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JAV investuotojai aptarė
Lietuvos bankų krizę

Brazauskas paprašė
Šleževičiaus
atsistatydinti
Vilnius, sausio 24 d. — Pir
madienį vakare prezidentas
Algirdas Brazauskas savo dar
bo kabinete pareikalavo, kad
ministras pirmininkas Adolfas
Šleževičius iki trečiadienio
įteiktų atsistatydinimo pa
reiškimą, rašo Ramunė Saka
lauskaitė „ L i e t u v o s ryte".
Straipsnyje t e i g i a m a , jog
antradieni „Lietuvos rytas"
sužinojo, kad „tų pačių šaltinių
tvirtinimu, premjero atsistaty
dinimo data turėtų būti pirma
me vasario mėnesio dešimtadie
ny".
Sakoma, kad prezidentas šios
informacijos nei patvirtino, nei
paneigė, o A. Šleževičius neigė,
kad prezidentas nurodė konkre
čia pareiškimo įteikimo datą.
„Jaučiu didžiulį moralinį spau
dimą, todėl žmoniškai svarstau
tokią galimybe", sakė premje
ras.
Vėl remiantis „patikimais šal
tiniais" teigiama, kad Genera
linė prokuratūra vis dėlto keti
na kelti bylą A. Šleževičiui.
Apie tai taip pat rašoma
„Respublikoje" pateiktame R.
Jarmalavičiaus straipsnyje „Pa-

skutinė prezidento ultimatumo
diena". Čia primenama, kad
laikraštis jau rašė apie prezi
dento privatų pokalbį su prem
jeru, kuriame „A. Šleievičius
didesne audiencijos dalį praleido
stovėdamas".
Toliau teigiama, jog „kaip pa
aiškėjo", premjeras nesėkmin
gai bandė įkalbėti prezidentą,
kad duotų jam savaitę laiko pa
galvoti ir dėl savo, ir dėl vidaus
reikalų ministro atstatydinimo.
Žurnalistas rašo, kad tuo klausi
mu preliminarios konsultacijos
įvyko tą patį vakarą „nedidelėje
grupelėje su LDDP frakcijos va
dovybe" ir kad ten „išreikštas
vieningas (premjero) palaiky
mas, 'dvikovoje' su prezidentu".
R. Jarmalavičiaus straipsny
je taip pat teigiama, jog dėl
premjero atsistatydinimo buvo
sutarta su prezidentu dar sau
sio 2 d., „tačiau prezidento ap
linkai nesutikus su LDDP vado
vybės siūlymu sužaisti 'atsista
tydinimą', t.y. A. Brazauskas
turėtų jo nepriimti, A. Šleževi
čius atsisakė rašyti tokį pareiš
kimą".

Prezidentas dar neišleido
oficialaus Šleževičiaus
atstatydinimo dekreto
V i l n i u s , sausio 24 d. —
Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas nori, kad ministras
pirmininkas Adolfas Šleževičius
atsistatydintų, nors tuo klausi
mu dar nėra priimta oficialaus
sprendimo, pranešė prezidento
atstovė spaudai. „Prezidentas
nori ministro pirmininko atsis
tatydinimo", pasakė ji, patvir
tindama spaudoje pasirodžiu
sius straipsnius ta pačia tema.
Trečiadienio rytą BNS kores
pondentui ji pasakė, kad A.
Šleževičius dar nėra įteikęs at
sistatydinimo pareiškimo prezi
dentui.
Prezidentas Brazauskas, „Lie
tuvos ryto" korespondento pa
klaustas, kada galima laukti jo
dekreto, reikalaujančio, kad
Seimas atstatydintų premjerą,
prezidentas atsakė: „Kai ateis

Socialdemokratai
galvoja apie naują
vyriausybę
V i l n i u s , s a u s i o 24 d. —
Komentuodamas antradienį
vykusią konservatorių spaudos
konferenciją, socialdemokratas
Rimantas Dagys išreiškė nuo
monę, kad konservatoriai, ver
tindami dabartinę situaciją, yra
neryžtingi ir pasimetę. Kaip
rašo „Lietuvos rytas", Dagys
pavadino naiviu tikėjimą, kad
premjeras ir vidaus reikalų mi
nistras iki vasario 1 d. tvarkys
tik Lietuvos reikalus.
Pasak Dagio, jie „tvarkys savo
reikalus taip, kad ateityje teis
miniai procesai jiems būtų ne
galimi". Socialdemokratas Sei
mo narys sakė, jog „opozicijai
mažiausiai reiktų sukti galvą,
kaip valdančioji partija perfor
muos vyriausybę". Jis taip pat
teigė, kad socialdemokratams
būtų labai sudėtinga dalyvauti
vyriausybėje, kurioje dominuo
tų LDDP ar konservatoriai,
„nes su šiomis politinėmis jė
gomis (socialdemokratų) požiū
rių skirtumai yra labai dideli".

Vilnius, sausio 23 d. (Elta) —
Amerikos Prekybos Rūmų Lie
tuvoje valdyba susitiko su JAV
ambasadoriumi
Lietuvoje
James Swihart aptarti bankų
krizės poveikį Amerikos inves
ticijų ir verslo planams Lietu
voje. JAV kompanijų ir atskirų
asmenų investicijos Lietuvoje
sudaro didelę visų užsienio
investicijų dalį. Tarp pagrindi
nių Amerikos investuotojų Lie
tuvoje yra Coca-Cola, IBM, Phi
lip Morris ir ES West.
Amerikos Prekybos Rūmų
valdybos nariai ir ambasadorius
pasidalino mintimis apie bankų
krizės pasekmes ir tinkamą bei
vieningą JAV diplomatinių ir
verslo bendruomenių reakciją į

Prezidentas Algirdas Brazauskas, pirmadieni paprašęs premjera atsistatydinti, trečiadienio
vidudieni tebelaukė tokio pareiškimo iŠ miniatro pirmininko Adolfo Šleževičiaus, informao pre
zidento atstovė spaudai Lidija Šabejevaitė. Jau sausio pradžioje prezidentas kritiškai pasisakė
dėl premjero elgesio, banko sustabdymo išvakarėse išsiimant is jo savo indėlius.
Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte"

Šleževičius paneigė, kad
prezidentas prašęs jį
atsistatydinti

Vilnius, sausio 24 d. (BNS) - riausybės vadovas, komentuoMinistras pirmininkas Adolfas damas laikraačiuo%pasirodžiu
Šleževičius vėl paneigė prana sius straipsnius, teigiančius,
šavimus, kad jis netrukus atsis kad prezidentas jam davė iki
laikas, bus ir dekretas". Pa tatydinsiąs, pasakydamas, kad trečiadienio ryto atsistatydinti.
klaustas, ar pasalins ministrą spaudos pranešimai dar per
„Kas dabar svarbai tai ne ma
pirmininką iš pareigų, jei jis ankstyvi., Apie tai nekalbėjome no atsistatydinimas, bet eina
pats neįteiks atsistatydinimo su prezidentu, ir nebuvo minė mieji reikalai", pasakė Šleže
rasto, prezidentas pasakė: „Kai tos jokios datos", pareiškė'vy vičius. Jis skundėsi apie didelį
tą padarysiu, jums pranešiu ir
ne atvirkščiai".
Gali būti, kad prezidentas
pats Seimui pasiųs dekretą,
pasalinantį vyriausybės vadovą
iš pareigų. Tuomet tereiktų pap
Vilnius, sausio 24 d. (BNS) - mininkas Kazys Ratkevičius.
rastos Seimo narių daugumos Prezidentas Algirdas Brazaus Apie šeštą valandą vakaro
prezidento teikimui patvirtinti. kas antradienį Seimui pateikė Seimo nariai balsavimu patvir
Iki šiol 65 Seimo nariai yra pa rezoliucijos projektą, pagal tino šią rezoliuciją..
Įvertindamas Ratkevičiaus
reiškę, kad balsuotų už tokį kuri iš pareigų atleidžiamas
prezidento teikimą. Premjerą Lietuvos Banko valdybos pir- veiklą prezidentas konstatavo,
kad banko vadovas geravališkai
tačiau remia Seime daugumą
ėjo savo pareiga*, bet kad
turinti LDDP frakcija.
Val8tybinis
„tokioms problemoms" kaip
Įtampa tarp Šleževičiaus ir
Brazausko pradėjo kilti jau Komercinis Bankas Lietuvos Banko, reikėjo dau
giau ryžtingumo. „Negaliu
gruodžio mėnesį, kai buvo sus
ramina
indėlininkus
pasakyti,
kad Kazys Ratkevi
tabdyta dviejų didžiausių ko
čius
ką
blogo
padarė", pareiškė
Vilnius,
sausio
22
d.
(AGEP)
mercinių bankų veikla. „Viskas
prezidentas
įteikdamas
jo at
—
Lietuvos
Valstybinio
Komer
priklauso nuo prezidento spren
dimo", pasakė jo atstovė Reu cinio Banko valdyba pareiškė, statydinimo rezoliuciją ir jc
ters korespondentui, „ir jis gali jog bankas yra mokus, vykdo vieton paskirdamas Joną Niaubūti padarytas rytoj ar poryt". visus klientų pavedimus ir rą, Lietuvos Banko valdybos vi
1992 m. išrinktą LDDP pirmi atsiskaito su visais indėli cepirmininką. „Norėčiau (Rat
ninką, kuris kaip ministras pir ninkais. Pirmadieni paskelb kevičiui) padėkoti už atliktą
mininkas skatino laisvos ekono tame Valstybinio Komercinio darbą, bet negaliu jam dėkoti už
minės rinkos reformas, prezi Banko valdybos pareiškime tai, kas lieka nepadaryta",
dentas stipriai kritikavo už in sakoma, jog bankas atsiskaito ir kalbėjo prezidentas. Atsista
dėlių atsiėmimą prieš pat Lietu su tais indėlininkais, kurių tydinimo raštą Ratkevičius įtei
vos Akcinio Inovacinio Banko terminuotųjų indėlių laikas kė prezidentui sausio 8 dieną.
Prezidentas taip pat griežtai
baigėsi, ir su tais, kurie iš
veiklos sustabdymą.
kritikavo Vidaus reikalų minis
gąsdinti
skleidžiamų
gandų,
Prezidentas taip pat buvo ne
teriją bei kitas teisėsaugos in
patenkintas tuo, kad Šleževičius prie* terminą atsiima savo
stitucijas už jų neveiklumą iš
atsisakė jam perduoti vidaus pinigus ii banko.
Banko valdyba savo pareiški vienos pusės ir už per didelį
reikalų ministro Romasio Vai
veiklumą, kai šis neatitiko
tekūno atsistatydinimo pareiš mą paskelbė po to, kai praėjusį
aplinkybėms, tuo padidinant
kimą, neatsiklausęs LDDP val penktadienį Pasaulio Banko
bankų krizę, „šimtai milijonų
dybos patarimo. Prezidentas atstovas Baltijos šalyse Lare
litų buvo iššvaistyti, ir kažkas
kritikavo Vaitekūno žinioje Jeurling pareiškė, jog Šalies
su jais pabėgo — kur buvo teisė
esančios pol icijos veiksmus, sui- valstybiniai komerciniai bankai
saugos įstaigos tuomet?" —
mant sustabdytųjų bankų vado yra nemokūs. Nepaisant to, kad
klausė prezidentas.
vus, sakydamas, jog jų staigūs vėliau jis aiškino esą buvo
ir per stiprūs veiksmai padidi neteisingai suprastas, tai sukėlė
Prezidentas pasmerkė policiją
bankų indėlininkų nerimą.
no bankininkystės krizę.
už Lietuvos Akcinio Inovacinio
Valstybinio Komercinio Ban Banko ir Litimpeks banko va
Iki šiol prezidentas rekomen
davo A. Šleževičių palikti ko atstovas ryšiams su visuome dovų areštavimą. Šie veiksmai,
pareigose kol bus sutvarkyta ne Gediminas Končius kores anot prezidento, nepadidino Lie
bankininkystės krizė. Tačiau jis pondentui pasakė, jog centrinės tuvos teisėsaugos įstaigų, Už
Seimui jau įteikė dekretą, atlei banko būstinės indėlių skyriu- sienio reikalų ministerijos ir
džiantį Lietuvos Banko vadovą je pirmadienį apie pietus buvo pačios Lietuvos prestižo pasauKasi Ratkevičių ii pareigų ir maždaug dešimt žmonių, norin- lio akyse. Tokius dalykus pirSeimas šį prezidento teikime čių atsiimti indėlius, o Kaune — miausia reikia aptarti ir paskui
jau patvirtino.
dar mažiau.
civilizuotai įvykdyti, nesisten-

Prezidentas kritikavo
teisėsaugos veiklą

informacijos priemonių spaudi
mą, kuris kelia įtampą tarp jo
ir prezidento. „Algirdo Brazaus
ko autoritetas — kaip preziden
to ir žmogaus — buvo ir yra man
neginčijamas", Šleževičius sakė
trečiadienį pokalbyje per Lietu
vos Radiją.
Buvo tikimasi, kad premjeras
atsistatydins sausio pradžioje,
netrukus po to, kai iškilo žinia,
kad jis išėmęs savo indėlį Lietu
vos Akcinio Inovacinio Banko
veiklos sustabdymo išvakarėse.
Buvo pasipiktinimas ir didelė
mis jam duotomis palūkanomis.
giant atrodyti taip baisiai veiks
mingais, pažymėjo Algirdas
Brazauskas.
Lietuvos vadovas taip pat pra
šė, kad Seimas, „neeikvodamas
žodžių", gelbėtų bankus vals
tybinėmis lėšomis. Anot prezi
dento linksniavimas, kad bus
paaukojami šimtai milijonų iš
biudžetinių lėšų, ar klausi
nėjimas kas tai apmokės — mo
kesčių mokėtojai ar biudžetas —
tai tik žodinės diversijos, sakė
prezidentas. Komercinių bankų
gelbėjimas valstybinėmis lėšo
mis tebūna įrašomas į Seimo
darbotvarkę tik kraštutiniais
atvejais, jis pažymėjo.

V. Žiemelis: Jau pakanka
duomenų premjero kaltei
įrodyti
Vilnius, sausio 22 d. (AGEP)
— Seimo narys konservatorius
Vidmantas Žiemelis, remdama
sis Generalinės prokuratūros at
sakymu į jo prašymą iškelti
baudžiamąją bylą premjerui ir
vidaus reikalų ministrui, teigia,
kad vyriausybės vadovo atžvil
giu nusikalstama veikla jau
nustatyta ir kad jis neteisėtai
gavo mažiausiai 20,000 litų.
Sausio 9 d. V. Žiemelis krei
pėsi į generalinį prokurorą
Vladą Nikitiną, prašydamas
„spręsti baudžiamosios bylos
iškėlimo klausimą" dėl prem
jero A. Šleževičiaus ir vidaus
reikalų ministro Romasio Vaite
kūno indėlių Lietuvos Akcinia
me Inovaciniame Banke.
Pirmadienį spaudos konferen
cijoje supažindindamas su tar
piniu generalinės prokuratūros
atsakymu, Vidmantas Žiemelis
teigė, kad premjero ir vidaus
reikalų ministro veikla gali būti
kvalifikuojama „kaip kyšio ėmi
mas arba bendrininkavimas,
pagrobiant turtą". Generalinės
prokuratūros kvotos ir tardymo
kontrolės skyriaus prokurorės
Genovaitės Šivienės atsakyme
pažymima, kad patikrinimas
dar nebaigtas ir žadama apie
priimtą sprendimą pranešti vė
liau.

Tardymas sustabdytų bankų
bylose negreit baigsis
Vilnius, sausio 22 d. (AGEP)
— Tardymas sustabdytų Litim
peks banko ir Lietuvos Akcinio
Inovacinio Banko (LAIB) bylose
nebus baigtas per įstatymo nu
matytus du mėnesius, pripa
žįsta generalinis prokuroras
Vladas Nikitinas. Prokuroro
rašytinėje ataskaitoje Seimui
apie bankų bylų tyrimą taip pat
sakoma, kad „dėl bankinių
dokumentų paėmimo specifikos,
didelės darbo apimties ir ne
atliktų revizijų, neįmanoma nu
matyti, kada tardymas bus už
baigtas".
Prokuroras pirmadienį Seime
pareiškė, kad svarbiausias
prokuratūros uždavinys dabar
yra išaiškinti krizės apimtų
bankų skolininkus ir areštuoti
jų turtą, siekiant „užtikrinti
paskolų grąžinimą". Pasak Vla
do Nikitino, tiriant Litimpeks
banko bylą, areštuota turto už
1.3 milijonus litų, tiriant LAIB
bylą — už beveik pusantro mili
jono.

šią krizę. Valdybos nariai priėjo
nuomonės, kad norint išlaikyti
palankią atmosferą užsienio in
vesticijoms ir su tuo susijusiu
naujų darbo vietų kūrimu, Lie
tuvos vyriausybe privalo turėti
bankų reformos planą, kuriuo iš
pagrindų būtų reformuojama
sistema.
Ambasadorius James Svvihart
pareiškė, kad dabartinę bankų
krizę galima sureguliuoti, jei
Seimas priims visapusiškas
bankų reformas, galinčias užtik
rinti finansini saugumą šalyje.
Ambasadorius taip pat pritarė
idėjai kurti ilgalaikį dialogą
tarp Lietuvos vyriausybės ir
užsienio investitorių, kaip pa
vyzdžiui, Amerikos Prekybos
Rūmų narių.

Įvardinti tikslias bankų išeik
votas lėšas ir pareikšti galutinį
kaltinimą jų vadovams prokuro
ras pažadėjo po revizijos sus
tabdytuose bankuose. Tačiau
„neatsakingus bankų vadovy
bės veiksmus", išduodant pa
skolas be garantijų, V. Niki
tinas pavadino tik viena bankų
krizės priežasčių.
Jis apkaltino Lietuvos Banką
„nesiėmus priemonių", kad bū
tų apsaugoti indėlininkų inte
resai ir garantuotas bankų sis
temos saugumas. „Jei Lietuvos
Bankas būtų pilnai atlikęs savo
pareigas, krizė nebūtų tokia su
dėtinga", sakė prokuroras.
Jis taip pat priekaištavo šiam
bankui, kad jis neteikė infor
macijos. Be to, priekaištavo
Seimo Ekonominių nusikaltimų
tyrimo komisijai, iš kurios,
pasak prokuroro, informacija
„ateina filtruota", ir Valstybės
saugumo departamentui, kuris
„nepateikia išankstinės infor
macijos".

Tačiau, sakė V. Žiemelis, kai
kurios tyrimo detalės rodo, kad
Romasis Vaitekūnas terminuo
to indėlio sutartį su LAIB
tarybos pirmininku Eugenijumi
Verbavičiumi sudarė spalio 13
d., kuri turėjo baigtis šiemet
balandžio 1 dieną. Todėl, sakė
Žiemelis, ekspertizė dar turės
nustatyti, kas pataisė sutarties
pabaigos terminą į gruodžio 8 d.,
kad. atsiimdamas indėlį, minist
ras galėtų gauti palūkanas.
Kalbėdamas apie premjero ne
teisėtai gautus 20,000 litų, Žie
melio teigimu, jie atsirado todėl,
kad Šleževičiui tuo metu mokė
tos didesnės, nei buvo galima
palūkanos. „Tuo metu buvo
galima daugiausia nustatyti 27%
metinių palūkanų, o jis gavo
32%", nurodė Žiemelis. Jo nuo
mone, jeigu nebus įrodyta, kad
tai kyšio ėmimas, galima įrodyti
bendrininkavimą pagrobiant
turtą.
V. Žiemelis tikisi, kad LDDP
nenorės, jog premjeras būtų pa
trauktas baudžiamojon atsako
mybėn dar būdamas savo poste.

A. Gricius i š r i n k t a s
Europos
Tarybos p a r l a m e n t o
viceprezidentu
Strasbourg, sausio 23 d.
(AGEP) — Lietuvos delegacijos
Europos Tarybos (ET) Parla
mentinėje Asamblėjoje vadovas
Algirdas Gricius, kuris taip pat
yra Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pirmininko pavaduoto
jas, šiems metams išrinktas šio
parlamento viceprezidentu, ku
rie renkami vieneriems me
tams. Algirdas Gricius išrinktas
pirmadienį prasidėjusioje pir
mojoje 1996 metų sesijoje.
Europos Tarybos Parlamenti
nės Asamblėjos prezidente
pirmadieni buvo išrinkta Vokie
tijos Krikščioniu Demokratų ir
Krikščionių Socialistu sąjungų
narė Lėni Fischer. Prieš ją pir
mininku buvo ispanas Miguel
Angel Martinez.
KALENDORIUS
Sausio 25 d.: Šv. Pauliaus
apaštalo atsivertimas; Ananijas,
Agapė, Viltenis. Žirde. 1851 m.
gimė Lietuvos valstybininkas ir
pramonininkas Petras Vileišis.
Sausio 36 d.: Šv. Timotiejus
ir Titas, apaštalo Pauliaus mo
kiniai; Paule. Rimantas, Singa.

DRAUGAS, ketvirtadieniu 1996 m. sausio mėn. 25 d.

DRAUGAS

LIETUVIŲ TELKINIAI

(U8PS-1S1000)

DETROIT, MI
A.A. VINCO TAMOŠIŪNO
PRISIMINIMAS
A.a. Vinco Tamošiūno mirties
vieno mėnesio sukaktyje, į Stasio
Butkaus šaulių kuopos užpra
šytas šv. Mišias, š.m. sausio 20
d. Sv. Antano bažnyčioje susi
rinko gražus būrys šaulių, ve
lionio draugų bei pažjstamų. Sv.
Mišias aukojo kun. Alfonsas
Babonas. Mišių metu vargona
vo muz. Stasys Sližys, atlik
damas kompozitorių C. Franck.
Ch. Gounod. L. Schubert ir savo
vokalinius kūrinius. Mišių pa
baigai vargonais atliko komp. F.
Chopin ..Laidotuvių sonatą".
Skaitinius skaitė kuopos iždi
ninkas Matas Baukys.
Po Mišių dalyviai susirinko
svetainėje priešpiečių metu
pabendrauti ir prisiminti a.a.
Vincą Tamošiūną. 95 metų
amžiaus. 1995 m. gruodžio 14 d..
Lietuvoje išėjusi amžinybėn.
St. Butkaus šaulių k-pos
vadas Jonas Sostakas vadovavo
p a g e r b i m u i . J i s padėkojo
visiems atsilankiusiems pri
siminti taurų lietuvį Vincą
Tamošiūną.

Vincas Tamošiūnas
Kultūriniams reikalams vado
vė. ..Trimito" šaulių žurnalo
redaktorė ir mokytoja Stefani
ja Kaunelienė. buvo pakviesta
apibūdinti Vinco Tamošiūno
gyvenimą. Ji pakvietė LSSI
vadą Mykolą Abarių ir k-pos
vadą Joną Šostaką Ramovėnų
ir šaulių vardu uždegti prisi
minimo žvakes. Susikaupimo
minute prisiminėm ir pagerbėm
a.a. Vincą Tamošiūną. Paskui
St. Kaunelienė apibūdino Vin
co Tamošiūno šaulišką ir vi
suomeninio gyvenimo veiklą
Nuo pat jaunystes i per visą savo
gyvenimą) Vincas buvo Lietu
vos laisvės gynėjas: jis dalyvavo
Klaipėdos krašto vadovavimo
kovose, buvo ilgametis Šauliu
sąjungos veikėjas, pirmininkas,
garbės narys. Stasio Butkaus
šauliu k-pos pirmininkas. Jis
buvo apdovanotas LŠS žvaigž
dės medaliu ir ordinu. Velionis
buvo dosnus — rėme įvairias or
ganizacijas ir daug darbų atliko.

Lietuvos Šaulių s-gos kūrėjas
Vladas Putvis kvietė jį į Kė
dainius, nes buvo reikalinga
talka raštinėje. VI. Putvis ragi
no jį stoti į Karo mokyklą. Kai
jo motina mirė, Vincas suprato,
kad už tėvyne ir gyvybę reikia
aukotis. Jis baigė aukštąją
policijos mokyklą. Vincas Ta
mošiūnas yra parašęs ir novelių.
Jis buvo tikras pasakorius.
1993 m. vidurvasaryje sveika
tai nusilpus, Vincas Tamošiū
nas grįžo i savo tėvynę užbaigti
gyvenimo dienas giminių tarpe.
1995 m. gruodžio 18 d. buvo
gauta telegrama iš Lietuvos,
kad mirė Vincas Tamošiūnas.
Jis palaidotas Tamošiūnų skly
pe Daugailių kapinėse, kur il
sisi jo žmona, jo tėvai, giminės
ir brolėnas.
Vincas Tamošiūnas sugyveno
ir bendradarbiavo su visais. Jis
užsitarnavo visų pagarbą.
Lietuva jį veltino ir mes turime
jį vertinti, ne tik šiandien, bet
ir ateityje. Mes turime vertinti
kaip žmogų, kuris, kaip „Aras",
troško mirti savo tėvynėje. Turi
me sekti jo pavyzdžiu ir padėti
artimiesiems Lietuvoje. Jiems
pagalba reikalinga.LŠSI vadas
Mykolas Abarius prisiminė, kad
Vincas Tamošiūnas ragino visus
sugyventi, kartu dirbti ir padėti
vieni kitiems. Gerbkime a.a.
Vincą ir jo darbus ir toliau tar
pusavy bendradarbiaukime,
kad galėtume išsilaikyti.
Maldą prieš pietus sukalbėjo
kleb kun. Alfonsas Babonas.
Buvo suruošta a.a. Vinco
Tamošiūno pagerbimui parodė
lė, kurioje matėme jo gimtojo
Daugailių valsčiaus žemėlapį,
Daugailių bažnyčios 1982 m.
nuotrauką su užrašu „Mano
krikšto ir gyvenimo tvirtybė".
Jo parašyta „Atvažiuoja trys
šlektelas un mizarnas kume
les". Matėme įvairių progų
nuotraukas ir nuotraukas iš jam
1993 metais Sv. Antano parapi
joje suruoštų išleistuvių.
A.a. Vinco Tamošiūno vieno
mėnesio mirties prisiminimo da
lyviai paaukojo 350 dol., kurie
bus paskirti buvusiems partiza
nams ir tremtiniams Lietuvoje.
Aukų vajų koordinavo k-pos
vice-vadė Danutė Petronienė.
Pagerbimą ruošė Stasio But
kaus šaulių kuopos valdyba.
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Laisvės Gynėjų dienos minė
jimą ..Lietuviškų melodijų"
radijo valandėlės antradienio,
sausio 16 d. laidoje pravedė Ed
vardas Skiotys. Šeštadienio,
sausio 7 d. laidą perdavė Algis
Lapšys. Žinias iš Lietuvos per
duoda Antanas Zaparackas.
..Lietuviškų melodijų" radijo
valandėlė yra transliuojama an
tradieniais nuo 3 iki 4 vai. p.p.
ir šeštadienio rytais nuo 8 iki 9
vai.
iš radijo stoties WPOX AM
Vincas Tamošiūnas nuo 23
metų amžiaus buvo šaulys, b a n g a 1 4 6 0 .

Nuotr. Viktoro Kučo
'

ATSISVEIKINTA SU
A.A. ALBINU BUBNELIU
Sausio 18 d„ Charles R. Step
laidotuvių namuose, Šv. Antano
parapijos klebonas kun. Alfon
sas Babonas aukojo šv. Mišias
už a.a. Albiną Bubnelį. Algis
Čerekas pasakė atsisveikinimo
kalbą. Po Mišių velionio kūnas
buvo nuvežtas į, krematorių. Pe
lenai bus palaidoti, Holy Sepulchre kapinėse ir Lietuvoje.
Po rožinio sausio 17 dieną,
Stepanausko laidotuvių namuo
se „ Š v y t u r i o " jūros šaulių
kuopos pirmininkas ir Lietuvių
Šaulių sąjungos išeivijoje vadas
Mykolas Abarius tarė'atsisvei
kinimo žodį. „Švyturio" jūros
šaulių kuopos nariai savo narį
pagerbė laidotuvėse dalyvau
dami su kuopos vėliava. A.a.
A l b i n a s Bubnelis g i l i a m e
nuliūdime paliko žmoną Suzan,
sūnų Antaną, brolius Algį ir
Sigitą ir jų šeimas Lietuvoje.
Albinas Bubnelis* Sibiro trem
tinys, į Detroitą atvyko 1962
metais. 1964 metai vedė Suzan
ir 1965 metais susilaukė sūnaus
Antano. Buvo aktyvus Detroito
lietuvių telkinio narys, uoliai
sekęs gyvenimą i r įvykius Lie
tuvoje. Yra padaręs daug vaiz
dajuosčių apie lietuviško gyve
nimo įvykius išeivijoje ir Lietu
voje.
Laidotuves tvarkė Charles R.
Step laidotuvių, direktoriai.
lm

Regina J u š k a i t ė
„LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ"
VALANDĖLĖS VEIKLA

metama Vi metų
JAV
$96.00 966.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) 9110.00 960.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
940.00
m.. 966.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60 00 945.00
Užsakant i Lietuva
(Aircargo)
9100.00 966.00
Tik šeštadienio laida
966.00
Užsakant t utatsaj
oro pasta
9600.00 9260.000
Tik šeštadienio laida
9160.00 986.00

Gyvasis paveikslas Šv. Kazimiero parapijos mokykloje, Gary, CM, kalėdinėje eglutėje gruodžio
17 d.

b-

VEDYBŲ AUKSINĖ
SUKAKTIS
Emilijos ir Vytauto Kutkų ve
dybų, auksinė sukaktis bus
švenčiama sekmadienį, kovo 3
d.. Šv. Antano lietuvių parapi
jos bažnyčioje, Detroite. Pamal
dų metu sukaktuvininkams bus
suteiktas palaiminimas.
Tuoj po pamaldų parapijos
salėje b u s s u k a k t u v i n i n k ų
pagerbimas ir vaišės. Emilija ir
Vytautas Kutkai visus kviečia
dalyvauti, vaišėse ir prašo visų
iš anksto užsiregistuoti pas
kavinės šeimininkes, nes vai
šėms reikia žinoti dalyvau
siančių skaičių.
g sijžys

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS

Detroito Lietuvių Organizaci
jų centras — DLOC jau 56 metai
is eilės rengia Vasario 16-tosios
minėjimus. Šiais metais, kartu
su Lietuvos Vyčių padaliniu
„Pagalba Lietuvai" ruošia
78-tąjį Lietuvos Nepriklauso
mybės micėjimą sekmadienį,
vasario 11 dieną, Dievo Apvaiz
dos Kultįįros centre, 25335
West Nine Mile Road, Southfield, Michigan. Šv. Mišios bus
aukojamos abiejose Detroito
apylinkių Rietuvių bažnyčiose
10:30 vai, jryto. Organizacijos
Mišiose dalyyaųja su savo vėlia
vomis.
Prieš minėjimą svečiai turės
progos pasiteisinti lietuviškais
valgiais ir' namuose keptais
pyragais. 12:15 vai. p.p. Kul
tūros centu* salėje prasidės
minėjimasykurio meninę prog
ramą atliks-?*Audinio" tautinių
šokių šokėjtagrupė, vadovauja
ma Astos Puškoriūtės-Soltis.
Aukos prieSrminėjimą bus ren
kamos Amerikos Lietuvių Ta
rybai ir „Pagalba Lietuvai".
Aukas galima siųsti ir paštu.
„Pagalba Lietuvai" — Aid to
Lithuania sįųsti: 4457 Fairvvay
Court, Wa*erford, Michigan
48328-3483u- Čekius prašoma
rašyti Aid T» Lithuania vardu;
auka nurašoma nuo federalinių
mokesčių. .Aukas, skiriamas
Amerikos Lietuvių Tarybai,
prašoma siųsti Cesiui Šadeikai,
28975 Wellįngton Road, Farmington, MI 48334-4152. Če
kius prašoma rašyti: Detroito
Lietuvių Organizacijų centras —
DLOC, vardu.
Visuomenė kviečiama minėji
me dalyvauti ir savo vasario 16
dienos auką skirti „Pagalba
Lietuvai", a r Detroito Lietuvių
Organizacijųi centrui. Praneša
Detroito Lietuvių Organizacijų
centras, kuriam pirmininkauja
advokatas Kęstutis Miškinis.
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„PAGALBA LIETUVAI"
PRANEŠA
Neseniai Lietuvos Sveikatos
apsaugos ministras A n t a n a s
Vinkus paskyrė „Pagalba Lie
tuvai" Lietuvoje atstovą Paulių
Bindoką Sveikatos apsaugos
Ministro patarėju. P a u l i u s y r a
g i m ę s , ' užaugęs ir m o k s l u s
baigęs ;JAV-se, t a d p a ž į s t a
Amerikos medicinos praktiką ir
procedūrą, be to, jis gerai kalba
lietuviškai ir angliškai. Tuo pa
skyrimu Ministerija p a d a r ė
pozityvią įtaką Lietuvos Vyčių
labdaros projektui. Ministras
Vinkus sudarė galimybę sėk
mingiau vykdyti darbą ir tiks
liau paskirstyti medikamentus,
tuo pačiu ir mums čia Ameriko
je palengvėjo darbas su sveika
tos paslaugų teikėjais (ligoni
nės, klinikos ir kt.) Lietuvoje.
N e t r u k u s Lietuvą p a s i e k s
31-sis talpintuvas, siunčiamas
„Pagalba L i e t u v a i " p a s t a n 
gomis. J a u penkeri metai, k a i
mūsų pasiųstas pirmas talpin
tuvas pasiekė Lietuvos žemelę
—Kauną. 1991 m. sausio 15 d.
„Carito" paskirstymui. Svarbu
pastebėti, kad šis t a l p i n t u v a s
pasiekė Lietuvą tuoj po sovietų
įvykdytų beginklių lietuvių
žudynių Vilniuje prie Televizi
jos bokšto. „ C a r i t a s " atsiliepė
greitai, siųsdamas vaistus —
antibiotikus, tvarsčius, siūlus
žaizdoms susiūti ir kt., kad su
teikti pagalbą tiems, k u r i e
aukojo gyvybes Lietuvos labui.
Nuo 1991 iki 1996 m. „Pagal
ba Lietuvai" j a u išsiuntė dau
giau negu 24 milijonų vertės
vaistų ir medicinos įrangos bei
reikmenų, kurių svoris siekė
daugiau kaip 288 tonų — „Cari
t u i " Kaune ir Marijampolėje,
Šv. Jokūbo ir Vilniaus universi
teto ligoninėms Vilniuje. Kau
no Katalikų gimdymo ligoninei
ir Šv. Klaros mirštančiųjų prie
glaudai Utenoje.
Per Catholic Medical Mission
Board labdaros organizacijos,
veikiančios Nevv Yorke dosnu-

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniui
nedirba.
• Redakcija ut skelbimu turini
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą kt
nors skelbti.

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

3too ar as «t M |70t) *M-0101
valandos pagai susitarimą
•-no 3 v p p ? v v antra 12 30 3 v p [
t'ečd j j d a r y l a *e!vd i 3 v p p
penu: -r sestd 9 w ' ' ? v p o
• 1 3 2 ». K e ė z t * * » • CMceoo
(312) 7 7 * • • « * a'53 ( 3 1 2 ) SM-4441

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GvDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERBUS
Dantų Gydytoja
3315 vv S$m St C^-cago II
Tai. (312) 4 7 4 2 1 1 2
9525 S 79fh Ave Hickory H,Ils H
Tai. (70«) s t a - a i o i
vai pagai susitarimą

EUOCNC C. DECKER, DOS.PC.
44)47 W. 103 M . , O s * L a m , IL
Pirmas apyi so Northwestern un-to
diplomu lietuviams sutvarkys dantsu*
prieinamą karną Pacientai priimam.
absoliučiai punktualiai 8wsltsna»ul
ikaibet angliškai) tat. 7041-422-I2M

• y _i
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Specialybe - Vidaus ligos
7 7 2 2 t. Kadzta, CMcafjo, IL M t l 2
Tai. 312-434-2123
Moly Croaa Ptrraictaet CarUef
• 0 4 4 S. Archav, C M c i e o , IL M t M
Tat. 3 1 2 - M 4 - 4 1 S S
Valandos pagal susitarimą

1 * *' •• . f " ~

Ka*. t* (312) 471 334M
VIOAS J . NEMICKAS, M.O.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
Dalis Detroito skautų kalėdinėje sueigoje

Detroito skautų ir skaučių kalėdiniame pobūvyje g i e s m i ų giedojimui vado
vauja Kristina Zubrickienė, Regina Puikorienė, Vida Juškienė, Gailė
Dedi menė, Manvrda* Šepety* ir Virga Šimaityt*

s. L t d .
• 1 3 2 S . Kedzls Ave.
CMcafjo, IL M M M
Tai. 3 1 2 434 7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
f. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies >r Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DM. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
1 1 M Dundee Ava., Elfln. IN. 80120
Tai. ( 7 M ) 742-02SS
Valandos pagai susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
MSS t. ajeftarta M . , mckery HHI*. I L |
1 m y l i a : v a k a r u s nuo H a f l e m Ave

Tai. kabineto Ir buto: (70«r>S2 41$«
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So SOtU A v a . . Cicero

'*

• Redakcija straipsniu* taiso
•avo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

DR. K. A. JUČAS

DR. R. KISIEUUS

*

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00: šeštadieniai* nedirba.

mą, 31-jo talpintuvo vertė siekė kis yra: „Dievui ir Tėvynei".
per 4 mil, dolerių. Didžiausia šio Kaip krikščionys, mes stengia
talpintuvo dalis yra vaistai nuo mės vykdyti Dievo mokymus —
kosulio Vaikams. Šie vaistai bus rūpintis ligoniais, maitinti alka
išdalinti 81 ligoninėms. Be abe nus ir aprengti nuogus. Tačiau
jo, šis t a l p i n t u v a s pasieks j a u č i a m e didelę privilegiją
Lietuvą metų laiku, kai šie vais padėti mūsų sesėms ir broliams
tai yra naudingiausi ir reikalin Lietuvoje. Mes rūpinamės svei
giausi.
katos apsaugos pagerėjimu ir
Dauguma vaistų ir medika prašome Dievo dvasinės pagal
mentų gaunami iš World Me bos Lietuvos kraštui, kuris 50
dical Relief, I n c . , įstaigos metų buvo ateizmo ir komuniz
Detroit, MI; Dialyst, Inc., Hac- mo žalojamas.
k e t t o w n , N J ; i r Catholic
„Pagalba Lietuv^ar%y*ddyba
Medical Mission Board, New yra dėkinga, kad gali naudoti
York, NY. 193,924 dol. persiun Sveikatos apsaugos ministerijos
timo išlaidos buvo padengtos iš sandėli skirstymo centrui iš ku
aukų, gautų iš pavienių as rio galėsime efektyviau skirs
menų, bažnyčių, organizacijų, o tyti medikamentus po visą Lieypač iš Lietuvos Vyčių kuopų t u v ą
R o b e r t S. Boria,
visoje Amerikoje. Už kiekviena
„Pagalba
Lietuvai"
vadovas
doleri, išleistą siųsti tuos 31
Vertė:
Regina
J
u
škaitė
talpmtuvus. Lietuvos žmonės
gauna 126.74 dol. vertės vaistų
ŪMAS A. SfORYSf M4>.
ir medicinos reikmenų.
OpttajrnotooaBVAfcsj <
MMfcPMa*
Lietuvos Vyčiai y r a lietuvių
LN41I
katalikų organizacija, įkurta
H
1913 m., kad suvienyti lietuvių
414*) W .
kilmės amerikiečius. Mūsų šū
iia-raa-rraa)

SURENOER LAL, MD

s**aar ^ M V ^ M V V HMM

930.00
935.00

Vyriausia redaktore Danutė Bindokienė
Administratorius Pijus Stoocius

K a s d i e n 1 ik, 8 v v
ŠSkyr-jS Vet SeSl 12 iki 4 v a i P P

k

3 mėn.
936.00
940.00

r

Lietuvos Vyčių veikla
p

U anksto

7712

S. K*****) A v * . ,

CMcafjo. M. M S S 2

T*l (704) SM-40SS
Valandos pagai susiia'^-ą

DM. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
• 1 3 2 t . Kedzte
Vai.: aotr. 2-4 v. p p. ir kėtv 2-5 v p.p
šeitd pagal susitarimą
K—Jlmlo tat. 3 1 2 - 7 7 « - a t M
•^•av^v*MB ląjjaja

f vWB*#*IVB9VB'9

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specaiybe
Vidaus ksaj gydytoias
Kalbame lietuviška'
I 1 H t . ArcNOf Ava. ipne Austinį
Valandos pagal susitarimą

Tai. (312) M5 7755
ANAS 2LIOBA. M.O.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
^aTfa»vJjraj»' ev4aWvv4jV*^4aW1 sSSVfisVCeM V « S n i S f •

102O f . OaOen Ava., t u l t a 310.

MMOTMMI IL MBMJ
Tai. 7043-I27OOM
Valandos pagai susitarimą

LIETUVOS PRAMONĖ
ŠIANDIEN
RAIMUNDAS A. SLĖNYS
1995 m. lapkričio pabaigoje,
po kelerių metų aplankęs Lietu
vą, turėjau galimybę iš arčiau
s u s i p a ž i n t i su š i u o l a i k i n e
pramone. Žinoma, gaila, bet
daug progresyvių dalykų pasi
gedau. Mano manymu, Lietu
voje reikėtų: sumažinti ir mo
dernizuoti pramonę; pritaikyti
naują modernią technologiją
moderniuose centruose — „lais
vosios zonos"; atnaujinti ir mo
dernizuoti t u r i m a s m a š i n a s
prieš įdiegiant naujos apimties
produkciją; pirkti, a r pasiga
minti vietoje trūkstamų įren
gimų; nebetinkamose, buvusių
fabrikų teritorijose, pritaikant
naujas technologijas, a t k u r t i
ekologiškai švarias zonas; pa
ruošti darbo jėgą, kuri galėtų
atlikti pasauliniams reikala
vimams atitinkantį darbą; su
kurti socialinę darbdavių darbi
ninku vieni kitais pasitikėjimo
be išnaudojimo sistemą; Seime
pravesti įstatymus, kurie įga
lintų asmenis ar organizacijas,
norinčius įgyvendinti aukščiau
minėtas reformas, užtikrintai
jas vykdyti

monės įmonių apžvalga ir jų
galimas panaudojimas — pritai
kymas civiliniams tikslams. No
riu priminti, kad Lietuva buvo
žemės ūkio kraštas be sunkio
sios pramonės, vietinių žaliavų,
tokia likusi ir šiandien.
Bet Lietuvos teritorijoje šian
dien yra gan daug jau nedir
bančių fabrikų — pastatų, kurių
egzistencijai padėjo žaliavų pri
statymas iš „plačiosios tėvynės"
ir sovietų karo pramonės už
sakymai. To šiandien jau nėra.
Liko tik apgriuvę, be didelio
išplanavimo, sandėlių kokybės,
apleisti pastatai ir aplink juos
chemikalais užteršta aplinka.
Klausimas: kokia jų vertė
šiandien? Vartosime naujai įsta
tymais paremtą taip vadinamą
„laisvąją zoną" (LZ). Negali būti
jokių abejonių dėl LZ reika
lingumo ir svarbos, tam, kad
padėti įklimpusiam „purve"
vežimui išsikapstyti ir pradėti
vėl produktyviai važiuoti kietu
Lietuvos geroves vieškeliu.
Kitaip sakant, verkiant reikia
turėti LZ prie Kauno. Šiaulių,
Klaipėdos kapitalo priviliojimui

pasenę bei surūdiję ar yra nebe
pritaikomos prie naujų metodų
ar pareikalavimų. Jos ne tik
neneša naudos, bet kraštui kai
nuoja, jas laikant tose pasenu
siose ir apgriuvusiose „pašiū
rėse". Tai šventa teisybė! Ne
svarbu kiek skauda! To mano
matyto „chlamo" laikymas
nuves pramonę į bankrotą. Pa
statams reikia greito kapi
talinio remonto, juos atremonta
vus už gryną pinigą, būtų
neekonomiška juos l a i k y t i
operatyviais ir dar be tikrų
pramonės užsakymų, nes prie
žiūra, šildymas ir kitokios pa
slaugos būtų nuostolingos. Ir tai
tinka ne tik Kaunui.
Bet, visa tai, kas būtų ran
dama, kaip minėjau, naudingo
būtų galima vertingai panaudo
ti įdiegiant moderniais meto
dais paremtų įmonių konstruk
ciją „laisvoje zonoje". Tai būtų
vienintelė protinga ir racionali
išeitis! Aišku, būtų būtinas
ekologinis apšvarinimas senųjų
vartotų vietovių, nugriovus tuos
beverčius esamus fabrikų pasta
tus. Vadovaujantis tokiais sam
protavimais, mes, IPSA INTER
NATIONAL, Ltd., akcinė bend
rovė, registruota State of Il
linois, USA, dėjo ir deda visas
pastangas gauti iš JAV valdžios
finansavimą „laisvosios zonos"
steigimui. Tai įgalintų Lietu

Kun. R. Ramatausko globojami nailaitiai, neturintys nei tėvo, nei mamos.
Aišku, tai ką išvardinau, yra
šiandieninės pramonės normos
Amerikoje ir pasaulyje išlikti
versle. Ar būtų realu pritaikyti
visa tai šiandieninėje Lietuvoje?
Nėra klausimo apie norą tai
padaryti. Jei tai nebus bandoma
pritaikyti — Lietuvos ekonomija
(laisvė) neatsigaus. Stagnacija
virs chronišku merdėjimu be
ateities, paliekant ir Lietuvos
žmonių ekonominę gerovę nepa
vydėtinoje būklėje.
Ne vienas paklausite, ką gi
matei besilankydamas. Pakvie
time iš Kauno miesto merijos
dalyvauti industriniame sąskry
dyje vienu iš programos punktų
buvo paliktos sovietų karo pra-

ir finansiniams investavimams
į pramonę bei prekybą, be ko
nieko vertingo nebus pasiekta.
LZ turi turėti 100 proc. auto
nomiją savitvarkai. Be to šis
visas „kromelis" bus bevertis,
Mūsų supratimu „laisvoji zona"
turi talpinai pramoninius bei
technologinius ar pan. parkus
bei komerciją.
Mano apsilanymas Kaune
„Koordinatės" ir „Pergalės"
įmonėse tik galutinai patvirtino
ankstesnį nujautimą, kad nei
viena, nei kita įmonė yra ko
nors verta tokia, kokia šiandien
ji yra. Yra visiškas nulis! Net
pasislinkęs į negatyvią skalės
pusę. Dauguma mašinų yra
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Ponai pradėjo eiti artyn, vėl sustojo pusračiu ir pradėjo
kartu su mūsų dūdavimu dainuoti. Ir dainavo tuos pa
čius sodžius, kuriuos ji man sakė į ausį, tik negalėčiau
pasakyti keliais, gal net keliolika balsų. Jų dainavimas
ėmė skambėti tokia balsų daugybą, kaip bažnyčios
vargonai. Tokio nebuvau girdėjęs tada ir niekur nebe
girdėjau po to. Tik pačiam dainos įsismaginime įšoko
t — pato jimriaplankM h- k a i p SJtJjĮSJjjjjafj ~*^\

ufgrHK*"*^ 1

balsu sužuko: „Polka!" Susukąs prišoko prie manės, žieilsis fihsntį knmiti prlti imirto pi į Į p j pasjsjsĮsją psjjjjj
vo nuo dūdelės mergaites ranką ir ją pačią plėšte nuplėšė
nuo manąs. Pašokau ir ai. Rankose nieko kito neturėjau
kaip tik dūdelę, bet ir U užsimojau drožti jam tiesiai
per galvą. Nežinau, kas būtų atsitikę, jeigu senukas ne
būtų spėjęs pagauti už pakilusios rankos. Bet jis pagavo
ir taip stipriai, kad ranka valandėlę ir paliko užsimot a . O j i s labai rimtai pažiūrėjo į akis ir tik tada paleido.
„Nusiramink, — tyliai pasakė. — Visi paukščiai
išskrenda ir atgal perskrenda tik tada, kai ateina jų
laikas. Ateis laikas ir tau, o dabar visi laukia polkos".

voje įgyvendinti minėtus rei
kalus ir pastatyti ateities veiklą
į normalias. Vakarų kultūrai ir
komercijai pritaikytas vėžes.
Todėl IPSA INTERNATIO
NAL, Ltd., šį projektą yra užre
gistravus JAV valstybės įstai
gose finansinei paramai gauti.
Tą paramą įmanoma gauti, jei
bendrai visi lietuviai čia ir
Lietuvoje galėtume susišnekėti
ir bendrom jėgom „atakuoti"
Vašingtoną. Kol kas kiekvienas
interesantas „traukė šį vežimą"
savo pusėn, vietoje ieškojęs
bendrų būdų efektyviai
ai išspręsisspręati reikalingų finansų trūkumą,
Klausimas lieka: ar mes visi
susikalbėsime, ar šis klausimas

taip ir liks neatsakytas, pro
blema neišspręsta? Dalinai
finansinės problemos spren
dimas buvo IPSA INTERNA
TIONAL, Ltd., išdirbtas Žemės
ūkio ministerijoje, Vilniuje,
glaudžiai bendradarbiaujant su
ministru V. Einorium ir jo padė
jėjais — R. Bružiu, ypač su R.
Varkulevičium ir kitais.
Vertinant mus kaip amerikie
čius verslininkus, registruotus
JAV valdžios įstaigose kaip
tinkamus ir kvalifikuotus vys
tyti verslą bei būti aprūpintais
reikalinga finansine parama,
Lietuvos valdžia, mumis re
miantis, galėtų gauti solidžią
finansinę pagalbą iš JAV ins
titucijų.
Kalbant apie esamą padėtį,
nereikėtų užmiršti ir firmų,
kurios efektingai dirba ir gauna
pelną. Apie jas vietiniai parei
gūnai per daug n e k a l b a ir jų
kaip p a v y z d ž i u
nestato.
Nežinau kodėl, bet per trumpą
laiką teko nugirsti, k a d daugu
mas jų neprisideda prie krašto
gerovės kėlimo, vietinės pra
monės vystymo. Mano surinktos
žinios rodo,, k a d daugumoje
tokių firmų bei įmonių Lietu
voje uždirbtas pelnas keliauja į
užsienį. Nemažai buvo kalbėta
„Lietuva — lietuviams" na ir
„savi pas savus" principų pa
laikymą. Matosi, k a d to nėra
laikomasi. Aišku ateitis parodys
neapdairumą įsileisti „lapę į
vištidę"!
Galima paminėti IPSA IN
TERNATIONAL, Ltd., filia
lines firmas, kaip DS ENGINEERING, t N C . ir ALBA
CORP, kurios y r a įsikūrusios
Lietuvoje ir b a n d o d i r b t i ,
įsikurti nelengva, bet galima.
Blogiau yra su darbo jėgos,
kuria galima b ū t ų pasitikėti,
suradimu. Didžiausia problema
yra verslo vadovų elgesys, ku
ris, matyt atneštas iš Rytų.
Rimtai pasižvalgius tinkamos
darbo jėgos, atrodo, k a d bent
mūsų generacijoje, mažai k a s
pasikeis vietinių žmonių elgesy.
Tai yra viešai diskutuojama ir
svetimtaučių, su k u r i a i s t e n k a
susidurti, tarpe. N e vienas tie
siai sako, kad ieško kelio iš
Lietuvoje turimo savo verslo pa
sprukti. Blogiausiu atveju,
galvoja biznį uždaryti, nes sako
, j a u užteko"! i
Nežinau prie ko t a i veda,
bet šviesios a t e i t i e s siūlyti
negalima. Blogiausia, kad ir
valstybės viešose įstaigose y r a
vadovų, kurie negali atsikratyti
prakeikto socializmo ir kontro
lės principų „iš centro". Tai,
aišku, užgniaužia asmeniškos
iniciatyvos polėkius, be kurių
demokratinė santvarka sunkiai
verčiasi, ir dar sunkiau, atrodo,
versis ateityje, jei nebus, gal net
jėga, bandoma pakeisti aukš
čiau suminėtų sąvokų.
•.>
" T e k o kalbėtis s u savivaldybių
vadovais apie turizmo bei smul
kaus verslo (cettage industry)
vystymo galimybes. Visi būtų
linkę
ir p n S l G Č t l , DCt
imn-v padėti
Į/aucvi *•»•
laukia pagalbos i i užsienio, kuri
ateitų kartu s u asmenimis,
galinčiais ir mokančiais įdiegti

Pakėlė mano birbynę prie savo lūpų, aš pakėliau tą
jo kaulinę prie savo ir užpūčiau polką, kurios niekada
nebuvau grojęs. Labai greitą ir tokią pilną skausmo, kad
rodos, ne garsai, bet smulkūs ašarų perliukai pabiro po
aikštę. O jie šoko. Labai greitai, labai vikriai kaip juo
das debesis, kai ima suktis, atnešdamas audrą, bet visi
tylėjo, tik vienas juodaplaukis taip ūkčiojo, kad net eglių
sakos iš pažemės kilnojosi, kai trenktelėjo koja, žemė
liumpsėjo. Pralėkdamas pro šalį mane nužiūrėdavo
tokiomis akimis, lyg vien žvilgsniu būtų ryžęsis čia pat
i žemą sukalti. Vienu kartu, kai juodu pro žalį sukosi,
ji išsinėrė ii jo rankų, pribėgo ir pasakė: „Tu jo nebi
jok. Čia tau nieko jis negali padaryti. Tik šiandien jis
čia mėgina purkštauti, o šiaip prieš juos visus kaip ker
pamas avinėlis. Ir nieko kito nebijok. Ai tave aptver
siu tokia tvora, kokia žmonės aptveria nuo iunų savo
kryžius. Tik niekam nematoma, ir tavęs skriausti niekas
per ją neprieis. Užjos tegu daro ką nori, bet artyn nepri
eis. Ir lauk — ai tikrai ateisiu, ir mudu būsim, kaip
sakiau. O čia visi, kuriems taip gražiai grojai, siunčia
tau užmokestį. Kai grįši namo, išbarstyk viską savo
žemėje, ir ji kasmet atiduos tau dešimteriopai. Ir lauk,
ai tikrai ateisiu". Kas tuo tarpu aikštėje darėsi nei ma
čiau, nei girdėjau. Težiūrėjau į jos mėlynas akis ir
tesiklausiau, ką ji sako, bet su paskutiniu žodžiu kažin

ir dirbti tokios rūšies pramo
nėje. Trumpai drūtai tariant,
reikalingi žmonės, kurie mokė
tų ar žinotų, kur ir kaip parduo
ti (marketing, merchandising
and sales). Atrodo, kad jų mums
trūksta ir čia!

Danutė

Atomas ir apačai

Šiuo metu Jungtinėse Ame
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vos žemės ūkyje. Daugumas iš elektros jėgainės, varomos bran
mūsų gal atsimename, kaip duoline energija. Dar ne taip
reikėtų pragyventi iš 3 ha že seniai buvo tikima, kad tai ge
mės. O dabar dar neturint ir su riausias būdas išspręsti visas
kuo t ą žemę apdirbti. Teko elektros gamybos problemas ir
patirti, kad iš valdžios pusės yra šios rūšies jėgainės dygo kaip
bandoma sukurti „agroserviso" grybai po lietaus (Amerikos
sistemą, kuri galėtų suteikti Vidurio Vakarų gyventojams te
tokiems „ūkininkams" reikalin reikia pavažinėti Michigan
gą žemės apdirbimo techniką ir ežero pakrantėmis ir suskai
technologus. Tik neaišku, kas gi čiuoti jose, tam tikrais nuo
pagaliau bus ūkininku, kaip yra toliais išdėstytas, jėgaines...).
suprantama laisvoje socialinėje Kartas nuo karto pasigirsta
bauginančios žinios, kad toje ar
sistemoje.
kitoje jėgainėje vos neįvyko
Kur t i k bepasisukau-radau,
nelaimė, galėjusi paleisti į
kad yra daug didelių, greit neiš
aplinką radioaktyvias medžią
sprendžiamų problemų. Aišku,
gas, bet kol kas ypatingų kata
tai nieko gero nežada ištrūku
strofų šiame krašte nebuvo 'iš
siai laisvai gyventi tautai. Bet
skyrus, žinoma, Three Mile
didžiausia problema, kurią
Island atvejį), tad žmones gali
tektų visomis išgalėmis spręsti
mą atominių elektros jėgainių
yra kapitalo — finansų trūku
pavojingumą priima kaip bet
mas. Galima rasti daug priežas
kurią kitą modernios kasdieny
čių, kodėl tas trūkumas yra, bet
bės apraišką — kam rūpintis
turėtume visi lietuviai susi
tuo, kas galbūt neateis.
kalbėti ir surasti būdus tai sure
Net po Černobylio sprogimo
guliuoti ar problemą visai
pašalinti. Jokia technika, inži Ukrainoje ir vieno kito per
nerija ar konsultacinė pagalba spėjimo, kad panašus likimas
nepadės p a s u k t i „užburtojo gali ištikti Lietuvos Ignaliną bei
rašto, jei nerasime finansinių kitas, sovietmečiu atkištinai pa
resursų, kurie būtų kontroliuo statytas, branduolines jėgaines,
jami lietuviškų rankų ir kurie amerikiečių galvoseną nedaug
priverstų tautos
u ž d a r b į tepasikeitė: juk Amerikoje tokie
pasilikti krašte ne tik pavalgy dalykai nepasitaiko... Tačiau
mui, bet ir šviesesnės ateities mažai kas pagalvoja apie kitą,
atominių e l e k t r o s jėgainių
kūrimui.
Baigdamas norėčiau pareikš sukeliamą, problemą: radioak
ti, k a d ne viską ką mačiau ir tyvias atliekas.
„U.S. Department of Energy"
girdėjau ir su kuo kalbėjau
suminėjau šiame straipsnyje. (DOE prieš daugiau kaip tuziną
Bet t a i nepakeistų to, ką ban metų yra pasižadėjusi surasti
džiau rašinyje pasakyti. Nepai vietą, kurioje būtų saugiai san
sant t r ū k u m ų ir problemų, dėliuojamos radioaktyvios uragiliai tikiu šviesia Lietuvos nijaus lazdelės, kai jos savo pa
skirtį jau atlikusios elektros
ateitimi.
energijos gamybai. Nors radio
STATOMOS RADIACINIO aktyvių atliekų problema yra
labai opi ir reikalaujanti sku
STEBĖJIMO STOTYS
baus sprendimo, JAV vyriau
Ignalinos ir Zarasų rajonuose, sybė projekto finansavimą už
Ignalinos atominės elektrinės krovė elektros vartotojams, ku
(AE) zonoje, pradėtos montuoti rie nuo 1983 m., kai buvo įkur
r a d i a c i n i o lygio s t e b ė j i m o tas „Atominės taršos fondas
stotys. J a s Lietuvai padovano (Nuclear Waste Fund), į tą
jo Danija, skyrusi 1 mln.dolerių fondą įmokėjo per 10 milijardų
vertės labdarą. Už šiuos pinigus dolerių. Vien tik Illinois valsti
nupirkta buvo įranga, finansuo jos gyventojai yra įmokėję pu
jami montavimo ir derinimo santro milijardo dol., be to, dar
darbai. Juos atlieka Danijos ir nemažai lėšų surinkta, kad jėLietuvos aplinkos apsaugos mi gainės įruoštų laikinus radio
nisterijos specialistai. Dabar aktyvių lazdelių sandėlius savo
stotys rengiamos Rimšėje, Gai aplinkoje. Visa bėda, kad vieta
dėje, Visagine ir Turmante, taip tam sandėliavimui maždaug
pat viena Vilniuje. Vėliau to tuzinui jėgainių jau išsisems iki
kios stotys bus pastatytos Šiau j 1998 metų, o 2010 m. net 70 vie
liuose, Alytuje ir Klaipėdoje. Iš tovių neturės kur dėti suvartoto
radiacinio lygio stebėjimo sto branduolinio kuro atliekų.
čių, esančių AE zonoje, infor
Tai nereiškia, kad JAV vy
macija automatiškai bus per riausybė nesistengia rasti išei
duodama įjos apdorojimo centrą čių. Bent 15 metų jų intensyviai
Vilniuje, po to pateikta visuo ieškoma, yra sukurtos net ati
menei.
tinkamos įstaigos (kai kurioms
šiuo metu gresia biudžeto maži
1944 m. sausio 9 d. Cleve- nimo kirvis), besistengiančios
rasti pastovią vietą, kurioje
« .
_.
"
« K " t i n v 8 « ^ e t u v o s preridentas būtų sukraunama apie 22.000
£ J 1 ^ 8 8 Smetona (g. 1874 m. tonų nuodingų atliekų — jų ra
dioaktyvumas aplinkai pavo

kas atsitiko. Paskutini žodi tardama palietė man veidą,
ir juodas debesis užgulė aikštę. Viskas paskendo
akliausiam juodume. Teatsimenu, kad man kojos
palinko ir atsisėdau ant suoliuko. Paskum staiga pra
švito, ir aš net aiktelėjau: sėdėjau ant aukščiausio Barsukyno krašto, apačioje skynime draikėsi skysto rūko
ruoželiai, anapus skynimo pro eglių viršūnes buvo
matyti tekančios saulės kraštelis. Sėdėjau po senu beržu,
po kuriuo ne sykį buvau sėdėjęs, ir žiūrėjau į vaikščio
t ą ir pervaikščiotą tą skynimą. Aukštai beržą kalinėjo
genys, ir medžio trupinėliai krito man a n t kelių.
Žemėliau į dešiną kažin kas sušnarėjo: iš urvo barsukas
iškišo galvą, pašniukstinėjo, pažvelgė į mane, sumirksėjo
ir vėl šmurkštelėjo atgal. Nejučia dvelktelėjo mintis: ar
ir jis matė tą patį, ką mačiau ai. Dingtelėjo ir senukas,
kuris su mano birbyne — sėdėjo šalia manąs. Pasukau
galvą į jo pusą, bet nebuvo nei jo, nei suoliuko. Tik tada
susigriebiau, kad ir aš sėdžiu ne ant suoliuko, o beržo
pašakny ant samanų kupsto. Nors galvoje tebeskambėjo
mergaitės žodžiai, ta tokia keista ašarinė polka ir la
bai gražus ponų dainavimas, vis tiek galvojau, kad tik
tokį nepaprastą sapną būsiu susapnavęs, bet ir vėl:
rankoje tebeturėjau tą keistą daiktelį, su kuriuo visą
naktį taip daugjrojau. Tebebuvo ir maišelis, užtrauktas
virvute. Patraukiau. Buvo pilnas tamsiai pilkų dulkių.

Bindokienė

jingas bent 10,000 metų (ir tai
labai optimistiškas apskaičia
vimas i
Buvo apsistota ties Yucca kal
nynu Nevados valstijoje, bet
specialūs sandėliai, jrengti
giliai žemėje po kalnais, pradė
tų veikti tik maždaug 2010
metais. Negana to, DOE nese
niai pranešė, kad yra pasiruo
šusi įvežti vartotas radioakty
vias lazdeles iš Europoje esan
čių
reaktorių,
kuriuose
atliekami įvairūs tyrimai. La
bai svarbu tą medžiagą apsau
goti nuo galimų teroristų ar ne
draugiškų valstybių, nes
lazdelėse yra sustiprinto uranijaus, tinkamo branduolinių
ginklų gamybai. Tikima, kad
saugiausia joms vieta — JAV.
Šių metų pradžioje netikėtai
atrastas bent laikinas atominių
atliekų sandėliavimo problemos
sprendimas. Amerikos indėnų
gentis — Mescalero apačai — su
tiko vyriausybei išnuomoti dalį
savo 720 kvadratinių mylių teri
torijos ploto, kuriame būtų
galima įruošti saugius san
dėlius, o vėliau visą pavojingąjį
jų tūrį pervežti į Yucca kalny
no urvus. įdomu, kad šių indėnų
teritorija New Mexico valstijoje
yra tik apie 50 mylių nųo Alamogordo vietovės, kur prieš pus
šimtį metų buvo pastatytos
pirmosios atominių tyrimų labo
ratorijos ir atliktas pirmosios
atominės bombos sprogdinimas.
Tai lizdas, kuriame buvo išpe
rėtas pavojingiausias žmonijos
sunaikinimo paukštis!
Mescalero apačiai ryžosi šiam
pavojingam, bet kartu ir pelnin
gam, žygiui (JAV vyriausybė
jiems sumokės 2 milijardus
dolerių nuomos), nes gentis
neturi ypatingų pragyvenimo
šaltinių, bedarbių yra apie 18
proc., o jaunimas, baigęs mokslus
JAV universitetuose, negrįžta į
tėviškę, nes nėra tinkamų dar
bų.
Kai kurios grupuotės kaltina
JAV vyriausybę ir DOE indėnų
išnaudojimu ir kritikuoja už
planus paversti nuošalų New
Mexico valstijos kampą pavojin
giausia planetos vieta. Bet kri
tikams atkertama, kad ato
minės atliekos bus saugiai
uždarytos plieniniame įpaka
vime, sukrautos cemento sta
tiniuose, tad neįmanoma jomis
užteršti vandenį ar orą, o. be to,
visa tai juk laikina... Žinoma,
Yucca kalnynas, kurio urvuose
tikimasi amžinai palaidoti šias
radioaktyvias medžiagas, dar
pažymėtas dideliu klaustuku
del kai kurių techninių bei
geologinių problemų. Žinant,
kad vyriausybės įstaigos per
daug niekad neskuba, Mescale
ro apačai, besidžiaugdami nau
jai atsivėrusių turtų galimy
bėmis, galbūt turės susigyventi
su bent 40,000 tonų. radioakty
viais nuodais pulsuojančia, pa
baisa savo pašonėje.

Tebežinojau, ką liepė su jomis padaryti, tai vėl
užtraukiau, kad kur kitur neisbaretyčiau. Norėjau pažiū
rėti, koks bus tas užmokestis. Ėmiau dairytis savo bir
bynės. Niekur nebuvo. J i dingo kartu su senuku. Ėmiau
net abejoti, ar tikrai ją buvau padirbęs. Bet tą daiktelį,
kurį senukas buvo sukeitęs su mano birbyne, įsikišau
į burną ir papūčiau. Balsas tebebuvo tas pats, koks buvo
ir sapne O gal ir ne sapne. Gal iš tikrųjų taip buvo Turė
jo būti. Jeigu nebūtu buvę, vargu ar žinočiau, ka su juo
daryti. Atsiminęs, kaip visas nuotykis prasidėjo, paringavau trumpą melodiją ir ėmiau klausyti. Galvojau, gal
mano birbynė atsilieps. Neatsiliepė. Aidas nuplaukė per
mišką ir nutilo. Dar porą kartų pakartojau, bet te išgir
dau savo paties balsą. Pakilau eiti. Vos kelis žingsnius
žengus, kėkštas paleido gerklę. Pirma tylėjo, tai sakė,
kad prieš mane šį rytą čia niekas nevaikščiojo. Ėjau ir
vis nieko negalėjau sugaudyti. Pasukau pro Ročpjaunį.
Vis norėjau sužinoti, ar tikrai taip buvo Ne, nesapna
vau, buvo. Radau, kur alksniukas buvo nupjautas. Ir
viršūnė, ir išsukas tebegulėjo toje pačioje vietoje, kur bu
vau numetęs. Birbynė tikrai buvo, tai ir senukas turėjo
būti. Kaip nebūdamas galėjo kažin kur nusinešti bir
bynę. Kaulinė dūdelė buvo ir tebėra labai tikra, tai kaip
ją galėjo atiduoti netikras senukas.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. sausio mėn. 25 d. pavertė observatorija, bet 1990
m. ji vėl buvo grąžinta katali
kams. Šiuo metu Tomsko apy
linkėse gyvena apie 800 lietuvių
tremtinių.
Peterburgo ir Karaliaučiaus sri
— Kaip g a l ė t u m ė t e religi
I klausimus atsako vysk,
ties — 1994 m. Šiemet ketinu niu, kultūriniu ir ekonominiu
Paulius Baltakis, O F M
apsilankyti Latvijoje, Estijoje, požiūriu a p i b ū d i n t i išliku
Ukrainoje, ir Baltarusijoje. Visų sius lietuvius?
— Kaip ruoiėtės š i a i toli
šių kraštų atstovus b u v a u susi
mai kelionei į Rusiją?
Sankt Peterburgo lietuviai
tikęs Čikagoje ir Vilniuje 1994
yra
susibūrę į Kultūros draugi
— Per Australijos lietuvių m. per Pasaulio lietuvių dainų
ją,
atšventusią
104-ąsias meti
ir
šokių
šventę.
Visi
jie
vien
dienas Adelaidėje (1994.12.261995.01.01) Pasaulio lietuvių balsiai teiravosi: „Kada mus ap nes ir yra išlaikę gražias kultū
bendruomenės pirmininkui B. lankysite?" tiktai sunku su rines ir t a u t i n e s tradicijas.
Nainiui užsiminiau, kad šią rasti laiko visų p r a š y m u s Tiktai iš tikrųjų sunki jų mate
rialinė būklė, nesant lietuvių
vasarą ketinu aplankyti Sibire patenkinti.
likusius lietuvius tremtinius.
Labai gražiai susiorganizavę kunigo, komplikuota yra jų re Lietuvių žurnalistų aajungo* pirmininkas Karolis Milkovaitis (dešinėje)
Jis pasiūlė vykti k a r t u ir Maskvos lietuviai, kurių čia liginė veikla ir visas lietuviškas kalbasi su Los Angeles, CA, Lietuvių radijo vadovu Vytautu Šeštoku.
Pasaulio lietuvių bendruomenės esama apie 3,500. Nuo 1992 m. kultūrinis darbas.
atstovui prie Seimo J . Gailai. jie subūrė pastovią lietuvišką
Šiandien labiausiai džiugina
Taigi su Gaila planavom kelio mokyklėlę „Šaltinėlis", turinčią Maskvos lietuvių bendruomenė.
nę, lankytinas vietas ne sykį 98 mokinius. Visi dalykai, iš Nors dauguma išjos narių reli
keitėme. Išvykome 1995 m. rug skyrus matematiką, y r a dėsto giniu ir t a u t i n i u atžvilgiu yra
sėjo 4 d. Lietuvos katechetiniuo mi lietuviškai. Greta veikia ir sukūrę mišrias šeimas, tačiau,
se centruose prisipirkome net 5 sekmadieninė mokykla prieš nepaisant ekonominių ir kito
Informacija užsienio lietuvių Medžiukas, vicepirmininkas vi
dėžes įvairių religinių knygų, mokyklinio amžiaus vaikams ir kių sunkumų, pajėgė organizuo
tarpe yra svarbus gyvybinis suomeniniams reikalams — Vy
kurias iš anksto nusiuntėme vyresniesiems, norintiems pra ti pastovią, valdžios jau pripa
veiksnys. Juo labiau veiklios tautas Šeštokas, iždininkė —
Lietuvos ambasadon i Maskvą. mokti lietuvių kalbos. Maskvo žintą, jos išlaikomą mokyklą,
Lietuvių žurnalistų sąjungos Rūta Šakienė, sekretorius —
Prie mudviejų dar prisijungė je gyvenantys lietuviai turi savo išsikovojo, kad būtų pastatytos
centro valdybos užmojai bei dar Petras Maželis.
Philadelphijoje gimęs, bet Lie kampelį senoje Lietuvos amba ir pritaikytos patalpos su spor
bai yra skirti vykdyti ir palai
Ši naujoji Žurnalistų sąjungos
tuvoje kunigų seminarijoje sadoje. Lietuvių bendruomenei to sale, biblioteka ir kitais
kyti gyvą informacinį-kultūrinį valdyba nutarė bendromis jė
mokęsis prel. Leonas Peck-Pe- vadovauja dr. Nijolė Martyniuk. būtiniausiais įrengimais. Sankt
ryšį lietuvių tarpe.
gomis siekti visiško žurnalis
čiukevičius, mėgstantis kelio Jiems daug moralinės paramos Peterburgo, Maskvos lietuviai
tinių tikslų bei idėjų įgyvendi
Paskutiniu
metu
Žurnalistų
nes. Kvietimus mums parūpino teikia Lietuvos Respublikos am susilaukia paramos iš Lietuvos
nimo.
Sibiro lietuvių sąjungos pir basada. Sankt Peterburge gyve Respublikos konsulato ir am sąjungoje įvykę pasikeitimai ir
nauji
planai
yra
pagyvinti
šios
Norėdamas plačiau painfor
mininkas, geologijos dr. Vilius na apie 2,000 lietuvių, kurie irgi basados.
sąjungos
veiklą
ir
palaikyti
pla
muoti
visuomenę, Los Angeles
Bernatonis, kilęs iš Viešintų ir turi 40 vaikų mokyklėlę, tik vis
Karaliaučiaus srities lietuviai tesnį ryšį su sąjungos nariais. Lietuvių radijas pakvietė Žur
j Sibirą išvežtas trejų metų — dar negauna patalpų. Peterbur- yra laimingi todėl, kad turi
Kaip daugeliui jau yra žino nalistų sąjungos pirmininką K.
1941 metais.
giškei lietuvių bendruomenei energingą lietuvį kunigą Anu
ma, praėjusių metų pabaigoje Milkovaitį padaryti pranešimą
vadovauja energingoji Veronika prą Gauronskį ir gražiai vei
išeivijos Lietuvių žurnalistų apie sąjungos tikslus — ryšį su
— K o k s buvo s v a r b i a u s i a s Bartkutė. Gražiai su lietuvių
kiančią lietuvių bendruomenę. sąjungos p i r m i n i n k ė R ū t a visuomene ir numatomus dar
šios kelionės tikslas ir a r jį kultūros draugija bendradar
Jų veikla būtų dar sėkminges Klevą Vidžiūnienė išvyko apsi bus ateityje.
pasiekėte?
biauja Lietuvos Respublikos nė, jei jiems daugiau dėmesio
gyventi į Lietuvą. Remiantis
Su K. Milkovaičio pranešimu
skirtų ir daugiau paramos teik Žurnalistų sąjungos statutu, iki verta susipažinti ir tiems, kurie
— Pagal Šv. Sosto man duo konsulatas.
tų Lietuvos konsulatas.
tus įgaliojimus, p r i v a l a u
naujų valdybos rinkimų sąjun negali girdėti Los Angeles radi
rūpintis visų už Lietuvos ribų
Sibiro lietuviai yra nepapras gos pirmininko pareigas perėmė jo laidų:
gyvenančių lietuvių katalikų
tai išsibarstę po didžiulius plo vicepirmininkas Karolis Milko
„Gal ne visiems klausytojams
sielovada. Subyrėjus Sovietų
tus, neturi jokių ryšių, todėl tik vaitis.
žinoma, kad Lietuvių žurnalis
Sąjungai, mano aptarnaujamos
mažuma dalyvauja visuomeni
Naujasis pirmininkas savo tų sąjunga Amerikoje atsikūrė
„vyskupijos" r i b o s l a b a i
nėje veikloje. Misionieriai nusi iniciatyva perorganizavo val 1953 metais ir nuo to laiko sėk
išsiplėtė. Todėl jaučiu tiesioginę
skundė, kad tik vienas kitas dybą ir į ją kooptavo naujus mingai gyvuoja. Bet, kalbant
pareigą susipažinti su mūsų
lietuvis pastoviai lanko pamal narius.
apie L. žurnalistų sąjungą, gal
tautiečių gyvenimu buvusiuose
das. Turbūt visų lietuvių ben
Dabartinis žurnalistų valdy reikia pirma sužinoti, kas y r a
komunistiniuose kraštuose bei
dras bruožas: jei nėra lietuvio bos narių sudėtis yra tokia: žurnalistas. Pirmajame Lietu
ištirti galimybes, kuo ir kaip
kunigo, nedalyvausiu religi pirmininkas — Karolis Milko vos žurnalistų sąjungos metraš
jiems galėtume pagelbėti. Teisy
niame gyvenime.
vaitis, vicepirmininkas — Ignas tyje, išleistame 1934 metais
be sakant, šiems žmonėms vis
Kaune, tuometinis sąjungos
— A r tie lietuviai, su "ko
ko trūksta, bet labiausiai jie
centrus. I Sibirą ištremtieji pirmininkas Izidorius Tamošai
riais s u s i t i k o t e , n e s i r u o š i a
prašė — atsiųsti lietuvi kunigą.
neturėjo jokių teisių ir sąlygų. tis rašė: 'žurnalisto misija yra
grįžti Lietuvon? Ko jiems la
Sankt Peterburgo ir Maskvos
Vėliau, kai juos reabilitavo, kai labai kilni, bet ir be galo atsa
b i a u s i a i t r ū k s t a , k a d jie
lietuviai būtų patenkinti, jei
kurie grįžo Lietuvon ar persikė kinga. Žurnalistas turi būti
a t s i d u r t ų tėvynėje?
lietuvis kunigas juos aplankytų
lė į kitus kraštus. Organizuotis pranašas ir tautos auklėtojas.
bent 2-3 kartus per metus, o
1993
m
800
Sibiro
lietuvių
į tautinius vienetus jie teišdrįso Jis turi būti tiesos, gėrio ir
Vysk. Paulius Baltakis, OFM
Sibiro lietuviai norėtų, kad
buvo parašę pareiškimus grįžti tiktai 1991 m. Dė! įvairių prie grožio mokytojas. Vadinasi, žur
lietuvis misionierius, ilgesniam
Karaliaučiaus srityje apytik į Lietuvą Kiek iš jų grįžo ir kiek žasčių, — gal net dėl tūnančios nalistui n e u ž t e n k a tik in
laikui apsigyvenęs, padėtų su riai gyvena 19-40,000 lietuvių. yra norinčių grįžti šiuo metu, baimės, neryžtingumo, — teįsi- formuoti visuomenę, jis turi ją
sisiekti su po platųjį Sibirą Dauguma jų, panašiai kaip ir nežinoma. Tiktai, pavyzdžiui, iš kūrė tiktai penkios bendruome ir formuoti'.
išsisklaidžiusiais lietuviais ir Maskvoje ar Sankt Peterburge, Tomsko išvykusių 12 šeimų, nės. O ir šios, neturėdamas pa
^Tuose keliuose žodžiuose pasa
suburtų bendruomenes. Šiuo buvę Sibiro tremtiniai, negalėję septynios grįžo atgal. Sibire talpų ir didesnės paramos iš Lie
kyta viskas apie žurnalistą ir
metu tebėra tiktai penkios orga įsikurti Lietuvoje. Katalikų sie tremtiniai gauna kur k a s dides tuvos valdžios, vos ne vos
žurnalizmą. Tų principų laikė
nizuotos lietuvių bendruome lovada rūpinasi Telšių vyskupi nę pensiją, negu vietiniai, vie laikosi.
mės praeityje ir stengsimės lai
nės, jungiančios po 40-100 vy jos kunigas Anupras Gaurons- nąkart per metus nemokamą bi
Mano linkėjimai daugiau nu kytis ateityje. Bet žurnalistai
resnio amžiaus tremtinių. Lai kis. J a m jau pasisekė suorgani lietą trukiniu keliauti per visą
kreipti į Lietuvos valdžią ir neapsieina be ryšio su visuo
mei, mūsų viešnagės metu No zuoti 8 k a t a l i k i š k a s ben Rusiją, veltui važinėja po mies
Vakaruose gyvenančius lietu mene, taip pat be jos paramos.
vosibirske vyko Rusijos ir Ka druomenes, parūpinti patalpas tą. Be to, kai kurie, sukūrę miš
vius: daugiau parodykite broliš Kadangi dabartinė LŽ s-gos cen
zachstano vyskupų konferenci — daugiausia Vokietijos vysku rias šeimas, prakutę, turi gerus
kos meilės ir supratimo, užsa tro valdyba sudaryta iš Los An
ja ir Sibiro kunigų suvažiavi pijų padovanotas koplyčias. Šis darbus. Beveik visos bendruo
kykite lietuviškos spaudos, geles mieste gyvenančių žurna
mas. Taigi man buvo gera pro kunigas kartu su lietuvių ben menės nusiskundė, kad dabar
parašykite Kalėdoms ar Vely listų, tai norime sueiti į arti
ga susipažinti su visa lietuvių druomenėmis rūpinasi katalikų tinė Lietuvos valdžia jais visiš
koms sveikinimą, suraskite per mesnį sąlytį su lietuviškąja
sielovada Rusijoje, Sibire ir bažnyčios ir kultūros centro sta kai nesirūpina, neskiria jokio
Lietuvos vyskupus kunigą, ku visuomene ir todėl vasario 23 d.
Kazachstane. 50 Sibire dirban tyba Tilžėje. Lietuviškas mo dėmesio. Jei persikeltų Lietur
i s g a l ė t ų ju68 nuolatos parapijos salėje rengiame ren
čių kunigų mielai sutiko tar kyklas čia lanko 318 Karaliau
ginį, į kurį labai kviečiame
von, gyvenimą sunkiausia rei- laptarnauti.
pininkauti, o viena lietuvių čiaus srities lietuvių vaikų.
visus Los Angeles tautiečius.
ketų pradėti trečiąsyk.
šeima jau atsiliepė. Misionieriai
— Kokia jūsų būsimoji ke Atsilankę neapsivilsite, o mūsų
Kaip jau minėjau, Sibire lie
—
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pakartojo lietuvių prašymą —
sąjungai padėsite išsilaikyti.
tuviškosios bendruomenės tėra čių, k u r i e m s skubiai būtina lionė?
Sibirui reikia bent vieno Lietu
susiorganizavusios tiktai pen p a g a l b a ? O g a l b ū t ji jan tei
—
Vasario
pradžioje
ruošiuosi
Be minimo renginio artimiau
vio kunigo šiuos prašymus per
kios — Novosibirske, Tomske, k i a m a ? K o k i u a d r e s u j ą aplankyti Argentinos, Brazilijos sias centro valdybos užmojis yra
daviau arkiv. Audriui Bačkiui,
Bamaule, Krasnojarske ir Igar siųsti?
ir Urugvajaus lietuvius. San išleisti „Lietuvis žurnalistas"
Lietuvos vyskupų konferencijos
koje. Novosibirske įsisteigusi
—
Jų
materialinė
padėtis
yra
Paule Sv. Juozapo parapija leidinį. Apie tolimesnę mūsų
pirmininkui. Jis tikisi, kad kurį
15 mokinių pastovi mokyklėlė labai panaši į Lietuvoje gyve (Brazilijoje) 1996 vasario 16 d. veiklą visuomenė bus rūpestin
nors iš šiemet įšventintų kunigų
dėl sunkių susisiekimo sąlygų nančių. Ko jie laukia labiausiai švenčia 60 metų sukaktį. Be to, gai informuojama.
pasiseks įkalbinti, kad šis sibi
iširo. Lituanistiniai kursai, — lietuviško kunigo, lietuviškos San Paulo kardinolas Arus
Tad pakartotinai valdybos ir
riečių pageidavimas būtų paten
kuriuos lanko 5-7 klausytojai, dar spaudos!!! Jei kas galėtų užsa kviečia apsilankyti ir akis į akį savo vardu kviečiu mus parem
kintas. Lietuvių pageidaujamos
šen ten tebeveikia.
kyti lietuvišką laikraštį, ar aptarti lietuvių sielovados rei ti ir atsilankyti į mūsų renginį".
literatūros mėginsime nusiųsti
nusiųsti
knygų, — organizuotų kalus BraziHjoje. Šv.
įdomiausias
miestas
yra
Tom
š Juozapo Baigus
šį informacinį pokalbį.
per Lietuvos ambasadą Mask
skas,
buvusi
Sibiro
sostinė,
lietuvių
bendruomenių
adresai
parap.
kleb.
kun.
J.
Šeškevičius radijo3 vadovas Vytautas Šeš
voje
įkurtas 1604 m. kazokų įgulos, yra „Pasaulio Lietuvyje". Turiu šiemet išeina pensijon. Neturi- tokas padėkojo K. Milkovaičiui
iŠ kurios 109 kareivių, 32 buvo' beveik visų Sibire dirbančių me lietuvio kunigo, galinčio eiti už mintis ir planus. Tuo pačiu
- Kokias vietas aplankėte lietuviai. Prieš 1917 m. Tomske
misionierių adresus. Kreiptis: šias pareigas.
palinkėjo geros sėkmės toli
ir kokie miestai, gyvenvietes, gyveno 35,000 lietuvių, veikė 24
Bishop P. A. Baltakis, O. F. M.
a s m e n y s ar lietuvių saleles visuomeninės organizacijos, tu
- Nuoširdžiai dėkojame už mesniuose Žurnalistų sąjungos
361 Highland. Blvd. Brooklyn,
jus labiausiai n u s t e b i n o ar rėjusios savo knygų leidyklą.
i š s a m i a s ir į d o m i u s at darbuose.
N.Y. 11207. U i jūsų paramą ir
Vytautas Šeštokas
sudomino?
Lietuviai čia buvo suorganizavę pagalbą nuoširdžiausiai dėkoju. sakymus. Džiaugiamės, kad
jūs šikart aplankėte tuos,
Suvalkų trikampį aplan lietuvišką batalioną kovai su
kurie per tiek dešimtmečių
—
Koks
skirtumas
tarp
už
• Mokslininkė, archeologė,
kau hemai kasmet. Ir pirmąsyk bolševikais. Lietuvių tremtiniai
jūsų
paguodos i o d i i o ir ap
sienyje
ir
plačiuose
Rusijos
1
antropologė dr. Marija Gimbu
istorijoje sią, 1995 m. vasarą, 61 į Tomsko sritį pradėti gabenti
p l o t u o s Išsibarsčiusių lietu silankymo b u v o labiausiai
tienė gimė 1921 m. sausio 23 d.,
Punsko parapijos lietuviui su po 1831 m. sukilimo — tada bu
vių? Ko galėtumėte jiems reikalingi. Telydi dangus
vo
atgabenta
5,000,
o
po
1863
m.
teikiau Sutvirtinimo Sakra
mirė 1994 m. JAV.
visus jūsų darbas, lygius Ir
mentą lietuviškai. Kitus Lenki — 10,000 lietuvių. Pirmoji kata palinkėti?
• 1888 sausio 27 d. „Na
kelius.
jos miestuose gyvenančius lietu likų bažnyčia Tomske pastatyta
— Vakaruose gyveną lietu
tional • Geographic" draugija
vius aplankiau 1986 m., Vengri lietuvio pranciškono 1836 m. viai galėjo laisvai burtis, kurti
Kalbėjosi kun. K. J. buvo inkorporuota Washington,
jos lietuvius - 1993 m., Sankt Bolševikai šią bažnyčią 1927 m. savo parapijas ir kultūrinius
Ambrasas, S J DC.

IŠ ŽEMYNO Į ŽEMYNĄ

APIE ŽURNALIZMĄ IR
ŽURNALISTIKĄ

i

C L A S S I F I E D GUIDE
MISCELLANEOUS
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312-779-3313
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..Shingle" stogai ir visų rūšių
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tel. 708-969-2668.
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• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodama narnu*
• Apartmentus ir žemą
» Pensininkams nuolaida

; KMIEClk KAITOS?
7922 S. PtfMkl U ,
l*j4345S.ArdMf A*c

DANUTĖ MAYER '
284-1900.
Jei asssS paduoti sr pirkti namus,
ini
iUsysr.Jipropstsmaus. Įkainavimas vaitui.

J a u n i m o Contr* Chicogojo iš
n u o m o j a m o s malonios patal
p o s dideliems ir mažiems, vie
šiems ir šeimyniškiems parengi
mams: didžioji ir mažoji salė,
kavine ir kt Geros sąlygos. Pasitei
raukite darbo dienomis nuo 10 iki
5 vai. pas administratorę Skirman
tą MlgHnierto, 3 1 2 - 7 7 8 - 7 5 0 0 .

ŽODYNAI: Dabartini** Lietuviu.
K d b M Žodynas, 1993 m . 967 psl..
50.000 žodžių lizdų, 27x20 cm, kietu abdaru. $25 US (čekiu arba money order).
Turime įvairių dviejų kaStų iodynų,
kitų lletuvttfcų knygų, mustfcoe,
žemėlapių. Norint sąrašo, siųskite
adresą Vytui Stoikui, AO SS, Corrtrtnto Postas, 2006 VSnius, Ltatuva/Uthua*Ma (LT).

FOR RENT
FOR RENT
1 bdrm. apt. incld. heat, gas, stectricity. Laundry facilieties available. Call: tai. 708-871-4388.

US. Savines Bonds
MakeGreatGiffc

A pobfk vrrv (fr of.trm. ąj—fiaaai

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI
LEIDINIAI
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara
vykas. 590 psl
ŽIEMOS ERŠKĖTIS. Premijuoti eilėraščiai. Juli
ja švabaitl. 86 psl
SUKŪRIMAS AR EVOLIUCIJA KAS TIESA? Iš
anglų kalbos vertė Al. Lukšienė. 58 psl. .
TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pi. Narutis. 403 psl.
SUNAIKINTOS PASTANGOS. Romanas. Vladas
Vailionis. 176 psl
ŽMOGAUS MEILĖS. Ant. Paškus. 158 psl. ..
LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945-1990.
Red. K. Bradūnas ir R. Šilbajoris. 861 psl.
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORUA.
1918-1940 J Jakštas. 272 psl
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS. D. Birv
dokienė. 364 psl
LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmo Pas. Liet. Kongreso įspūdžiai. Leon. šimutis. 317 psl
<
Kiet. virš.
GERIAU JUOKTIS NEGU VERKTI. Vladas VTjeikis. 288 psl
NUO DŪŠIOS IKI TIBERIO. Atsiminimai. I, II, Dl
t. L. Tulaba. Visi 3 tomai
MANO TĖVYNĖ. Vidūnas. 79 psl
GYVENIMO AKIMIRKOS, I d. Atsiminimai. L.
Dambrauskas. 675 psl
GYVENIMO AKIMIRKOS. II d. Atsiminimai. L.
Dambrauskas. 461 psl
SAULĖGRĄŽŲ TVANAS. Apsakymai. Nijolė Jan
kutė. 192 psl

$20.00
$3.00
$4.00
$17.00
$6.00
$6.00
$30.00
$15.00
$15.00
$8.00
$12.00
$8.00
$15.00
$4.00
$10.00
$8.00
$6.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti.
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta pasiunti
mo išlaidos. Illinois gyv. pridedame State sales tax 8.75%
nuo knygos kainos.

20,000 RB. UŽ ŠPOKO
GALVĄ

DRAUGAS, kstvirtadiems, 1996 m sausio mėn. 25 d.

Špokas, matyt, pavargo, gal ir
spaudimas pakilo. I paskutinįjį
klausimą, ar galiu paskelbti jo
tikrąją pavardę, Špokas atsako
energingai purtydamas galvą:
— Ne, negalima...
Gatvėje buvę miškinio bend
ražygiai man paaiškino, kad
špokas turi priešą. Jo ne
draugas gyvena Jungtinėse
Amerikos Valstijose, yra šioks
toks visuomenės veikėjas, turi
dolerių. Amerikoje gyvenantis
lietuvis nekenčia Špoko, nes
Špoko būrio vyrai sušaudė
Kelmą. Sušaudė už reikalą — už
per didelę meilę tarybų valdžiai.
Kelmas turėjo brolį. Sušaudy
tojo Kelmo brolis ir yra tas
amerikonas. Apie šiuos gimi
nystės ryšius, tiesa, mažai kas
šiandien žino, nes amerikonas,
begyvendamas anapus vande
nyno, pakeitė pavardę. Dabar jis
ne Kelmas...
„Valstiečių laikraštis"
1995.12.05

Mylimai Motinai

A.TA.
GINTARAS VISOCKAS
EUGENIJNAI BOGUTIENEI
Partizanas Špokas — nešne laikais buvo nemaža pinigų
suma.
U
i
tokią
prenųją
galėjai
kus. Visą laiką kalba nenoromis
staiga užbaigus žemiškąją kelionę, atsiskyrimo
susiręsti tvirtą trobą, o gal net
— iš jo reikia kiekvieną žodi
trobą ir ūkini pastatą. Ir seniai
skausme pasilikusias dukteris VITALIJA. NIJOLE.
išpešti. Be to, jis vos girdi, taigi
mtmmmšk
ttmbimBkmtaiĘFBIRUTĘ, sūnų JONĄ, jų šeimas ir gimines Lietuvoje
kiekvieną sykį man tenka
tis Špokui suleido ne vaistų, bet
šaukti.
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.
migdomųjų, nuo kurių žmogus
Kairioji plaštaka — be pirštų.
tris paras vemia.
Stasė ir Cezaris Surdokai
Kai jį, vaistais kietai užmigdy
Laužikai
pardavė
Špoką
už
Linas Surdokas su šeima
tą, rogėmis vežė į Kupiškį pas
20,000
rublių,
bet
pinigais
jiems
tardytojus, viena ranka vilkosi
per sniegą, per pusnis. Ir sušalo pasinaudoti neteko. 1950-ųjų
į ledą. Tris pirštus po to teko pavasarį į Laužikų sodybą su
gužėjo būrys partizanų. Iš parti
amputuoti.
Mirus mokytojai
Atvedę mane pas savo bičiulį zanų veidų Laužikai suprato —
A.tA.
Špoką, buvę Panevėžio apskri miškiniai viską žino. Buvo pa
skelbtas
nuosprendis.
Šią
sceną
ties partizanai lyg susitarę tvir
EUGENIJAI BOGUTIENEI,
tino, jog Špokas pokario metais matęs liudininkas sakė, kad
buvo bernas judrus, linksmas, senis ir senė prieš pat mirtį kibo
reiškiame užuojautą jos dukterims BIRUTEI, NI
mėgstantis iki ašarų pats pasi vienas kitam į atlapus. Susiki
JOLEI, VITALIJAI ir sūnui JONUI bei jų šeimoms.
juokti ir kitus prajuokinti. Ir bo kaip reikiant. Senis rėkė ant
senės,
kam
tąjį
įkalbėjo
išduoti
Prisimename mielą velionę savo maldose bei mintyse.
slapyvardė, jų supratimu, jam
Špoką,
o
senė
kriokė
ant
savo
prigijo dėl to, kad labai jau pri
minė nerūpestingai švilpaujan senio, kam ją raginęs parsiduoti
„DRAUGO" RĖMĖJAI
Aleksandras ir Genovaitė Rodžiai
tį, pavasariu niekaip neatsi raudoniesiems. Sušaudytieji
Laužikai
turėjo
mažametį
ber
džiaugiantį varnėną.
niuką. Partizanai berniuko,
Aukos už kalėdines atvi
Šiandien linksmumo Špoko
žinoma, nelietė. Berniūkštį, rutes ir kalendorių.
veide nepamatysite. Nepaste
matyt, išaugino kaimynai.
bėsite jo veide ir baimės, liū
Laužikų atžala turėtų šiandien
10.00 dol. Brigita Tamo Mes užaugsim dideli ir stiprus sesučių globojami.
A.tA.
desio, pykčio žymių. Špoko akys
Nuotr. Jono Dilio
dar būti gyvas, bet kur jis šiūnas, St. Pete Beach, FL;
greičiau viskam abejingos. Tar
gyvena, niekas nežino. Gal Ramutė Bergstrom, N. Miami,
JUOZUI ŽILIONIUI
si pasaulis eitų savo keliu, o
Angeles, CA; Balys Raugas,
pakeitė pavardę?
FL;
Nelė
Mockuvienė,
Yucaiga,
ls,
IL;
Elena
Grigaliūnas,
Palos
Špokas — savo. Stalas, prie ku
mirus, žmonai ONAI, dukrai VIOLETAI, sūnui EGI
Špokas papasakoja ir apie tai, CO; dr. A. Dainius, Dalias, PA; Hills, IL; A. B. Juozapavičius, Delran, NJ; Sofija Salienė, St.
rio kartu su juo sėdime, nukrau
Petersburg Beach, FL; Nijolė
DIJUI, jų šeimoms ir visiems artimiesiems reiškiame
tas vaistais, receptais. Buvu kaip jam pavyko dvyliktą kartą Br. Raila, Los Angeles, CA; Etobicokė, Ont. Kanada; Myko
Dumbrytė, Chicago, IL; An
siam miško broliui ne per se sėkmingai pasprukti stribams iš Aldona Ruth, Oak Lawn, IL; las Gavelis, North Andover,
gilią užuojautą.
tanas Lukoševičius, VVoodhaniausiai atlikta sudėtinga pat panosės. Padėtis, atrodo, Tony Mace, Pompano Beach, MA; Jurgis Gepneris, Union
ven,
NY;
Anatolijus
Milunas,
Clevelando ateitininkai
operacija, ir jis dar ne visai atsi buvo beviltiška: jis bunkeryje — FL; Ruth A. Wallash, Aldan, Pier, MI; V. ir A. Šarka, Cash
Downers Grove, IL; R. Kubilius,
PA;
V.
Monkus,
Chicago,
IL;
ievs,
NC;
Valentinas
Ramonis.
vienui
vienas,
o
slėptuvę
apsu
gavęs, išblyškęs lyg drobulė.
Valentinas Bužinskas, Chicago, Lemont, IL; J. ir J. Mockaitis, Evanston, IL; V. J. Žemaitis, St.
Špokas šypteli tik tada, kai pę gal kelios dešimtys rusų ka IL; Bronė Dirmantas, Chicago,
New Buffalo, MI; Elena Jasai Catharines, Ont.. Kanada; Kla nas, Toronto, Ont., Kanada; Ce
Berwyn, IL; Pranas Gustas,
ima pasakoti, kaip buvo suim reivių. Špokas nusprendžia susi IL; D. V. Dikinis, Sonoma, CA;
tienė, St.,Petersburg, FL; Mari ra Stankus, St. Catharines, sar Surdokas, Baltimore, MD; Sudbury, Ont., Kanada; C.
sprogdinti.
Granata
nesprpgsta.
tas. Liūdna ta jo šypsena:
M. Tamulaitienė, Toronto, Ont., ja Neniškienė, Chicago, IL; Ont., Kanada; Juozas Kapočius,
— Pramerkiu akis. Ogi šalia Tada jis atidengia bunkerio Kanada; Nijolė Kaveckas, Oak Jonas Kvietys, Dayton, OH; An Cotuit, MA; J. Labanauskas, St. Petras Palys, Richmond Hill, Geležiūnas, Chicago, IL.
stovi ruskis, jo kepurėje raudo dangtį, ima netvarkingai Lawn, IL; Bronius Zokas, West- tanas Sereika, Chicago, IL: Pcte"Beach, FL; A. Landsbergis, NY; Vytas Kardokas, Oak
15.00 dol. John Lukšys,
nuoja žvaigždė. Pirmoji mintis šaudyti į visas puses ir puola į land, MI; K. Kizlauskas. W. Emilija Stankevičius, Port Col- Freeport, N Y; Narcisas Kreivė Lawn, IL; Petronella Anta- Oakville, CT; S. Galesienė, Chi
— kuo greičiau nudėti tą para brūzgynus, į pačią girios tank Bloomfield, MI; Norman Burš- borne, Om Kanada; Kotrina nas, Edgevvater, FL; K. Žu kauskas, Worcester, MA; E. ir cago, IL; Monika Stanaitis, Chi
v
zitą, tą niekšą. Kyšt ranką mę, kiekvieną akimirką lauk tein, Skokie, IL; Veronika Graudis.OTilltovvn, NJ; Ramin tautas, Pompano Beach, FL; R. Silgalis, Euclid, OH; Stasė cago, IL; James Štokas, Stuart,
damas,
kada
gi
ateis
paskutinio
Ančiulis, Twin Lakęs, WI; FL; Vacys Saliklis, Hickory
kišenėn, kurioje visuomet laiky
Miliūnas, Downers Grove, IL; ta ir Algirdas Marchertas, Saint Vytautas Janulaitis, Oak Lawn,
davau pistoletą. O ten — tuščia. ji. Paskutinioji neatėjo. Gal ru Vytautas Biliūnas, Palm Beach Charles, ĮL; E. ir M. Stanat, IL; Povilas Matiukas, Chicago, Jonas Kelečis, Chicago, IL; K. Hills, IL; Juozas Baužys, Orfeind
į_-Kaipgi taip? Kur mano ištiki sai nesitikėjo, kad Špokas ban Gardens, FL; Petras Bielinis, Englewood, FL; Romanas Vil IL; Anele Kupinskas, Malibu, Valis, Maywood, IL; Sofija Park, IL; Julia N. Stork, Leeds,
masis revolveris? Gal kitoje dys prasiveržti, gal dar kas nors Cleveland, OH; Česlovas Rama kas, Deerfield Beach, FL; An CA; Julius Staniškis, Cleve Palionienė, Peoria, AZ; K. Toto AL; B. Kymantas, St. Peters
kišenėje? Bandau kita ranka jiems sutrukdė, bet partizanas nauskas, Chicago, IL; Pranas tanas Rukšėnas, Cleveland, land, OH; A. Grybauskas, Brid- raitis, Springfield, IL; Pranė burg, FL; Romas Malėla, Melroieškoti ginklo, bet kad ji, jaučiu, kaip nėrė į girios glūdumą, taip Šalkauskas, Oak Lawn, IL; J. OH; Stasė.Mikelevičius, Home- geview, IL; Emilija Pakštienė, Marcinkus, Oak Lawn, IL; L. se Park, IL; Aldona Svalbonas,
grandinėmis tvirtai prikabinta ir nunėrė. Jo niekas nesulaikė, Lapinas, Rochester, NY; P. town, IL;.E. Šlekys, Toronto, Chicago, IL; Magdalena Petra Bichnevičius, Cicero, IL; John Richmond Hill, NY; Bronė
E. Waylonis, Fairfax Station,
prie sienos. Ir tik tada supratau, niekas nesurado.
Svipas, Willowbrook, IL;
Molis, Shrewsbury, MA; Joe Ont., Kanada; Apolonija Wed- vičius, Sykesville, MD; Romas
VA; Anna Meidunas, Balti
Daugiau
Špokas
nieko
nebe
- kad ruskis manęs visiškai nesi
Gražina Amonas, Moraga, CA;
Urka, Gloucester City, NJ; Z. rycka, Roįk Hill, SC; Elena Kasparaitis, Downers Grove, IL;
more, MD; J. Sodaitis, Ormond
baimina — plačiai išsižiojęs, kad pasakoja.
Lukauskas, Kenosha, WI; Sta Rūkas, St. Pete Beach, FL; Ona Kavaliūnienė, Cleveland,
Leonas ir Ona Sabaliūnas, Ann
Beach, FL; E. N. Radvenis, Los
— Jūsų grupė likvidavo kom
juokiasi, kad juokiasi...
sys Sližys, Dearborn Hts, MI; J. Gailutė Palionis, Madison, WI; OH; Birutė Januškaitė, WindArbor, MI; A. Jesmantas, River
Špoką išdavė Laužikai. Tie jaunuoliškus šokius Šimonių Povilaitis, Omaha, NE; Rita ir V. Krikščiūnas, Wasaga Beach, sor, Ont., Kanada; Jadvyga Angeles, CA; Emilija Mikalonis, side, IL; Adolfas Sabaitis,
Los Angeles, CA; F. Mockus, To
patys Laužikai, pas kuriuos gy miestelyje? — teiraujuosi.
Kastytis Giedraitis, Livonia, Ont., Kanada; dr. Justinas Ku Tamaševičienė, Chicago, IL; A.
ronto, Ont., Kanada; Asta Brockton, MA; Romas Zorska,
— Taip, aš ten buvau...
dėsi daug sužeistų miško brolių.
MI; Jonas R. Karuža, Chicago, dirka, Baltimore, MD; Kazys Jankūnas, Cicero, IL; Stasė
Reitnerienė, Orland Park, IL; University Hts, OH; Gintė
— Jūs per pačius trėmimus
Vos tik kokį Šimonių girios
IL; Genevieve Maciūnas, Jupi- Urbsaitis s Gulfport, FL; Jonas Stanęlienė, St. Petersburg
Damušytė, Woodhaven, NY; S.
partizaną kliudydavo stribo susprogdinote rusų sunkvežimį ter, FL; Vytautas Grybauskas, Latvys, Chicago, IL; Albertas Beach, FL; Stanley Mikalaus Stasys Martinkus, Omaha, NE; Vaškys, St. Pete Beach, FL; Ed
Juozas Plečkaitis, Racine, WI;
kulka, tuoj pat jį gabendavo pas Svėdasų — Kupiškio plente?
Daytona Beach, FL; K. A. Gird Misiūnas, Gulfport, FL; Justi kas, Cleveland, OH; Zenonas
dr. R. Šomkaitė, So. Orange, vardas Skiotys, Livonia. MI; P.
—
Taip,
aš
dalyvavau
toje
Laužikus. Partizanai aklai pasi
vainis, Lisle, IL; A. Girnius, nas Dėdinas. Oak Brook Ter- Pajaujis, Clinton Twp, MI; An
NJ; kun. J. Liauba, Hamilton, Plechavičius, Oak Park, IL;
tikėjo Laužikais. Dar taip ne operacijoje...
Roslindale, MA; Vincas Mamai- race, IL; R. Buntinas, Niles, IL; tanas Andrijonas, Oak Lawn,
— Jūs Maskvoje, Butyrkų tis, Sunny Hills, FL; Kostas Marytė Čemiūtė, Hinsdale, IL; IL; V. Vaicjurgis, Dorchester, Ont., Kanada; V. Miškinis, Dana Bendikas, Deerfield, IL;
buvo atsitikę, kad seniai paves
B. Stočkus, Los Angeles, CA;
tų — neparūpintų tvarsliavos, kalėjimo vienutėje, išsėdėjote 10 ir Donata Burba, Western Raimonda Mikatavage, Hamps- MA; Antanas Urbonas, Toron Cleveland, OH; Albertas Matu
Bruno G. Shotas. Oak Lawn. IL.
lis,
Chicago,
IL;
Juozas
Raškys,
medikamentų. Giliai tikintys metų?
Springs, IL; R. Kinderis, Wau- tead, MD; Danutė Sūdžiuvienė, to, Ont., Kanada; Juozas ir Julia
Maria Kucinas, Downers Grove,
New
Britain,
CT;
Henry
Kačins
— Taip, žinau, ką reiškia būti kegan, IL; John Kiemaitis, Raton Sunny Hills, FL; A. Mikučaus- Navakas, Gulfport, FL; Zigmas
buvo tie Laužikai. Partizanais
IL; Eugene Smilgys, Michiana
kas,
Oakbrook
Terrace,
IL;
rūpindavosi tarsi savo nuosa patupdytam į vienutę...
Rouge, LA; Kazys Barunas, Or- kas, Lemont. IL; Vitalis Žu Žiupsnys, Oak Lawn, IL; R. V.
Shores, IN; Balys Auginąs.
Leonas
Morkūnas,
Chicago,
IL;
Ir daugiau — nė žodžio.
vais vaikais. Viskas prasidėjo
mond Beach, FL; Vitalis Um kauskas, Woodhaven NY; Vy Vilkutaitis. Cleveland. OH;
Lyndhurst, OH; A Gverzdys.
Leonas
Rudziunas,
Stoughton,
Atvedę pas Špoką žmonės brasas, Lemont, IL; E. Senkus, tautas Eringis, Baltimore, MD; Jonas Mockaitis, New Buffalo,
tada, kai už Špoko galvą Kupiš
St. Catharines, Ont., Kanada:
MA;
Irena
Alantienė,
Redford,
kio saugumas pažadėjo 20 tūks man rankų mostais rodo, kad Daytona Beach, FL; A. Lingis, V. Cyvas, Cleveland, OH: A. MI;
MI;
Gražina
Budrytė,
Chicago,
Kiekviena auka yra lašas
tančių rublių 20 tūkstančiu tais laikas partizaną palikti vieną. Great Neck, N Y; Elena Jenec- Norkeliunas, Waterbury, CT;
10.00 dol. M. Trapikienė, IL; Mary Evinskas, New Port naujos gyvybės vieninteliam
kienė, Warren, MI; J. E. Monika Steikūnienė, Highland.
Richey, FL; Ema Žiobrienė, Hic- užsienio lietuvių dienraščiui.
Zubrickas, Grand Junction, MI; IN; Valerija Šimkus, Naper Chicago, IL; Malcolm C. Freekory Hills, IL; F. ir J. Bobinas,
man.
Pittsburg,
KS:
Julius
B. Zapasnikas, So. Orange, NJ; risto, IL;
Bulota. Littleton. CO: P. BernoAlfonsas Jankauskas, Woodhatavičius, Lockport, IL; Romas B.
10.00
dol.
D.
R.
Nasvytis,
ven, NY;
Euclid, OH; Aldona Kamantas, Špokas, Ithaca, NY; D. ir A. Sta
10.00 dol. C. Davidonis, Downers Grove, IL; Ona Motie šaitis, La Grange, IL; Ona
Siuntiniai j Lietuvą laivu su pristatymu į namus.
Chicago, IL; Vytenis Šilas, Chi jūnas, Prescott, AZ; Jonas Maskoliūnienė, Waukegan, IL;
cago, IL; Kęstutis Chesonis, Švarcas, Wickliffe, OH; V ir A. Vytautas Šemiotas. Riverside,
Baltimore, MD; Julia Oreska, Budrioni3, Seminole, FL; Vera IL; Ona Totoraitienė. Salida,
Deerfield Beach, IL; R. Tamo- Paulionis, Sun City West, AZ; CO: Elena Balčiūnas, Pompano,
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
shunas, VVebster, NY; Koste V. Gražulis, VVeštland, MI; FL; P. Kripas, Toronto. Ont.,
Mikužis, Oak Lawn, IL; Bernar Algirdas Gustaitis, Los Angeles, Kanada; A. Bobelis. MassapeKomercinės siuntos pagal susitarimą.
das Brizgys, Farmington Hills, CA; Mykolas Deveikis, Darien, qua Pk. NY; Linas ir Emily
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui.
MI; Tomas Remeikis, Palos Hil- IL; Bernardas Brazdžionis, Los Regis, Bisbee, AZ; A. Radžiū

TRANSPAK

Pinigai pervedami doleriais.
Sutvarkomi palikimai.

MAISTO SIUNTINIAI.
T a s pats patikimas ir nebrangus p a t a r n a v i m a s
Naujos didelės ir patogios patalpos

BALTIA E X P R E S S C O L T D . ,
Prmz. Vidmantas Rapftys

Geresniam klientų patarnavimui BALTIA E X P R E S S persikraustė
į naujas didesnes, patogias automobilių pastatymui p a t a l p a s .
Naujas adresas:
8327 S. PULASKI R D .
C H I C A G O , IL 60652

1 -800-SP ARNAI
Lietuvos savanoriai ir kauliai pria Natinomojo kario kapo kelia Vyčio
Kryiiaun vėliavą 1996 m. lapkričio 23 d.. Kariuomene* tventeje.
Nuotr Prano Abelkio

1 -800-772-7624

Laukiame jūsų siuntinių laivu ir lė\tuvu mošų naujoje įstaigoje.

Du patys populiariausi - už $39- ir $98.$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi),
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai.
aliejus^nėsos konservai, aspirinas, multivitaminai.
$98.- dešra (rūkyta), misos konservai, šprotai,vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūns, sausainiai,
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta,
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos,
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai,
konservuoti
agurkai,
šokoladas,
aspirinas.
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7772

6

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. sausio mėn. 25 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Palaimintojo a r k i v y s k u p o
Jurgio Matulaičio 69-tosios
mirties metinės bus paminėtos
šį sekmadieni, sausio 2 8 d . Š v č .
M. Marijos Gimimo parapijoje.
10:30 vai. r. aukojamos iv. Mi
šios parapijos bažnyčioje; tuoj po
pamaldų parapijos salėje vyks
akademija, kurioje pagrindinė
paskaitininke yra redaktorė
Aldona Zailskaitė, teologijos
magistrė, redaguojanti ne tik
„Draugo" pirmąjį puslapį, bet
rašanti prasmingus religinius
straipsnius. Taip pat minėjime
žada dalyvauti ses. M. Palmira
ir ses. Stasė, kurios dabar
gyvena Lemonte. Po iškilmin
gos dalies, svečiai galės pasivai
šinti kukliomis vaišėmis. Visus
Edward Pocius, Oak Lawn, narius ir svečius maloniai kvie
IL, siųsdamas „Draugo" laik čia Nekalto Prasidėjimo M.
raščio prenumeratos mokestį, Marijos seserų rėmėjai.
vėl pridėjo 105 dol. Leidžiant tą
Bronius Andrasiūnas, gyv.
vienintelį užsienio lietuvių
dienraštį, stengiamasi, kad jis Melrose Park, IL, buvusiems
neapviltų skaitytojų, todėl auka Lietuvos partizanams remti
yra didelė paguoda. Su geriau paaukojo 100 dol., o ne 20, kaip
siais linkėjimais tariame nuo anksčiau buvo paskelbta sąraše.
Paskelbusieji B. Andrašiūno
širdų ačiū už pagalbą.
atsiprašo už klaidą.

Šiemet sueina 5 metai nuo
tragiškųjų sausio 13 d. įvykių
Vilniuje. Ta poga, norint pa
gerbti visus įvykio dalyvius, o
ypač žuvusiuosius, JAV LB
Krašto valdyba ruošia ypatingą
minėjimą sekmadienį, vasario 4
d.. Jaunimo centre. Minėjime
dalyvaus paskaitininkas prof.
Vytautas Landsbergis — vienas
svarbiausių 1991 m. sausio
13-sios dalyvių. Reikia tikėti,
kad Čikagos ir apylinkių lietu
viškoji visuomenė gausiai minė
jime dalyvaus, kaip anuomet
dalyvavo tūkstančiai mūsų
tautiečių, nepabūgę sovietų
tankų nei smurto.

„Spindulio" t a u t i n i ų šokių
grupė, vadovaujama Rasos
Poskočimienės, pasirodys iš
kilmingo Sausio 13-tosios įvy
kių paminėjimo programoje
vasario 4 d Jaunimo centre.
Minėjimas prasidės šv. Mišiomis Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčioje Brighton Parke
10 vai. r., po Milių bus padėtas
vainikas prie paminklo žuvu
siems dėl Lietuvos laisvės ir
tolimesnės iškilmės. Ruošia
JAV LB Krašto valdyba.
Marija Edelia, Phoeniz, AZ,
siųsdama „Draugo" prenume
ratos mokestį, dar pridėjo 105
dol. Ta rėmėjos ištiesta ranka
duoda daug moralinės ir finan
sinės jėgos dienraščio leidimo
darbe. Linkėdami gerų ateities
dienų, esame labai dėkingi už
dovaną.

Navy Pier — naujausia Čika
gos miesto pramogų vieta, kiek
vieną vasarą sutraukianti daug
lankytojų iš arti ir toli. Naujai
perstatytame Navy Pier yra
daug restoranų, parduotuvių,
kino bei koncertų salė, įvairūs
kioskai su dar įvairesnėmis
prekėmis ir didžioji banketų
salė, kurioje šią vasarą, liepos
5 d., vyks X tautinių šokių
šventės dalyvių ir svečių susi
pažinimo vakaras. Bus proga
susitikti ne tik su šokėjais, susi
Marija Rudienė, BALFo
Prašymai Lietuvių f o n d u i rinkusiais j šventę iš artimų bei
centro valdybos pirmininkė, ir
1996 metų švietimo, kultūros tolimų vietovių, bet taip pat —
inž. Antanas Rudis dalyvaus
paramai bei projektams turi kas dar to nėra padaręs — susi
sausio 28 d., sekmadienį,
būti atsiųsti ne vėliau, kaip iki pažinti su gražiai atnaujinta
BALFo Cicero skyriaus meti
šių metų kovo 15 dienos. Pra Čikagos paežerės pažiba —
niame susirinkime ir šv. Mi
šymai studentų stipendijoms Navy Pier.
šiose Sv. Antano parapijos
turi būti atsiųsti iki balandžio
bažnyčioje. Mišios 11 vai. ryte
15 dienos. Prašymų anketos
Lietuvių p r e k y b o s rūmai
bus aukojamos už gyvus ir miru
Lietuvių fondui turi b ū t i Čikagoje kviečia visus senuo
sius BALFo Cicero aukotojus.
atsiųstos paštu arba įteiktos sius ir naujuosius narius į susi
Mišias aukos ir pamokslą
Lietuvių fondo raštinėje rinkimą, kuris vyks vasario 12
pasakys kun. dr. Kęstutis Tri
asmeniškai. Faksu (Faz) at d , 7 vai. vak., Balzeko Lietuvių
makas, Mišių metu giedos sol.
siųstos anketos nebus priima kultūros muziejuje. Nariai pra
Laima Stepaitienė ir parapijos
mos. Prašymų anketos stipendi šomi atsivesti ir draugų, kurie
choras, vad. Marijaus Prapuo
joms bei paramai yra gaunamos galėtų tapti Prekybos rūmų na
lenio. Tuojau po pamaldų, apie
šiuo adresu: Lietuvių fondas, riais. Bus aptariama ateinančių
12 vai., vyks susirinkimas
14911127th Street, Lemont, IL metų veikla, pokylio ir golfo
parapijos salėje. Nariai ir visi
60439. Telefonas (708) 257-1616. dienos klausimai.
Cicero bei apylinkių lietuviai
Praėjusių metų lapkričio mėn.
kviečiami gausiai dalyvauti.
J. Rudzevičius, Los Angeles, susirinkime nariai buvo nutarę
CA, prie „Draugo" laikraščio palaikyti Prekybos rūmų or"
prenumeratos mokesčio, vėl pri ganizaciją ir ją remti. Nario
dėjo 105 dol. auką. Džiaugia mokestis nustatytas tik 25 dol.
mės, turėdami tokių dienraščio metams. Nutarta nariams duoti
draugų — tas įrodo, kad nesame svaresnį balsą organizaciniuose
vieni. įvertiname gautą pagalbą sprendimuose. Susirinkime iš
ir nuoširdžiai dėkojame už rinkti nauji Rūmų direktoriai:
dovaną.
Evelyn Oželienė ir Aleksas Lau
S u m a ž i n a m a s šv. M i š i ų raitis. Iš direktorių pasitraukė
čius. Dėl kunigų trūkumo Švč. Algis Baliūnas, Mary Kinčius ir
M. Marijos Gimimo parapijoje David Mackiewich. Jų vieton pa
sumažinamas Mišių skaičius: skirti — Ray Wertelka, Chuck
šiokiomis dienomis r y t a i s Make ir Denise Vaikutis. Nau
Mišios bus aukojamos tik 7:30 ja direktorių valdyba yra tokia:
ir 8 vai. r.; bažnyčia šiokia pirm. Stanley Balzekas, III,
dieniais ir sekmadieniais yra vicepirm. Ray Wertelka, kasi
atidaroma tik pusvalandį prieš ninkas Vincas Semaška, sekre
pirmąsias Mišias (ne anksčiau), torė Denise Vaikutis, o garbės
kad ankstyvieji maldininkai narys Algirdas Brazis.
neturėtų laukti lauke, klebonas
x Marija B a j o r i ū n i e n ė ,
prašo atkreipti dėmesį į šią
Kęstutis Trimakas
P o m p a n o Beach, FL atsiuntė
žinutę.
$150 — pratęsdama Lietuvos
x Amerikos Lietuvių Klu
x Dalia nuoširdžiai svei
našlaičio globos mokestį kitiems
kina Nijolė & Co. persikeliant bas, Whiting, NJ paaukojo metams. Dėkojame! „Lietuvos
i Mirage Beauty Salon, vie $237 Lithuanian Mercy Lift. Našlaičių globos" komitetas.
nintelę lietuvišką kirpyklą Či Nuoširdžiai dėkojame už gausią
(sk)
kagos apylinkėse, 9506 S. 88 auką. Jūsų auka padės gydyti
x Gediminas PranskeviAve., Palos Hills, IL, tel. tuberkulioze sergančius.
(sk) čius užpildo pajamų mokesčių
708-598-8802.
įvairiausių
šukuosenų ir plaukų grožio rei
x A.a. Antanas Masionis formas (income tax). Reikalui
kalais kreipkitės į Mirage Beau kelis metus rėmė našlaitį esant, atvažiuoja į namus.
ty Salon — mes jums mielai pa- Lietuvoje. Jam mirus, to naš Kreiptis: 708-656-2550 arba
tarnausim. Vasario mėn. pir laičio paramą perėmė dukterys 708-656-1293.
(sk)
mąjį savaitgalį visos klientės Teresė Gečienė ir D a n g u o l ė
bus vaišinamos šampanu!
Navickienė, atsiųsdamos $150.
x TRANSPAK
praneša:
(sk) Dėkojame! „Lietuvos Našlai „Kometos pasirodymas lietuvių
x NAMAMS PIRKTI PA čių globos" komitetas.
liaudyje buvo laikomas dievų
(sk) ženklu apie jų siunčiamą didelę
SKOLOS duodamos mažais mėnesiniais įmokėjimais ir pri
x Paulius ir Patricia Vado- nelaimę už nuodėmes". Pinigai,
einamais nuošimčiais. Kreipki palai. Palo Alto CA, atsiuntė siuntiniai ir komercinės siun
tės į Mutual Federal Savings, $150 ir yra nauji Lietuvos naš tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai.
2212 West Cennak Road - laičių rėmėjai. Dėkojame! „Lie TRANSPAK, 2838 W. 69 St.,
tel. (312) 847-7747.
tuvos Našlaičių globos" ko Chicago, IL, tel. 312-436-7772.
(sk)/ m i t e t a s , 2711 W. 71 S t . ,
(sk)
z Nuoširdžiai kviečiame Chicago, IL 60629.
x Gera naujiena Baltia Ex(sk)
lietuvių visuomene dalyvauti
press klientams! Nuo sausio
bičiuliškame susitikime su
x Amerikos Lietuvių televi 24 d. Baltia Express išsikraus
prof. Vytautu Landsbergiu zijos programų, kol jos ma
tė į naujas, dideles ir patogias
Pasaulio Lietuvių centro Lietu tomos tik per Čikagos 19 ka
patalpas. Naujas adresas: 8327
vių Dailės muziejuje vasario belinį kanalą, kviečiame pasi
S. Pulasld Rd., Chicago, IL
mėn. 3 d , šeštadienį; 6 v.v. vai žiūrėti k i e k v i e n ą p e n k t a 
$0662.
Nemokamas
tel.
šės Tėvynės Sąjungos Lie- dienį, 6:30 v.v. Balzeko Lietu
1-800-SPARNAI arba 1-800vo* konservatorių rėmėjai.
vių kultūros muziejuje.
772-7624.
(sk)
(sk)
(sk)

Lietuvos Dukterų Melrose
Parko skyrius Kalėdų proga pa
skyrė 250 dol. dovaną Laiki
niems vaikų globos namams
Utenoje. Jų direktorė yra Jani
na Pelakauskienė (Vaižganto
50, Utena 4910). I globos namus
priimami vaikai, nuo pusantrų
iki 18 metų amžiaus, kurie
neturi kur gyventi. Vaikus čia
laiko iki 6 mėn., kol surandama
tinkama šeima, kuri jais toliau
rūpinasi. Šiuo metu Vaikų
globos namuose yra 40 vienetų
Govų), gyvena 36 vaikai ir su
jais dirba 20 auklėtjų. Direktorė
labai pageidauja, kad kas
atsiųstų vaikams šiltų paltukų
ar švarkelių. Kitus rūbus su
aukojo vietiniai gyventojai bei
įmonės. Šilti drabužiai reika
lingi ir mergaitėms, ir berniu
kams; dydis — nuo 2 iki 18
metų.
Visi Vytauto Didžiojo sau
lių rinktinės nariai kviečiami
atvykti į metinį susirinkimą,
fank-iiim^ sekmadienį, sausio 28
d , 2 vai. p.p., Šaulių salėje.

POPIETĖ „SEKLYČIOJE"
Trečiadienio, sausio 17 d. po
pietėj „Seklyčią"' gausiai
pripildė lankytojai, lies vyres
nieji čia atranda daug dvasinio
peno ir naudingai jpraleidžia
laiką.
'
Programų vadovė Elena Siru
tienė pristatė net tris prele
gentus: Rūtą Staniulienę, Leo
ną Maskaliūną ir Povilą Vaiče
kauską.
R. Staniulienė, Stįįndard Fe
deral banko viceprezidentė,
trumpai išdėstė savo.'pareigas
banke. Daugiausia 'jai tenka
prižiūrėti 13 banko filialų. Bet
šįkart ji stengėsi 'išaiškinti
Lietuvos bankininkystės krizę.
Ji buvo Lietuvoje prieš 7 mėne
sius, dalyvaudama seminaruose
bankininkystės klausimais, kur
buvo instruktuojami to semina
ro dalyviai. Kodėl Lietuvos ban
kus ištiko tokia krizė?1Svarbiausia priežastis — trūko griež
tesnių įstatymų, liečiančių
bankų veiklą. O, be tet, nebuvo
draudimo, koks yra Amerikoje.
Nesant griežtesnės priežiūros,
daug kas tuo pasinaudojo, išduo
dami paskolas savo giminėms ir
draugams, kas labai'neigiamai
paveikė bankų egzistenciją.
Lietuvoj dabar situacija blo
gesnė, negu buvo Amerikoj
1930 m. Lietuvos bankai mokėjo
per didelius nuošimčius, ir tai
atsiliepė infliacijai. Dabar turės
mokėti žemus nuošimčius,
tokius kaip Amerikoje — 3.7 4.7 proc. R. Staniulienė nepa
tarė mūsų taupytojams rizikuo
ti investuoti į versruV. Prele
gentė aiškino apie testamentus,
palikimus, banko knygučių
vertę. Iškėlus klausimą apie
mafiją, ji užtikrino, kad Ameri
kos bankams ji negresia.

Janina Pelakauskienė (kairėje) tarp savo auklėtinių Laikinuose vaikų globos namuose Utenoje
— Birutė Zalatorienė, nuvežusi Lietuvos Dukterų Melrose Parko skyriaus pinigine dovaną
namams. Melrose Parko Lietuvos Dukterų skyriui pirmininkauja Yudita Junkerytė-Mauerberger
rys buvo sužeisti ir pateko į
kalėjimą, paskui buvo nuteisti
ir ištremti. 10 vyrų ir 1 moteris
| buvo nuodais apsvaiginti ir tada
suimti. Stebuklingu būdu išliko
gyvi, grįžo į Lietuvą ir čia kėlė
patriotinę dvasią. Vyriausias
partizanas 89 metų, o jauniau
sias 60 metų. Išeivijos pareiga
— pagelbėti partizanams ir
įamžinti jų sukurtas dainas,
išleidžiant knygas.
Su nepaprastu dėmesiu buvo
išklausyti visi trys kalbėtojai, o
programų vadovė dėkojo prele
gentams ir taip gausiai susi
rinkusiems vyresniesiems. Po to
kvietė visus pasilikti pietų ir pa
bendrauti. Nuotaika buvo tikrai
pakili. Daug kas stengėsi asme
niškai su jais pasikalbėti, nes
iškeltieji "Krausimai svarbūs,
daug ką liečiantys.
Apol. P. Bagdonas

prancūzų spauda šiltai atsiliepė
apie jos kūrybą.
Toronto Maironio lit. mo
kyklos Kalėdų eglutė įvyko per
nai metų gruodžio 16 d. Our
Lady of Peace parapijos mokyk
los patalpose. Pasirodymuose
dalyvavo visi skyriai su Kalė
doms ir žiemos temoms skirto
mis giesmėmis, dainomis. Vai
kus dainuoti ir giedoti išmokė
Rasa Bukšaitytė-VVilkinson,
akompanavo Silvija Freimanienė. Buvo ir kitokių pasiro
dymų, o po programos visus pa
sveikino mokyklos vedėja
Giedrė Paulionienė ir kalė
dinėmis dovanėlėmis vaikus ap
dovanojo Kalėdų senelis.

Barziloskis, Lietuvių kilmės
JAV kariškis, Pennsylvanijos
Tautinės gvardijos pulkininkas,
nuo 1993 metų balandžio iki
1994 metų liepos mėn. dirbęs
Lietuvos savanoriu štabe įsikū
rusioje JAV kariuomenes ryšių
su Lietuvos kariuomene grupės
vadovu. Čia dirbdamas, jis įnešė
didelį indėlį, bendrindamas ir
burdamas atgimstančias Lietu
vos karines pajėgas, remdamas
jas ir talkindamas joms. Rober
tas Barziloskis buvo populiarus
Lietuvos visų rūšių kariuome
nės, Lietuvos vyriausybės ir
eilinių kareivių tarpe. Jo links
mą būdą, lengvą bendravimą
visi su meile prisimena. Sausio
13-sios ir sausio 17-osios proga
Robertas Barziloskis atvyko į
Lietuvą ir dalyvavo visose iškil
mėse su savanoriais.

IŠ LffiTUVIŠKO
GYVENIMO
Parduodami Londono lietuvių
namai. Prašoma kaina — 1.2
Už nuopelnus ugdant karyba
mln. svarų sterlingų, tačiau jų
ir skatinant visuomeninę veiklą
atnaujinimui reikia dar inves
savanorių tarpe, penktųjų sava
tuoti apie 630,000 svarų ster
norių metinių proga šių metų
lingų. Sunku bus rasti pirkėją.
sausio 17 dieną Robertui BarTaip pat nuo 1996 m. sausio
Montreaiio lietuvių mokyk mėn. sustabdomas Vilniuje leis ziloskiui suteiktas garbės sava
loje Kalėdų eglutė buvo su tas „Europos lietuvis". Jis buvo norio vardas.
ruošta 1995-fli. gruodžio 10 d. finansiškai remiamas Lietuvių
pik. lt. A. Pocius
Programą atliko 24 mokiniai, namų.
Savanoriškos krašto apsaugos
pasirodydami su montažu apie
tarnybos vadas
DIRBS KRAŠTO
pagrindinę Kalėdų prasmę. Po
UŽ N U O P E L N U S
to mokiniai pagiedojo kalėdinių
APSAUGOS
LIETUVAI
giesmių, o gerasis Kalėdų
MINISTERIJOJE
senelis visus apdovanojo dova
Š.m. sausio 12 d. į Lietuvą iš
nėlėmis. Šventę pradėjo Linas
Lietuvos karių dienos proga.
Staškevičius, padėkodamas už JAV nuvyko du JAV kariuome 1995 m. lapkričio 23 d. Lietuvos
įdėtą darbą, ruošiant programą nės atsargos karininkai — pik. Krašto apsaugos ministras Li
visiems, o ypač mokytojoms — Eugenijus Ringaudas Vigelis ir nas Linkevičius apdovanojo
Reginai Kibirkštienei, Astai pik. ltn. Donatas Skučas. Pik. R. Garbės raštu dr. Algirdą KaStaskevičiūtei, Silvijai Stas Vigelis Lietuvoje praleis dvi nauką „Už nuopelnu? Lietuvos
kevičienei, Arūnui Staškevičiui, savaites, susipažindamas su Respublikos krašto apsaugai".
Ingai Gedrikienei, ses. Paulei, Lietuvos kariuomene, jos struk Raštą iškilmingai dr. A. Kanau
taip pat kun. J. Arlauskui už tūra, o pik. lt. D. Skučas pasi kai įteikė generolas -Jonas
liks ten apie 3 mėnesius, dirb Andriškevičius specialaus susi
globą.
damas Krašto apsaugos minist rinkimo generaliniame štabe
Praėjusių metų lapkričio
ro patarėjo pareigose. Atvyku metu.
19-25 d. Montrealyje vyko muzi
sius karininkus pasveikino
Generaliniame štabe dr. A.
kinė savaitė, pavadinta Kana
Krašto apsaugos ministras
Kanauka darbavosi karinių
dos Muzikos savaite. Joje
Linas Linkevičius, palinkę
Antrasis prelegentas^nivo inž. sudaryta proga pasireikšti jau •damas jiems sėkmingo darbo, ryšių skyriuje nuo 1994 m. pra
džios, prisidėdamas prie san
Leonas Maskaliūnas, kurio ini niems muzikos studentams, tad
tykių puoselėjimo su užsienio
per
tą
laiką
vyko
įvairūs
reči
MIRĖ LIETUVOS
ciatyva buvo sukurtas Lietuvos
kariuomenių vadovybėmis —
taliai,
kuriuose
dalyvavo
iš
vi
Partizanų globos fondas, ku
KARIUOMENĖS
raštu, telefonais ar asmeniškai
so
apie
160
jaunųjų
muzikantų.
riam jisai pirmininkauja. Norė
TALKININKAS
dalyvaudamas posėdžiuose bei
Grojo
ir
lietuvis
Vytautas
Bučdamas pateikti daugiau in
formacijos apie šį fondą, jis konis, jr., McGill universiteto
1996 m. sausio 20 d. staiga susitikimuose su užsienio
paskaitė fondo išleistą informa Konservatorijos mokinys. Jis mirė JAV pulkininkas Robertas kariškiais.
cinį aplinkraštį, kur išskaičiuo buvo pakviestas pradėti Kana
jami fondo tikslai — būtent dos Muzikos savaitės baigiamąjį
finansiškai remti gyvus išliku mokinių koncertą lapkričio 25
sius partizanus ir jų šeimas. d. Outremont Vincent d Indy
Norima surinkti tokią sumą, muzikos mokyklos auditorijoje.
kad kiekvienas partizanas gau Šiame koncerte dalyvavo 35 ge
tų 200 dol. paramos per metus, riausieji jaunieji muzikantai.
tą sumą paskirstant į 4 dalis,
Vytautas Bučkonis yra 9 m.
išmokant kas trys mėnesiai po amžiaus.
50 dol. Fondo administracijos
Nepriklausomybes šventės
išlaidoms leidžiama skirti tik 10
proc. surinktos sumos. I to fon — Vasario 16-tosios — minėji
do valdybą dar įeina Povilas mas rengiamas vasario 17 d. Mi
Vaičekauskas, buvęs parti šios už Lietuvą bus aukojamos
zanas, Antanas Paužuolis ir Italų bažnyčioje, o meninę mi
Birutė Jasaitienė.
nėjimo dalį atliks naujasis LB
Trečiasis kalbėtojas — Povilas folklorinis ansamblis.
Vaičekauskas, buvęs partiza
R. Tumėnaitė, madų kūrėja
nas, kalinys ir tremtinys. Jisai iš Lietuvos, jau antrus metus
pranešė, kad buvo užregistruo sėkmingai mokosi Aukštojoje Generolas Jonas Andriškevičius (teikia Krašto apsaugo* ministro L Linkevi
ti 296 gyvi partizanai, jų tarpe mados mokykloje Paryžiuje. Ko- čiaus suteikta Garbės rastą dr. Algirdui Kanaukai ui nuopelnus Lietuvos
21 moteris. 207 iš jų dalyvavo lekrijs „Bučkis" buvo demonst karinei tarnybai. Apdovanojimas įvyko pernai lapkričio 23 d - Kariuomene*
kautynėse. 59 vyrai ir 5 mote- mojams Carouael du Louvre, o imtas pf usja.
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