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Atsistatydino 
Lietuvos Radijo ir 

Televizijos generalinis 
direktorius

Europiečiai siūlo pagalbą, 
ieškant taikaus sprendimo 

karui Čečėnijoje

Vilnius, sausio 4 d. (Elta) — 
Lietuvos Radijo ir Televizijos 
generalinis direktorius Laimo
nas Tapinas trečiadienį spaudos 
konferencijoje pranešė atsista
tydinąs iš pareigų. Išvakarėse 
po ilgų debatų jo atsistatydi
nimą priėmė Lietuvos Radijo ir 
Televizijos (RTV) valdyba. Da
bar ši institucija turės pasiūlyti 
Seimui naujojo vadovo kandi
datūrą.

Spaudos konferencijoje Laimo
nas Tapinas atsistatydinimą 
motyvavo tuo, kad nemato jokių 
galimybių įgyvendinti savo 
idėjas. Vienas svarbiausių 
generalinio direktoriaus siekių 
buvo pakeisti valstybinį radijo 
ir televizijos statusą į visuome
ninį. Pasak Laimono Tapino, nė 
viena politikų grupė nepalaikė 
jo noro sukurti nuo valdžios 
malonės nepriklausomą, iš at
skaitymų nuo mokesčio už elek
trą finansuojamą valstybinę 
televiziją. Jo žodžiais, politikai 
RTV finansavimą įsivaizduoja 
kaip galimybę kontroliuoti šį, jų 
nuomone, galingą ideologinį 
ginklą. Daugumai politikų visai 
nerūpi televizijos ir radijo 
švietėjiška, kultūrinė funkcija.

Spaudos konferencijoje Laimo
nas Tapinas kalbėjo apie radijo
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Opozicija minėjo partizanų 
kovų 50-metį

Vilnius, gruodžio 19 d. (LR) — 
Lietuvos opozicinės partijos ir 
judėjimai gruodžio 17 d. Vil
niaus Dailės Akademijoje su
rengtoje konferencijoje pami
nėjo pokario partizanų laisvės 
kovų 50-metį, rašo Kęstutis 
Jauniškis „Lietuvos ryte”.

Konferenciją pradėjęs Lietu
vos Krikščionių demokratų par
tijos pirmininkas Povilas 
Katilius kalbėjo, jog tik šiais 
metais archyvuose rasta 1949 
m. priimta Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio deklaracija 
liudija, kad šis pasipriešinimo 
sovietinei okupacijai judėjimas 
buvo vienintelė teisėta Lie
tuvos valdžia, todėl partizanus 
reikėtų vadinti Lietuvos kariuo-
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Susitarta dėl Lietuvos
ir Baltarusįjos sienos

Vilnius, sausio 4 d. (Elta) — 
Antradienį Vilniuje galutinai 
suderinta Lietuvos ir Baltarusi
jos valstybinės sienos linija bei 
parafuotas (t.y. abiejų pusių ini
cialais priimtas) atitinkamos su
tarties tekstas. Užsienio reikalų 
ministerija pranešė, kad taip 
pat pasirašyti anksčiau abiejų 
šalių derybų delegacijų suderin
ti darbiniai žemėlapiai.

Derybose buvo vadovaujamasi 
trimis pagrindiniais principais: 
1940 metų administracine lini
ja, faktine žemėnauda bei vietos 
gyventojų valia.

Lietuvos prezidento Algirdo 
Brazausko nuomone, Lietuvos 
ir Baltarusijos sienos perėjimo 
procedūra turi būti kuo labiau 
supaprastinta, tačiau „kol kas 
tam, kad būtų išvengta narkoti
kų, ginklų kontrabandos, nele
galių imigrantų įvažiavimo, 
mūsų siena negali būti visai at
vira”.

ir televizijos vadovams tebeda
romą politinį spaudimą, taip pat 
apie tai, jog ekonominėmis prie
monėmis „valstybė mus stumia 
orientuotis ne į pilietį, o į 
vartotoją, kurti ir rodyti 
reklamą pritraukiančias žemos 
vertės programas. „Nematau 
perspektyvas realizuoti savo 
planų, sukurti visuomeninę, 
laisvą, kultūringą televiziją”, 
apibendrino atsistatydinimo 
motyvus Lietuvos Radijo ir 
Televizijos generalinis direk
torius. Jis taip pat sakė norin
tis būti pirmasis RTV vadovas, 
pasitraukiantis iš šio posto savo 
noru ir pripažino, jog .jautęs 
požymių”, kad gali būti atleis
tas.

Laimonas Tapinas sakė nu
sprendęs sugrįžti į Vilniaus 
universitetą, kurio žurnalis
tikos institute tebeturi pusę do
cento etato, taip pat tikisi „dar 
parašyti vieną kitą knygą”. Lie
tuvos Radijo ir Televizijos gene
raliniu direktoriumu jis išdirbo 
dvejus metus.

Paklaustas apie tinkamiausią 
kandidatą į šios institucijos 
generalinio direktoriaus postą, 
Laimonas Tapinas nurodė da
bartinį prezidento atstovą 
spaudai Nerijų Maliukevičių.

menės kariais.
Povilas Katilius kalbėjo, jog 

žuvusiųjų ginkluotos rezisten
cijos dalyvių atminimas iki šiol 
nėra tinkamai įamžintas, ir 
pasiūlė vienoje Vilniaus aikščių 
pastatyti paminklą Nežino
mam partizanui. Kalbėtojo nuo
mone, tokį sumanymą sunku 
įgyvendinti dabar, kai „Lie
tuvos valdžioje yra kitos poli
tinės jėgos”. Katilius pasiūlė 
konferencijos dalyviams priim
ti rezoliuciją dėl partizanų žyg
darbio įamžinimo Lietuvos sos
tinėje.

Konferencijoje dalyvavęs Lie
tuvos kariuomenės kapelionas 
monsiųjoras Alfonsas Svarin
skas pasiūlė paminklą statyti 
priešais KGB rūmus — Lukiš
kių aikštėje. Monsinjoro nuo
mone, partizanai „šį tą dar 
gali”, todėl paminklą reikia 
statyti nedelsiant ir be valdžios 
leidimo. Mons. Svarinskas 
pageidavo, kad nuo sostinės 
tilto (Žaliojo tilto. — Red.) būtų 
„nuimti rusų kareiviai” ir iš 
centrinės aikštės išvežtas 
rašytojo Petro Cvirkos pa
minklas, nes, anot jo, jis buvo 
vienas tų, kurie atvežė Stalino 
saulę. „Kam Cvirka mielas, lai 
pasistato jo paminklą savo gry
čioje”, sakė kun. Svarinskas.

Konferencijos dalyviai taip 
pat pasiūlė kai kurias Vilniaus 
gatves pavadinti žuvusiųjų 
partizanų vardais. Konferenci
joje kalbėjęs Tėvynės Sąjungos 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis pastebėjo, jog Lietuvos 
partizanai, išreikšdami tautos 
valią, trukdė įsigalėti sovietinei 
valdžiai. Landsbergio nuomone, 
didžiausia klaida buvo, kad 
nebuvo priešinamasi okupacijai 
1940 m. birželį. Po to prasidėjo 
tiesioginis smurtas, paremtas

Grozno puolime sužeistam rusui kareiviui, laikomam belaisviu prezidentūros rūsyje, čečėnas 
sargybinis duoda cigaretę. Buvęs Rusijos premjeras Jegor Gaidar spaudos konferencijoje antradienį 
pareiškė, jog yra didelis pavojus, kad Rusijoje kariuomenė gali bandyti padaryti perversmą.

Lietuvos delegacija dalyvaus 
JAV prekybos konferencijoje

Vašingtonas, sausio 3 d.—
Lietuvos delegacija atvyksta į 
Clevelandą dalyvauti JAV Bal
tųjų rūmų organizuojamoje kon
ferencijoje. Sausio 12-13 
dienomis vyksianti konferenci
ja pavadinta „Prekyba ir Inves
ticijos Centrinėje bei Rytų Eu
ropoje”. Kaip praneša Lietuvos 
ambasada, konferencijoje daly
vaus ir sveikinimo kalbas sakys 
JAV prezidentas Bill Clinton, 
komercijos sekretorius Ronald 
Brown. Atvyksta keturiolikos 
valstybių delegacijos, tame 
tarpe ir Lietuvos.

' > „Centrinė ir Rytų Europa —
JAV verslui atėjo laikas ati
džiau pasižvalgyti šiame re
gione”. Taip kviečiamiems daly
viams ir JAV kompanijoms pri
statoma Cleveland konferencija. 
Keturiolikoje regiono valstybių 
sėkmingai vyksta perėjimas 
prie rinkos ekonomikos, aki
vaizdūs privatizacijos rezultatai

Britanijos ambasadorius 
įteikė skiriamuosius raštus

Vilnius, sausio 3 d. (Elta) — 
Antradienį Lietuvos preziden
tas Algirdas Brazauskas priėmė 
Jungtinės Didžiosios Britanijos 
ir Šiaurės Airijos karalystės ne
paprastojo ir įgaliotojo ambasa
doriaus Lietuvoje Thomas 
Townley Macan skiriamuosius 
raštus.

„Yra daug sričių bendradar
biavimui, kur britai ir lietuviai 
galėtų dirbti drauge, tačiau ga
limybes, deja, riboja lėšų sty
gius”, kalbėjo ceremonijoje T.T.

neva teisėtumu. Tokia sovieti
ne demagpgija buvo prisiden
giama ne tik 50 okupacijos metų 
— Lietuvos žmonės atsimena 
1991 m. sausio įvykius, pagal 
tokį scenarijų dabar okupuoja
ma Čečėnija.

Kalbėdamas apie rezistencijos 
reikšmę, Vytautas Landsbergis 
sakė, jog ir dabar „politinė min
tis turi būti paremta supratimu 
„kas yra kas”, nors valdančioji 
partija įnirtingai siekia ištrinti 
ginkluotos rezistencijos prasmę. 
Kalbėtojo nuomone, geriausias 
istorijos liudininkas yra lietuvių 
dainos, nė vienoje iš jų „ne
dainuojama apie stribus”.

Landsbergis pastebėjo, kad 
sovietiniai reliktai dar tebestovi 
ne tik ant Žaliojo tilto — 
amžinoji ugnis antrąjai okupaci
jai dega ir Antakalnio kapinėse.

— visa tai sukuria palankias 
prielaidas JAV verslui.

, Vienas iš pagrindinių konfe- 
į rencijų tikslų — skatinti tie

sioginius kontaktus ir dialogą 
tarp potencialių eksportuotojų 
ir investuotojų abiejose pusėse. 
JAV vyriausybinių institucijų 
atstovai, maždaug 350-ties 
kompanijų vadovai turės gali- ! 
mybę betarpiškai tartis dėl [ 
bendro verslo, nustatyti pra
monės ir paslaugų sritis, 
kuriose gali turėti bendrus in
teresus. Organizatoriai tikisi, 
kad susitikimai tomis dviejomis 
sausio dienomis nesibaigs, o bus 
pratęsti prie derybų stalo.

Lietuvos dvylikos žmonių 
delegacijai Cleveland konfe
rencijoje vadovaus Ekonomikos 
ministras Aleksandras Vasi
liauskas. Delegacijoje bus 
vyriausybinių institucijų ir 
privataus sektoriaus atstovai.

Macan.
Algirdas Brazauskas pažymė

jo, kad santykiai tarp Lietuvos 
ir Didžiosios Britanijos yra 
tradiciškai draugiški ir 
intensyvūs. Didžioji Britanija, 
pažymėjo jis, „nuolat rėmė 
Lietuvos kovą už laisvę. Mes 
dėkingi už tai jūsų valstybei. 
Šiandien Lietuva gyvena ne
lengvu permainų ir kūrimosi 
laikotarpiu. Mes stengiamės 
įsitvirtinti tarptautinėse bend
radarbiavimo organizacijose, 
siekiame draugiškų santykių su 
visomis demokratiškomis šali
mis”.

„Didžioji Britanija yra viena 
didžiausių užsienio investuotojų 
Lietuvoje. Malonu pabrėžti”, 
sakė Algirdas Brazauskas, „kad 
jos firmų investicijos sudaro 
beveik ketvirtadalį visų užsieno 
investicijų. Tai — tiesioginė 
parama mums vystant rinkos 
ekonomiką, įtvirtinant demo
kratiją ir stiprinant mūsų šalies 
nepriklausomybę. Tikiuosi, kad 
Jūsų darbo Lietuvoje metu mū
sų valstybė dar labiau suartės 
su Europos Sąjunga, kad sustip
rės saugumas ne tik regiono, bet 
ir visoje Europoje, kad Baltijos 
valstybės taps pilnateisėmis Eu
ropos šeimos narėmis. Įgyven
dindami šiuos tikslus, mes 
tikimės Didžiosios Britanijos pa
ramos”, pasakė Algirdas Bra
zauskas.

Švedija pasmerkė
Rusijos veiksmus i

Kopenhaga, sausio 3 d. (AP) 
— Švedijos užsienio reikalų mi
nistrė Lena Hjelm-Wallen ant
radienį pareiškė, kad karas 
Čečėnijoje nebėra tik vienos 
Rusijos reikalas. „Tai, kas 
dabar vyksta Čečėnijoje yra 
nepriimtina”, ji pareiškė. „Ci
vilizuota visuomenė nespren
džia savo konfliktų taip, kad 
sukelia tiek daug kentėjimo, 
mirčių ir materialinės žalos”.

Pareiškime spaudai Hjelmj- 
Wallen pripažino, kad Čečėnija 
yra Rusijos Federacijos dalis, 
bet pabrėžė: „Kaip Rusija spren
džia šį konfliktą negali būti 
laikoma Rusijos vidaus 
reikalu”.

Danijos užsienio reikalų mi
nistras Niels Helveg Petersen 
vėlai pirmadienio vakarą pa
reiškė, kad toji situacija šau
kiasi „aiškios kritikos to, kaip 
Rusija tvarkosi šiuo atveju”. 
„Tai, kaip yra puolami civiliai 
aiškiai pažeidžia žmogaus tei
ses”, jis preiškė Danijos radijoje 
transliuotame pasikalbėjime.

Norvegijos užsienio reikalų 
ministras Bjorn Tore Godai 
sakė, kad jo šalies diplomatai 
buvo susitikę su Rusijos parei
gūnais Maskvoje ir pakartojo 
Norvegijos reikalavimą, kad 
Rusija sustabdytų karą.

Vasario mėnesį 
privatizuos 10% 

Lietuvos energetikos

Vilnius, sausio 3 d. (Elta) — 
Antradienį Centrinė privatiza
vimo komisija patvirtino vasa
rio mėnesio privatizavimo prog
ramą, į kuriuos sąrašus įrašytas 
pats didžiausias Respublikos ob
jektas — Lietuvos valstybinė 
energetikos sistema.

Jos įstatinis kapitalas su Ig
nalinos atominės elektrinės 
verte siekia 3.2 bilijonus litų. 
Pagal vyriausybės nutarimą va
sario mėnesį bus privatizuota 
10% šios sistemos kapitalo.

Lietuvos valstybinė energeti
kos sistema yra įrašyta į 
įmonių, kurios iki 2000 metų 
turės likti specialiosios paskir
ties bendrovėmis, sąrašą. Į jį 
pakliuvusios įmonės galės būti 
privatizuotos tik 30%, o 70% 
turto liks valstybiniu. Šį sąrašą 
turėtų patvirtinti Seimas, ta
čiau dėl jo net per parlamentarų 
naujametines atostogas verda 
diskusijos. Dalis deputatų yra ir 
prieš dalinį Ignalinos atominės 
elektrinės bei kitų energetikos 
sistemos valstybinių įmonių pri
vatizavimą.

Bona, Vokietija, sausio 3 d. 
(NYT) — Vokietija ir Prancūzija 
antradienį pranešė, kad Euro 
pos Sąjunga prašė, kad Rusija 
pasikviestų ekspertus iš Eu
ropos didžiausios saugumo už
tikrinimo organizacijos — Eu
ropos Saugumo ir Bendradar
biavimo Organizacijos (ESBO), 
kuriai priklauso 53 šalys — kad 
padėtų rasti taikų sprendimą 
gruodžio 11d. Rusuos pradėtam 
karui Čečėnijoje.

Prancūzijos Užsienio reikalų 
ministerijos atstovas Roland Du- 
que sakė, kad Europos Sąjungos 
(ES) atstovai Maskvoje dar ne
sulaukė atsakymo iš Rusijos. 
Diplomatai sako, jog nemano, 
kad ES imsis tų stipresnių 
veiksmų, kiurių reikalauja Rusi
jos veiksmams nepritariantys 
vokiečiai. Būtent, kad Bona pa
smerktų Maskvą už tai, kad su
laužė pažadus, po kuriais gruo
džio pradžioje Budapešte pasi
rašė Rusijos prezidentas Boris 
Jelcinas.

Toje sutartyje valdžios pažada 
vengti pakenkti civiliams bei jų 
nuosavybei šalies viduje vykdo
mose saugumo operacijose. Gi 
Čečėnijoje šimtai civilių buvo 
užmušti ir jų namai naikinami 
rusų kovinių lėktuvų šaudy
mais.

Vokietijos užsienio reikalų 
ministras Klaus Kinkei antra
dienį pripažino, kad puolimuose 
Čečėnijoje rusai peržengė visas 
proporcingumo ribas. „Savaime,

Baigtas tardymas 
Šalčininkų 

komunistų byloje
Vilnius, sausio 4 d. (Elta) — 

Lietuvos Generalinė prokura
tūra baigė tirti bylą Šalčininkų 
rajono prezidiumo antivalstybi
nės veiklos 1990-1991 metais. 
Septynių kaltinamųjų byla, pra
neša „Respublikos” dienraštis, 
bus atiduota teismui vasario 
pradžioje.

Generalinės prokuratūros 
Valstybinių nusikaltimų tyrimo 
skyriaus tardytojas G. Plioplys, 
pasak „Respublikos”, atsisakė 
įvardinti visus kaltinamuosius, 
nes jie nesuimti, gyvena ir dir
ba Vilniaus bei Šalčininkų ra
jonuose. Jis tiktai priminė, jog 
vis dar ieškoma trijų pabėgusių 
iš Lietuvos po 1991 m. rugpjūčio 
perversmo Maskvoje: buvusio 
Šalčininkų rajono tarybos pir
mininko Česlovo Visockio, jo pa
vaduotojo Adamo Monkevičiaus 
ir rajono karinio komisaro Jev- 
genij Katumov.

Visi septyni buvę Šalčininkų 
gyventojai, praneša dienraštis, 
apkaltinti kenkimu Lietuvos 
valstybei bei antivalstybinių 
organizacijų kūrimu ir aktyviu 
dalyvavimu jų veikloje. Kaltina
miesiems — buvusiems Lietuvos 
Komunistų partijos, veikusios 
Sovietų Sąjungos Komunistų 
partijos sudėtyje, veikėjams, — 
inkriminuojami tie Šalčininkų 
rajono tarybos ir jos prezidiumo 
veiksmai, kai buvo priimti ir 
vykdomi antikonstituciniai 
sprendimai. Tardytojo G. Pliop- 
lio teigimu, tai — rajono tarybos 
1990 metų gegužės 15-sios 
sprendimas dėl to, kad Šalči
ninkų rajone galioja tik sovie
tinės Lietuvos Sovietų Sąjungos 
Konstitucįjos, organizavimas 
jaunuolių šaukimo tarnauti So
vietų Sąjungos ginkluotose pa
jėgose.

mes remiame Jelciną, bet tai 
nepakeičia fakto, kad mes savo 
partneriams aiškiai pasakome, 
kaip mums atrodo”. K. Kinkei 
sakė, jog praėjusią savaitę kal
bėdamasis su Rusijos užsienio 
reikalų ministru Andrėj Kozyrev 
jis jam siūlė pasikviesti ESBO 
ekspertus, bet pažymėjo, kad jie 
tegalės tik tą daryti, ką jiems 
Rusija leis.

„Visas šis epizodas yra trage
dija, ir jos negalima išspręsti už
sienyje”, pasakė Kinkei, pasa
kydamas, jog nepritaria Jungti
nių Tautų dalyvavimo šiuo at
veju.

Kiti diplomatai pastebi, kad 
Rusija greičiausiai pažeidė ir 
1990 ir 1992 m. pasirašytas su
tartis, kuriose apribojami 
ginkluotųjų pajėgų skaičiai 
NATO ir Varšuvos šalyse. Tas 
sutartis pasirašiusieji yra įpa
reigojami iš anksto pranešti 
apie karinius manevrus, ku
riuose dalyvauja daugiau, kaip 
13,000 karių. Vokietijos parei
gūnai apskaičiuoja, kad Čečėni
jos sostinės puolime dalyvauja 
bent tiek Rusijos kareivių, bet 
ESBO nesulaukė jokio praneši
mo.

Paryžiuje Roland Duque sakė, 
kad tuo tarpu Europos Sąjunga 
nenumato veiksmų, motyvuotų 
tų sutarčių pažeidimu.

Sulaikyti kauniečiai,
bandę parduoti

atominį kurą
Vilnius, sausio 4 d. (Elta) — 

Ekspertai patvirtino, kad gruo
džio viduryje iš dviejų kauniečių 
atimtas radioaktyvus uranas 
galėjo būti naudojamas kaip ku
ras atominei elektrinei. Kaunie
čius, kurių pavardės neskel
biamos, bei jų tarpininką iš 
Vilniaus sulaikė Valstybės sau
gumo departamento darbuoto
jai. Prekeiviai siūlė įsigyti 8 
kilogramus šios medžiagos.

Tyrimas neatmeta galimybės, 
jog konfiskuotasis uranas gali 
būti susijęs su kuro kasete, prieš 
dvejus metus dingusia iš Ig
nalinos atominės elektrinės. Jo
je buvo apie 100 kilogramų šios 
radioaktyvios medžiagos. Yra ir 
kita galimybė: konfiskuotasis 
uranas gali būti pavogtas iš Ru
sijos atominių jėgainių arba ga
myklų.

Tokio įsodrinimo uranas 
(U-238) yra tinkamas naudoti 
sovietiniuose RBMK tipo reak
toriuose. Elektrinės su RBMK 
tipo reaktoriais veikla Igna
linoje, Černobylyje, Kuroke ir 
Sankt Peterburge.

Sulaikytiesiems urano prekei
viams, kurie, kaip manoma, 
tėra tik tarpininkai, pareikšti 
kaltinimai dėl neteisėto radio
aktyviųjų medžiagų įsigijimo, 
laikymo ir perpardavimo. Už tai 
jie gali būti nubausti iki 5 metų 
kalėti.

KALENDORIUS

Sausio 5 d.: Šv. Jonas Neu- 
mann, JAV vyskupas (1811- 
1860); Telesforas, Simonas, Vy
tautas, Gedutė.

Sausio 6 d.: Pal. Andre 
Besette, kanadietis vienuolis 
(1845-1937); Kasparas, Merke
lis, Baltazaras, Męlchioras. 
1880 m. gimė seserų Kazimierie- 
čių steigėja Motina Marija Kau
paitė. 1893 m. gimė rašytojas 
Vincas Mykolaitis-Putinas.
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LIETUVIU TELKINIAI

DETROIT, MI

PURDUE UNIVERSITETO 
STIPENDIJA 

PAULIUI GILVYDŽIUI

Purdue universiteto krepšinio 
leidinio „Purdue Pride” gruo
džio 9 d. laidos viršelį puošia 
graži studento Pauliaus Gilvydžio 
nuotrauka, o 47-me to leidinio 
puslapyje Mike Slates straips
nyje „Early Christmas Gift” 
rašoma, kad Gilvydžiui suteikta 
stipendija.

Paulius Gilvydis, 6 pėdų 9 
colių, 225 svarus sveriąs antrų 
metų inžinerijos studentas, šį 
rudenį nusipelnė pilną mokslo 
stipendiją, kai garsusis Purdue 
universiteto žvaigždė Glenn 
Robinson apleido universitetą ir 
išėjo žaisti už Milwaukee | 
„Bucks” profesionalų komandą. 
Robinson stipendija buvo pa
skirta Gilvydžiui, kuris praėjusį 
sezoną žaidė tik šešiose rungty
nėse. Gilvydis, žaisdamas kaip 
pirmųjų metų studentas, per 
šešerias rungtynes nuo lentų 
nuėmė keturis kamuolius ir 
vieną užblokavo, tačiau nepelnė 
jokių taškų.

Praėjusiais metais Purdue 
universitetas laimėjo savo kon
ferencijos BIG TEN čempionatą 
ir išsikovojo paskutinę aštuo
niukę JAV-se, o Paulius džiau
gėsi turėjęs progą dalyvauti 
komandoje ir turnyre. Gilvydžio 
pagrindinis vaidmuo buvo tre
niruotis, ypač dengti ir lošti 
prieš Robinsoną.

Gilvydis buvo Harrison gim
nazijos Farmington Hills, 
Michigan, krepšinio žvaigždė, 
kur jis buvo įtrauktas į 
geriausių žaidėjų penketuką. 
Savo uolumu ir darbu užsitar
navęs stipendiją tikisi turėti 
progų pasireikšti krepšinio aikš
tėje. Stipendijos gavimas buvo 
tikrai puiki dovana jo tėvams, 
Mindaugui ir Reginai Gilvy- 
džiams.

Paulius Gilvydis nešioja Pur
due uniformos 55 numerį.

Sausio 3 dieną Purdue žaidė 
prieš Michigano universitetą ir 
rungtynės buvo rodomos per 
TV-ESPN kabelio stotį.

DALYVAVO
GUBERNATORIAUS
INAUGURACIJOJE

Gražina ir Jonas Urbonai 
dalyvavo Michigano gubernato
riaus John Engler ir kitų valsti
jos išrinktų pareigūnų priesai
kos iškilmėse Lansing, Michi
gan, sausio 2 d. Jonas Urbonas 
yra Michigano Lietuvių Respub
likonų Federacijos pirmininkas 
ir buvo Michigano gubernato
riaus rinkimų kampanijos akty
vus narys.

VESTUVĖS

Gruodžio 31 dieną Dievo Ap
vaizdos klebonas kun. Viktoras 
KriBčiūnevičius suteikė Mote
rystės sakramentą Irenai Ra
manauskaitei ir Juozui Orentui. 
Po sutuoktuvių įvyko priėmi
mas Juozo namuose, kuriame 
dalyvavo giminės ir artimieji iš 
Lietuvos, Čikagos ir Kanados. 
Pokyliui vadovavo Vytas Rauc- 
kis. Linkime naųjavedžiams 
daug saulėtų dienų.

NAUJŲJŲ METŲ
SUTIKIMAI

Naujus metus Detroito 
apylinkės lietuviai sutiko dvie
jose viešose vietose Š". Antano 
parapijos patalpose ir Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre.

Šv. Antano parapijoje susi
rinko daugiau negu 70 dalyvių, 
o Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tras susilaukė daugiau 400 da
lyvių, ypač gausaus būrio jau

nosios kartos iš Lietuvos, Cali- 
fornijos, Illinois, Ohio, New 
Yorko, Massachusetts, Floridos 
ir Kanados. Naųjųjų Metų suti
kimą Kultūros centre rengė Lie
tuvių Jaunimo sąjunga. Gėri
mus ir barą tvarkė šauliai.

lm

DETROITO LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJŲ CENTRO 

(D.L.O.C.) VALDYBOS 
POSĖDIS

Detroito Lietuvių organizacijų 
centro (D.L.O.C) valdybos posė
dis š.m. gruodžio 17 d. vyko pir
mininko adv. Kęstučio Miškinio 
įstaigoje, Oak Park, MI.

Posėdžio metu pasikeista nuo
monėmis dėl Vasario 16-tos 
minėjimo ruošimo. D.L.O.C. tra- 
diciniai jau 55 metus rengia 
Vasario 16-tos minėjimą. Šių 
metų Vasario 16-tos, Lietuvos 
Nepriklausomybės 77 metų, mi
nėjimas bus ruošiamas vasario 
5 dieną, sekmadienį, Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūros 
centre, Southfield, MI. Šv. Mi
šios bus aukojamos visose tri
jose lietuvių bažnyčiose. Organi
zacijos Mišiose dalyvaus su 
vėliavomis. Po šv. Mišių vyks 
minėjimas ir meninė programa. 
Smulkesnės informacijos bus 
paskelbtos minėjimui artėjant.

Aukos Amerikos Lietuvių 
tarybos (ALT-os) veiklai remti 
bus renkamos prie visų lietuviš
kų parapijų ir prieš minėjimą 
prie įėjimo Kultūros centre. 
Aukas galima paštu siųsti; Če- 
sys Šadeika, 28975 Wellington 
Rd., Farmington Hills, MI 
48334-4152, rašant čekius Det
roito Lietuvių organizacijų cent
ras (D.L.O.C.) vardu. Aukos nu
rašomos nuo federalinių 
mokesčių.

D.L.O.C. valdybą sudaro: 
pirmininkas — adv. Kęstutis 
Miškinis ir nariai — dr. Algis 
Barauskas, D.D.S., Bernardas 
Brizgys, Eugenija Bulotienė, Ša
rūnas Mingėla, Petras Pagojus, 
Ona ir Česys Šadeikai, Algirdas 
Vaitiekaitis.

SMAGUS NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Naujųjų 1995 Metų sutikimas 
Detroite gruodžio mėn. 31 d. 
buvo suruoštas Šv. Antano pa
rapijoje. Šventė buvo pradėta šv. 
Mišiomis bažnyčioje. Gausus 
būrys žmonių susirinko išklau
syti kleb. kun. Alfonso Babono 
aukojamų šv. Mišių ir pamoks
lo. Giedojo ir vargonavo muz. 
Stasys Sližys. Skaitinius skaitė 
Bronius Valiukėnas. Po šv. Mi
šių visi dalyviai susirinko į 
parapijos salę, kur svečiai buvo 
sutikti su nakties tyla grožiu — 
tūkstančių žibančių žvaigždu
čių. Šampano burbulai plūdu
riavo padangėje. Ant stalų kriš
tolinės šampano taurelės.kurio- 
se taip pat kilo šampano bur
bulai. Mykolo Abariaus plaka
tas su užrašu — „Sveikiname 
šv. Kalėdų proga, Naujieji 
Metai tebūna Jums laimingi” 
puošė sceną. Salė buvo ele
gantiškai ir skoningai papuoš
ta.

Vakaro programai vadovavo 
Vladas Staškus. Prieš vaka
rienę maldą sukalbėjo kun. 
Alfonsas Babonas. Dalyviai 
vaišinosi gausiais ir skaniais 
paruoštais patiekalais. Nuo
taika pakili. Visi linksminosi. 
Po vakarienės žurnalistas 
Stasys Garliauskas skaitė savo 
sukurtą eilėraštį — „Naujieji 
Metai Antaninėje”. Muz. Stasys 
Sližys visus įtraukė į bendrą 
dainavimą. Buvo jautriai su
dainuota daug gražių dainų. O 
daina „Dar nejok” buvo spe 
cialiai skirta Reginai Juškaitei 
už puikų suorganizavimą Nauju 
Metų sutikimo. Šokių muziką

Detroito Lietuvių organizacijų centro valdybos posėdyje dalis narių. Iš k. — Regina Juškaitė, 
Šarūnas Mingėla, Ona Šadeikienė, adv. Kęstutis A. Miškinis — pirmininkas ir Bernardas Brizgys.

je tenka nurodyti gero darbuoto
jo savybes, tai beveik visi pa
brėžtinai pasakys, kad jis turi 
būti sumanus, išsilavinęs ir 
pareigingas, o Maskvoje į gero 
darbuotojo savybes buvo pažy
mėta, kad geras tas, kuris į 
darbą ateina blaivus. Kiti dar 
pažymėjo, kad jei darbuotojas 
protingas, tai jau ne taip blogai, 
nepaisant*kaip ir kiek jis gali 
padaryti.

S. Sližys

ST. PETERSBURG, FL 
MIRĖ

DR. PETRAS TUNKŪNAS

Sulaukęs 84 metų amžiaus, 
St. Pete Beach mirė moksli
ninkas, dvigubas daktaras — 
medicinos ir veterinarijos — pro
fesorius Petras Tunkūnas. Pa
laidotas gruodžio 15 d. Memo- 
rial Park kapinėse, St. Peters- 
burge. Laidotuvių apeigas pra
vedė kun. dr. Eugenijus Geru
lis.
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LITERATŪROS, POEZIJOS

IR MUZIKOS POPIETĖ
Tautinės s-gos St. Petersbur- 

go skyrius surengė pasigėrėtiną 
kultūrinę popietę supažindinti 
su Marijos Tūbelytės Kuhlma- 
nienės neseniai išleista knyga, 
talpinančia apysaką „Amalas” 
ir romaną „Svaigulys”. Klausy
tojų susirinko pilnutėlė Lie
tuvių klubo mažoji salė. Visiems 
susėdus prie gražiai papuoštų 
apvalių stalų, skyriaus valdybos 
pirm. Juozas Šulaitis pasveiki
no gausiai susirinkusius ir pa
kvietė Romą Degėsienę apibū
dinti naują kūrinį. Prelegentė 
pateikė suglaustą abiejų apysa
kų turinį, išryškindama pagrin
dines mintis. Pažymėjo, kad 
rašytoja, įpindama natūralius 
žmogaus jausmus, pareigą sava
jai šeimai ir neišvengiamą li
kimo galią, sugebėjo sukurti 
įdomius charakterius ir įtiki
nančias situacijas.

Po to akt. Dalila Mackialienė 
deklamavo Bernardo Brazdžio
nio, Jono Aisčio ir Stasio Sant- 
varo eilėraščius. Dalyviai 
stebėjosi jos gausiu repertuaru 
bei atmintimi ir nesigailėjo plo
jimų.

Muzikas Aloyzas Jurgutis pa
demonstravo savo talentą pui
kiai atlikdamas porą kūrinių.

Baigiant popietę, autorė Mari
ja Tūbelytė dėkojo visiems už 
šios popietės suruošimą ir gražų 
jos knygos įvertinimą. Ji paste
bėjo, kad rankraščių formoje tu
ri didelį pluoštą eilėraščių ir

parūpino Alfonsas Rimbą. Gėri
mų barą tvarkė Albinas Andru- 
šaitis ir Vacys Slušnys. Valgiais 
rūpinosi Onutė Selenienė. Nau
jieji 1995 Metai buvo sutikti 
visiems giedant Tautos himną, 
pakeliant ir išgeriant šampanu 
taurę. Naujų Metų sutikimą 
ruošė Šv. Antano parapija.

Regina Juškaitė

JAV FIRMOS ĮSTAIGA 
VILNIUJE

JAV konsultavimo firma „HR 
Strategies” su Lietuvos valdžia 
užmezgė ryšius per Audronės 
Tamulionytės-Lentz rekomen
dacijas, kai 1991 metais Det
roite lankėsi Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis ir Kazimieras 
Uoka. Firmos prezidentas David 
Jonės jau tada numatė, kad per 
Lietuvą bus lengva pasiekti ir 
kitus Europos kraštus. Taip pat 
firma sutiko steigti skyrių Lie
tuvoje, nes konsultavimo įstai
gos veiklai čia buvo palanki dir
va, tuo labiau, kad Europos 
kraštai aiškiai rodė susidomė
jimą JAV ekonomine sistema.

1992 m. liepos mėn. firma 
atidarė įstaigą Vilniaus miesto 
centre, kurios direktore paskir
ta Audronė Tamulionytė. Su
prantama, Audronei teko dirb
ti su Lietuvos vyriausybės pa
rinktais ekonomistais, kurie 
buvo supažindinti su JAV eko
nomikos stiliumi ir metodika. 
Lietuvos vyriausybė aukštai 
vertino Audronės pastangas ir 
raštu pareiškė dėkingumą. 1992 
ir 1993 metais Audronė konsul
tavo su Lietuvos verslininkais 
ir pramonininkais, vedė semi
narus apie bankininkystės ir 
finansų sistemas. Lietuvoje 
buvo susidurta su problemomis 
dėl naujų technologijų ir žinių 
stokos darbo organizavime. Per 
penkiasdešimt metų įpratu- 
siems dirbti vienaip, nelengva 
pakeisti įpročius ir dirbti kitaip. 
Audronės nuomone, Lietuvoje 
yra gabių konsultantų, kurie 
savo išradingumu teikia vilčių 
gerėjančiai padėčiai ir gali
mybei kraštą įrikiuoti į globa 
linę prekybos ir pramonės or
ganizaciją.

Užsienio lietuviams, o ypač
Detroito apylinkės lietuviams, 
smagu Lietuvos spaudoje skai
tyti teigiamus atsiliepimus apie 
Audronės pasisekimus, konsul
tuojant užsienio firmas, pra
dedančias verslą Lietuvoje. 
Šiandieną JAV konsultavimo 
kompanija „HR Strategies” Lie
tuvoje turi net aštuonis skyrius. 
Centrinio ir Rytų Europos sky
riaus vadovė yra Audronė Ta
mulionytė su būstine Vilniuje. 
Tarnybos reikalais Audronei 
teko būti Rusijos Peterburge ir 
Maskvoje, kur stengiamasi ati
daryti konsultavimo bendro
vės skyrius. Iš atliktų tyrimų 
aiškėja, kad j tuos pačius klau
simus beveik visų kraštų žmo
nės skirtingai atsako. Tačiau 
galima jausti,kurie darbininkai 
sugeba prisitaikyti prie naujų 
aplinkybių, kurie yra perspek
tyvūs ir kuriems tenka pasiūlyti 
kitas darbo vietas, palankesnes 
jų išsilavinimui ir būdui. Pagal 
reikalą, ; /rii a
parenkami nauji ir skirtingi. 
Verta paminėti atliktus tyrimus 
Maskvoje, kurie labai būdingi to
lrm&tn ilmnnČTna K oi Ameritn.

ateityje, galimybėms atsiradus, 
norėtų juos išleisti. Kūrinys 
tampa išbaigtu tik tada, kai jis 
išvysta šviesą, yra atspausdin
tas. Kol guli stalčiuje, jis tėra 
tik pačiam kūrėjui težinomas 
rankraštis, bandymas kažką pa
sakyti, savo mintis išreikšti. 
Rengėjų vardu Juozas Šulaitis 
dėkojo visiems dalyviams už 
gausų atsilankymą, programos 
atlikėjams už turtingą progra
mą. Ypatingą padėką skyrė vi- 
cepirm. L. Zvynienei ir kitoms 
skyriaus narėms už gausių ir 
skanių vaišių paruošimą. Po 
vaišių dalyviai galėjo įsigyti 
autorės pasirašytą knygą.

KELIONĖ PO 
KARIBŲ JŪRĄ

Gruodžio 3 d. 44 asmenų lie
tuvių grupė iš Tampos uosto su 
Holland-American linijos 
„Nieuvv Amsterdam” laivu iš
vyko 7 dienų kelionei po Kari
bų jūrą. Nors dauguma buvo iš 
St. Petersburgo apylinkės, bet 
keliolika jų prisijungė iš Sunny 
Hills, Daytona Beach, Sarasotos 
ir viena pora net iš Kanados. 
Kelionę rengė Lietuvių klubas 
kartu su A. Mieželio vadovau
jamu Travel and Trade kelionių 
biuru. Buvo lankomasi Key 
West — Floridoje, Cazumel — 
Meksikoje, Ocho Rios — Jamai
koje ir Georgetown — Cayman 
saloje. Jūra buvo rami, tempe
ratūra kasdien buvo daugiau 80 
laipsnių, maistas stebėtinai 
skanus ir gausus. Gal todėl, kad 
virtuvei vadovavo prityręs vo
kietis virėjas. Laivo kapitonas 
ir dauguma įgulos viršininkų 
buvo olandai.

Kelionę paįvairino įvairios 
programos, vakarinės progra
mos, šokiai ir žaidimai. Geram 
poilsiui trūko laiko, bet niekas 
dėl to nesiskundė. Kiekviename 
sustojime keliautojų laukė įvai
rios ekskursijos ir krautuvės su 
gausybe aukso, sidabro ir brang
akmenių dirbinių. Kurie turėjo 
kantrybės ir derėjimosi „gysle
lę”, galėjo nusipirkti gan gerų 
dalykų žymiai pigesne kaina ne
gu Amerikoje. Kelionių biuras 
visai grupei buvo išrūpinęs 
priešpietinę „kokteilių” valan
dą. Rezervuotame kambaryje vi
sa grupė turėjo progos pabend
rauti su vyno, šampano ar kito
kių gėrimų pasivaišinimu. Gru
pės vadovas M. Šilkaitis dar su
darė progos pamatyti laivo 
kontrolės kambarį, kur budin
tis vyresnis jūrininkas paaiški
no apie radarą, automatinės lai
vo kontrolės procesą bei kitas 
funkcijas. Grupėje esantiems

St. Pbtersburg, M., Lietuvių klube vykusios literatūros ir poezijos popietės 
programos rengėjai ir atlikėjai. Ift k. I eil. — knygos autorė Marija Tūbelytė 
Kuhlmanienė. II eil. — akt. D. Mackialienė, muz. A. Jurgutis, R. Degesienė, 
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Metams H metų 3 mėn.
JAV >95.00 >55.00 >35.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) >110.00 >60.00 >40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV >65.00 >40.00 >30.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) >60.00 >45.00 >35.00
Užsakant i Lietuvą —
Oro paštu >500.00 >250.00
Tik šeštadieninio laida >160.00 >85.00
Paprastu paštu >100.00 >55.00
Tik šeštadienio laida >55.00 >55.00

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

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

inžinieriams buvo gautas lei
dimas pamatyti laivo variklius, 
generatorius, vandens gamini
mo įrengimus bei kitas įvairiau
sias mašinas. Teko stebėtis vi
sais modemiškiausiais įrengi
mais. Apie vidurnaktį daugelis 
susigundydavo naktipiečiais su 
įvairiausiais patiekalais ir py
ragais. Kiekvienas skundėsi pri- 
dedąs svorio, bet nei vienas ne
bandė laikytis dietos. Juk tam 
ir atostogaujama, kad nereiktų 
laikytis visų normų. Patarnau
tojai daugiausia •’ buvo jauni 
vyrukai iš Indonezijos. Visi lie
tuvių stalams patarnaujantys 
pramoko lietuviškų išsireiški
mų ir sveikinimų. Visad pasitik

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. 708-422-8200

; Chiropraktinis gydymas, sveikos
mitybos pritaikymas ir akupunktūra

7271 8. H artam, tol. 708-884-0400 
Brtdgevtevr, IL 60488

Valandos pagal susitarimą
n - > v
t IJ ' 1 ’

Cordlac Dlagnosis, Ltd. j
Morųuotto Modtcal Bulldlng

<>it; 6132 8. Kadžio
Chicago, IL 60629

Tol. (312) 436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

■'i •
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Kab. 312-735-4477;
Rsz. (708)246-0087; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
J. EMOCINĖS LIGOS 

CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaskl Road 

Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 99 St. Tat. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

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

penkt. ir šeštd 9 v.r.-12 v.p p

Namų (708) 584-5827 i

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS

CHIRURGIJA !
6132 S. Kodzlo, Chicago, III. '

Tol. (312) 925-2670
1185 Dundoo Avo., Elgln, III. 60120 

Tol. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

6132 8. Kedzle Ava., Chicago 
(312) 778-8949 arba (312) 449-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberto Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tol. (706) 598-4055
Valandos pagal susitarimąDR. JOVITA KERELIS 

Dantų Gydytoja
3315 W 55th St., Chicago, IL

Tol. (312) 475-2112*.
9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL

Tol. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogdon Avė.
Utie, IL 60532

Tdl. 708-963-1410
Tol. koblnoto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Clcoro

Kasdien 1 iki 8 v. v. 
išskyrus treč. šešt 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 8. Kodzlo

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

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

Namų 700-440-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulookl Rd., Chicago, IL 

Tol. 312-585-1955
172 Schlllor St., Elmhurat IL 60126 

708-641-2606
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tai 706-834-1120 EDMUNDAS VIŽJNAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avo. (prie Austtn) 

Valandos pagal susitarimą
Tol. (312) 585-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kadžio, Chicago 60652 
Tol. 312-434-2123

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

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS r
Good Samarltan Modlcal Contor 

Napervllle Campuo
i 020 E. Ogdon Avo., Sutte 310, 

Napervllle IL 60563 x
|. Tol. 706-827-0060

Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadžio Ava., 
Chicago, III. 8OB52

davo su „labas rytas”, „labas 
vakaras”, „ar skanu”, „ačiū”, 
„labai gerai” ir panašiai. Ma
nau, nebuvo žmonių, kurie būtų 
šia įdomia kelione nepatenkin
ti, bet atvirkščiai. Ne vienas 
klausinėjo apie kitą žiemą ir vėl 
planuojamą kelionę į kitas 
Karibų jūros salas.

Mečys
i i,1; b ■t ■-

Hl

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

9*30 S. Rldgelsnd Ava. 
Chicago Rldge, IL 60418

708-830-8622 
4149 W. 83rd St.

312-734-7709 ,

/ I
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KODĖL PABRANGO?
Dr. RŪTA GAJAUSKAITĖ

Energetika — pati svarbiausia 
kiekvienos valstybės ūkio šaka, 
diktuojanti visai gamybai. Tai
gi jos teisingas reguliavimas ar
ba klaidos daro esminę įtaką 
valstybės savarankiškumui ir 
jos gyventojų pragyvenimo ly
giui bei gerovei tiek ekonomine, 
tiek ir ekologine prasme. Eko
nominė prasmė — tai skurdas 
arba pasiturintis gyvenimas, o 
ekologine — tai ligos arba gyvy
bei tinkamos gamtinės aplinkos 
išsaugojimas nuo užteršimo.

O Lietuvoje ir vėl pakilo 
kainos už elektros energiją. 
Dabar jau mokame 4 kartus 
brangiau negu iki blokadų 
(oficialių ir realių) mokėjome. 
Pabrangus elektros energijai, 
iškart pabrangsta viskas, kam 
pagaminti reikia elektros ener
gijos. Pradedant mūsų duona 
kasdienine — ji dabar 3 kartus 
brangesnė, bulvėmis — 8 kartus 
brangesnės, ir pienu — 6 kartus 
brangesnis. Ir jau niekas nebe
kalba apie ekologiją, nors pro
blema neišnyko, o tik dar labiau 
paaštrėjo. Pabrangimo priežas
tys nurodomos vienintelės — ku
ro (naftos, dujų ir radioakty
vaus) tiekėja — Rusija. Tai ji ir 
diktuoja kainas. Neturime ter
minalo — negalime tartis su ki
tais tiekėjais. Atrodo, kad ratas 
užsidarė. Bet taip tik atrodo, nes 
trūksta informacijos, o dalinės 
žinios, deja, dažnai vaidina 
netikslios informacijos vaidme
nį.

Todėl būtina išsiaiškinti, kokį 
turime energetinį ūkį, koks 
Lietuvos poreikis energijai, kiek 
turime savų išteklių ir jų per
spektyvos. Tai žinodami, 
galėsime ir patys blaiviai įver
tinti esamą blogą ir vis blogė
jančią padėtį, konstatuoti šio 
blogėjimo priežastis ir jas 
taisyti.

Pagal Lietuvos Energetikos 
instituto duomenis, Lietuva 
pagamina elektros energijos 
daug daugiau, negu pati su
vartoja. Didžiausią perteklinės 
elektros energijos dalį gauna 
Karaliaučiaus sritis ir Gudija, 
t.y. NVS šalys. Ar ne keista, 
kad Rusija, tiekdama mums 
kurą pasaulinėmis kainomis, 
verčia Lietuvą imti kreditus iš 
Vakarų energetikai paremti? 
Vienok, būdama jau Lietuvos 
elektros energijos pirkėja, ne
aišku, kokia valiuta ir kainomis 
Rusįja mums susimoka. Aki
vaizdu, kad prekė brangesnė už 
žaliavą. Taigi Lietuva turėtų 
gauti iš NVS daugiau už 
elektros energiją nei moka už 
kurą. Tačiau mūsų vyriausybė 
ima kreditus ir jų didžioji dalis

tenka energetikai. Negi mes 
dirbame nuostolingai? O gal 
NVS ir už elektros energiją, 
kaip ir už maisto produktus, ne
skuba sumokėti Lietuvai? Šim
tamilijoninės skolos žlugdo 
mūsų valstiečius — tai akivaiz
du. Todėl kyla įtarimas, ar kar
tais ir elektros vartotojai Lietu
voje nedengs NVS skolų už 
elektrą? Ar tos skolos bus palik
tos kitai vyriausybei susimokė
ti?
Yra akivaizdu, kad šalis, 

neturinti kuro išteklių (Lie
tuva), negali gaminti elektros 
energijos. O jei ji gamina 
elektrą ir ją pardavinėja kuro 
tiekėjui (Rusijai), tai gaminys 
tikrai turi būti brangesnis už 
žaliavą. Taigi atsiskaitymas už 
kurą turėtų būti atskaičius 
gautą elektrą. O iš pelno turė
tume tenkinti Lietuvos po
reikius kurui. Tačiau kreditų 
ėmimas energetikai rodo, kad 
Lietuva iš elektros gamybos ne
turi pelno. Tai ar verta nuo
stolingai dirbti? Ar A. Šleževi
čiaus vyriausybė suspės pati 
grąžinti skolas, ar paliks jas 
būsimai vyriausybei?

Išsiaiškinus kuro pirkimo iš 
Rusijos ir elektros pardavimo 
Rusijai balansą, t.y. naudą ar 
žalą, labai negarantuotus 
prekybinius su Rusija san
tykius, prasiskolinimus ir už
delstus atsiskaitymus, privalė
tume konstatuoti:

Ar Lietuvos gaminama elekt
ros energija nuostolinga?

Ar Lietuvos elektros energijos 
vartotojai tolygiai moka su NVS 
šalių vartotojais, ar padengia jų 
nuostolius?

Ar Lietuvos elektros energijos 
gaminimo nuostolius (kreditus) 
turės mokėti būsimos vyriausy
bės?

Jeigu tokie nuogąstavimai 
pasitvirtintų, būtų akivaizdu, 
kad tokią nuostolingą gamybą 
būtina mažinti iki Lietuvos po
reikius tenkinančių ribų. Tuo 
būdu sumažėtų (beveik trečda
liu ) perkamo kuro kiekis, tai
gi ir kreditų iš Vakarų apimtys. 
Mažiau reikėtų ir skolos 
grąžinti būsimai vyriausybei. 
Galbūt tada nebebrangtų tokiu 
dideliu procentu ir elektra.

Antra vertus, reikalingą 
Lietuvai kuro dalį galėtume 
padengti ir savais ištekliais. 
Turime savos naftos. Jos gyvybę 
reikia kredituoti, o ne kuro 
pirkimą iš Rusijos. Žiūrime, 
kokią dalį būtino kuro poreikio 
padengtų mūsiškė nafta? 
Turime terminės energijos, kuri 

ali atlikti šildymo poreikius 
emaitijai. Šios energijos

SIRENOMS KAUKIANT IR 
MIESTAMS DEGANT

JUOZAS ŽYGAS

2 Mes prie jų įsitaisėme ir norėjome pradėti
akis užmerkti, kadangi praėjusi naktis buvo visai ne
miegota. Bet jie mus kalbino, paskui vienas man stik
linę atkišo. Aš jam dėkodamas sakiau, kad alaus jau gė
riau, jis sakė: „Bandyk, čia žymiai geresnis”. Ką darysi 
jų tarpe sėdėdamas, pabandžiau ir neapsigavau. Tai 
buvo geras Reino vynas. Man dar nebaigus vyno ger
ti, išsitraukęs butelį parodė, tai buvo koųjakas ir man 
truputį įpylė.

Išgėrus neblogai apšilau ir oro pavojai iš galvos išėjo. 
Pasirodo, kad tie vyrukai iš pareinio, buvę fronte ir 
sužeisti ar tik šiaip sau simuliantai. Jie karą, partie
čius ir visą politiką į vieną žodį: „Schweinerei” sudėję. 
Ir vėliau teko keletą sykių su Reino krašto gyventojais 
susidurti. Jie save laikė „reinlandiečiais” ir į visus 
vokiečius beveik su panieka žiūrėjo ir mieliau su užsie
niečiais bendravo. Jų žodžiais, prūsai ir visi kiti, tebu
vo tik „darbo arkliai”, kurie jokio gyvenimo džiaugs
mo neturėjo. Kalboms kiek aprimus, bandėme snausti. 
Nespėjus akių užmerkti, pradėjo sirenos staugti ir iš 
kažkur atsiradę šalmuoti pareigūnai visus į slėptuves 
ragino. Ėjome ten, kur visi ėjo. Dienos metu matyti bom
bardavimų rezultatai vėl akyse rodėsi. Ir, mano 
manymu, slėptuvė po geležinkelio bėgiais tiesioginio 
pataikymo nebūtų atlaikiusi. Po kokio pusvalandžio 
pavojų atšaukė, grįžę ir į sieną nugarą atrėmę, ramiai 
naktį pramiegojome.

Kryžiai Jurgaičių kaime 1959 m. Nuotr. Balio Buračo

gavimui reikia skirti kreditus ir 
čia jau paskaičiuoti, ne tik ne
bereikalingos pirkti iš Rusijos 
naftos kiekį, bet ir tą ekologinę 
naudą, kai sumažės aplinkos 
užteršimas. Yra ir kitų energi
jos šaltinių pakaitalų (vėjo, 
saulės), kuriuos reikėtų kredi
tuoti, kad Lietuva taptų ne tik 
ekonomiškai nepriklausoma 
nuo savo buvusio okupanto, bet 
ir išlygintų ekologinę pusiau
svyrą, kuri buvo pažeista sovie
tų vystomos gamybinės veiklos 
Lietuvoje, bet ne Lietuvos 
naudai.

Žinome, kad ir Lietuvos ener
getika buvo kuriama ne tam, 
kad patenkintų vietinius po
reikius. Ji buvo SSSR vieningos 
sistemos dalis ir turėjo dirbti tik 
SSSR naudai. Subyrėjus SSSR 
ir atkūrus nepriklausomybę 
Lietuvoje, turime atstatyti savo 
ūkį savo valstybės naudai. 
Turime mažinti gamybos apim
tis iki Lietuvos gyventojų po
reikio patenkinimo, ne tik pro
dukcijos atžvilgiu, bet ir sveikos 
gamtinės aplinkos atstatymo 
požiūriu. Todėl pirmiausia, 
mažinimas turėtų apimtį la
biausiai gamtą teršiančias 
gamybos sritis. Energetikoje tai 
reiškia mažinti šiluminių 
elektrinių darbą, nes viena Ig
nalinos atominė elektrinė 
visiškai patenkina Lietuvos 
elektros energijos poreikius. Iki 
jos projektinio galiojimo laiko 
pabaigos būtina atrasti kitas

energijos rūšis (termines, 
saulės, vėjo), kurios nereikalau
tų kuro, taigi sumažintų ir 
aplinkos teršimą, ir priklau
somybę nuo tiekėjų (Rusijos) 
ateityje.

Tuo tarpu spaudoje ir per 
radiją bei televiziją praneši- 
nėjama apie tolesnes Lietuvos 
energetikos ūkio vystymo per
spektyvas, apie specialistų ato
minėms elektrinėms aptarnauti 
ruošimą! Ar tai reiškia, kad bus 
toliau vystoma atominė ener
getika Lietuvoje? Ar tai reiškia, 
kad bus statomas 3 blokas Ig
nalinoje? Ar tai reiškia, kad da
bartinė A. Šleževičiaus vyriau
sybė nemato realios alterna
tyvos branduolinei energetikai? 
O gal tai rodo, kad dabartinis 
Seimas ir jo vyriausybė ne
mato specifinių Atominės 
energetikos problemų, kurias 
akivaizdžiai pademonstravo 
Černobylio avarija. Po šios ava
rijos pasaulis labai blaiviai įver
tino du faktorius: ekonominį ir 
saugumo bei padarė išvadas 
saugumo naudai. Vis daugiau 
valstybių, o ypač Europoje, 
mano, kad reikia įsisavinti ir 
vystyti alternatyvias energijos 
rūšis ir planuoja atomines 
elektrines užbaigti eksploatuo
ti iki projektinio galiojimo laiko.

Lietuvos Žalioji partija priėmė 
rezoliucijas dėl Ignalinos 
atominės elektrinės saugumo ir 
eksploatacijos tik iki projektinio 
galiojimo laiko, dėl alternatyvių

energijos įsisavinimo būdų, dėl 
Lietuvos energetikos krypčių. 
Tačiau nei Seimas, nei vyriau
sybė nereagavo į šias rezoliu
cijas, nors rinkimų metu buvo 
deklaruojamos ekologinės 
idėjos. Taigi galime konstatuoti, 
kad valdančioji Seimo dauguma 
— LDDP — nevykdo savo rinki
minių pažadų tiek rinkėjų gero
vės, tiek ir gamtosaugos srity
je.

O gal tai rodo, kad dabartinė 
vyriausybė visai nepaskaičiavo 
Energetinio ūkio naudos ir žalos 
balanso Lietuvai ir toliau vykdo 
įprastus, senus, dar SSSR 
suformuotus energetikos eksplo
atavimo ir vystymo planus? Juk 
negali būti, kad dabartinė vy
riausybė sąmoningai nuspren
dė, kad Lietuvos energetika pri
valo dirbti Rusijos naudai savo 
vartotojų sąskaita bei skolų 
Vakarams didėjimo sąskaita. 
Kitaip turėtume konstatuoti 
priešišką, kenksmingą Lietuvai 
veiklą — lėšų, „perpumpavimą” 
Rusijai, už kuriuos ji galės įsi
gyti mūsų valstybei strategiškai 
svarbius objektus. Tai reikštų 
Lietuvos ekonominę priklauso
mybę nuo Rusijos.

• Prof. Pranas Dovydaitis,
ateitininkų ideologas, religijų 
istorikas, katalikiškos spaudos * 
leidėjas (ilgametis „Ateities” 
žurnalo redaktorius), gimė 1886 
m. gruodžio 2 d. Mirė Sibiro 
tremtyje 1942 m. spalio 4 d.

Danutė Bindokienė

Kartus

Rusijos (anksčiau Sovietų Są
jungos) pasididžiavimas — 
nenugalimoji armija, kuria 
remiasi jos jėga, kuri grasina ne 
vien artimiesiems kaimynams, 
bet ir pasaulio taikai. Mūsų 
vyresnieji, 1941 m. išgyvenę 
Vokietijos karo su Sovietų 
Sąjunga pradžią, tai nenugali- 
majai armijai buvo davę kitą 
vardą: nepavejamoji armija. 
Vokiečių-sovietų karo pradžia, 
o ypač pačių lietuvių sukilimas 
prieš okupantus, privertė sovie
tų kariuomenę kone galvotrūk
čiais bėgti atgal po motulės 
Rusijos sijonu. Tiesa, vėliau, su
stiprinta vakariečių sąjun
gininkų ginklais ir kitais reik
menimis, ta pati armija užplūdo 
pusę Europos, tačiau pirmasis 
įspūdis liko giliai daugelio 
pasąmonėje ir niekuomet 
neišdilo.

Praėjusių metų gruodžio 11d. 
Rusijos nenugalimosios armijos 
pulkai (apie 40,000 karių su 1 
visa ginkluote) buvo pasiųsti į 
mažą Kaukazo kalnų papėdės 
tautelę — Čečėniją, kuri prieš 3 
metus pasiskelbė nepriklau
soma ir griežtai atsisakė jung
tis į Rusijos teritoriją. Jelcinas 
įtikinėjo savo tautiečius ir pa
saulį, kad „biznis” su čečėnų 
„kriminalistų gauja” bus baig
tas per pora dienų. Užsienis 
stengėsi užsimerkti ir kartoti: 
„Tai Rusijos vidaus reikalas”, 
kad tik nereikėtų įsikišti.

Visi planai ir įtikinėjimai su
iro vien dėl to, kad niekas ati
džiai nesiklausė čečėnų vyriau
sybės, o ypač eilinių gyventojų, 
pažadų verčiau mirti, negu pasi
duoti. Niekas nenorėjo tikėti, 
kad tai atskira, nepriklausoma, 
patriotiškai nusiteikusi ir savo 
laisvę mylinti tauta.

Po trijų savaičių kovų pasau
lio nuomonė gerokai pasikeitė. 
Galbūt čia labiausiai pasitar
navo vakariečių žiniasklaida, 
kasdien siųsdama čečėnų kovo
tojų narsumo ir ryžto vaizdus, 
be jokios abejonės, parodydama 
rusus priešų rolėje. Visiems 
darėsi aišku, kad čia ne kažko
kios neklaužadų grupės sudrau- 
dimas, o tikras, viską nai
kinantis karas — su gaisrais, 
griuvėsiais, nekaltųjų kančio
mis ir lavonais.

Pasaulio simpatijos krypo 
čečėnų pusėn. Pakankamai tų 
simpatijų atsirado ir Rusijoje,

kąsnis

tiek visuomenėje, tiek tarpe 
politikų, kurie atrado gerą pro
gą „pasiknisti” po Jelcino 
populiarumo pamatais. Sudegu
sių tankų ir rusų karių lavonų 
vaizdai Grozno gatvėse taip pat 
neprisidėjo prie šio karo ‘ 
populiarumo, jau nekalbant 
apie chaosą 1995 m. valsty
biniame biudžete: trijų savaičių 
kovos Čečėnijoje Rusijai kaina
vo 290 mil. dol., o kiek kainuo
tų atstatyti sugriautą Grozną?

Nuo pat Čečėnijos užpuolimo 
pradžios gerai veikė tik Rusijos 
propagandos mašina. Nuolat 
buvo skelbiami laimėjimai ir 
tvirtinama, kad atskalūnai 
čečėnai jau beveik sugniuždyti. 
Deja, šį kartą propagandos bur
bulai sprogo net nepakilę, nes 
užsienio žiniasklaida landžiojo 
fronte ir siuntė tikrąsias žinias 
į savo kraštus. Pvz., šios savai
tės pirmadienį pats Jelcinas pa
reiškė, jog rusai visiškai užėmę 
Grozną, šeimininkauja prezi
dentūroje, o tuo tarpu amerikie
tis žurnalistas, su būreliu čečė
nų vaikščiodamas tuose pačiuo
se rūmuose, aiškino, kad mies
te vieninteliai rusai — apdegę 
lavonai.

Pagaliau antradienį ir Rusija 
prisipažino, kad daliniai iš Groz
no atitraukti — persigrupuoja, 
o puolimai vyks tik iš oro. Viso 
pasaulio ir, atrodo, pačių rusų 
nūs- oimui, prastai ginkluoti, 
neparuošti kovai čečėnai sudavė 
neblogą smūgį nenugalimajai 
armijai, kuri vargiai nuo tokios 
gėdos greit atsigaus. Rusija ap
sigavo, mėgindama atkąsti per 
didelį kąsnį; jis pasirodė labai 
kartus...

Galbūt su šiuo pralaimėjimu 
pasikeitė žaidimo taisyklės ir 
ateityje jau bus sunkiau stipres
niajam užgrobti silpnesnį, kai 
visas pasaulis stebi ir piktinasi. 
Įsivaizduokime, jeigu tai būtų 
įvykę, kai Lietuvos partizanai 
antrosios sovietų okupacijos 
metu kovojo, žuvo, kai žmonės 
buvo tremiami. Prieš žiniasklai- 
dos vaizdinius ręportažus var
giai būtų atsilaikiusi ir labai ra
finuota okupanto propaganda.

Čečėnijos laimėjimas, nors gal 
labai laikinas, teikia drąsos ir 
kitoms tautoms, į kurių laisvę 
kėsinasi Rusija. Neseniai Lietu
va buvo pirmoji, stojusi prieš so
vietų imperializmą ir laimėjusi. 
Dabar tai pakartoja Čečėnija!

• Vilniaus seimas, sušauk
tas dr. Jono Basanavičiaus in
iciatyva, vyko Vilniuje 1905 m. 
gruodžio 4-5 d.

• 1918 m. gruodžio 8 d. Vil
niaus katedroje įvyko vyskupo 
Jurgio Matulaičio-Matulevi- 
čiaus ingresas.

Atsikėlus nei lovų kloti, nei nieko tvarkyti nereikėjo. 
Mūsų praėjusios nakties kompanionai jau buvo kažkur 
dingę. Lagaminą su skutimosi reikmenimis, rankšluoš- 
čiais ir kitkuo buvome atskirai į apsaugą pasidėję. Mūsų 
planas buvo naktis praleisti stotyse, o visą keliavimą 
atlikti dienomis ir pakeliui apžiūrėti įdomesnius 
miestus. Neskubėjome kuo greičiau nuvažiuoti irdarbą 
pradėti.

Važinėjame po Karaliaučių

Nusiskutę ir nusiprausę, vėl buvome į žmones pa
našesni. Stoties bufete tegavome tik kavos ir Žuvienos 
dešrelę. Žinoma, sotūs iš to nebuvome, bet ir tiek gerai. 
Aš Karaliaučių jau truputį pažinojau, bent tiek, kad ži
nojau lankytinas vietas ir kur maždaug jos yra. Norėjau 
apžiūrėti pilį — rezidenciją, universitetą, zoologijos sodą, 
ir Hanzos sandėlius senąjame uoste. Kaip privažiuoti 
prie tų sandėlių, tai nežinojau. Mano projektas broliui 
patiko, tad ir pradėjome eilės tvarka lankyti. Jeigu 
vokiečių paklausdavome, sakydami, kad mes pravažiuo
jantieji, tai jie mielai paaiškindavo. Kadangi mums 
rūpėjo tik kultūriniai objektai, tai niekam jokio įtarimo 
nekildavo.

Istoriniai pastatai ir zoologijos sodas nuo bom
bardavimų nenukentėję. Tik gyvačių skyrius buvo vi
sai tuščias, turbūt saugumo dėlei, bet netoliese zoologi
jos sodo buvo vienas kitas apgriautas pastatas. Kiek 
sunkiau buvo susirasti senąjį uostą, kadangi niekur 
jokių planų nebuvo. Be to, jeigu turėdamas planą, paban
dytum viešai jį studijuoti, tai sukeltum įtarimą. Jau 
žinojome, kad net kiekvienas pradžios mokyklos moki
nys buvo išmokytas, kaip įtartinus asmenis atpažinti 
ir juos policijai pranešti.

Jau šiek tiek išmokome tramvajais važinėti, tad į 
juos įlipę — jau ne taip žioplai atrodome. Be to, jau 
prisirinkome smulkesnių banknotų ir pfenigių. Negi, 
įlipęs į tramvajų, paduosi 100 Reichsmarkių banknotą. 
Tais laikais Vokietijoje toks banknotas buvo dideli 
pinigai. Tramvajaus vairuotojas dar galėtų išsigąsti, 
manydamas, kad banko plėšikai įlipo. O Eitkūnuose 
banko tarnautojai turbūt manė, kad lietuviai visi yrc 
spekuliantai, tad mums vien tik šimtines paklojo. Šiek 
tiek į šoną nuklydau, o norėjau rašyti, kaip mes senojo 
uosto ieškojome. Šiaip su vokiečiais pusėtinai susi
kalbėdavome, bet, kuomet uosto paklausdavau, tai jie 
klausimo suprasti negalėdavo. Gerai, kad policijos 
niekas nepašaukdavo.

Turbūt jiems į galvą negalėjo ateiti mintis, kad mes 
norėtume XIV-XVI šimtmečio sandėlius matyti, o man 
jie tuo buvo reikšmingi, kad praeityje tai buvo beveik 
svarbiausi Lietuvos vartai į pasaulį. Kažkodėl ir vokie
čiams Klaipėda buvo lyg užkampis. Tad Lietuvos užsie
nių prekyba per Karaliaučių ir Dancigą ėjo. Be to, jie 
buvo mažai pakeisti ir išlaikyti taip, kaip jie prieš šimt
mečius atrodė.

Tramvajuje prieš mus sėdi dvi vokietės senutės, at
rodo taip, kaip paveiksluose: juodos kepuraitės su kas
pinėliais, juodi rūbai papuošti nėriniais. Apykaklės ir 
rankogaliai taip pat papuošti nėriniais. Jos sėdi, kalbasi, 
o viena mezginį mezga. Tad mes į jas daug dėmesio ne
kreipiame. Mes savo tarpe kalbamės, kad vis tik būtų 
gaila, jeigu netektų uosto ir Hanzos sandėlių pamatyti. 
Mums taip besikalbant, tos „vokietės”, į mus atsisuku
sios, pradeda lietuviškai kalbėti. Teiraujasi, ką mes 
norėtume pamatyti. Iš pradžių, jos mūsų nesupranta. 
Pagaliau išsiaiškiname. Tai jos pasako, kad uostas yra 
draudžiama zona, bet nurodo gatveles, kuriomis vaikš

tant, galima bendrą vaizdą matyti. Pasirodo, kad mes 
į gerą tramvajaus liniją įsėdę. Pasako kur mums išlipti 
ir kuria gatve eiti. Pasirodo, kad jos yra vietinės 
gyventojos.

Viską apžiūrėję ir tramvajaus linijas jau žinodami, 
net nieko nesiklausdami, grįžtame į geležinkelio stotį. 
Numatome anksčiau susitvarkyti ir vietą nakvynei su
sirasti. Pirmiausia einame į bufetą. Pasirinkimas toks 
pat, kaip praėjusį vakarą. Pavalgius ir einant į nakvynės 
vietą, nusipirkau „Ostpreusische Nachrichten”. Kariuo
menės pranešime iš Rytų fronto jau minimos kautynės 
dėl Vilniaus. Vokiečių kariuomenės pranešimams nela
bai galima tikėti. Kai jiems pradėjo nesisekti, tai jų 
žinios būna porą dienų pavėluotos.

Kadangi anksčiau atėjome, tai vietą pasienyje ra
dome. Prie sienos įsitaisęs, pradėjau galvoti, kas laik
raštyje parašyta. Man prisiminė tie žaibavimai, kuomet 
ant platformų stovėjome. Dabar galvoju, kad tai nebuvo 
žaibai, bet prasidėjęs Vilniaus puolimas.

Ir vėl važiuojame
Mes jau buvome žemėlapyje apsižiūrėję ir nutarę, 

kad tolimesnis sustojimas bus Posen (Poznanė). Iš vakaro 
pasižiūrėjome, kuomet pirmasis traukinys išeina. Ka
dangi pusryčiai labai menki, tai kavą išgerti ir nusi
skusti spėsime. Greta savęs kompanijos neturėdami gan 
greitai užmiegame. Per miegą girdžiu sirenas kaukiant 
ir lyg batus kaukšint, bet tai, atrodo, tik sapnas. Pa 
jutau, kad mane kažkas už kojos tampo. Pramerkęs akis 
žiūriu, kad prieš mus stovi šalmuotas civilinės apsaugos 
pareigūnas. Jis gana mandagiai ragina į slėptuvę bėgti. 
Tad atsistoję, ir mes į bėgančiųjų srautą įsijungiame.

(Bus daugiau)
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VLIKO VEIKĖJŲ LIKIMAS 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

JUOZAS VITĖNAS

Anksčiau buvo manoma, kad 
Vyriausiasis Lietuvos išlaisvini
mo komitetas (VLIKas) iširo 
1944 metais, kai vokiečiai su
ėmė jo veikėjų dalį, o kiti 
pasitraukė iš krašto, sovietų ar
mijai artėjant prie Lietuvos. 
Buvo teigiama, kad Lietuvoj tuo 
metu liko tik vienas VLIKo 
narys, kurį sovietai išaiškino ir 
ištrėmė į Sibirą.

Tačiau buvo ne visai taip, 
kaip dabar paaiškėjo iš buvusio 
VLIKo nario Povilo Šilo 1994 m. 
išleistų atsiminimų „Mano kry
žiaus kelių odisėja”.

P. Šilas nepriklausomybės lai
kais buvo Šiaulių apygardos 
kriminalinės policijos viršinin
kas. Sovietams okupavus Lietu
vą, buvo pažemintas į Šiaulių ra
jono kriminalinės policijos virši
ninku. Gresiant suėmimui, 
1941 m. sausio pradžioje pasi
traukė iš pareigų ir persikėlė į 
Kauną, kurio apylinkėse ėmė 
slapstytis. Vokiečiams okupa
vus Lietuvą, Laikinoji Lietuvos 
vyriausybė jį paskyrė tei
singumo ministro padėjėju. 
Kiek vėliau jis perėjo į Kauno 
apygardos teismo prokuratūrą 
ir įsijungė į Lietuvos fronto 
veiklą.

VLIKo steigime 1943 m. lap
kričio mėn. Šilas t ūogiai 
nedalyvavo, tačiau į jį įsijungė 
susidėjus aplinkybėms. Anot jo, 
1944 m. gegužės mėn. pas jį 
apsilankė Adolfas Damušis, tuo
met buvęs VLIKo vicepir
mininkas bei Lietuvių fronto 
atstovas ir paprašė surasti 
asmenį, kuris perimtų jo parei
gas VLIKe, nes jis nebegali jų 
eiti, naciams ieškant jo ir norint 
suimti. Šilas sutiko, bet jam 
nesisekė surasti Damušio pava
duotojo VLIKe. Tokiu būdu, 
rašo Šilas, „suprasdamas gyve
namo momento svarbą, aš pra
nešiau VLIKo sekretoriui Jonui 
Januškai, kad Lietuvių frontui 
VLIKe nuo dabar vietoje A. Da
mušio atstovausiu aš pats 
asmeniškai”.

Tuo metu, kaip Šilas pastebi, 
visi, kas įmanė, spruko iš 
Kauno, bėgo iš Lietuvos. Pasi
keitė ir VLIKo sudėtis. 1944 m. 
birželio pradžioje Šilo bute 
Kaune įvyko du VLIKo „atnau
jintos sudėties” posėdžiai. 
Dalyvavo socialdemokratas 
Kipras Bielinis, liaudininkas 

. advokatas A. Gineitis ir Lietu
vių fronto atstovas Povilas 
Šilas. Viename posėdy buvo ir 
tautininkų atstovas Bronius 
Nemickas. VLIKo sekretorius 
Jonas Januška nedalyvavo, nes
buvo išvykęs iš Kauno.

Apie šiuos posėdžius Šilas taip 
rašo: „Pirmame posėdyje pri
ėmėme nutarimą išleisti į lietu
vių tautą atsišaukimą dėl Lie
tuvai gresiančios pakartotinos 
Rusijos bolševikų okupacijos, 
dėl būsimos vyrų į Raudonąją 
armiją mobilizacijos, dėl galimų 
areštų ir naujų išvežimų. Tame 
atsišaukime lietuviai buvo įspė 
ti ginklu nesipriešinti raudona
jai armijai, pereiti į pasyvų 
pasipriešinimą: neiti į kariuo
menę, slėptis, nesibičiuliauti su 
okupantų kariuomene ir t.t.

Antrajame VLIKo posėdyje 
buvo priimti nutarimai, kad, 
artėjant prie Lietuvos sienų 
frontui ir akivaizdžiai gresiant 
antrąjai sovietų okupacijai, yra 

' būtina VLIKo veiklą perkelti iš 
Lietuvos į užsienį. K. Bielinis 
tam tikslui paruošė atitinkamą 
dokumentą. Dokumente, tarp 

• kitko, buvo sakoma, kad, esant 
realiai Lietuvos okupacijos grės
mei iš Rusijos pusės, VLIKas

savo pareigas dabartinėje su 
dėtyje perduoda užsienyje gyve
nantiems lietuviams: Mykolui 
Krupavičiui, Vaclovui Sid
zikauskui, Rapolui Skipičiui ir

suimtas, ir kai ką yra papasa
kojęs apie LF bei VLIKą. Tę
siantis tardymui, Šilas susidarė 
įspūdį, kad ir Gineitis, suimtas 
anksčiau, taip pat yra šį tą 
papasakojęs apie jį ir Janušką. 
Tačiau Šilas atsisakė prisipažin- 
ti, kad jis esąs VLIKo prezidiu
mo narys, bet nebesigynė, kad 
buvo LF veikėjas.

Šilui prisipažinti tardytojas 
perskaitė Gineičio tardymo pro
tokolą. Šilas nenorėjo sutikti su 
kai kuriais Gineičio parodymais 
ir pareikalavo akistatos. Tar
dytojas nesutiko. „Kadangi 
Gineičio parodymai”, rašo Šilas, 
„iš esmės buvo teisingi, tai man 
nebeliko nieko kito, kaip prisi
pažinti, kad nuo 1944 m. gegu
žės mėn. pabaigos esu Vyriau
siojo Lietuvos išlaisvinimo ko
miteto prezidiumo narys. Teko 
patvirtinti Gineičio parodymuo
se suminėtus posėdžius, jų 
datas, posėdžiuose priimtų į 
lietuvių tautą atsišaukimų 
tekstų turinius”.

Po to tardymai sulėtėjo ir 
beveik nutrūko. 1946 m. sausio 
pradžioje tardytojas pranešė, 
kad apklausinėjimas baigtas ir 
padavė jam bylos dokumentus 
susipažinti ir, jei turi ką, 
papildyti.

„Byloje radau dokumentą”, 
rašo Šilas, „apie mano kolegos 
Jono Januškos areštą. Pasirodo, 
jis buvo suimtas tą patį vakarą, 
kaip ir aš. Buvo ir jo parodymai 
apie mane ir mano ryšius su 
Vyriausiu Lietuvos išlaisvinimo 
komitetu. Jame jis papasakojo 
viską, ką žinojo, o žinojo... labai 
nedaug. Advokato A. Gineičio 
parodymų nebuvo. Tai mane la
bai nustebino. Buvo tardytojo 
nutarimas, kad medžiaga dėl A. 
Gineičio iš mano ir J. Januškos 
bylos išjungiama ryšium su jo 
susirgimu antrojo laipsnio dis
trofija ir psichiniais sutriki
mais. Nutarime buvo parašyta, 
kad ligonis paguldytas į Vil
niaus Lukiškio kalėjimo ligoni
nę, kad jo byloje tardymas nu
traukiamas iki ligonis pa
sveiks”.

Toliau Šilas pastebi sužinojęs, 
kad Gineitis ligoninėje išbuvo 
daugiau kaip metus, buvo gydy
tojų pripažintas psichiškai 
nesveiku, ir jo byla buvo 
nutraukta.

Tokiu būdu VLIKo byloje liko 
tik du kaltinamieji: Šilas ir 
Januška. Netrukus atėjo ir jų 
teismo diena. Atvedus juos į 
teismo salę, teismo pirmininkas 
paskelbė, kad „LTSR Karo tri
bunolo posėdis atidarytas ir bus 
svarstoma Vyriausiojo Lietuvos 
išlaisvinimo komiteto prezidiu-

Kaziui Škirpai. Po šiuo doku
mentu visi pasirašėme (aš pasi
rašiau Povilaičio slapyvardžiu).
K. Bielinis apsiėmė jį išsiųsti 
per vykstančius į Berlyną. Vė
liau Bielinis sakė, kad išsiuntė 
į Berlyną kitą, perredaguo
tą pareigų perdavimo do
kumentą”.

Sovietų frontui artėjant prie 
Vilniaus, Bielinis, Gineitis ir 
Šilas susitarė trauktis į Suval
kiją ir susitikti J. Bieliuko 
tėviškėje netoli Keturvalakių.
Čia, rašo Šilas, mes, dalyvau
jant ir Bieliukui, suredagavome 
ir išplatinome paskutinį mūsų 
atsišaukimą VLIKo vardu.
Tame atsišaukime perspėjome 
apie gresiančią antrąją sovieti
nę okupaciją, galimas represijas 
ir raginome buvusius valdžios 
pareigūnus bei politinius veikė
jus pasitraukti iš Lietuvos, o 
pasilikusius vengti mobilizaci
jos į sovietų kariuomenę bei 
pereiti į pasyvų pasipriešinimą.

Po šio paskutinio VLIKo posė
džio Bielinis ir Bieliukas pasi
traukė į Vokietiją, o Šilas ir 
Gineitis liko Suvalkijoje (kur 
jau buvo atvykęs J. Januška), 
kad, frontui praėjus, grįžtų į 
Kauną su šeimomis. (Šilo šeimą 
sudarė žmona, žmonos motina,
7 ir 5 metų sūnūs bei 2 metų 
duktė).

Kauną sovietų kariuomenė 
užėmė 1944 m. rugpjūčio 1 d., ir 
naujoji valdžia paskelbė mobili
zaciją. Šilas, susitikęs su 
Gineičiu, parengė ir išleido 
atsišaukimą į gyventojus, kad 
vyrai vengtų stoti į sovietų 
kariuomenę.

Rugsėjo 30 d. naujos sudėties 
VLIKas, anot Šilo, paskelbė 
tautai ir pasauliui deklaraciją, 
kurioje pasisakė prieš sovietinę 
okupaciją ir kreipėsi į Anglijos 
ir Jungtinių Valstijų vyriausy
bes, prašant pagalbos Lietuvos 
suverenumui atstatyti.

1945 m. sausio 28 d., sovietų 
kariuomenė, pasiekusi Klaipė
dą, užbaigė Lietuvos okupaciją.

Kartu su kariuomene atėję 
sovietų saugumo darbuotojai 
ėmėsi savo veiklos. 1944 m. 
gruodžio mėn. vidury buvo su
imtas VLIKo narys, valstiečių 
liaudininkų atstovas adv. A.
Gineitis. Jo artimieji apie jo 
suėmimą pranešė Šilui, kuris mo vicepirmininko Šilo Povilo, 
perspėjo VLIKo sekretorių Joną Jurgio sūnaus, ir to komiteto 
Janušką ir patarėjam išvykti iš 
Kauno.

1945 m. sausio 9 d. atėjo ir 
Šilo eilė: jis buvo suimtas jo 
namuose ir atvežtas į saugumo 
rūmus Kaune, kur buvo klausi
nėjamas apie jo priklausymą 
Lietuvių frontui ir VLIKui.
Šilas neigė apie savo dalyvavi
mą šiose organizacijose. Vėliau 
tardytojas jį paklausė, ar jis 
pažįsta apeliacinių rūmų pro
kuroro padėjėją Joną Janušką.
Šilas prisipažino jį pažįstąs kaip 
teisininką, bet apie jo veiklą jis 
nieko nežinąs.

Tačiau iš tardytojo klausimų 
Šilas suprato, kad Januška yra

prezidiumo sekretoriaus Jono 
Januškos byla”. Salė buvo 
tuščia. Nebuvo nei Šilo, nei 
Januškos žmonų, nei jų arti
mųjų.

Teismo pirmininkas paklausą 
ar kaltinamieji turi advokatus. 
Januška atsakė teigiamai, o 
Šilas pareiškė, kad jis kaip 
teisininkas pats ginsis. Teisia
mieji taip pat pasakė, kad 
vertėjas jiems nereikalingas. Po 
to teismo pirmininkas paklausė, 
ar teisiamieji turi kokių 
pareiškimų. Januškos ad
vokatas pasakė, kad neturi, o 
Šilas taip kalbėjo: „1940 m. 
birželio 15 d. TSRS armija

Tėvo-vaiko vakare gruodžio 5 d Gintas KuAeliauskaa paaidalina aavo patir
timi „Žiburėlio” mokyklėlėje Lemonte au tėte Antanu.

Nuotr Irenos Senkevičienėa

okupavo Lietuvą, rinkimai į 
Liaudies seimą ir nutarimas 
priimti į TSRS buvo farsas. 
Dirbdamas VLIKe, rūpinausi 
tėvynės išlaisvinimu. TSRS 
karinis tribunolas pagal tarp
tautinius įstatymus nėra kom
petentingas mane teisti ir todėl 
prašau bylą nutraukti”.

Teismas šį Šilo pareiškimą 
atmetė, ir teismo sekretorius 
perskaitė kaltinamąją išvadą, 
kurioje buvo sakoma, kad Šilas 
ir Januška yra nusikaltę už 
priklausymą priešvalstybinėms 
pogrindžio organizacijoms LF ir 
VLIKui, tuo būdu išdavę Sovie
tų sąjungą, ir todėl baustini 
pagal RTSFR (Rusijos) įstaty
mus už grupinį socialistinės 
tėvynės išdavimą.

Po to teismas paklausė Januš
ką, ar jis prisipažįsta kaltu, kaip 
minima kaltinamoje išvadoje, i 
Jo advokatas pasakė, kad Ja
nuška neprisipažįsta kaltu.

Šilas, paklaustas to paties, ; 
atsakė, kad socialistinės tėvy
nės išdavimu neprisipažįsta, nes 
jo tėvynė yra ne Sovietų sąjun
ga, bet Lietuva, kurios jis nėra 
išdavęs.

Po to kalbėjo prokuroras. Jis 
sakė, kad yra teisiami du dideli 
karo nusikaltėliai, ir kad jų 
vieta ne karo tribunole Vilniu
je, bet Niurnberge, kur teisiami 
hitlerininkai.

Čia Šilas pastebi, kad jis 
pašoko nuo kėdės ir pareiškė 
griežtą protestą prieš jo ir 
Januškos įžeidinėjimą, vadi
nant juos hitlerininkų bendrais. 
Teisėjas perspėjo prokurorą, ir 
jis toliau kalbėjo dalykiškai, o 
baigdamas kalbą, pareikalavo 
Šilą ir Janušką nubausti po 
dešimt metų darbo pataisos 
griežto režimo lagery ir po 
penkeris metus teisių susiauri
nimo, bausmę atlikus.

Po to kalbėjęs Januškos ad
vokatas prašė teismą atsižvelg
ti, kad Januška neilgai veikė 
VLIKe, o kai kuriuose jo posė
džiuose net nedalyvavo ir to
dėl prašė Januškai bausmę 
sušvelninti.

Šilas ilgesniame žody vėl 
priminė Lietuvos okupaciją 
1940 m., lietuvių sukilimą 1941 
m., Lietuvos laikinosios vyriau
sybės sudarymą bei VLIKo 
įsteigimą ir jo priešinimąsi 
vokiečių okupacijai. Todėl jo 
veikla LF ir VLIKe neturi nieko 
bendra su jo tėvynės išdavimu.

Po šių kalbų teismas dar 
suteikė paskutinį žodį teisia
miesiems. Januška pasakė ne
sąs kaltas tėvynės išdavimu ir 
prašė išteisinti ar skiriant 
bausmę pasigailėti.

Šilas pakartojo, kad Sovietų 
sąjunga — ne jo tėvynė, kad jis 
kovojo už savo tėvynės Lietuvos 
išlaisvinimą, ir prašė išteisinti.

Po pertraukos teismas paskel
bė maždaug tokį sprendimą: 
„Teisiamuosius Povilą Šilą ir 
Joną Janušką už priešvalstybi
nę veiklą, už grupinį socialisti
nės tėvynės išdavimą, pripažinti 
kaltais pagal RSFSR baudžia

TRANSPAK

MAISTO SIUNTINIAI

Nuo $29.- iki $98.- Du patys populiariausi:
$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (lirpi)» 

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

$98- dešra "Saliami", mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris (įvairių rūšių), 
sausainiai, vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, 
kava malta, kakava, cukrus, ryžiai, makaronai, razinos, 
majonezas, konservuoti Žirneliai, šokoladas, aspirinas, 
multivitaminai. VISI PRODUKTAI UŽSIENIETIŠKI.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.

Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.

TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
('hieago, 1L 60629 Tel. 312-436-7772

mojo kodekso str. 58 str. Ia ir II 
punktus ir abu nubausti po de
šimt metų darbo pataisos griež
to režimo lageriuose ir po 
penkeris metus teisių suvaržy
mo, bausmę atlikus. Spren
dimas galutinis ir neskun
džiamas.

Teismui pasibaigus, Šilas ir 
Januška buvo sugrąžinti į 
Lukiškio kalėjimą, kur jiedu 
išbuvo beveik savaitę. 1946 m. 
kovo pabaigoje jiedu su daugeliu 
kitų kalinių buvo susodinti į 
gyvulinius vagonus ir išvežti į 
Perčiolagą sovietų Komi auto
nominėje respublikoje, centrinį 
kalinių paskirstymo punktą.

Skirstant kalinius pagal dar
bingumą, Januška buvo paskir
tas į antrą kategoriją — sveikas 
ir visiškai darbingas, o Šilas 
pateko į trečią kategoriją — 
sveikas, bet sunkiems darbams 
netinka. Tokiu būdu Šilas ir 
Januška buvo perskirti. Januš
ka tuo tarpu liko Pečioroje, ir, 
anot Šilo, 1948 m. dirbdamas su 
kastuvu, pūgos metu netoli 
Chanovėjaus prie Vorkutos 
praeinančio sniego valytojo 
garvežio buvo mirtinai užmuš
tas. Šilas su kitais kaliniais 
buvo išvežtas į Pečioros šiaurę, 
kur perėjo kelis lagerius ir 1953 
m. iš Abezos lagerio buvo sugrą
žintas į Vilnių liudyti lietuvių 
partizanų byloje. Ryšium su tuo, 
Šilas Lukiškio kalėjime Vilniuje 
buvo išlaikytas devynis mėne
sius ir 1954 m. buvo išvežtas į 
Intos anglių kasyklas, o iš ten 
į Edžyt-Kyrtoje, kur kaliniams 
buvo pranešta, kad likusi baus
mė jiems dovanojama (Šilui 
buvo likęs vienas mėnuo), bet jie 
paliekami amžinoje tremtyje 
Komi respublikoje.

1956 metų pavasarį amžinasis 
ištrėmimas buvo panaikintas, ir 
tų metų liepos 16 d. Šilas grįžo 
į Lietuvą kaip „laįsvas 
žmogus”.

Gyvendamas Lietuvoje 1967- 
77 m. parašė atsiminimus apie 
savo kalėjimą sovietų lageriuo
se. 1985 m. sausio mėn. po 
kratos sovietų saugumo parei
gūnai konfiskavo tuos at
siminimus ir prijungė prie nau
jos bylos, bet ji nebuvo iškelta. 
1990 m. Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji taryba peržiūrėjo 
Šilo kalinimo bylą ir nusprendė, 
kad jis nebuvo nusikaltęs Lietu
vos respublikai, ir jo visos teisės 
buvo atstatytos. Remdamasis 
šiuo nutarimu, Šilas paprašė 
saugumo komitetą grąžinti jo 
konfiskuotus atsiminimus. At
gavęs jis atidavė juos spaudai 
„netaisytus, neperredaguotus, 
t.y., tokius, kokie jie pateko 
Valstybės saugumo organams”, 
ir tokie jie buvo 1994 m. išleisti 
Vilniuje jau po Šilo mirties, 
1993 metais.

Tokiu būdu, Šilas šiais savo 
atsiminimais atskleidė trijų 
vyrų likimą, pasiaukojusių likti 
krašte ir tęsti Lietuvos Vyriau
siojo Išlaisvinimo komiteto 
veiklą sovietų okupuotoje 
Lietuvoje.

CLASSIFIED GUIDE
IEŠKO DARBO

Uetuvė, turinti patyrimo kūdikių prie
žiūroje, Ieško darbo lietuvių arba 
amerikiečių šeimoje. Skambinti po 7
v.v. tol. 70S-838-4473.

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 
3208Va Weat 95th Street 

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

NAMŲ ŠILDYMAS
Taisau visų rūšių apšildymo įrengimus 
ir pakeičiu vandens šildytuvus. Papi
gintai gaunu visas atsargines dalis. 
Kreiptis: A. Banys, 1-708-447-8808.

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

H. Deckys 
Tel. 988-9624

Ieškoma 4 ar 6 jaunų vyrų ar/ir moterų so
dinti daržoves ir nuimti jų derlių nuo 1995 
m. balandžio iki lapkričio (imtinai). Galime 
padėti gauti darbo leidimą. Alga, maždaug, 
$900 į mėn. Apgyvendinsime dideliame 
ūkio trobesyje. Dėl daugiau informacijos ir 
„interview” rašykite: B. Stankus, P.O. 
Box 21, Wanatah, IN 48390.

Uatuvlų kompanija „DAZZUE” Flo
ridoje ieško žmonių naktiniam darbui 
valyti grindis parduotuvėse. Smulkesnei 
informacijai kreipkitės: tel. 1-813-379- 
9342. Kalbame lietuviškai, angliškai, 
lenkiškai ir rusiškai.

. - -

Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajo- 
rio redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai įvairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas.

Leidinys gaunamas „Drauge”, 
4545 West 63rd Stree, Chicago, IL 
60629. Knygos kaina — $30.00. 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00, j Kanadą 
— $6.00, į kitus kraštus — $6.50. 
Illinojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2.63 valstijos mo
kesčių. :

99Tautos 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, kuris 
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.

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

1 Perkant ar parduodant
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas
> MLS .ompiuteriųir FAX pagalba
> Nuosavybių Įkainavimas veltui
> Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemą
> Pensininkams nuolaida

IEŠKO BUTO

Suaugusių šeima ieško 
3 miegamų buto. 

Skambinti 312-847-2943 ar 
(312) 247-0190

FOR RENT

Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu
rtas, apyl. 71 St. ir Washtenaw Avė., vienam 

arba dviem suaugusiom asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. +
„security dep.” Kreiptis Į Almą nuo S v.r. 
Iki 3 v. p.p., tel. 312*478-8727.

HELP VVANTED

Ieškoma lietuvė prižiūrėt seną 
moterį, paruošt valgį ir gyvent kar
tu Barrington, IL.

Tel.: 708-382-1413

CLIPPERS
&

SORTERS
Full time positions for people 

who vvork well with hands and 
are neat and careful vvorkers. 
We will train you to elip or sort 
magazine & nevvspaper articles 
for our press clipping bureau. 
No typing. Loop location. Good 
benefits and $5.50/hr. to start.

CALL 312-986-2730
FOR INTERVIEVV BETVVEEN

9:00 A.M. AND 3:00 P.M.



RENGINIAI ČIKAGOJE DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. sausio mėn. 5 d.

Sausio 15 d. — Tauragės klu
bo metinis narių susirinkimas 
Šaulių namuose.

— JAV LB Brighton Parko 
apylinkės metinis narių susirin
kimas Nekalto Prasidėjimo mo
kyklos salėje.

Sausio 22 d. — Klaipėdos 
dienos iškilminga metinė jūrų 
skautų ir skaučių sueiga Lietu
vių centre, Lemonte.

Sausio 29 d. — Operos solistų 
Vitalijos Šiškaitės, Broniaus Ta
mašausko ir pianisto Roberto 
Bekionio koncertas 3 v. p.p. Jau
nimo centre.

— Palaiminto arkivyskp. J. 
Matulaičio mirties sukaktis bus 
paminėta 10:30 v.r. šv. Mišiomis 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje, Marąuette Par
ke.

Vasario 3 d. — Marąuette 
Parko Lietuvių Namų savinin
kų metinė vakarienė Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salė
je.

Vasario 4 d. LB Vidurio 
Vakarų apygardos pokylis 
Lietuvių centre, Lemonte.

Vasario 11 d. - JAV LB
Kultūros tarybos Jaunimo cent
ro didž. salėje ruošiamas koncer
tas. Programoje dalyvaus ir 
muz. prof. Vytautas Landsber
gis. Pradžia 4 v. p.p.

Vasario 12 d. — Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo su
kakties minėjimas Maria aukšt. 
mokyklos salėje.Rengia ALTo 
Čikagos skyrius.

Vasario 16 d. — Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo mi- 

, nėjimas 7 v.v. Jaunimo centro 
kavinėje. Rengia Jaunimo cent
ras.

Vasario 19 d. - JAV LB 
Brighton Parko apylinkėje Lie
tuvos Nepriklausomybės atsta
tymo minėjimas Nekalto Prasi
dėjimo mokyklos salėje.

Vasario 25 d. — Tradicinį 
šiupinį Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejuje rengia Mažosios 
Lietuvos Lietuvių draugija.

Kovo 5 d. — Tradicinė Čika
gos Lietuvių skautijos Kaziuko 
mugė Jaunimo centre.

Kovo 10 d. — Sibiro Lietuvių 
Tremtinių okteto koncertas Lie
tuvių centre, Lemonte.

■r Kovo 11 d. — Sibiro Lietuvių 
Tremtinių okteto koncertas Šv. 
Antano parapijos salėje, Cicero, 
IL.

Kovo 12 d. — Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo — Kovo

SU DŽIAUGSMU IR PADĖKA

Esu Garliavos Juozo Lukšos 
gimnazijos direktorius Vid
mantas Vitkauskas. Mes jau 
visą pusmetį skaitome Jūsų 
redaguojamą „Draugo” dien
raštį. Skaitome ir džiaugiamės, 
kad nors taip galime būti drau
ge, jausti Jūsų nuolatinį dėmesį 
lietuvybei ir Lietuvai.

Mūsų mokykla dirba trečius 
metus. Šių metų pradžioje ji 
buvo pavadinta Juozo Lukšos 
vardu. Šis taurus žmogus yra 
mūsų kraštietis — jis gimė, 
augo, mokėsi, o vėliau ir kovojo 
bei žuvo netoli Garliavos.

Šią vasarą prie gimnazijos 
pastatėme paminklą — koplyt
stulpį J. Lukšai ir jo bendra
žygiams, įkūrėme J. Lukšos var
do muziejų.

Gimnazijos moksleiviai nuo
lat renka medžiagą apie parti
zanų kovas, organizuoja ekspe
dicijas ir keliones, rengia 
susitikimus su buvusiais par
tizanais, jų ryšininkais.

Įvairiu metu gimnaziją buvo 
aplankę prof. Vyt. Landsbergis, 
vysk. S. Tamkevičius, N. Sadū- 
naitė, J. Bieliauskienė, kun. R. 
Grigas, poetai B. Brazdžionis, 
K. Bradūnas, rašytojas J. Mike
linskas ir kiti iškilūs Lietuvoje 
bei užsienyje gyvenantys politi
kos, kultūros ir visuomenės vei
kėjai, buvę tremtiniai, politiniai 
kaliniai.

11 d. paskelbimo minėjimas 
Jaunimo centre. Rengia Ame
rikos Lietuvių Tautinė sąjunga.

— Sibiro Lietuvių Tremtinių 
koncertas Jaunimo centre.

Kovo 19 d. — „Žiburėlio” ir 
„Vaikų namelių” Montessori 
mokyklų ruošiama Madų paro
da, Lexington House, Hickory 
Hills, IL.

Balandžio 2 d. — „Draugo” 
koncertas 3 v. p.p. Jaunimo 
centre.

— JAV LB Brighton Parko 
apylinkė ruošia pietus Nekalto 
Prasidėjimo mokyklos salėje.

— Panevėžiečių klubo narių 
susirinkimas Jaunimo centre.

Balandžio 3 d. — Smuiki
ninko Raimundo Katiliaus ir 
pianisto Leonido Dorfmano kon
certas 6 v.v. Chicago Cultural 
Center, Preston Bradley Hali. 
Ruošia „Saulutė” — Lietuvos 
vaikų globos būrelis.

Balandžio 8 d. — Smuiki
ninko Raimundo Katiliaus ir 
pianisto Leonido Dorfmano kon
certas Jaunimo centre. Ruošia 
„Saulutė”.

Balandžio 23 d. — Meno 
ansamblio „Dainava” 50-mečio 
sukaktuvinis koncertas ir ban
ketas. Koncertas — Maria mo
kyklos salėje. Banketas — Con- 
desa dėl Mar pokylių salėje.

Balandžio 30 d. — „Laiškai 
lietuviams” žurnalo metinė va
karienė Jaunimo centre.
' — Anglijos Lietuvių klubo 
narių susirinkimas ir Motinos 
dienos minėjimas Jaunimo cent
re. ,

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos suvažiavimas Lietu
vių centre, Lemonte.

Gegužės 14 d. — Lietuvių 
Operos Bizet 3-jų veiksmų „Per
lų žvejai” operos spektaklis 3 v. 
p.p. Morton auditorijoje, Cicero, 
IL.

Gegužės 21 d. — Čikagos 
ateitininkų Šeimos šventė Atei
tininkų namuose, Lemont, IL.

Liepos 2 d. — Lietuvos Vyčių 
JAV Vidurio apygardos metinis 
JAV nepriklausomybės sukak
ties šventės piknikas J. Stankū
no sodyboje, Pines, Indiana.

Spalio 29 d. — Anglijos 
lietuvių klubo narių susirinki
mas Jaunimo centre. 11:15 vai. 
r. šv. Mišios už mirusius narius.

Lapkričio 4 d. — Lithuanian 
Mercy Lift pokylis.

Nuolatinis gimnazijos svečias 
— Juozo Lukšos brolis Antanas. 
Gimnazijoje svečiavosi buvusi 
Juozo Lukšos žmona — Nijolė 
Bražėnaitė, buvę bendražygiai 
Povilas Pečiulaitis, J. Pajaujis.

Visi svečiai ir mokyklos lan
kytojai su dideliu supratimu ir 
pritarimu vertina mūsų veiklą. 
Toks visuomenės dėmesys dar 
labiau skatina mūsų gimnazijos 
bendruomenę naujiems dar
bams.

Gruodžio 15 d. gimnazijoje du
ris atvėrė katalikiško ugdymo 
centras. Šio centro paskirtis — 
katalikiškas jaunuomenės ir 
visuomenės ugdymas. Centre 
bus dėstoma ne tik tikyba moks
leiviams, bet ir organizuojamos 
paskaitos, konferencijos, susiti
kimai, koncertai visiems Garlia
vos parapijos tikintiesiems. 
Centre jau sukaupėme nemažai 
religinės ir filosofinės litera
tūros, meno dirbinių. Turime 
audio magnetofoną, įrašų su 
giesmėmis, kita religine muzi
ka. Įsigiję net 20 video-vaiz- 
dąjuosčių apie Kristaus, Apašta
lų gyvenimą, Šv. Tėvo keliones 
ir kt. (Gaila tik, kad dar netu
rime video magnetofono, jį sko
linamės iš privačių asmenų). Į 
gimnazijos katalikiško ugdymo 
centro atidarymą ir konferen
ciją „Tikėjimas mūsų dienomis” 
buvo pakviesti vysk. Juozas

Maria aukštesniosios mokyklos/Šv. Kryžiaus ligoninės moterys ir merginos dalyvaujančios 
mokslinių tyrimu kursuose. Grupėje yra kelios mokinės iš Švč. M. Mergelės Gimimo parapijos 
pradžios mokyklos, o taip pat dvi lietuvaitės: Lisana Von Braun (pirmoji iš kairės) ir Audra Pri- 
algauskaitė (pirmoji iš dešinės).

„DRAUGO” RĖMĖJAI
Aukos už kalendorių ir 

kalėdines atvirutes

25.00 dol. Juozas Ručys, San 
Francisco, C A; dr. Kazys Nars 
cius, Alton, IL; Juozas Lukas 
Grand Rapids, MI; Anelė Zie 
das, Detroit, MI; Liudas Va 
lančius, Orland Park, IL; Vy 
tautas Norkus, Waterbury, CT 
Antanas Vilutis, Schererville 
IN* B. Venslovas, Dundas, Ont. 
Kanada; Anne Žakas, Washing 
ton, PA; Algimantas Kubilius 
Chicago, IL; Petras Petraitis 
Richmond Hill, NY; J. Augius 
Darien, IL; Jonas Zydavičius 
Lynn, MA; Maria Mogenis 
Quincy, IL; Edward Šilingas 
Racine, WI; Algirdas Olšauskas, 
Los Angeles, CA; Violeta 
Chaves, Marstons Mills, MA;

21.25 dol. Vincas Bražys, 
Delray Beach, FL;

20.00 dol. Koste Diciunas, 
Garland, TX; G. ir B.V. Maciui- 
ka, Storrs Mansfield, CT; Maria 
Markulis, Oak Lawn, IL; Jonas 
Mockaitis, New Buffalo, MI 
Giedrė Mereckis, Chicago, IL 
dr. Francis ir Aldona Mažeika 
Chicago, IL; Irena Aleknavi 
čius, Timmins, Ont., Kanada; F 
ir M. Radis, Hot Springs, AR 
Genė Čyvienė, St. Pete Beach 
FL; Kazys Daulys, Chicago, IL 
Angelą Leščinskas, Chicago, IL 
Rimvydas ir Genė Rimkus, 
Western Springs, IL; Bronius 
Underys, Chicago, IL; John 
Shatas, Waterbury, CT; E. 
Skardis, S.S. Marie, Ont., 
Kanada; Danutė Svirskis, 
Brockton, MA; Liudas Kulnys, 
Sudbury, Ont., Kanada; Stasė 
Škerys, Woodstock, CT; P. 
Mazinas, Chicago, IL; Antanas 
Barčas, Sun City West, AZ; A.

Žemaitis, kunM prof., dr. An
tanas Paškus, kiti iškilūs dvasi
ninkai, visuomenės veikėjai.

Šio centro (kaip ir muziejaus) 
įkūrimui labai padėjo išeivijoje 
gyvenančių tautiečių parama. 
Todėl ir noriu jums už tai pa
dėkoti per „Draugo” laikrąštį.

Nuoširdžiai dėkojame pažįsta
miems ir nepažįstamiems bi
čiuliams bei geradariams iš 
JAV: Nijolei V. Bražėnaitei 
(Lukšienei) — už nuotraukas, 
knygas, žurnalus ir 100 dol.; 
Onai Kartanienei — už laikraš
čio „Draugas” prenumeratą — 
(100 dol.); Alfonsui Pargauskui 
— už knygas ir nuotraukas; H. 
Kripavičiui — už J. Lukšos foto 
portretą; Edvardui Šulaičiui — 
už laišką ir straipsnį laikraš
tyje „Laisvoji Lietuva”; Vytau
tui Majauskui — už laišką ir 
paramą ieškant draugų bei rė
mėjų; Jonui Prakapui — už 
laišką; „Į Laisvę” ir „Ateities” 
fondams — už sveikinimus; tau
tiečiams iš Kanados: Kanados 
lietuvių fondui (fondo vedėjui A. 
Juozapavičiui) — už 300 Kana
dos dol.; J.Vyšniauskui — už 30 
Kanados dol. ir knygas; Vytau
tui Krikščiūnui — už didelę 
siuntą knygų ir laikraščius.

Baltutienė, Sudbury, Ont., Ka
nada; Vytautas Valys, Detroit, 
MI; Petronėlė Cicėnas, Sioux 
City, IA; Adolfas Armalis, St. 
Pete Beach, FL; Algirdas Man- 
vydas, White Lake, MI; Pranas 
Zaranka, Redford, MI; Bronė 
Kuodis, Arlington, MA; Anta
nina Sižiedėlienė, Brockton, 
MA; Apolinaras Varnelis, Do- 
wagiac, MI; Vytautas Linartas, 
Harbert, MI;

20.00 dol. Dana Jennings, 
Wheaton, IL; Matas Baukys, 
Dearbom Heights, MI; B. Neve- 
rauskas, Sterling Hts., MI; 
Kostas Žalnieraitis, Clarendon 
Hills, IL; Joseph Strungys, 
Waterbury, ČT; L. Žitkevičius, 
Brooklyn, NY; Petras Kiršinąs, 
Country Club Hills, IL; Vanda 
Bagdonas, Daytona Beach, FL; 
Emilija Ambrozaitis, Lemont, 
IL; Lithuanian Credit Union, 
Los Angeles, CA; kun. George D. 
Degutjs, PR'il'adelphia, PA; 
Rapolas Montrimas, Waukegan, 
IL; Petras Vilutis, Toronto, 
Ont., Kanada;'N. Kulpavičienė, 
Burlington, Ont., Kanada; Gedi
minas Rajeckas, Maspeth, NY; 
Aldona Mackevičius, Kew Gar- 
dens Hills, NY; Dana 
Kavaliene, Oak Lawn, IL; 
Nijolė Zdanys, La Grange, IL; 
Eugenija Kolupailaitė, Chicago, 
IL; Stasys Šimoliūnas, Detroit, 
MI; Veronika Misiūnas, 
Elizabeth, NJ; Elena Frejeris, 
Grand Rapids, MI; K. Ku
bilienė, Willowbrook, IL; S. 
Dargis, Oak Lawn, IL; Victor 
Timcikas, Wildwood-Grayslake, 
IL; Jonas Daugėla, Ormond 
Beach, FL; dr. K. Jablonskis, 

1 Westchester, IL; B. Kondratas, 
Quaker Hill, CT; Rita Kavolis,

Už gautus pinigus, gimnazijai 
nupirkome foto aparatą, du au
dio magnetofonus, foto juostų, 
video juostų (vaizdajuosčių) ir 
kt. priemonių. Gautus laiškus ir 
nuotraukas eksponuojame mu
ziejuje. Laikraščius, žurnalus ir 
grožinės literatūros knygas 
laikome bibliotekoje-skaityk- 
loje. Knygos istorine tematika 
patalpintos muziejuje, o reli
ginė, filosofinė — gimnazijos 
katalikiško ugdymo centre. 
Visos knygos ir spauda, esančios 
bibliotekoje, muziejuje bei tiky
bos centre, prieinamos ne tik 
gimnazijos mokiniams, moky
tojams, bet ir kitų mokyklų 
moksleiviams, visai Garliavos 
visuomenei.

Visiems mūsų gimnazijos bi
čiuliams ir rėmėjams dar kartą 
ačiū! Sulaukdami Jūsų dėmesio 
ir paramos, jaučiamės stipresni.

Mielieji, artėja Šv. Kalėdos, o 
netrukus ateis ir Naujieji Metai. 
Ta proga linkime Jums ir Jūsų 
artimiesiems tyro šventinio 
džiaugsmo, santarvės, geros 
sveikatos, gilaus tikėjimo mūsų 
ateitimi ir prasmingų darbų 
mūsų Tėvynės labui.

Garliavos Juozo Lukšos 
gimnazijos direktorius

V. Vitkauskas

Carlisle PA; Isabel Oksas, Los 
Angeles, CA;

16.00 dol. Steven Markus, 
Naples, FL;

15.00 dol. Pranas Šalkauskas, 
Oak Lawn, IL; dr. Albina Pruns
kienė, Indian Head Park, IL; 
Mečys Bužėnas, Chicago, IL; 
Ona Krivonis, Baltimore, MD;

Adolfas Sabaitis, Brockton, 
MA; Jonas Bironas, Livonia, 
MI; P. Avižonis, Lagūna Hills, 
CA; Edwardas ir Joana Stepas, 
Willoughby Hills, OH; J. Pankus, 
Westchester, IL; J. ir V. Dailide, 
Crete, EL; kun. Vytautas Piktur
na, Riviera Beach, FL; prel. 
Casimir Toliušis, Carlinville, 
IL; Petras Narkevičius, Somer- 
ville, MA; D. Jaras, Highland, 
IN; Juozas Brazys, Ormond 
Beach, FL; Alfons Liszkiewicz,
Spring, TX;

50.00 dol. Matilda Kurapka, 
Putnam, CT; Gražina Vižinas, 
Willowbrook, IL; Stella Bajalis, 
Los Angeles, CA; Victor Lapa- 
tinskas, Seattle, WA; Algirdas 
ir Aldona Brazis, Palos Heights, 
IL; Ona Kartanas, Omaha, NE; 
Irena Čade, Amherst, MA; 
Vytautas ir Jada Girnius, Oak 
Lawn, IL; Regina ir Bernard 
Narušis, Cary, IL; Balys Slons- 
kis, Oak Lawn, IL;

40.00 dol. Antanas Vaitiekus, 
Detroit, MI; J. Kuncaitis, Tal- 
lahassel, FL; M. Žeimys, Chica
go, IL;

35.00 dol. Rima Kašubaitė 
Binder, Cary, IL;

30.00 dol. Valerija Pal- 
čiauskienė, St. Pete Beach, FL; 
P. Gvildys, Staten Island, N Y; 
Albina Lipčienė, Putnam, CT; 
Indrė Rudaitytė-Jeske, Glen 
Ellyn, IL;

25.00 dol. Marius Ambrose, 
New Market, MD; Valerija 
Joksas, Miami, FL; Antanina 
Stygiene, East Detroit, MI;

20.00 dol. Viktoras Makiejus, 
Crown Point, IN; Lietuvos Duk
terų draugija, Chicago, IL; 
Teresė Degutis, Griffith, IN; 
Alena Devenis-Grigaitis, St. Pe- 
tersburg, FL; Ona Jankauskas, 
Algonac, MI;

15.00 dol. Jonas Gradinskas, 
Chicago, IL; Elena Mekys, St. 
Charles, IL; M.D. Banevičius, 
W. Hartford, CT; M. ir K. Mar 
cinkevičius, Cleveland, OH; 
Vladas Plepys, Orland Park, IL; 
V. Zelenienė, Reseda, C A; V. Ši- 
lėnas, Euclid, OH;

13.00 dol. Juozas Kralikaus- 
kas, Islington, Ont., Kanada;

12.00 dol. Viktoras Veselka, 
Livonia, MI; Elegijus Kamins
kas, Chicago, IL;

11.00 dol. Janina Skama, Ci
cero, IL;

65.00 dol. S. Adamonis, Los 
Angeles, CA;

60.00 dol. Valerija Aukštikal
nis, Boston, MA;

50.00 dol. Jonas Kutka, Chi
cago, IL; Ona Dovydaitienė, La
ke Worth, FL; Viligailė ir Jurgis 
Lendraitis, Palos Hts, IL; V. A. 
Mažeika, Colbert, GA; S. Kuz
mickas, Toronto, Ont., Kanada; 
Marija Kuprienė, Cicero, IL; B.

Gajauskas, Shell Beach, C A; 
Kostas Norvilą, Brooklyn, NY; 
dr. K. A. Šukys, Kankakee, IL;

40.00 dol. J. ir K. Rudzevi
čius, Los Angeles, CA; Aleksan
dra Petrauskas, Grand Rapids, 
MI; Karolis Lembertas, Pott- 
stown, PA; dr. Elena Liatukas, 
Bethesda, MD; Pranas Gluoks- 
nys, Calgary Altą, Kanada;

35.00 dol. M. Karaska, Frede- 
ricksburg, VA; Anelė Povilaitie- 
nė, Great Neck, NY;

30.00 dol. Henrikas Paškevi
čius, Thunder Bay, Ont., Kana
da; Vladas ir Raminta Sinkus, 
Western Springs, IL; Nora 
Žukas, Oak Park, IL; K. EI.
Gudinskas, Hamilton, Ont., Ka
nada; A.F. Galdikas, Los Ange
les, CA; Z. Korius, Santa Moni- 
ca, CA; A. Anysas, Cochrane Al
tą, Kanada; St. Kiršinąs, Toron
to, Ont., Kanada; Ona Adomai
tienė, Sunny Hills, FL;

25.00 doL Ina Uzgirienė, Wor-

A.tA.
STASYS RAZGAITIS

Gyveno Chicagoje, Bridgeport apylinkėje.
Mirė 1995 m. sausio 3 d., sulaukęs 75 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko dukterys: Alice, žentas Edward Compton, 

Suzanna, žentas John Bembenek, sūnus John; anūkai: 
seržantas Edward, Jr. Compton su žmona Stephanie; Angelą 
su vyru Armando Mireles, John Bembenek, Jr. ir Jacąueline; 
proanūkė Jessica Compton.

Velionis buvo vyras a.a. Irene Belekis. vi:
Velionis pašarvotas sausio 5 d., ketvirtadienį nuo 2 iki 9 

v.v. Pomierski & Son laidojimo namuose, 1059 W. 32 St., 
Chicago, •? ui i; - c/.

Laidotuvės įvyks sausio 6 d., penktadienį. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į St. Mary of Perpetual Help 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 1Q vai. ryto gedulin
gos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę dukterys, sūnus, anūkai, proanūkė ir kiti r. 
giminės.

Laidotuvių direkt. Pomierski & Son. Tei. 312-927-6424.

’l

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A.tA.

EDVARDAS V. TARAS
i,
i 7

Mylimas Sūnau,

Tavo jauna širdis nustojo plakusi 
Ir linksmas juokas nutilo amžinai, 
Skaisčios mėlynos akys užsimerkė, 
Tu palikai mus liūdėti čionai.

Šių metų sausio 5 d. sueina penkiolika metų, kai mūsų 
vienintelis mylimas Sūnus ir Anūkas buvo pašauktas į Amži
nąjį Poilsį pas Viešpatį.

Šviesiam jo atminimui už jo sielą bus aukojamos šv. Mi
šios: Tėvų Pranciškonų vienuolyno koplyčioje Brooklyn, N. Y. 
sausio 5 d. 7 vai. ryto, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažny
čioje Chicagoje sausio 14 d. 7:30 vai. ryto, Švč. Mergelės Mari
jos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje Chicagoje sausio 29 d. 10 
vai. ryto.

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Edį savo maldose.

Gilus liūdesys ir ilgesys lieka mūsų širdyse amžinai.
Tėvai, močiutė ir giminės

Brangiai Mamytei

A.tA.
ANASTAZIJAI LAURUŠONIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiu mielai kolegei dr. 
MARIJAI LINIENEI, jos vyrui VIKTORUI ir visai 
jų šeimai.

Janina Jakševičienė

cester, MA; J. Krumplys, Cice
ro, IL; kun. Victor Skiland- 
ziunas, Ottawa, Ont., Kanada; 
Antanas ir Valė Skridulis, Day- 
tona Beach, FL; Elena Spukas, 
Glen Ellyn, IL; Albert Navasai- 
tis, Payson, AZ; Leonas Stani
kas, Chicago, IL; Julius Širka, 
Palos Hills, IL; Joseph Ignaitis, 
Cupertino, CA; J.R. Pleinys, 
Hamilton, Ont., Kanada; dr. 
Adolfas Šležas, Flossmoor, IL; 
Algis Strimaitis, Chicago, IL; 
Aldona Masiulionis, Batavia, 
N Y; P. Vaitaitis, Chicago, IL;

50.00 dol. Walter Simonaitis, 
Oak Lawn, IL; Stefanija Rudo
kas, Chicago, IL; Čikagos Lietu
vių Medžiotojų Žuvautojų klu
bas, Chicago, IL;

45.00 dol. Anele Kručas, Oak 
Lawn, IL;

Ačiū, ačiū, ačiū! — tariame 
visiems „Draugo” gerada
riams už aukas, kurios stipri
na mūsų dienraščio gyvybę.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Pašto kainos pasikeitė nuo 
š.m. sausio 1 d. Pirmąja klase 
laiško pasiuntimas (1 uncija) bet 
kur Jungtinėse Amerikos Vals
tijose dabar kainuoja 32 centai. 
Kiekviena papildoma uncija — 
dar 23 centai priedo. Atvirlaiš
kiai — 20 centų. Visi kiti laiškai
— į užsienį ir JAV — kol kas 
kainuoja tiek pat, kaip ir anks
čiau.

Sausio 15 d., 3 vai. popiet, 
Jaunimo centro mažojoje salėje 
ruošiamas gyd. Raimondos 
Partikaitės koncertas. Daini
ninkei akompanuos Ričardas 
Šokas. Visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti koncerte.

Pasibaigus Kalėdoms, lai
kas nuimti papuošalus nuo 
eglutės ir ją išmesti. Užuot 
pastatę ją prie šiukšlių dėžių, 
galite nuvežti į paskirtą vietą, 
kur eglutės sumalamos ir vėliau 
spygliai panaudojami prie įvai
rių želdinių, ypač gatvėse ar 
parkuose sodinant naujus 
medelius. Norintieji gali 
sumaltą eglutę susipilti į mai
šus ir parsivežti namo, o vėliau 
panaudoti savo darželiuose. 
Lietuviams parankiausios vie
tos pristatyti (tikras, ne dirb
tines) eglutes yra šios: Mar- 
ųuette Park, 6700 S. Kedzie; 
McKinley Park, 2210 W. Per- 
shing Rd.; Mt. Greenvvood, 3721 
W. lllth St. Eglutės priimamos 
nuo sausio 7 iki 14 d., kasdien
— 9 vai. r. iki 2 vai. po pietų. 
Būtina nuimti visus papuo
šalus.

Čikagos miestas tebetęsia
nuolatinę kovą su žiurkėmis. 
Dabar miesto savivaldybė 
priėmė nutarimą, kad nuosavy
bių savininkai gali būti bau
džiami, jeigu prie jų namų ar 
garažų yra „žiurkių peryklos”. 
Už „teikiamą žiurkėms prie
glaudą”, kai aplink primėtyta 
šiukšlių, atmatų, yra skylių 
žiurkėms įlįsti ir pan. jau iš
rašyta daugiau kaip 14,000 pa
baudų. Nors žiurkių problema 
mieste dar nesibaigia, bet vis 
dėlto pažanga padaryta. Apskai
čiuojama, kad šiuo metu yra 
mažiau kaip 500,000 žiurkių, 
bet 1979 metais buvę jų per 6 
mil.

Loreta Grybauskienė (iš kairės) ir Irena Bagdady, atsilankiusios „Žiburėlio” 
mokyklėlės ruoštoje paskaitoje apie vaiko kūrybingumą.

Nuotr. Irenos Senkevičienės

x Millie Helt, iš Aston, PA 
perskaičius „Bridges” žurnale 
apie Lietuvos našlaičius, jun
giasi į globėjų eiles — atsiuntė 
$150 ir nori padėti našlaitei — 
mergaitei Lazdįjų apylinkėje. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių Globos” komitetas.

(sk)

X MAISTO SIUNTINIAI 
per Transpak. Visi produktai 
užsienietiški. Nuo $29 iki $98. 
Du patys populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. Sku
biems siuntiniams — AIR 
CARGO. TRANSPAK, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772.

(sk)

Šarūnas Marčiulionis su 
Seattle „Supersonics” krepšinio 
komanda atvyksta Čikagon ir šį 
penktadienį, sausio 6 d., 7 vai. 
vak. žais prieš Čikagos „Bulis”. 
Rungtynės vyks naujoje United 
Center salėje, 1901 W. Madison 
St., šalia buvusio Čikagos sta
diono. Dėl bilietų informacijos 
galima kreiptis į „Bulis” klubo 
raštinę, 980 N. Michigan Avė., 
tel. 312-943-5800.

Lietuvių Bendruomenės St. 
Petersburgo, FL, apylinkės 
valdyba per iždininkę Eleną Ja
saitienę atsiuntė sėkmingų 
1995 metų linkėjimus „Drau
gui”, o kad tie metai būtų 
sėkmingesni — ir 100 dol. čekį. 
Dėkodami už lietuviškos spau
dos svarbos supratimą ir 
rėmimą, savo ruožtu linkime 
LB St. Petersburgo apylinkės 
valdybai bei visiems nariams 
laimingų, sveikų ir darbingų 
Naujųjų metų!

Sekmadienį, sausio 8 d.-
Trijų Karalių šventėje — Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 
Marųuette Parke, 10:30 val.r. 
Mišiose giedos parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Antano 
Lino, o taip pat solistai: Marga
rita Momkienė, Genovaitė 
Mažeikienė, Vaclovas Momkus. 
Dalyvaus smuikininkė Linda 
Valeckytė ir fleitistė Rima Po- 
likaitytė. Vargonais pritars 
muz. Ričardas Šokas. Bus 
atliekamos tos pačios giesmės, 
kaip ir Bernelių Mišiose Kalė
dų naktį, todėl dar kartą su
teikiama puiki proga pasiklau
syti nuostabios kalėdinės lietu
viškos muzikos ir giesmių gar
sų. Visi — iš arti ir toli — 
kviečiami dalyvauti tose iškil
mingose Mišiose.

Palaimintojo arkivysk. Jur
gio Matulaičio 68-tųjų mirties 
metinių sukaktis bus paminėta 
sausio 29 d. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
bus iškilmingos Mišios (10:30 
vai. r.), kurių metu melsimės, 
prašydami palaimintojo Jurgio 
globos reikaluose. Po sumos 
parapijos salėje vyks paskaita ir 
kavutė. Minėjimą rengia Čika
gos ir apylinkių Nekalto Prasi
dėjimo Marijos seselių rėmėjai.

x Frank ir Patricia Bobbin 
iš Springfield, MA ir Henry 
Gailiūnas, DDS iš Athol, MA 
atsiuntė po $150 kiekvienas. 
Tai parama dviem Lietuvos naš
laičiams 1995 metais. Dėko
jame! „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas.

(sk)

x Gailė b- Steve Omori ir 
Rimis ir Angie Damijonaitis 
savo tėvams Algimantui ir Sta
sei Damijonaičiams vietoje 
Kalėdinių dovanų paaukojo 
$150 vieno našlaičio Lietuvoje 
globą metams. Dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičių Globos” komi
tetas, 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629.

(sk)

Kaip per daugelį metų ir šiais 
metais Lietuvių opera Jaunimo 
centro didžiojoje salėje suruošė 
Šaunų Naujų metų sutikimo 
pokylį.

Rinkosi tą vakarą į Jaunimo 
centrą Lietuvių operos nariai ir 
jų svečiai iš Čikagos ir toliau 
gyvenantys, nepabūgę nei oro, 
kuris šį sykį keliaujantiems ne
buvo labai palankus, nei pabūgę 
ne kartą girdimų pasisakymų, 
kad prie Jaunimo centro 
nesaugu. Kad svečiams būtų 
drąsiau, atvykstančius pasitiko 
ir sveikino mašinų apsaugai pa
samdytas sargas, kuris visą 
vakarą budėjo, o po pokylio iš
vykstantiems palinkėjo saugiai 
sugrįžti į namus.

Kadangi šiemetinis Lietuvių 
operos Nauju metų pokylio ren
gėjas Vaclovas Momkus laikėsi

tradicija tapusios tvarkos, salės 
durys buvo atidarytos tik nusta 
tytą valandą, o atvykstantieji 
anksčiau šnekučiavosi ir lūku
riavo vestibiulyje. Nuobodžiau
ti jiems nereikėjo, nes ant stalų 
atgaivos pasirinkimas buvo 
įvairiausias ir, kad nieko nesto
kotų, viską kruopščiai prižiūrėjo 
Vytautas Dijokas, dažnas Lietu
vių operos talkininkas. Taip pat 
buvo pasirūpinta, kad, vakarie
nės belaukiant, svečiai per daug 
neišalktų, rūpestingos šeimi
ninkės Kazės Brazdžiony- 
tės-Kazlauskienės, Talman 
delikatesų savininkės šaunios 
talkininkės vaikštinėjo aplink 
ir svečius vaišino gardžiais už
kandėliais.

Besivaišinant taip ir nepa
junti to laukimo. 0 štai atsi
veria ir durys — sužiba, susping
si apšviesti sidabro spalvos pa
puošalai bei įvairiaspalvių lem
pučių ornamentai scenos gi
lumoje. Gal todėl ir į salę anks
čiau neįleido; viską suderinti 
reikėjo. Darbo ir triūso salę puo
šiant tikrai nepagailėta — 
Vaclovo Momkaus, Operos 
valdybos ir jų uolių talkininkų 
buvo pasistengta išpuošti salę, 
kad svečiai kuo smagiau, įspū
dingiau praleistų šį ypatingą, 
metuose visiems reikšmingą 
vakarą.

Įeinančius į salę svečius pasi
tiko muziko Ričardo Šoko 
kapela su „Triumfo maršu” iš 
operos „Aidos”. Salė pilna, bet 
nebuvo perpildyta šventiškai 
nusiteikusiais svečiais. Vakaro 
šeimininkas Vaclovas Momkus 
padėkojo atsiliepusiems į jo ir 
Lietuvių operos kvietimą ir 
pasidžiaugė gausiu dalyvių 
skaičiumi. Oficialų Naujų metų 
sveikinimo žodį tarti jis pakvie
tė Lietuvos operos valdybos pir
mininką Vytautą Radžiu, kuris 
pasakė, jog, Lietuvių opera 
džiaugiasi, turėdama tokį gau
sų būrį bičiulių ir rėmėjų, kurių 
niekad nėra ir nebus per daug. 
Jis sveikino svečius linkėdamas 
laimės ir sėkmės Naujuose me
tuose, iki kurių beliko vos tik 
keletas valandų. Jis taip pat 
perdavė ir vyriausio Lietuvos 
operos vadovo Juozo Širvinsko 
šventinius sveikinimus ir linkė
jimus. Prieš puotą sukalbėti 
maldą jis pakvietė Tėvų jėzuitų 
atstovą kun. Juozą Vaišnį, SJ.

Tos kelios paskutinių metų 
valandos prie puotos stalo pra
bėgo, kaip visuomet tokiais mo
mentais būna, nepastebimai 
greit. Trumpėjo paskutinių mi
nučių ratas, o dvylikai būgno 
garsų nuaidėjus, Nauji, 1995-ji 
metai, buvo pradėti sugiedant 
Lietuvos himną. Sekė šampano 
tostai, linkėjimai — šeimyni
niai, asmeniniai, o tarp jų, ne 
vienas linkėjo, kad ateinantieji 
metai Tėvynei būtų sėkmin
gesni, atneštų šviesesnio, ge
resnio gyvenimo viltį, kurios

MARQUETTE PARKO 
PARAPIJA

Jeigu kada važiuosite į Čika
gos pietryčių pusę iš tolo pama
tysite aukštyn kylančius bažny
čios bokštus. Patartina pasukti 
ta linkme ir pasigrožėti didingu 
pastatu. Tai Švenčiausios Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos 
Dievo namai. Šios bažnyčios iš
orė ir vidaus išdėstymas su gra
žiais langų vitražais ne vienam 
sukėlė pasigerėjimą, o parapijie
čiams pasididžiavimą, kad pąjė- 
gė pastatyti šiuos didingus Die
vui namus. Tai senųjų ir vėles
nių ateivių sudėtų statybai pi
nigų šedevras Dievui.

Nors laikai keičiasi, parapi
jiečių skaičius mažėja, bet per 
didžiąsias šventes į šiuos di
dingus Dievo namus susirenka 
dar daug žmonių. Didžiausia 
padėka priklauso parapijos kle
bonui, kun. Jonui Kuzinskui ir 
parapijos chorui, vadovau
jamam Antano Lino. Choro val
dybos pirm. yra sol. V. Momkus. 
šis choras yra pagarsėjęs 
visoje diecezijoje. Didžiulis nuo
pelnas priklauso ir choristams, 
nes kai kurie į repeticijas 
atvažiuoja iš tolimesnių prie
miesčių. Jeigu kam teko pabu
voti šioje bažnyčioje per di
džiąsias šventes, pvz. šv. Kalė
das, šv. Velykas ar koncertų 
metu, galėjo pajusti giedojimo 
grožį, sklindantį bažnyčios 
skliautais, ir besiliejantį į klau
sytojų širdis.

Reikia taip pat pasidžiaugti, 
kad, išgirsti šio giedojimo į Mar- 
ąuette Parko parapiją atvyksta 
ne vien lietuviai, nemažas skai
čius klausytojų yra svetimtau
čiai. Kaip ir kiekvienais metais, 
o ypač praėjusiais, iškilmingų 
pamaldų metu visi bažnyčios 
suolai buvo užpildyti Dievo gar
bintojų ir muzikos mylėtojų. 
Pavėlavę turėjo pasitenkinti 
stovinčiomis vietomis.

Parapijos klebonas, kunigai, 
solistai, choristai ir chorvedys 
visus kviečia neapleisti šios 
parapijos ir savo apsilankymu 
paremti didingus jos darbus.

A. Paužuolis

Kas nori dalyvauti „žalio
sios kortelės” — DV-96 viza — 
loterijoje, prašymus reikia siųsti 
nuo š.m. sausio 31 iki kovo 1 d. 
Norintieji gauti daugiau 
informacijų ir blankų, prašome 
kreiptis į Socialinių reikalų 
raštinę („Seklyčią”), 2711 W. 
71st St., Chicago, II60629. Tele
fonas - 312476-2655.

x Immaculate Conception 
parapijiečiai, East St. Louis, 
IL, per reikalų vedėją Zigmą 
Grybiną atsiuntė „Saulutei”, 
Lietuvos vaikų globos būreliui 
$150 auką. Tai pinigai surinkti 
po pamaldų surengtuose pie
tuose Marijos Vaitkienės ir He- 
len Levinski (Levinskaitės) bei 
kitų moterų pastangomis 
sušelpti Lietuvos vaikus. Labai 
ačiū! „Saulutė”, 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL, 60089.

(sk)

Kai vaikai užsiėmę, atsiranda proga ir tėveliams pasikalbėti... Tėvai (iš kairės): dr. Antanas Razma 
ir Vytenis Grybauskas; dukrelės — Alexa Razmaitė ir Saulė Grybauskaitė.

Nuotr. Irenos Senkevičienės

išsipildymu visi tvirtai tikėtų ir 
dėl jos nepailsdami darbuotųsi.

Puota tęsėsi dar ilgokai į 
Naujuosius metus. Buvo smagu 
pabūti kartu šią iškilmingą 
naktį. Muz. Ričardo Šoko ka
pelai melodijų nepritrūko, 
nepritrūko nei šokėjų. Sukosi 
įsismaginę „naujieji” ateiviai. 
Vis daugiau jų atvyksta į mūsų 
renginius ir visi sudarome 
gražią lietuvišką šeimą.

Puotos rengėjas Vaclovas 
Momkus ir Operos valdyba su 
pasitenkinimu galėjo stebėti šio 
visais atvejais pasisekusio po
kylio eigą. Norisi palinkėti 
jiems, kad visas Lietuvių operos 
sezonas ir visi jos renginiai, 
ypač George Bizet „Perlų žvejų” 
opera, taip pat susilauktų 
visapusiško mūsų visuomenės 
dėmesio ir paramos.

Juozas Končius

KALĖDŲ SENELIS 
NEPAMIRŠO „ŽIBURĖLIO”

Šventėm artėjant, D. Dir- 
vonienė, „Žiburėlio” mokyklos 
direktorė, pakvietė Reginą 
Barnett paaiškinti vaiko kūry
bingumo stadijas. Buvo įdomu 
sužinoti, kad vaikų menas 
vystosi tarptautiniai tom 
pačiom stadijom. Jos atvežtos 
skaidrės konkrečiai parodė, 
kaip tas menas išsivysto.

Po Padėkos dienos tėvams 
buvo proga praleisti vakarą kar
tu su „Žiburėlio” mokinukais. 
Jie rūpestingai apžiūrėjo klasę, 
leido vaikams juos pamokyti, 
kaip mokykloj reikia darbelius 
atlikti ir kartu smagiai praleido 
vakarą.

Pagaliau artėjo Kalėdų šven
tė. Ilgai mokėsi „Žiburėlio” 
mokiniai įvairius eilėraščius, ir 
daineles, ruošdamiesi Kalėdų 
eglutei. Linksmai dainuodami 
apie tirpstantį sniego senį, susi
rinko mokiniai paskutinę dieną 
prieš atostogas. Pasaulio lietu
vių centro didžiojoj salėje laukė 
tėvai ir seneliai. Dirvonienės pri
statyti „Žiburėlio” mokiniai,

Dr. John P. Lubicky, Čikagos Shrinera ligoninės vyr. chirurgas, ne tik remia 
ir tiesiogiai prisideda prie LW veiklos savo darbais, bet ir lėšomis. Čia jis 
kalėdiniame pobūvyje su (iš kairės) „Lietuvos Vaikų vilties” pirm. Gražina 
Liautaud.

Nuotr. Jono Tamulaičio

užsidėję kareivėlių ir klounų 
kepures, didžiai įžygiavo į salę. 
Violetos Karalienės pravestai, 
Jūratės Fischer akompanuotai 
programai labai gražiai ir 
sklandžiai užsibaigus, staiga iš
girdom Kalėdų Senelio garsų 
„Ho, Ho, Ho”. Šių metų Kalė
dų Senelis, Marius Polikaitis, 
ypatingai daug laiko praleido su 
kiekvienu mokinuku ir 
pajuokavo su tėvais bei 
seneliais. Kai visos dovanos 
buvo išdalintos, jisai su vaikais 
pašoko „Jurgelį meistrelį” ir 
išskubėjo „namo” — į Šiaurės' 
ašigalį.

Daina Siliūnienė

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• „Pensininkas”, 1994 m. 
gruodis. Leidžia JAV LB socia
linių reikalų taryba, 2711W. 71 
Street, Chicago, IL, 60629, tel. 
(312) 476-2655. Redaktorius Ka
rolis Milkovaitis, 18421 Lemon 
Drive, 415, Yorba Linda, CA 
92686, USA, tel. (714) 777-1617. 
Administratorė Elena Siru
tienė.

Mėnesinis žurnalas, kuriame 
rasime straipsnių sveikatos 
klausimais, teisinių patarimų, 
valgių receptų, dvasinės atgai
vos kertelę, daug naudingos ir 
įdomios informacįjos visiems, ne 
tik pensininkams.

• „Trimitas”, 1994 m. lap
kritis, Nr. 11. Lietuvos šaulių 
mėnesinis žurnalas. Leidžia 
Lietuvos šaulių sąjunga. Redak
torius Pranas Abelkis. Red. 
adresas: Laisvės alėja 34, 3000 
Kaunas, Lietuva, tel. 224647. 
Šiame numeryje rasime straips
nių Lietuvos kariuomenės klau
simais, istorinių prisiminimų, 
kt. informacijos karine 
tematika.

• „Pasaulio lietuvis”, 1994, 
lapkritis. Leidžia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba, spausdina „Draugo” 
spaustuvė. Redaktorius Bronius 
Nainys, 7 Glenview Lane, Le- 
mont, IL 60439, tel.: (708) 
257-8714, fax: (708) 257-9010. 
Administratorė Baniutė 
Kronienė, 6428 Ridge Rd., 
Clarendon Hills, IL 60514, tel: 
(708) 968-0184.

Žurnalas skirtas Lietuvių 
Bendruomenės minčiai ir. 
gyvenimui. Šiame numeryje 
visuomeniniais, sporto, švietimo 
ir kt. klausimais rašo J. Grušys, 
J. Kaributas, J. A. Antanaitis, 
R. Kučienė, pats redaktorius ir 
kiti.

• „Kazimieras Palčiaus- 
kas, 1941-1944 m. Kaune”. 
Spaudai paruošė Antanas 
Dundzila. 1994, Čikaga. Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė. K. Pal- 
čiauskas — tai asmenybė, be 
galo daug pasitarnavusi savo 
tautai, ištikima skautybės idea
lams. Jis buvo apkaltintas daly
vavimu nacių nusikalstamuose 
darbuose.

Šioje knygoje, naudojantis K. 
Palčiausko prisiminimų įkalbė
jimais į juosteles, yra atsklei
džiamas nelengvas šio šviesaus

žmogaus gyvenimas ir likimas. 
Knyga iliustruota nuotrau
komis ir faksimilėmis.

• „Caritas”. 1994, lapkritis. 
Leidžia Lietuvos „Caritas” fede
racija. Vyr. redaktorė — V. 
Ibianska. Tai mėnesinis žur
nalas, rašantis moralės, etikos, 
tikybos bei filosofijos temomis. 
Daug dėmesio yra skiriama mo
terystei bei motinystei, šeimos 
problemoms. Šiame numeryje 
rašo: L. Askenazi, K. Kraševs- 
kienė, K. Žekienė, kun. R. Gri
gas bei kt. autoriai.

• „Bridges”. 1994, lapkritis. 
Redaguoja Audronė Gulbinienė, 
2715 E. Allegheny Avė., Phila- 
delphia, PA 19134, tel.: (215) 
739-9353.

Tai 10 kartų per metus išei
nantis žurnalas anglų kalba, 
kuriame galime rasti įvairių 
žinių iš Lietuvos bei Amerikos 
gyvenimo. Šiame numeryje 
rašo: Jeanne Dorr, Asta Banio
nis, Vytas Maciūnas, Ramunė 
Kubiliūtė ir kt.

• „Katalikų pasaulis”.
1994, lapkritis. Leidžia „Ka
talikų pasaulio” leidykla prie 
Lietuvos Vyskupų Konferen
cijos. Vyr. redaktorius Auš
vydas Belickas, Pranciškonų 
3-6, 2001 Vilnius; tel.: 222-141.

Tai religinis leidinys, kuriame 
rašo kun. J. Vailionis, sės. Bene
dikta Ra, K. Lukėnas, kun. V. 
Aliulis, MIC ir kt.

• „Vytis”, 1994 m. lapkritis, 
Nr. 9. Redaktorius Eduardas V. 
Meilus, Jr. Red. adresas: P.O. 
Box 17514, Worcester, MA 
01601-7514, tel. ir fax (508) 
753-7232. Tai vyčių žurnalas 
anglų kalba, supažindinantis 
neskaitančius lietuviškai su 
Lietuvos gyvenimu, problemo
mis. Šiame numeryje rasime 
lietuviškų dainų natas, lietu
viškų valgių receptų, įdomių 
nuotraukų bei straipsnių.

• „Ona Razutienė ir Los 
Angeles jaunimo ansamblis”. 
Išleido Los Angeles jaunimo an
samblis LB „Spindulys”, Cali- 
fornia, 1994.

Tai knyga apie mokytoją Oną 
Dapkutę-Razutienę, šviesią ir 
pasiaukojančią asmenybę, 
išmokiusią šimtus vaikų lietu
vių kalbos, dainų, tautinių 
šokių, puoselėjusią pasididžia
vimą savo lietuviška kilme. 
Knyga kartu yra ir Los Angeles 
LB jaunimo ansamblio „Spin
dulys” metraštis, kuriame atsi
spindi tuometinė visuomeninė 
veikla, kada visi lietuviai dirbo 
be atlyginimo, dirbo lietuvybės 
išlaikymui užsienyje.

• „Eglutė”, 1994 m. gruodis.
Žurnaliukas lietuviukams už
sienyje, išeinantis 10 kartų per 
metus. Redaguoja Nijolė Nausė
dienė, 13154 Sparrow Ct. Lock- 
port, IL 60441. Leidžia JAV LB 
Švietimo taryba.

Šiame numeryje gausu raši
nių kalėdine tema. Tai — 
papročių aprašymas, eilėraštu
kai, pasakos. Žurnaliukas įdo
mus ne tik vaikučiams, bet ir jų 
tėveliams.


