokių nelaimių juk visada buvo, bet nieko ne 
gyvai neužmušė. Sakydavo, kad kokius ponus ir užmuša, 
kai vargui reikia į akis pažiūrėti. Kad ir Evaristavičiui 
tada kas bebuvo likę. Imkis aruodus ant pečių, raktus 
į rankas ir eik pakiemiais, šunis lodydamas, ranką 
atkišęs išmaldos: duonos griežinėlio ar kapeikos. Kai 
pagalvoji, toks ponas būdamas, gal net ir poterių 
nemokėjo, o dabar tėvas, kuriam, rodoa, nebuvo nei ko 
bijoti, nei ko išsigąsti. Juk niekam niekuomet nebuvo 
užkliuvęs.

Beklausant motinos žodžių, Juozuką ėmė noras 
pasakyti viską, ką žinojo. Pasakyti ir apie tą suikį, kurį 
su Natalija matė, ir apie tą prie jaųjoe langelio, ir apie 
šviežias zuikio pėdas nuo eketės j laukus, ir tą daugybę, 
kuri atnešusi numetė šautuvą ir ką jie pasakė, bet 
pagalvojo, kad k,o gera motina vakare net pro duris bi 
joe išeiti. Tą viską žinant, net ir jam pačiam buvo ne 
jauku patamsy apie trobas vaikščioti, tai ką bešnekėti 
apie motiną. Nieko nebepasakęa, nunešė šautuvo likutį 
į kamarą ir pakabino ant to paties vagio, ant kurio tėvas

visada jį kabindavo. Gal ten taip ir būtų sau kabėjęs, 
kol vėliau, viską užmiršęs, būtų išmetęs, o gal net ir vėl 
į deramą šautuvą persidirbęs, jeigu ne Natalija.

Po Deveikio mirties ji čia gal daugiau būdavo, negu 
namie ir gal ne tiek būti arčiau Juozuko kiek lengvinti 
būsimos uošvės sunkias našlystės dienas. Ir Deveikienei 
joe dažnas maišymasis buvo prie širdies. Ji nuo ano Simų 
apkramtymo įkrito širdin beveik kaip savo pačios duktė, 
o dabar atlėkdavo kaip šviesuB spindulys ir šiek tiek 
skaidrindavo užgulusią baisią tamsumą.

Vieną dieną ji triūsė apie krosnį: kaitė puodus, 
minkė tešlą, o Natalija mezgė savo tėvui kojinę. Kad 
nereikėtų čia tuščiai maišyti, ji dažnai atsinešdavo kokį 
darbelį.

— Natute, paduok druskinę. Mano rankos tešluo
tos, — paprašė Deveikienė.

Mergaitė pašoko nuo suolo, nukabino druskinę nuo 
sienos.

— Kad jau tuščia. Gal kokį žiupsnį tesukrapštysiu.
— Tai nulėk į kamarą ir pripilk.
Mergaitė išbėgo, bet tuoj įkišo galvą pro duris atgal 

ir šūktelėjo;
- Tetulyte, kas atsitiko dėdės šautuvui?
Tada motina pasakė, ką žinojo. Natalija, parėjusi 

namo, pasakė tėvams. Tėvas tuoj pats atėjo pažiūrėti, 
po jo kiti. Po poros ar trejeto savaičių, vargu ar buvo 
kaime nors vienas vyras, kuris nebūtų apžiūrinėjęs 
šautuvo ir nekraipęs galvos spėliodamas, kas galėjo jį 
taip sugraužti.

— Ar nebus kokie užkeikti arkliai, — nusprendė 
pamiškės senukas Bumblys. — Tik gerai pažiūrėkit: 
visiškai kaip kartis prie Berelio karčiamoe.

— Kur tu tuos užkeiktus arklius dabar rasi, — neigė 
vyrai, bet Bumblys nebuvo lengvai perkalbamas.

‘ J m ji"-. m*al simenųt, kai mano senelis anapus 
Kelmynės šlaite užliko tokį išblizgintą juoduką. 
Šnekino, kalbino „bn/ink, kūrink1” Jau visiškai 
pi įsileidžia. ' d: j km tis reik ia kibti, o jis tik šast į šoną, 
žiūri i akis, ausis karpo ii niekur nebėga, rodos tik pri
eik ir pasiimk Net į miškų nelenda, bet vis po aikštę. 
Jau, jau, rodosi, uždėsi ranką, paglostys! ir galėsi namo 
parsivesti, n jis tik pasuka galvą į šalį, kelis žingsnius 
pabėga, atsisuka ir krezena, lyg prašydamas, kad 
ateitum paglostyti Ir taip visą naktį, o kai va Deveikių 
gaidys užgiedojo ir dingo, Ivg čia pat ore būtų ištirpęs, 
kaip druska karštam vandeny Ar tai neužkeiktas? 
Gerai, kad buvo geras, tai tik pasijuokė iš žmogaus ir 
daugiau nieko, o jeigu būtų buvęs piktas, ką žinai, ką 
galėjo žmogui padaryti.

Tą pasaką daugumas buvo girdėjęs, liet mažai kas 
ja tetikėjo. ftmaikštesnieji juokėsi, kad senis užmigo ir 
sapnavo, o kiti tiesini sakė, kad sena galva susisuko ir 
per naktį klaidžiojo |hi mišką, kol Deveikių gaidys 
užgiedojo. Tada jau žinojo į kurią pusę eiti ir išėjo. Negi 
žmogus prisipažins, kad savo pačių palaukėje paklydo. 
Reikėjo ką sugalvoti.

Dabar po tos pasakos ne vienas net pagalvojo, kad 
gal galėjo būti ir užkeiktų arklių. Ką žinai, ką tokia 
galybė galėjo padaryti, nors Deveikis ir nebailus buvo.

— Kad bailuB būtų buvęs, gal būtų tik priemėti 
įvarę, bet dabar žmogų tiesiai į grabą paguldė. Ne už 
dyką. Bailiam kartais geriau išeina, — dėstė tas pat 
Bumblys, ir nebe visi iš jo juokėsi.

Kai kurie ne tik nebesįjuokė, bet sekmadienį ėjo 
apžiūrėti tos arklių apgraužtos karties, į kurią iki 
vėlumos užsibuvusių karčiamoj šeimininkų užmiršti ir 
išbadėję arkliai mėgino galąsti savo dantis.

(Bus dauginu)
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Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, „Saulutės” narės: V. Miklyčienė, M. 
Černiūtė, R Marchertienė, D. Kabašinskaitė ir dr. N. Liobikienė.

Nuotr. I. TŲūnėlienės

LIETUVOS CARITAS 
ATSTOVĖS AMERIKOJE

r deracijos 

z 'ė, šiuo

JAV Catholic Charities iš
kvietimu trys Lietuvos Caritas 
atstovės vasario 25 d. atvyko į 
JAV, kur jos turėjo progą susi
pažinti su Amerikos Katalikų 
karitatyvine veikla, įvairiomis 
programomis bei institucijomis

Atvyko Vitalija Miklyčienė — 
Lietuvos Caritas federacijos so 
cialinės tarnybos vadovė, dr 
Nijolė Liobikienė - chirurgė, 
Lietuvos Caritas
šeimos tarnybos v
metu VDU Socialiu..« studijų 
magistrante ir Dalia Kabašins 
kaitė, baigusi architektūrą 
Vilniuje (VISI), dabar mokosi 
VDU Socialinės tarybos studijų 
centre magistro studijų prog
ramoje.

Viešnios pirmiausiai atvyko 
Čikagon, vėliau apsilankys 
Vašingtone, Albany, New 
Yorke ir Newarke Lietuvon 
išvyks kovo 12 d.

Šiuo kvietimu JAV Catholic 
Charities pasirašė padėti 
Lietuvos Caritas arčiau su 
pažindint su savo programomis 
ir pasidalinant savo patirtimi. 
Užsimota aptarti konkrečias 
Cath. Charities pagalbos ga 
limvbes ir būdus kaip geriausiai 
paruošti vadovus Caritas veik 
lai plėtoti, siūloma pagalba 
skurde gyvenančioms moterims 
su vaikais, nėščioms moterims, 
pagalba vienišiems seneliams. 
JAV Caritas bandys padėti at 
rasti naujus kelius pasiekti, 
globos reikalingus vyresnio am 
žiaus žmones, juos suburti, su
teikti paramą Parūpinti infor 
maciią bei programas dirban 
tiems Šeimos centruose su irs 
tančiomis šeimomis, paaiškinti 
tėvų įsipareigojimus viens 
kitam ir vaikams, parūpinti 
priemones bei būdus kovai su 
alkoholizmu, padėti rengti 
Lietuvoj savanorius darbui su 
jaunimu kaimuose. Cath Chari
ties galvoja apie pastovios pa
sikeitimo programos tarp Lietu 
vos Caritas ir JAV Cath Chari
ties įsteigimą

Lietuvių moterų karitiečių 
viešnage Čikagoje suorganizavo 
„Saulutės”. Lietuvos vaikų glo
bos būrelio valdybos nares Ma 
ryte Černiūtė ir Raminta Mar 
chertienė Atvykusios atstovės 
padėkojo „Saulutei'' už įteiktą 
500 dol. auką, kuri buvo pada

linta socialiai remtinoms šei
moms Panevėžio vyskupijoj, 
našlaičiams Kauno arkivysku
pijoj, Vilkaviškio vyskupijos 
vargstantiems ir Kaišiadorių 
vyskupijos našlaičiams. Visos 
trys viešnios mielai sutiko PL 
centre, Lemonte, pasidalinti su 
lietuvių visuomenę Lietuvos 
Caritas darbais, planais, 
vargais ir džiaugsmais.

Iniciatyvinė grupė įsikūrė 
1988 m„ o pirmas katalikiškas 
moterų sambūris Caritas suva
žiavimas įvyko 1989 m., kur Ca
ritas buvo pristatyta kaip or
ganizacija, nubrėžti uždaviniai, 
nustatyti tikslai. 1991 m. pavyko 
įstoti į tarptautinę organizaciją 
Caritas Internacionalis. Dabar 
Lietuvos Caritas federacija — 
tai vyrų ir moterų, bažnyčios ir 
pasauliečių bendra organizaci
ja, norinti vykdyti darbus, įei
nančius į bendrą programą, re
miantis Vatikano II suvažiavi
mo nuostatais. Veikiama per 
vyskupijas, kurių Lietuvoje yra 
šešios. Šelpiami visi pašalpos 
reikalingi žmonės, neatsižvel
giant į jų tautybę, religiją, įsiti
kinimus ar pažiūras. Pvz., vien 
Vilniaus vyskupijoj per praėju
sius metus sušelpta 22,748 as
menys, Panevėžio — 36,625 as
menys. Raginami ir savi žmonės 
vieni kitais rūpintis. Kaune 
valgykloje kasien maitinama 
700 žmonių, 200 studentų — VD 
universitete. Veikia Caritas 
diagnostinis centras, su gauta 
panaudota aparatūra, aptar
nauti 24,687 asmenys.

Lietuvos Caritas federaciją 
sudaro 5 tarnybos: mokymo ir 
ugdymo, šeimos, socialinio dar
bo, ligonių ir ekonominė tarny
bos.

Mokymo ir ugdymo tarnyba 
stengiasi Caritas darbuotojams 
padėti mokytis, kelti savo dva
sini, kvalifikacinį ir kultūrinį 
lygį, tuo pačiu metu padėti 
kitoms tarnyboms.

Šeimos tarnybos darbo laukas 
labai platus. Reikia pradėti nuo 
šeimos, nes ten yra pradžia visų 
vėlesnių problemų. Komunisti
nė sistema šeimai neskyrė dė
mesio, buvo kuriamos materia
linės vertybės. Didžiausios šių 
dienų Lietuvos šeimos proble
mos yra: abortas, skyrybos ir 
alkoholizmas, o iš jų išplaukia

visos kitos. Caritas stoja už 
gyvybę, nes pirmiausia žmogus 
turi teisę gimti. Reikia ruošti 
jaunimą šeimai, reikia mokyti 
tėvus būti tėvais. Patirties 
šiame darbe yra mažai, stinga 
kompetencijos. Didelė pagalba 
— tai VDU Socialinių studijų 
centras. Dabar kuriami šeimos 
centrai, kuriuose siekiama 
mokyti parapįjinių lygmenų. 
Kuriamos parapijinės bendruo
menės, į kurias šeima galėtų at
sispirti. Visa tai reikalauja 
žmonių bendradarbiavimo ir 
žmones reikia ,.žadinti iš 
miego”, kad jie to bendradar
biavimo norėtų, matytų prasmę. 
Šiuo metu Šeimos tarnybų cen
trų globojami 1,783 našlaičiai 
gyvenantys ne našlaityne, bet 
auginami namuose. Remiamos 
daugiavaikės šeimos. Lietuvoje 
veikia 22 sriubos valgyklos, 20 
slaugos ir globos senelių ir 
ligonių namų įkurtų prie para
pijų. Šeimos tarnyba planuoja 
darbą vykdyti pagal projektus, 
pateikdama sąmatas, rengti ap
mokymo kursus ir artėti prie 
pasaulinių reikalavimų. Atei
nantiems metams numatyti 29 
projektai globos įstaigų vieni
šiems, pabėgusiems žmonėms.

Socialinio darbo tarnyba rū
pinasi seneliais, organizuoja per 
parapijas vienišus žmones, 
buria juos į tarpusavio pagalbos 
būrelius, pagyvenusių žmonių 
klubus, steigia našlaičių namus. 
Rūpinamasi skriaudžiamais 
vaikais, jų auklėjimu ir pagalba 
jiems bei jų šeimoms. Taip pat 
dirba su kaliniais jų įkalinimo 
įstaigose, rūpinasi jų dvasiniu 
ugydmu ir pagalba jiems, išėjus 
iš kalėjimo.

VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS 
SAVO SALĖJE

Jau buvo rašyta apie Kuršėnų 
tremtinių vargus, savo gimta
jame mieste. Ne savo noru teko 
kraustytis iš vienų patalpų į 
kitas, kai tuo tarpu daugelyje 
Lietuvos rajonu vietinė valdžia 
geranoriškai aprūpina buvusias 
genocido aukas patalpomis bei 
visakeriopai jas remia.

Pagaliau Kuršėnų parapijos 
bažnyčiai buvo sugrąžintas jai 
priklaususios patalpos, tad po 
darbo valandų ir šeštadieniais 
ėmėmės jas remontuoti. Susi
remontavome per 3 mėnesius, ir 
,.padovanojome” jas savo 
„Tremtinio” klubui, Vasario 
16-osios proga! Pagrindinius 
darbus
pagrindu.

atlikome talkų

Tad, Vasario 16-sios šventei 
skirtą susirinkimą pravedėme 
„savo” salėje. Ją pavadinome 
„savąja”, kadangi patys remon
tavome. Po Mišių, skirtų tiems, 
kurie žuvo dėl Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės, gindami 
tėvynę, o taip pat mirė Sibiro 
miškuose, mirties stovyklose, 
užpildėme salę. Ji buvo pilnut 
pilnutėlė!

Susirinkimą pradėjome malda 
už tuos, kurie negrįžo į tėvynę 
iš tremties lagerių, kurių 
kauleliai trūnyja Laptevo jūros 
pakrantės ledynuose, Krasno
jarske ir Irkutske.

įžanginėje savo kalboje, klubo 
pirmininkas Jonas Vaišnoras 
pasveikino susirinkusius 
Vasario 16-sios proga, palinkėjo 
ištvermės sulaukti tikrosios 
nepriklausomybės Lietuvoje. 
Aptaręs klubo reikalus ir pro
blemas, pirmininkas dėkojo 
mūsų tautiečiams J. ir G. 
Sinkiame, gyvenantiems Santa 
Monica, CA. Juk visos medžia
gos parapijos salės remontui, o 
taip pat stalai ir suolai, pirkti 
už lėšas iš J. ir E. Sinkių fondo. 
Šioje salėje mes pravedame savo 
choro repeticijas, ruošdamiesi 
Panevėžyje įvyksiančiai 
Tremtinių dainų šventei, skir
tai Gedulo ir vilties dienai 
birželio 14 d. Joje susirenka ir 
kiti parapįjos vienetai: Kuršėnų 
bažnytinis choras, Caritas ir kt.

Kuršėnų miestui salė labai 
reikalinga, todėl joje nuolat
vyksta kultūriniai renginiai.

Jonas Vaišnoras

NAUJA FILOSOFIJOS DAKTARE 
KRISTINA MICKUTĖ-MICELI

Motini
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I Ipi os glohon namai smėliams ir vaikams, statomi Naujajame 

kleionn Kęstučio Ralio rūpesčiu.
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Sritis, kurioje Lietuva neturi 
jokios patirties — tai darbas su 
prostitutėmis ir homoseksualis
tais, todėl Caritas ieško pa
saulyje pagalbos, patarimų ir 
apmokymo šioje, o taip pat ir 
visose kitose srityse. Socialinėje 
tarnyboj susibūrę įvairių profe
sijų žmonės, ten jau dirba 3 
VDU Soc. mokslo magistrės, o 
šį pavasarį baigs dar 13. Bend
rų žinių turima, bet reikia 
akivaizdaus supratimo, kaip 
konkrečiai dirbti. Neišvystytos 
naujos struktūros, reikia naujų 
įstatymų, šeima nepakankamai 
remiama, o problemų šeimose 
daug: alkoholizmas, didelis 
skaičius vaikų bėga iš namų, 
nesugeba savo rūpesčių išspręs
ti, o paramos tokiems vaikams 
tuo tarpu dar nėra. Numatoma 
Lietuvoj, pirmiausia Kaune, 
kurti vaikų centrus, ieškoti glo
bojančių šeimų, įsteigti pro
gramas darbui su šeimomis kri
tinėje padėtyje.

Atsižvelgiant į dabartinę 
sunkią žmonių padėtį Lietuvo
je, įsteigta Ekonominė tarnyba. 
Vien iš aukų Caritas negali išsi
laikyti, tuo labiau savo veiklą 
plėsti. Bus bandoma užsiimti 
kokiu nors verslu, ir pelną skirti 
savo veiklai.

Lietuvos karitietės pasidalino 
ir džiaugsmais. Dabar purena
ma žemė, sėjami grūdai. Kai 
kur tie grūdai jau sudygo. 
Žmonės, įsijungę į Caritas, šalia 
savo pagrindinio darbo, šešta
dieniais ir sekmadieniais dirba 
Lietuvos šeimos darbą. Dabar 
per visą Lietuvą Caritas turi 
5,000 geranoriškų savanorių 
darbuotojų. Tai lyg nuostabiai 
spindinčios žvakutės. Lietuvos 
ateitis priklausys kokia bus 
Lietuvos šeima. Lietuviška 
šeima buvo atspari spaudimui iš 
Rytų, bet neturi jokio atspa
rumo prieš tai.kas dabar, blogąja 
prasme,atplūsta iš Vakarų. Dir
bama dviem frontais: tie, kurie 
eina ir dirba, ir tie, kurie remia 
ir palaiko malda, prisiminimu, 
patarimu, pagalba.

Prelegentės dėkojo užsienio 
lietuviams už visokeriopą pa
ramą, už tai, kad jie yra, už 
lietuviškos dvasios išlaikymą. 
Prašė taip pat ir toliau neuž
miršti dirbančiųjų šį sunkų kas
dieninį darbą Lietuvoje.

Susirinkę klausytojai su di
deliu dėmesiu išklausė Caritas

Kristina Mickutė-Miceli, 
Elenos ir Stasio Mickų duktė, 
pereitų metų gruodžio mėnesį 
apgynė savo tezę „A Data- 
Centered Framework, for an 
Assistant-Based Scientific Visu- 
alization System” ir gavo iš 
University of Colorado, Boulder, 
Colorado, filosofijos daktaro 
(PhD) laipsnį kompiuterių 
mokslo srityje.

Kristina užaugo Colorado 
kalnų papėdėj, Boulder mieste, 
kur mokėsi ir sėkmingai baigė 
valstybines pradžios bei aukš
tesniąsias mokyklas. Studijavo 
Colorado universitete, Boulder 
mieste kur pasiekė bakalauro 
laipsnį „Aerospace inžinerijos ir 
magistro laipsnį kompiuterių 
mokslo srityse. Už aukštus 
pažymius moksle Kristina buvo 
apdovanota University of Colo
rado Academic Excellence 
Scholarship ir Pi Beta Phi Soro- 
rity stipendijomis. Ji taip pat

atstoves. Tai nuostabios energi
jos, entuziazmo, idealizmo ir 
pasišventimo turinčios moterys, 
kurios, matydamos vargstantį 
ar skriaudžiamą, nepraėjo pro 
šalį, bet ištiesė pagalbos ranką, 
visa širdimi įsįjungė į artimo 
meilės darbą. Labai tiksli buvo 
vieno klausytojo pastaba, jog 
atvažiavusios pasisemti Ameri
koj žinių ir pasimokyti, tuo 
pačiu praturtins visus tuos, su 
kuriais savo kelionės metu tu
rės progos susitikti.

Nijolė Kašubienė

buvo išrinkta Society of Women 
Engineers Outstanding Scholar 
ir pakviesta būti inžinerijos gar
bės draugijos Tau Beta Pi nare.

Gavusi magistro laipsnį, Kris
tina konkurso būdu laimėjo 
NASA Ames Research Center 
Doctoral Fellowship ir, baigusi 
studijas, buvo pakviesta dirbti 
kaip kompiuterių mokslininkė 
NASA Ames Numerical Aero- 
dynamic Simulation Systems 
Division prie San Francisco. Ji 
yra užsirašius į astronaučių 
kandidates ir tikisi, kad il
gainiui išsipildys jos norai skrai
dyti erdvėse.

Denverio lietuvių telkinyje 
Kristina priklauso „Gintaro” 
jūrų skaučių vienetui ir daug 
mėtų šoko tautinių šokių 
grupėje „Rūta”.

Kristinos pasisekimais 
džiaugiasi tėvai, broliai Tomas 
ir Robertas bei giminės.

a.v.

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED REAL ESTATE

L

LAMCO LANDSCAPING 
& MAINTENANCE CO. 

VVashlngton, D.C.
Ieško darbininkų pjauti žolą 
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

UNIVBRSAL HOME CARE 
AOENCY

Positions available: nannies, com- 
pantons, ekter care, housekeepers 

Tai. 312-237-0078

IEŠKO darbo

50 m. moterie gali prižiūrėti 
mažus vaikus arba senelius.
Tel. 312-254-3979

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

FRANK ZAPOUS 
3208Vi Weat 95th Street 

Tel. (708) 424-8854 
(312) 581-8654

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

H. Deckya 
Tel. 585-8824

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

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

HOUSE FOR SALE
57 PI A Pulaski 5 rms. 3 bdrms.; 
fin. basement.

Call 708-430-0380

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTE MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. |i profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui.

FOR RENT

lėnuomo|amaa 8 kamb. 2 mlag. 
apėlMytaa M.; Šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Waahtenaw apyl. 8*28 į

♦ 1 mėn. „aecurtty dap" Ir
. Kreiptis Į Almą: >12-478-8727.

FOR RENT
Basement apt. 1 bdrm. 61 St. & 
Kolmar vic.

Call: 708-430-0300

BUS ĮAMŽINTAS 
REŽISIERIAUS 
ATMINIMAS

Lietuvos Panevėžio dramos 
teatras bus pavadintas Juozo 
Miltinio vardu. Vykdant teatro 
įkūrėjo ir ilgaamžio vadovo te
stamentą, šiemet jo bute bus 
įrengtas memorialinis kam
barys, skaitykla ir biblioteka.

J. Miltinio kapo paminklui 
sukurti bus paskelbtas konkur
sas. Planuojama taip pat išleisti 
J. Miltinio „Repeticijų” knygas.

ATEITININKŲ FEDERACIJOS FONDUI AUKOJO 
A.A. BIRUTĖS SKRINSKIENĖS ATMINIMUI

$250 — E. A. Ošlapai.
$100 — M. J. Mikoniai.
$40 — A. A. Stungiai.
$25 — T. R. Kowalski, St. Laniauskienė, dr. G. Matas, 

J. M. Paliūnai, dr. V. Stankus, dr. J. Sonta. x
$20 — V. Akelaitis, M. F. Fabec, O. V. Rociūnai. 
$10 — J. R. Čepuliai, B. J. Kasperavičiai, O. 

Naumanienė, A. Ožinakiertė, O. Skardienė, D. D. Staniškiai, 
R. E. Šilgaliai, J. Vėlyvienė.

Užuojauta dr. J. Skrinskai ir nuoširdi padėka auko
tojams.

Ateitininkų Federacijos Fondas

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, 
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.

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

„Tautos sukilimas 1941, pirmoji 
dalis. Be šūvio"

Autorius Pilypas Narutis, prisidėjęs prie sukilimo organiza
vimo, aprašo savo kartos pastangas atgauti laisvę.

Ši dalis pavadinta „Be šūvio", nes, kaip įvade rašo knygos 
autorius: „Prezidentas - Tautos vadas - pabėgo. Krašto ap
saugos ministras pabėgo. Kariuomenės vadas pasitinka Sovietų 
sąjungos Raudonąją armiją, okupuojančią Lietuvą, o ministras 
pirmininkas prašo tautą priešus mandagiai priimti..." Jis toliau 
teigia, kad „tolimesnį tautos likimą sprendė pati lietuvių tauta. 
...Šia knyga bandau dokumentuoti mano ir mano draugų 
pastangas kovoti prieš Staliną ir Hitlerį, du didžiuosius Lietuvos 
ir laisvojo pasaulio priešus".

Apie 1941 m. sukilimą ir Laikinąją vyriausybę daug kartų buvo 
rašyta mūsų spaudoje, tačiau įvykiai knygoje dėstomi labai 
nuosekliai, perpinti asmeniškais prisiminimais žmogaus, kuria 
tuose įvykiuose aktyviai dalyvavo - ne tik dalyvavo, bet ir buvo 
vienas organizatorių- Knyga apima laikotarpį nuo 1940 m. iki 1941 
m. birželio 23 d., yra 404 psl., iliustruota nuotraukomis ir 
faksimilėmis.

Gaunama „Drauge"
Kaina $17,- (US), plūs tax ir persiuntimas.



LIETUVOJE PAGERBTAS 
GENEROLO VLADO 

MIEŽELIO ATMINIMAS

SUDIEV PETRUI 
STANIŪNUI

Prieš kelis mėnesius Lietuvo
je, generolo Mieželio gimtinėje 
Jakštų kaime, Zarasų rajone, 
įvyko iškilmingos jo 100-jų 
metinių paminėjimas.

Per savo ilgą ir turiningą gy
venimą V. Mieželis reiškėsi 
įvairiose gyvenimo plotmėse. 
Diplomuotas tesininkas, karo 
mokyklos ir karo akademijos 
lektorius, kariuomenės teismo 
pirmininkas, brigados genero
las. Sovietų-vokiečių karui 
prasidėjus, jis buvo Raudonojo 
Kryžiaus įgaliotinis nukentėju- 
siems nuo karo šelpti, o vėliau
— Apeliacinių rūmų teisėjas.

Atsidūręs Vakaruose gen.
Mieželis niekada nesiliovė 
sielotis dėl savo numylėtos tėvy
nės likimo ir, kur galėdamas, 
prisidėjo prie jos reikalų 
iškėlimo bei gynimo. Dalyvavo 
(dažnai eidamas vadovaujamas 
pareigas) Amerikos lietuvių 
bendruomenėje, pavergtų tautų, 
teisininkų, kariu-veteranų orga
nizacijose. Karo teisės klausimu 
rašė į „Mūsų žinyną”, „Kardą”, 
„Karį” ir kitus leidinius. Buvo 
Lietuvos Enciklopedijos ben
dradarbis. Rūpinosi savo tėviš
kės žmonių gyvenimu ir su jais 
palaikė artimą ryšį. Rašydamas 
savo giminėms bei draugams į 
Lietuvą, kartais į laiškus įdėda
vo savo sukurtus eilėraščius, 
kuriuose atsispindėjo didelis 
tėvynės ilgesys. Nors pats gyve
no kukliai, gen. Mieželis buvo 
dosnus lietuvybės reikalams. 
Aukojo lietuviškoms mokyk
loms, lietuviškai spaudai. Nepa
miršo ir labdaros organizacijų, 
nors labiausiai šelpė Suvalkų 
trikampio lietuvius.

Arti 20 metų gyveno ir dirbo 
Čikagoje. Išėjęs į pensiją, 1969 
metais persikėlė į Arizoną. Pra
džioj gyveno Phoenix, o vėliau
— ramiame ir gražiame pensi
ninkų miestelyje Sun City. Čia 
mirė ir čia buvo palaidotas. 
Pažinoję gen. Mieželį prisimena 
jį kaip labai kuklų, draugišką 
asmenį, kuris gerbė kiekvieną 
žmogų, nepaisydamas jo sočia 
linio ar ekonominio lygio.

Pagerbiant generolo Vlado 
Mieželio šviesų atminimą, 1994 
metais, lapkričio 23 dieną (Lie
tuvos kariuomenės šventė) Lie
tuvos Antalieptės bažnyčioje, už 
jį buvo aukojamos iškilmingos 
šv. Mišios. Pamaldoms pasibai
gus, iškilmės buvo tęsiamos 
netoli esančiame jo gimtajame

Gen. Vladas Mieželis.

Jakštų kaime. Susirinkus di 
džiulei miniai žmonių — kariš
kių, civilių, organizacijų bei 
valdžios atstovų, palydint pra
kalbomis gen. Mieželio kadaise 
rašytų laiškų bei poezijos skai
tymu, choro ir solo dainomis, 
jauniems kariams ir šauliams 
davus priesaiką ir saliutuojant 
salvėmis, buvo atidengtas ir 
pašventintas generolo garbei 
pastatytas gražus koplytstulpis, 
vaizduojąs karių globėją šv. Jur
gį, kovojantį su slibinu. Koplyt
stulpyje yra įdrožti žodžiai: „Čia, 
buvusioje sodyboje, 1894 m. gi
mė teisininkas, nepriklausomos 
Lietuvos generolas Vladas Mie 
želis. Mirė 1986 m. Palaidotas 
JAV Sun City, AZ”. Koplytstul 
pį sukūrė dailininkas Jonas 
Tvardauskas.

Lietuvos laikraščiuose plačiai 
aprašiusieji šį įvykį, tarp kitko, 
iškelia mintį, kad: „dėka tokių 
šviesių asmenybių, pasišventu 
šių patriotų yra praminti takai, 
kuriais eina dabartinė Lie
tuva”.

Eksponatai iš gen. Mieželio 
gyvenimo yra patalpinti dvie
juose Lietuvos muziejuose: Za
rasų kraštotyros ir Daugailio 
miesto. O pagerbiant jo 100 
metų sukaktį, Vytauto Didžiojo 
Karo ir Istorijos muziejuje Kau
ne buvo suruošta jo gyvenimo 
dokumentų paroda.

Vikt. Zakarienė

1995 m. vasario 6 d., po Mišių 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 
Gary, IL., nulydėjome vasario 4 
d. mirusį Petrą Staniūną į Šv. 
Kazimiero kapines, Čikagoje. 
Kai stovėjome prie atviros duo
bės, kurion pamažu leidosi jo 
karstas, mintys nubėgo praei
tin, Lietuvon.

Lygiai prieš 59 metus, 1936 
m. vasario 5 d. jaunas gražus 
vaikinas, kaltinėniškis Petras 
stovėjo šalia jaunutės mokytojos 
Almos Pipiraitės Pajūralio 
(Kvėdarnos v.) bažnyčioje, kur 
Alma gretimame Skerdynų kai
me gimusi buvo krikštyta. Kle
bono kun. Lašo laiminami, jau 
nieji prisiekė vienas kitam 
meilę ir ištikimybę iki mirties. 
Jų meilė pražydo ir išsiskleidė 
Šiauduvos kaime (Laukuvos v.), 
kur Alma nuo 1933 m. mokyto
javo, kur Petras, kaip tas dainų 
bernelis, atjodavo savo šauniu 
juodbėriu iš Laukuvos. Abu su 
Alma vaikščiodavo prie žavingo 
Divyčio ežero, kame, pagal sak 
mę, žuvęs žalčių karalius Žilvi
nas, kur dejuojanti karalienė 
Eglė, savo viršūne iškilusi virš 
visų girios medžių...

Almai ir Petrui dejuoti nerei
kėjo. Meilė ir sutikimas lydėjo 
jų dienas, ypač 1936 m., gimus 
sūnui Rimantui, o 1944 m. — 
Kęstučiui. Deja, ir jų, ir visos 
Lietuvos gyvenimą sujaukė 
okupacija ir karas. Pikti 
kaimynai draskė Lietuvą, žudė, 
vežė į Sibirą. Petras ir Alma, 
laikinai (kaip visi tada manė) 
palikę mažytį Kęstutį pas Al
mos tėvelius, pasiėmę vyresnįjį 
Rimutį, pabėgo nuo Sibiro su 
tūkstančiais kitų į Rytprūsius. 
Ten juos pasitiko vargas, o vijosi 
bombos.

Ir mirtis pasitiko. Pirmą kartą 
prie Kuršmarių. Per užšalusias 
marias, vesdami ir nešdami 
sūnelį, linkstančiu, vandeniu 
apėjusiu ledu, sovietų kariuo
menei vejantis, tiesiog stebu
klingai, nors kiaurai peršlapę, 
bet gyvi, pasiekia kitą krantą — 
Karaliaučių. Petras suserga 
plaučių uždegimu. Lietus, šaltis, 
vėjas, vidun niekas neįsileidžia, 
kol pasigailėjęs ūkininkas ati
daro nešildomą daržinę. Bet 
Petras, tvirtas žemaitis, Almos 
rūpestingai slaugomas, ištveria

ANTANĄ PLYTNIKĄ 
ATSISVEIKINANT

ir išgyja. Nelaimė ištiko ir 
Almą. Nešant sūneliui nupirktą 
pieno ąsotį per pievą, pasirodė 
amerikiečių lėktuvas. Lakūnas, 
pamatęs tokį „baisų priešą” — 
jauną moterį pievoje — meta į ją 
bombą. Taikliai: geros akys (ir 
širdis nesudrebėjo), taip taikliai, 
kad sprogusi bomba užverčia 
Almą žemėmis. Viską iš tolo 
matę, persigandę vyras ir sūne
lis rankomis atkasa: dar gyva ir 
nesužeista. Turbūt Angelas Sar
gas šalia stovėjo...

Išvargę visus stovyklinius 
vargus Vokietijoje, anglų zono
je, 1948 m. atplaukia į Torontą, 
Kanadoje, o 1958 m. persikelia 
į Čikagą, JAV, o vėliau į Fox 
River Grove, IL., arčiau prie 
sūnaus Rimanto šeimos. Visą 
laiką širdį plėšo ir Lietuvos, ir 
palikto sūnelio ilgesys. Šimtai 
prašymų, šūsnys dokumentų, 
maldavimai nesugraudina 
akmenširdžių komunistų — jie 
neišleidžia Kęstučio pas tėvus. 
Auginamas giminių, jis mokosi, 
rašo tėvams. Išlaiko sto
jamuosius egzaminus į medici
nos mokyklą, bet dėl „neaiškios 
praeities” priimamas mokytis 
tik veterinaru. Savo gabumu ir 
darbštumu sužavi profesorius, ir 
jie po metų tylomis perkelia jį 
medicinos studijoms. Baigusį 
„ponai draugai” užsipuola: 
„Tau buvo uždrausta! Kas 
leido?” — bet šaukštai po pietų! 
Kęstutis sukuria šeimą su 
Sigita, dirba ligoninėje, augina 
sūnus Rimantą ir Kęstutį.

Tuo tarpu Čikagoje vyresnysis 
Petro ir Almos sūnus Rimantas 
veda lietuvaitę Miną Liorencai- 
tę, baigia mokslus, taip pat 
užaugina du lietuvaičius sūnus: 
Ričardą ir Kęstutį (advokatą) 
kuris parveda pirmą martelę — 
Andretą. Alma pusę savo al
gos, o vėliau visą pensiją 
išleidžia siuntiniams į Lietuvą 
sūnui, seserų šeimoms. Alma 
apsilanko Lietuvoje, Kęstutis su 
visa šeima aplanko tėvus. Ro
dos, jau gyvenimas bus gražus, 
tik... 1990 m. rugsėjo 20 d. 
staiga sustoja Almos širdis. 
Skuba iš Lietuvos Kęstutis 
pamatyti motinėlę nors karste, 
bet randa jau kape. Ramina 
nuliūdusį tėvą Petrą. Grįžęs 
Kaunan, pats suserga. Operaci
ja — arterijų persodinimas — 
pavyksta. Dar sulaukia laisvė
jančios Lietuvos, bet 1991 m. 
kovo 7 d. staiga sukrinta ant

sūnaus, gydytojo Rimo rankų.
Taip skaudžiai išmėginta, 

„kepta ir virta”, anot Baranaus
ko, Petro širdis atlaiko tuos 
smūgius ir begaliniai skaudų 
mirusios Almos ilgesį. Tvirta 
žemaičio širdis, iš ilgaamžės 
šeimos — gyvens! Bet ne. Švys
teli mirties dalgis, sužeidžia 
nugarkaulio nervus.

Vos porą savaičių tesirgęs, 
ligoninėje rūpestingai Rimanto 
ir Minos lankomas ir slaugo
mas, Petras neprisiima gydytojų 
siūlomų „geležinių plaučių” bei 
kitų dirbtinų gyvybės palaiky
mo priemonių, bet sutinka mirti 
su sąmone ir Amžinybės viltimi. 
Palikęs sūnų, marčias, anūkus, 
Lietuvoje paskutinę gyvą seserį 
Mikasę Daulenskienę, seserų 
vaikus, gimines, draugus, atgu
la amžinam poilsiui šalia žmo
nos Almos, kurios taip gedėjo ir 
ilgėjosi, prie paminklo, kurį pats 
jai pastatydino... su viltimi su
sitikti ją ir sūnų Kęstutį Amži
nybėje, kad jau niekados nebesi
skirtų...

Amžinoji Šviesa tegul jiems 
šviečia. g p rj.

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

• Po Stalino mirties 1953 m. 
kovo 6 d. Sovietų Sąjungos di k 
tatorium tapo Georgij Malen 
kov. Ar Šiandien jį kas tebepi i 
si mena?

• Filosofas, rašytojas, pėda 
gogas, ateitininkijos ideologas 
prof. Stasys Šalkauskis mirė 
1941 m. gruodžio 4 d 
Šiauliuose.

Gen. Vlado Mieželio atminimui jo 
gimtajame kaime pastatytas koplyt
stulpis. Greta stovi jo kūrėjas dail. Jo
nas Tvardauskas.

Antanas Plytnikas, dau
giametis Čikagos gyventojas, 
vieną rytą sunegalavo. Greito
sios med. pagalbos mašina 
nuvežtas į Šv. Kryžiaus ligoninę 
Čikagoje, mirė 1995 m. vasario 
8 d. Talkinamas Antano Kašu- 
bos, daugelio metų ir artimo 
bičiulio, kolegos, trumpai 
papasakosiu velionio Antano 
Plytniko gyvenimo kelią.

Antanas Plytnikas gimė 1911 
m. balandžio 15 d. istorinėje Sū
duvoje, Seinų apskr., Veisėjų 
vis., Gudelių kaime. 1931 m.,* 
baigęs Rygiškių Jono gimnaziją 
Marijampolėje, įstojo į Vytauto 
Didžiojo universitetą, Kaune, 
pasirinkdamas studijuoti eko
nominius mokslus. Pats rūpi
nosi pragyvenimu. Ilgiausiai, 
iki 1940 m. sovietų okupacijos, 
jis dirbo revizoriumi Viešojo at
siskaitymo įstaigų ir įmonių in
spekcijoje. 1936 m. Antanas 
išklausė Ekonomikos fakulteto 
kursą (10-ji laida). 1938 m. su 
Teodora Kundrotaite sukūrė 
šeimą.

Pradėjęs studijas, Antanas 
Plytnikas įstojo į LST Korp! 
Neo-Lithuania ir išliko jos eilėse 
visą gyvenimą. Turėdamas gerą 
balsą ir būdamas dainos mė
gėjas, jis gražiai reiškėsi tiek 
universiteto, tiek ano meto 
neolituanų choruose. Menu, 
keletą metų jis buvo neolituanų 
vyr. dainininku. Atvykę į JAV, 
Plvnikai buvo apsistoję Phila-

Laidotuvėse dalyvavo gražus 
būrys Plytnikų giminaičių ir 
draugų. Mišias už velionio An
tano vėlę atnašavo kun. Fabi
jonas Kireilis. Antanas Plyt
nikas buvo palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Mečys Valiukėnas

„DRAUGO” RĖMĖJAI

Aukos už kalendorių ir ka
lėdines atvirutes.

55.00 dol. Joseph Gruzdąs, N. 
Miami Beach, FL;

50.00 dol. Dr. Kazys Am- 
brozaitis, Chesterton, IN;

25.00 dol. Petras Staras, 
Worcester, MA;

20.00 dol. Ona Andriulionis, 
South Boston, MA; Antanas 
Masaitis, Delran, NJ; L. 
Pečiūra, Ann Arbor, MI; Liuci
ja Kurkulienė, Rochester, NY; 
Kazimiera Indreika, Chicago, 
IL;

15.25 dol. Margaret Serelis, 
Michigan City, IN;

15.00 dol. G.T. Ciparis, Rod- 
ney, Ont., Kanada; Verutė 
Sklerienė, Lockport, IL; L. 
Žėruolis, Hot Springs, AR; K. 
Alkevičius, Grand Rapids, MI;

10.00 dol. John Žukauskas, 
La Porte, IN; A. R. Marchertas, 
St. Charles, IL; Bronė 
Bužinskas, Union Pier, MI; M. 
Lapienis, Sudbury, Ont., 
Kanada; J. Vidmantas, 
Elizabeth, NJ; Sigutė Užupis, 
Worth, IL; M. Zabulionis, 
Toronto, Ont., Kanada; A. Snar- 
skis, Chicago, IL; Romualdas 
Serenas, Burbank, IL; Bronius 
Čikotas, Alexandria, VA; S. 
Pragulba, Highland Park, MI; 
Algirdas Gustaitis, Los Angeles, 
CA; Elena Kastautas, Chicago, 
IL; Juozas Sodaitis, Chicago, IL; 
Jonas Grigaitis, Chicago, IL; 
Leonas Daukus, Chicago, IL; 
Vita Kemežys, Fairview Hts, 
IL; Gailutė Palionis, Middleton, 
WI;

Esame nuoširdžiai dėkingi 
už kiekvieną auką.

A.tA.
Dr. RIMGAUDUI BUDRIUI

išėjus į Amžinuosius Namus, netektyje likusius — jo 
mylimą žmoną ALDONĄ, dukrelę AUDRĘ, sesutę 
GRAŽINĄ, brolį IGNĄ bei visus šeimos artimuosius, 
budėdami kartu, nuoširdžiai užjaučiame.

Karolis ir Liucija Avižieniai 
Elegijus ir Aldona Kaminskai ir jų šeimos

Mano mylima Žmonelė

JUTTA JŪRA GUSTAITIENĖ

Amžinybėn išvyko 1994 m. kovo 16 d. 
Prisiminkime Ją mintimis ir malda.

Algirdas Gustaitis

PADĖKA
A.tA.

NADIA LIRGAMERIENĖ
Mirė 1995 m. kovo 5 d. ir buvo palaidota St. George 

kapinėse, Kenosha, WI.
Dėkojame visiems, kurie suteikė jai paskutinį patarna 

vimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą.
Nuoširdus ačiū už žodžiu ir spaudoje išreikštas užuojautas. 
Taip pat dėkojame už šv. Mišias ir asmeniškai šeimai 

įteiktas aukas.

Liūdinti šeima

Mielam draugui

A.tA.
KAZIMIERUI VALIUI

mirus, liūdinčius žmoną KOTRYNĄ, dukrą ASTRĄ 
RUDAITIENĘ su šeima, posūnį ANTANĄ ALKEVI- 
ČIŲ su šeima, pusbrolius ANDRIŲ KOLĮ su šeima, 
VYTAUTĄ KOLI su šeima, pusseseres LIUDĄ 
KUPRĖNIENĘ su šeima, IRENĄ SUMMERS su šei
ma, LIUCIJĄ SOROKIN su šeima, ELZBIETĄ MA- 
CALUSO su vyru ir kitus gimines čia ir Lietuvoje 
nuoširdžiai užjaučiame.

Vytautas ir Elena Jasinevičiai 
Sylvija Jasinevičiūtė 
Paulius ir Kirstie Jasinevičiai 
Vytautas ir Rubija Jasinevičiai 
Liudas ir Ona Kronai

Atgulusiai Amžinam Poilsiui

A.tA.
mokyt. NADIAI RATIUKAITEI 

LIRGAMERIENEI,

liūdesio valandoje likusius — LIGIĄ, vaikystės 
draugę, ir LIRGAMERIŲ—BARDAUSKU šeimos 
narius širdingai užjaučiame, jungiamės maldoje.

Petrokas ir šeima Lietuvoje
Elena ir Česlovos Rukuižos, Bemvyn, IL

Antanas Plytnikas.

delphijoje, vėliau persikėlė į 
Čikagą. Čia Antanas iki anks
tyvo išėjimo į pensiją darbavosi 
Home Federal Savings and 
Loan Association.

Staigi Antano mirtis itin ap
sunkino Teodoros, jo žmonos, 
gyvenimą. Pati sveikatos ne
galių varginama, netekties 
skausmo slegiama, ji neturėjo 
jėgų laidotuvėse asmeniškai 
dalyvauti. Laidotuves tvarkė jos 
kviesti giminaičiai: Zita Tom- 
kienė, Teresė ir Kazys 
Kazlauskai. Gražų mostą 
parodė laidotuvių dalyviai, visa 
kolona valandėlei sustodami 
prie Plytnikų gyvenamo namo...

Mūsų Draugijos narei

A.tA.
VERONIKAI STANKEVIČIENEI

mirus, jos vyrui ANTANUI, sūnui ALGIUI su žmona 
ALDONA, anūkams TOMUI ir ANTANUI su šeima 
ir marčiai RŪTAI su šeima reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Lietuvos Dukterų Draugijos 
Melrose Parko Skyrius

Mielai ir pagerbtai

A.tA.
JUZEFAI KABLIAUSKIENEI

mirus, savo nuoširdžiausią užuojautą reiškiu jos 
dukrai SOFIJAI GALANTE, kuri taip rūpestingai ją 
globojo, žentui dr. JORGE GALANTE, kuris su didele 
kantrybe ir meile velionę slaugė, jos dukrai VANDAI 
BRAŽDŽIŪNIENEI ir žentui ANTANUI, jų šeimoms 
ir kitiems giminėms.

Ramunė Dičienė

Kalifornija

t
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Pakeistas koncerto laikas.
„Šilo” buvusių Lietuvos parti 
zanų grupė koncertuos ir šv. 
Antano parapijos salėje, 1500 S. 
49 Court, Cicero, IL, šį penk
tadienį, kovo 17 d., 6 vai. vaka
ro (ne 4 vai., kaip buvo anks
čiau pranešta).

Metinės rekolekcijos atei
tininkams vyks kovo 25 d. Atei
tininkų namuose, Lemonte. Į jas 
kviečiami ir visi lietuviai 
neateitininkai. Rekolekcijas ves 
svečias iš Bostono, kun. A. 
Gudaitis, SJ, kuris šiuo metu 
atvykęs iš Lietuvos pagilinti 
teologijos studijas. Kiek anks
čiau jis vadovavęs studentų bei 
vyresniųjų lietuvių rekolekci
joms įvairiose vietovėse. Visi 
dalyviai buvo sužavėti, tad 
kvieskinie savo pažįstamus bei 
draugus į šių sielos šventę. 
Registracija reikalinga, nes bus 
duodami šilti pietūs. Rezervaci 
jas priima Irena Polikaitienė, 
tel. 708-257-2022.

1 dėtuvių katalikų susivieni
jimo JAV 48 kuopa, Cicero,
IL. įstojo nariu į Draugo fondų 
su 800 dol. įnašu. Didelis, 
ačiū. Tai labai gražus pavyzdys, 
visoms mūsų organizacijoms, 
kaip reikia paremti ilgametį 
dienraščio „Draugo” leidimų 
per Draugo fondų.

Kuopos valdybų sudaro pirm. 
Stasys Dubauskas, finansų 
sekretorius Antanas Zailskas ir 
iždo globėja Agnės Bigelis.

Gavėnios metu Kryžiaus 
kelių pamaldos lietuvių kalba 
vyksta kiekvienų penktadienį, 
3 vai. p.p. Švč. M Marijos Gimi
mo bažnyčioje Marųuette Parke.

JAV LB krašto valdybos
Švietimo taryba kviečia daly
vauti dr. Dalios Kučėnienės 
knygos „Žemaitė Amerikoje” 
sutiktuvėse. Ištraukas skaitys 
dr. Audrius Polikaitis ir Rima 
Polikaitytė. Knygos supažindi
nimas įvyks kovo 19 d., 4 v. p.p., 
Balzeko Kultūros muziejuje.

Buvęs „Naujienų” redakcijos pastatas Halsted gatvėje, kaip jis atrodo dabar. 
Šio pastato antrame aukšte kadaise gyveno ir rašytoja Žemaitė, kurios 
gyvenimą Amerikoje savo knygoje aprašo dr. Dalia Kučėnienė.

Nuotr. Viktoro Kučo

x Sekmadienį, kovo 19, 26 
ir balandžio 2 d. po 11:00 vai. 
Mišių, Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte bus galima įsigyti 
bilietus į Raimundo Katiliaus 
dar negirdėtų kūrinių koncertų, 
kuris bus šeštadienį, balandžio 
8 d., 4:00 vai. p.p. Jaunimo 
centre. „Saulutė”, Lietuvos 
vaikų globos būrelis visus kvie
čia gausiai dalyvauti.

(sk)
x Ieškoma Rūta Šlamaitė, 

Antano Siamo, (mirusio 1926 
m.) duktė ir Katauskienė, 
Kazimiero Šetiko duktė. Pra
šau atsiliepti: T. Nenortas, 38 
Webster Hill Blvd., West 
Hartford, CT 06107, tel. 
203-561-0134.

(sk)

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)

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

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

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių.

Antanina Garmutė — poetė, 
rašytoja, kalinė, Sibiro tremtinė 
— kartu su „Šilo” parti- 
zanų-dainininkų grupe šiuo 
metu lankosi Čikagoje ir 
penktadienį, kovo 17 d., 7:30 
vai. vak., Jaunimo centro 
kavinėje kalbės apie žmonių 
nuotaikas šių dienų Lietuvoje, 
apie Sibirą, tremtinius ir t.t. 
Kam pasitaikė proga bent trum
pai A. Garmutę išgirsti per

Čikagos arkivyskupijos, 
kuriai vadovauja kard. Joseph 
Bernardin, Gavėnios projektas 
yra negendančio maisto (skar
dinėlėse, dėžutėse) ir kūdikiams 
reikmenų kaupimas, atlieka
mas visų katalikiškų arkivys
kupijos parapijų. Aukas žmo
nės raginami atnešti sekma
dieniais į parapijos bažnyčią ir 
įdėti į tam tikslui skirtas dėžes. 
Ypač norima, kad katalikiškas

„Šilo” koncertus, žino, kad ji yra jaunimas prisidėtų prie šib pro- 
labai efektinga, drąsi ir taikli jekto, nes tai skiriama arkivys-

kupijos vargšų šelpimui — 
specialioms virtuvėms ir „mais
to sandėliukams”, iš kurių mai
tinami neturtingieji. Rinkliava 
baigsis Didžiosios savaitės 
trečiadienį. I šį projektą yra įsi
jungusi ir Švč. M. Marijos 
Gimimo parapija Marųuette 
Parke. Klebonas prašo visų 
parapijiečių gausiai prisidėti.

Bilietus į „Draugo” kon
certą, įvyksiantį balandžio 2 d. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje, 
jau galima įsigyti „Draugo” 
administracijoje ir „Seklyčioje”. 
„Draugas” maloniai kviečia į 
svečius visus savo draugus — ir 
net priešus... Koncerto pro
grama tikrai puiki, o atlikėjai 
uoliai ruošiasi, kad galėtų 
publiką pradžiuginti savo talen
tais.

JAV Krašto LB Kultūros
tarybos pirm. Alė ir adv. 
Algimantas Rėželiai, Chicago, 
IL, gerai suprasdami lietuviškos 
spaudos svarbą bet kuriai 
kultūrinei lietuvių veiklai už 
Lietuvos ribų, atsiuntė 
sveikinimą ir 100 dol. į „Drau
go” koncerto programinį 
leidinėlį. Nuoširdus ačiū!

Nuoširdus ačiū Amerikos 
Lietuvių tautinės sąjungos 
pirm. dr. Leonui ir Irenai 
Kriaučeliūnams, Lemont, IL, 
atsiuntusiems į „Draugo” kon
certo, įvyksiančio balandžio 2 d. 
Jaunimo centre, programinį 
leidinėlį sveikinimą ir 100 dol.

Visą kovo mėnesį vyksta
naujų mokinių registracija į 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos pradžios mokyklą Marųuette 
Parke. Registracijos valandos: 9 
vai. r. iki 2 vai. p.p., įėjimas į 
mokyklą iš automobilių pasta
tymo aikštės.

Jūratė Budrienė yra pirmi
ninkė komiteto, kuris rengia 
„Pagalba Lietuvai” konferenci
ją gegužės 13-14 d. seselių kazi- 
mieriečių vienuolyno patalpose. 
Konferencija yra rengiama JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos. 
Kviečiame visus, kam rūpi Lie
tuvos žmonių gerovė ir pagalba 
jiems, toje konferencijoje 
dalyvauti.

Draugo fondo lėšų telkimo 
komitetas, kurį sudaro pirm. 
dr. Kazys Ambrozaitis, Gražina 
Liautaud, Vaclovas Momkus ir 
Jurgis Riškus, visi Draugo fon
do tarybos nariai, kovo 8 d. 
posėdžiavo „Seklyčios” patalpo
se. Posėdyje buvo aptarta komi
teto veikla, kurios svarbiausias 
tikslas yra kuo greičiau sutelkti 
milijoną dolerių fondo ižde, kad 
gaunamais dividendais būtų, 
nuolatos remiamas dienraščio 
„Draugo” leidimas.

Buvo aptartas šio mėnesio 
gale pradedamas fondo Pavasa
rio lėšų telkimo vąjus bei kiti 
lėšų telkimo komiteto darbai. 
Posėdyje dalyvavo ir fondo di
rektorių tarybos pirm. Bronius 
Juodelis.

x Pildau pajamų mokes
čius (income tax). Reikalui 
esant, atvažiuoju į namus 
Gediminas Pranskevičius. 
Kreiptis: tel. 708-656-2550.

(sk)

x 1 DAINAVOS ansamblio 
50 m. sukakties banketą sta
lus rezervuoti pas Sofiją Džiu- 
gienę, 708-423-1681 arba pas 
Daną Bazienę, 708-636-6021. 
Banketas balandžio 23 d., sek
madienį, 5 vai. p.p. Condesa 
dėl Mar pokylių salėje. Kaina 
$30 asmeniui, įskaitant gėri
mus.

(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)

kalbėtoja. Jos įžvalgumas 
daugeliui padės suprasti esamą 
padėtį ir tinkamai į ją reaguo
ti. Visuomenė kviečiama gau
siai šioje vakaronėje dalyvauti.

Lietuvos Vyčių 112 kuopos
narių susirinkimas įvyks antra
dienį, kovo 21 d., 7:30 vai. vak., 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje. Svečias kalbėtojas bus 
dr. Arvydas Žygas, kuris 
neseniai yra grįžęs iš Lietuvos. 
Jo tema: „Geri darbai Lietuvo
je ir Lietuvos Vyčių svarba atsi
statančiai Lietuvai”. Taip pat 
bus padengtas „Šv. Juozapo” 
stalas. Kuopos nariai, kurie 
galėtų atnešti savo mėgstamą 
patiekalą arba kokį kitą skanų 
užkandėlį, prašomi susisiekti su 
Julie tel. 708-425-5015. Kuopos 
nariai ir svečiai yra kviečiami 
susirinkime dalyvauti.

G. T. International kelionių 
agentūra (sav. Algis Grigas) at
siuntė 100 dol. vieno puslapio 
sveikinimui į „Draugo” kon
certo programos leidinėlį. 
Esame nuoširdžiai dėkingi!

Čikagos ateitininkai sen
draugiai per Valeriją Žadei- 
kienę atsiuntė „Draugo” kon
certo programiniam leidiniui 
100 dol. už vieno puslapio svei
kinimą. Dėkui!

G. Baltrušaitis, Sun City, 
CA, prie „Draugo” prenume
ratos mokesčio dar pridėjo 100 
dol. savo mirusio brolio Justino 
vardu. Tai prasmingas mirusio 
asmens vardo įamžinimas lietu
viško žodžio raidėn. Su pagarba 
a.a. Justinui, tariame ačiū G. 
Baltrušaičiui už auką.

x Ramūnas Buzėnas, sky
riaus iždininkas, rašo: „Lietu
vių Tautinės Sąjungos Los 
Angeles skyriaus suruošto a.a. 
Antano Smetonos gimimo ir 
mirties sukakčių minėjimo pro
ga surinktų aukų (sumokėjus 
išlaidas) likutį, paskatinti 
meninę programą atlikusios 
solistės Laimutės Stepaitienės, 
siunčiame jūsų kilniam tikslui 
— Lietuvos našlaičių pagalbai — 
$250. Lietuvos našlaičių vardu 
dėkojame! „Lietuvos Našlaičių 
Globos komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629.

(sk)

x Rimantas Laniauskas, 
Euclid, OH, pratęsdamas 
pagalbą Lietuvos našlaičiui ant
riems metams, atsiuntė $150. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių Globos” komitetas, 2711
W. 71 St„ Chicago, IL 60629.

(sk)

x Gediminas Deveikis, savo 
gimtadienio proga, atsiuntė 
$240 auką „Saulutei”, Lietuvos 
vaikų globos būreliui su prie
rašu, kad vietoj dovanų sekan
tys giminės ir draugai aukojo 
„Saulutei”: S. Miknaitis, M. 
Deveikis, A. Jarūnas, J. Maleiš- 
ka, G. Taoras, A. Tilindis ir I. 
Deveikienė. Labai ačiū, kad 
gimtadienio proga buvo pras
mingai atšvęsta, prisimenant už 
save nelaimingesnius. Sveiki
name ir dėkojame, „Saulutė”, 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089.

(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)

s Zota Mickevičienė, Mi
chigan City, IN a.a. vyro 
Gedimino Mickevičiaus atmi
nimui atsiuntė $500 auką 
„Dainavos” ansamblio 50 m. 
sukakties minėjimo komitetui, 
sužinojusi iš komiteto pirm. I. 
Kriaučeliūnienės pranešimo 
kovo mėn. 11d. „Drauge”, kad 
aukos dar priimamos ir lau
kiamos. Aukas dar galima siųs
ti: O. Krėmeris, 1005 Sher- 
wood Dr., LaGrange, IL 
60525, tel. 708-354-7374.

(sk)

Kristina Mikaitytė ir Andrėja Dutton padėjo gėlių prie Laisvės kovų paminklo 
Jaunimo centro sodelyje, Čikagoje, minint Kovo ll-tosios šventę. ,

PRASMINGAS KOVO 11-SIOS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Prieš penkerius metus su
truko okupanto grandinės ir 
1990 m. kovo 11 dieną Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
aktas, pasirašytas Lietuvos 
Respublikos aukščiausios tary
bos pirmininko prof. Vytauto 
Landsbergio ir sekretoriaus 
Liudviko Sabučio, paskelbė 
pasauliui, kad į laisvų tautų 
tarpą įeina ir Lietuva, kaip 
laisva ir nepriklausoma vals
tybė. Antrajai Lietuvos 
nepriklausomybės šventei 
didelę reikšmę turėjo pirmoji — 
Vasario 16. Penkiasdešimt 
metų komunistinės okupacijos 
iškankintam lietuviui Kovo 
11-toji buvo svarbiausia, nešanti 
atgimstančią laisvę ir valsty
binę nepriklausomybę. Nužmo
gintam lietuvių tautos nariui 
tėvynėje ji nešė viltį vėl tapti 
žmogumi, tremtiniui — vėl 
sugrįžti į tėvynę.

Šios didžiosios — Kovo 11-sios 
— šventės minėjimą Čikagoje 
kovo 12 d. Jaunimo centre 
suruošė Amerikos Lietuvių 
tautinė sąjunga, vadovaujama

Kaip rašo „Daily South- 
town” (kovo 2 d.) Čikagos Mar
ųuette Parko 69-tąja ir 71-tąja 
gatve (tarp Western ir Cali
fornia Avė) prieš savaitę miesto 
savivaldybės leidimu įvestas 
pėsčiųjų policininkų patrulia
vimas. Kol dar nesutvarkyti 
„Private Security” reikalai, 
Marųuette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugija dėjo 
daug rūpesčių, kad apylinkės 
gyventojų kasdienybė būtų 
saugesnė, nes pasitaiko daug 
užpuldinėjimų, apiplėšimų bei 
užkabinėjimų. Prasidedant 
šiltesniam orui, tikimasi tų in
cidentų pagausėjimo. Polici
ninkas, patruliuodamas gat
vėmis, sustoja esamose parduo
tuvėse bei įstaigose, patikrina, 
ar viskas tvarkoje, pasikalba su 
žmonėmis. Jeigu kas turi pro
blemų su minėtomis blogy
bėmis, gali kreiptis į tokį 
patruliuojantį pareigūną. 
Reikia tikėtis, kad tai bus 
efektingas būdas sustabdyti 
piktadarius.

< s? ■

Smuikininkas Valdas Vasaitis 
dfllyvnvo Lietuvos nepriklausomybės 
šventės programoje, suruoštoje ALTo, 
Jaunimo centre, Čikagoje.

dr. Leono Kriaučeliūno. Jai 
priklauso visų lietuvių padėka 
ir pagarba.

Jau ketvirti metai iš eilės 
Amerikos lietuvių tautinės są
jungos Jaunimo centre ruoštas 
Kovo 11-sios minėjimas prasi
dėjo vėliavų pakėlimu prie Lais
vės kovų paminklo centro sode
lyje. Šv. Mišias tėvų jėzuitų 
koplyčioje, aukojo kun. Juozas 
Vaišnys, SJ. Koplyčioje, prie pa
minklo ir minėjime dalyvavo 
uniformuoti šauliai su vėlia
vomis, vadovaujant A. Paukštei, 
ir ramovėnai su vėliava, 
vadovaujant J. Mikuliui. 
Dalyvavo ir iš Detroito atvykęs 
Lietuvos Šaulių sąjungos trem
tyje pirmininkas Mykolas Aba
rius. Dalyviais pripildyta 
koplyčia skambėjo nuo Margari
tos Momkienės ir Vaclovo Mom- 
kaus solo bei dueto giesmių, 
vargonais palydint muz. Mani
girdui Motekaičiui. Mišių auką 
nešė Irena Kriaučeliūnienė ir 
Vaclovas Mažeika. Šventei 
pritaikytame pamoksle kun. J. 
Vaišnys priminė, kad „penkias 
dešimtis metų prašėme Dievo 
stebuklo sugrąžinti laisvę 
Lietuvai. Stebuklui įvykus, 
nemokame ar pamirštame 
Dievui padėkoti. Mes lenkiame 
galvas prieš Kovo 11 dienos 
akto signatarus, bet ar mes 
siekiame vienybės su Lietuvos 
žmonėmis? Ar mylime artimą? 
Juk Dievui geriausia padėka 
per artimo meilę”.

Po pamaldų vėl visi susirinko 
prie Laisvės kovų paminklo 
žuvusių pagerbti. Kristina 
Mikaitytė ir Andrėja Dutton 
padėjo gėles, o aukurą uždegė 
dr. Leonas Kriaučeliūnas su 
Zuzana Juškevičiene ir Sigute 
Žemaitiene. Čia M. Abarius 
tarė atitinkamą žodį, primin
damas, kad Kovo 11 mus įparei
goja budėti Lietuvos nepriklau
somybės sargyboje. Iškilmes 
prie Laisvės kovų paminklo pra
vedė ALTS vicepirmininkas 
Stasys Briedis.

Minėjimas įvyko dalyviais 
pripildytoje Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Jam vadovavo 
Jolita Kriaučeliūnaitė-Arzbae- 
cher. Kun. J. Vaišnys jautriai 
atliko minėjimo invokaciją. 
Partizanų, tremtinių prisi
minimą pagerbė sol. Audronės 
Gaižiūnienės giesmė „Maria 
Mater Gracia”. Sauliams įnešus 
vėliavas, giedotas Lietuvos him
nas. Kovo 11 dienos Nepriklau
somybės atstatymo aktą ir 
lietuvos generalinio garbės kon
sulo Vaclovo Kleizos sveikinimą 
skaitė programos vadovė.

Minėjimo prelegentas Valdas 
Adamkus, gerai pažįstantis da
bartinį Lietuvos gyvenimą, 
apibūdino Kovo 11 dienos ryšį 
su Vasario 16 aktu, jų svarbą 
Lietuvai. Jis minėjo ir Sausio 
13, kuri buvo Credo į Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę: 
„Valstybė, nepriklausomybė ir 
laisvė yra trys neatskiriamos 
vertybės, reikalingos tautai ir 
kiekvienam žmogui, — pabrėžė 
prelegentas, — Tą Lietuvai 
atnešė Vasario 16-ji ir Kovo 
11-toji. Deja, penkmetis po to 
parodė, kad tos vertybės dažnai

ignoruojamos dabartiniame 
Seime bei valdančiųjų sluok 
niuose esančių valdančios par
tijos žmonių. Kaip galima 
suprasti Seimo narių pa
reiškimus, kad Lietuva turi 
švęsti Sovietų armijos pergalės 
prieš Reichą 50 metų sukaktį, 
kai ta' pergalė Lietuvai atnešė 
nežmonišką komunistų vergiją? 
Kokia yra tų Seimo narių 
moralė, kurie Lietuvos par
tizanus vadina banditais, o 
stribus skelbia laisvės gynėjais? 
Korupcija, savanaudiškumas, 
apgaulė, stagnacija egzistuoja 
valdžios žmonių tarpe. Dėl to 
kenčia sąžiningas žmogus — 
Lietuvos pilietis.. Jis nebemato 
šviesesnio rytojaus, nebenori 
balsuoti. Jį slegia gyvenimo 
sukurta apatija. Lietuvoje yra 
daug padaryta mokslo srityje, 
bet nedaug žmonių buitinei gero
vei. Jaunajai kartai reikia nau
jos dvasios, kurią turi duoti 
Lietuvos mokykla. Spauda, 
informacija, TV turi be jokios 
cenzūros tarnauti žmogaus 
vertybių išlaikymui, o ne sen
sacijoms ir pigiems Vakarų 
filmams skelbti. Lietuvių jauno
ji karta turi sukurti ne tik sau 
ateitį, bet ir visai lietuvių 
tautai. Mes nesame pasitraukę 
iš Lietuvos nepriklausomybės 
įtvirtinimo darbų ir juos tęsime 
toliau”.

ALTo surengto Kovo ll-tosios mi
nėjimo Jaunimo centre, Čikagoje, 
programos vedėja Jolita Kriaučeliū- 
naitė Arzbaecher.

Valdo Adamkaus kalba buvo 
palydėta garsiais plojimais ir 
publikos atsistojimu.

Meninėje programos dalyje 
pirmiausia pasirodė jaunas 
smuikininkas Valdas Vasaitis 
su trijų dalių smuiko koncertu, 
pianinu palydint muzikui Alvy
dui Vasaičiui, kuris akom
panavo ir solistei Audronei 
Gaižiūnienei. Ji padainavo 
„Mano gimtinė” — muzika 
Kačanausko, žodžiai Maironio; 
„Mėlynasis Nemunėli” — 
muzika Belazaro, žodžiai 
Mackonio ir „Žvaigždutę” — 
muzika Dvariono, žodžiai Stepa
nausko. Valdas Vasaitis vėl 
pagrojo smuiko pjesę, o pabaigai 
A. Gaižiūnienė padainavo 
Veronikos raudą iš operos „Pa
skenduolė” ir Jūratės ariją iš 
operos „Jūratė ir Kastytis”.

Koncertas buvo užbaigtas 
visų bendrai sugiedota „Lietuva 
brangi”. Padėkos žodį visiems 
tarė Stasys Briedis. Į sceną 
iškviesti visi programos daly
viai buvo apdovanoti gėlėmis. 
Dar kartą visiems dėkodama, 
talentinga programos vedėja 
Jolita Kriaučeliūnaitė-Arzba- 
echer visus pakvietė pietums 
kavinėje.

Kovo 11-sios minėjimas Čika
goje praėjo labai gražiai ir pras
mingai. Jo surengimu pelnytai 
gali didžiuotis Amerikos lietu
vių tautinės sąjungos vadovybė. 
Minėjime dominavo žilos galvos, 
nedaug buvo mūsų jaunimo, o 
mažai ir dabar atvykusių tau
tiečių iš Lietuvos, kuriems Kovo 
11-toji atidarė kelius į Vakarų 
pasaulį, šiai šventei būtina 
mūsų visų didesnė pagarba.

Bronius Juodelis
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