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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Socialdemokratai 
kritikuoja Lietuvos 

užsienio politiką 
Vilnius, birželio 23 d. (Elta) -

Neigiamą Seimo Socialdemo
kratų frakcijos požiūrį į Lie
tuvos užsienio politiką, kurią 
vykdo prezidentas ir vyriausy
bė, birželio 22 d. spaudos 
konferencijoje išdėstė Seimo 
narys Vytautas Plečkaitis. 

Lietuva, sakė V. Plečkaitis, 
vis labiau nutolsta nuo Latvijos 
ir Estijos. Pastarosios daugiau 
orientuojasi į Vakarus, o Lie
tuvos užsienio politikų žvilgs
niai nukreipti į Rytus. Blo
giausia, socialdemokratų nuo
mone, kad santykių su Rusija 
gerėjimas vyksta kaimyninių 
Baltijos valstybių sąskaita. Pa
vyzdžiui, prekybos apimtys su 
Latvija ir Estija Lietuvos už
sienio prekybos balanse tesu
daro 4%-5%. Baltijos valstybių 
vadų ir parlamentarų susitiki
muose priimti sprendimai yra 
deklaratyvaus pobūdžio, jie 
praktiškai neįgyvendinami. 

Lietuvos politikai, priekaišta
vo V. Plečkaitis, nesugeba pa
žvelgti į Baltarusiją kaip į 
savarankišką valstybę. Para
doksalu, kad iki šiol nepasi
keista ambasadoriais, nesutvar
kytos sienos. Šalių vadų susi-

sc svarstomi toli zr 
ne svarbiausi klausimai. 

Dideliu užsienio politikų 
neįžvalgumu socialdemokratai 
laiko dominuojančių politinių 
jėgų nenorą ar nesugebėjimą 
normalizuoti santykius su Len
kija. Prelegentas teigė, kad 
einama sovietų išbandytu keliu: 
stengiamasi sudaryti kuo dau
giau tarpžinybinių susitarimų, 
tuo tarpu svarbiausia politinė 
sutartis geros kaimynystės — 
vilkinama. 

Be reikalo, socialdemokratų 
nuomone, sutarties projekte 
siūloma užfiksuoti 1920 m. 
įvykius — lenkų generolo Želi
govskio agresiją, kuomet buvo 
užgrobtas Vilniaus kraštas. Abi 
šalys pripažįsta dabartines sie
nas ir šalių teritorijų vienti
sumą, o teisines bei turtines pro
blemas, sakė V. Plečkaitis, gali
ma būtų sureguliuoti kitais su
sitarimais. 

Pagaliau, socialdemokratų 
nuomone, didelė klaida yra 
menkas dėmesys išeivijai, ypač 
tautiečiams, gyvenantiems Len
kijoje, Baltarusijoje bei Kara
liaučiaus srityje. 

Užsienio politikai vadovau
jančios žinybos mažiausiai 
kaltos dėl menko užsienio kapi
talo įsiliejimo į Lietuvos eko
nomiką. Tai — vidaus problema, 
pirmiausia, nenormali padėtis 
teisėtvarkos ir teisėsaugos sri
tyje. 

Lietuvą valdo ne prezidentas 
ir vyriausybė, pabrėžė V. Pleč
kaitis, o tam tikros struktūros, 
kurios sukaupė milžinišką kapi
talą. Jos stengiasi blokuoti 
užsienio investicijas, bijodamos 
konkurencijos. 

Atšauktas seniausias 
Lietuvos diplomatas 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas atšaukė Vincą Balicką iš 
ambasadoriaus pareigų Jungti
nėje Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos karalystėje. Pra
šymą atsistatydinti prezidentui 
buvo pateikęs pats diplomatas. 

Ambasadoriui Vincui Balic-

kui — 89 metai, jis yra seniau
sias Lietuvos diplomatas. Jis 
paskyrė 55-erius metus diplo
matinei tarnybai. 1938 metais, 
baigęs diplomatijos studijas 
Vienoje, Vincas Balickas buvo 
paskirtas pasiuntinybės Lon
done patarėju. Ilgus sovietų 
okupacijos metus jis buvo 
vienintelis nepriklausomos Lie
tuvos diplomatas Didžiojoje Bri
tanijoje. Lietuvai atkūrus nepri
klausomybę, Vincas Balickas 
buvo paskirtas ambasadoriumi. 
Už ilgametį ir sąžiningą darbą 
Lietuvos valstybei birželio pra
džioje Algirdas Brazauskas jam 
įteikė aukščiausią valstybinį 
apdovanojimą — Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Gedimino or
diną. 

Realiausiu pretendentu į 
ambasadoriaus postą laikomas 
jau metus ambasadoje Londone 
patarėju dirbantis filosofas An
tanas Nesavas. 

Prezidentas susitiko su 
buvusiais politiniais kaliniai* 

Birželio 22 d. prez. Algirdas 
Brazauskas susitiko su grupe 
buvusių politinių kalinių — 
Aleksandru Beudinsku, Liudu 
Dambrausku, Juozu Valma, 
Mindaugu Blozneliu, Viktoru 
Petkum, Stasiu Stungurių ir 
Albertu Žilinsku. Pirmieji 
keturi dalyvavo 1941 metų bir
želio sukilime prieš sovietų 
okupantus, o visi buvo aktyvūs 
pokario rezistencijos dalyviai. 
Kiekvienas jų praleido sovietų 
kalėjimuose po kelio'ika metų. 

Pokalbyje buvo prisimintos 
Birželio sukilimo dienos, kal
bėta apie jų reikšmę. Sėkmin
gas sukilimas, pabrėžta pokal
byje, išsklaidė mitą, kad 
Lietuva savarankiškai įstojo į 
Sovietų Sąjungą. Sukilėliai 
padėjo išsaugoti svarbius 
pramonės ir komunikacijų ob
jektus, kuriuos besitraukianti 
sovietų kariuomenė buvo pasi
rengusi sunaikinti. Jų padeda
mi į laisvę išėjo šimtai politinių 
kalinių ir taip pat įsijungė į 
sukilėlių gretas. Buvo sukurta 
krašto administracija, su kuria 
turėjo skaitytis ir vokiečiai. 
Sukilimas, kalbėjo susitikimo 
dalyviai, neginčijamai išreiškė 
tautos valią būti laisva. 

Susitikimo dalyviai supa
žindino prezidentą su kai 
kuriais jų patikslintais statis
tikos duomenimis apie sukili
mą. Lietuvos aktyvistų frontas 
tada subūrė 35,000 gerai orga
nizuotų ir 90,000 mažiau orga
nizuotų sukilėlių, į sukilimą 
įsijungė apie 6,000 Lietuvos 
kareivių. Iš viso sukilime da
lyvavo 131,000 žmonių, maž
daug 5% Lietuvos gyventojų. 
Deja, 4,083 sukilėliai žuvo, apie 
8,000 sužeista, 1,500 sušaudė 
besitraukiantys sovietų kariuo
menės ir NKVD daliniai. 

Litų požymiai ir 
deklaravimas 

Su litų ypatumais „Lito" 
klubo žurnalistus supažindino 
Lietuvos Banko valdybos pirmi
ninkas Romualdas Visoka
vičius. 

Visų nominalų litų banknotai 
yra vienodo dydžio. Jie išspaus
dinti ant šiurkštaus popieriaus. 

EB siūlo narystę šešioms 
buvusio sovietinio bloko šalims 

JAV erdvėlaivio „Endeavour" įgula, jau antrą dieną vykdanti tyrimus erdvėje, antradieni telefonu 
kalbėjosi su prezidentu Bill Clinton. Jis jiems dėkojo, kad savo darbu stiprina jo poziciją, stengiantis 
įtikinti Kongreso narius ir toliau skirti lėšas projektuojamai erdvių stočiai. Daug kas sako, jog 
Sis projektas nereikalingas, norint mažinti valstybini biudžetą. 

Japonija: Rusija 
nepasiruošusi privatizavimui 

Tokijo, birželio 22 d. (NYT) -
Japonijos užsienio ministras 
Kabun Muto antradienį pareiš
kė, kad prezidento Clinton ad
ministracijos pasiūlymas sukur
ti 4 bilijorų dol. fondą padėti 
Rusijos valstybines įmones pri
vatizuoti yra „nesąmonė" ir pri
minė, jog jau buvo sutarta tą 
fondą sumažinti iki 500 mil. 
dolerių. 

Clinton administracija tą pa
siūlymą padarė balandžio mėne
sį, kai Didžiojo Septyneto šalių 
vadai buvo susitikę Tokijo 
specialiai sesijai apsvarstyti 
pagalbą Rusijai. Tuo metu buvo 
nutarta suteikti Rusijai 28 
bilijonų dolerių pagalbą, kuria 
būtų paremiamas Rusijos perė
jimas į laisvos rinkos ekono
miją, bet į tą sumą neįėjo 4 bil. 
dol. pasiūlymas. 

Banknotai pažymėti numeriais 
iš dviejų raidžių ir septynių 
skaitmenų, juose įspaust i 
spalvoti siūleliai. Beje, kai 
kuriuose banknotuose vietoje 
raidžių yra žvaigždutės. Visų 
banknotų ornamentai turi tam 
tikrų paslapčių, kad galima 
būtų apsisaugoti nuo padirbi-
nėtojų. Tik 100 litų banknotai 
išspausdinti gi l iaspaude: 
liečiant pirštais gerai jaučiami 
paviršiaus nelygumai. 50, 20 ir 
10 litų banknotai turi baltus 
rėmelius. Jų kairėje pusėje per 
padidinamąjį stiklą galima per
skaityti „Lietuvos bankas". 

Kiekvienas Lietuvos gyven
tojas, nedeklaruodamas pajamų, 
galės pasikeisti po 50,000 
talonų. Keičiant didesnę sumą, 
reikės nurodyti savo pavardę, 
pateikti asmenybę liudijantį do
kumentą, pasakė Finansų mi
nistras Eduardas Vilkelis. 
Talonus į litus galima keisti 
darbovietėse ar banko įstaigose. 
Sudaryti žmonių, keitusių 
daugiau negu 50,000 talonų, 
sąrašai bus perduodami mokes
čių inspekcijoms. Jos turės teisę 
paprašyti pajamų deklaracijos. 
Ministras mano, kad keičiančių 
didesnes negu 50,000 sumas bus 
ne daugiau kaip dešimtadalis 
gyventojų. Jis sutiko, jog šis 
vienkartinis deklaravimas „ne
duos didelio efektyvumo" ir 
nepadės nustatyti nelegaliai 
gautų pajamų. 

Antradienį ministras Muto 
pareiškė, jog siūlomasis 4 
bilijonų dol. fondas yra nesą
monė, kad dar per anksti duoti 
pinigus privatizavimui, nes Ru
sija dar neturi pįįjrindinių 
sudedamųjų dalių kapitalistinei 
sistemai, būtent: verslo orga
nizatorių, raštinių bei kitokių 
tarnautojų, mokančių veikti rin
kos ekonomikoje ir mokančių 
sąžiningai, sunkiai dirbti. 

Min. Muto taip pasisakė, kal
bėdamas susirinkime kas mėne
sį susitinkančios tarptautinių 
reikalų studijinės grupės, kurį 
lanko verslininkai ir žurnalis
tai. Jo pasisakymus pacitavo 
Kyodo Žionių Tarnyba ir patvir
tino Japonijos užsieno ministe
rija. 

JAV iždo sekretorius Lloyd 
Bentsen antradieni pripažino, 
kad būtų sunku pasiekti fondo 
užsibrėžtų 4 bilijonų dolerių 
tikslą, bet kiti administracijos 
pareigūnai nuneigė, kad buvo 
nutarta 4 bil. dol. privatizavime 
fondą sumažinti iki 500,000 mil. 
dolerių. Jie sakė, kad privatiza
vimo fondo suma dar nėra nu
statyta. 

Min. Muto pasakė, kad Japo
nija privatizavimo fondui skirs 
dalįjau numatytų lėšų Rusijai, 
be neskirs naujų lėšų. 

Ar Lietuvoje ..skalbs" 
nešvarius pinigus? 
Vilnius, birželio 19 d. — I 

Lietuvą iš Europos šalių atvyko 
Europos Tarybos, tarptautinės 
policijos Interpol ..Didžiojo sep
tyneto" šalių finansinių ope
ratyvinių grupių. Didžiosios 
Britanijos ir Suomijos specia
listai konsultuoti ir tartis dėl 
tarptautiniu mastu vykdomų 
nusikaltimų su neteisėtai įsi
gytais pinigais. Kaip kovoti 
prieš neteisėtai įsigytų pinigų 
legalizavimą bei pnigų padir
binėjimą su jais tar- si Lietuvos 
policijos, bankų, Fir.ansų minis
terijos ir Prokuratūros pareigū
nai. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
tarptautinės de leguos vadovo 
H.G. Nilsson nuomone, Lietuvo
je nešvarių pinigu nėra daug, 
tačiau privatizavimo procese be 

Naujos paskolos 
atominėms 

elektrinėms gerinti 

Liuksemburgas , birželio 7 d. 
(Reuters) — Europos Bendrijos 
finansų ministrai patvirtino 1 
bilijono ecu (EB piniginis viene
tas, ištariamas ekiu) sumą, 
kurią gali skolinti Euratom 
įstaiga padėti Rytų bei Cent
rinės Europos ir buvusios So
vietų Sąjungos kraštams moder
nizuoti savo atomines jėgaines. 

Su šia paskola, pasakė EB 
ekonominių reikalų komisio-
nierius Hennig Christophersen, 
Rytų bei Centrinės Europos ir 
Nepriklausomų Valstybių San
draugos šalys galės moderni
zuoti ir pakelti saugumą savo 
pasenusių atominių elektrinių. 
Jis pasakė, jog vieną paskolos 
prašymą jau gavo iš Slovakijos, 
bet tuo tarpu finansų ministrų 
nutarimą dar tur i patvirtinti 
Europos parlamentas. 

Euratom įstaigos veikimo lau
kas buvo praplėstas ir į Europos 
Bendrijai nepriklausančias ša
lis, nes ji nebuvo pasiekusi jai 
pasiektos skolinimo sumos mak
simumo, kuris buvo nustatytas 
1990 metais. Iki 1991 m. pa
baigos Euratomas tebuvo išsko-
linęs tik 2.87 bilijonus ecu. 

Pagal naująjį nutarimą Eura
tomas dabar jau gali skolinti 
pinigus ir Lietuvai, Bulgarijai, 
Vengrijai, Rumunijai, Slovėni
jai, Čekų respublikai, Slovaki
ja i , Rusijai , Armėni j a i ir 
Ukrainai. 

Kopenhaga, birželio 22 d. — 
Stengdamasi atremti priekaiš
tus, kad ji mažai padedanti be
sivystančioms Rytų Europos de
mokratijoms, Europos Bendrija 
antradienį formaliai pakvietė 
šešias buvusio sovietinio bloko 
šalis įsijungti į EB, kai jų šalių 
ekonominės bei politinės sąly
gos tai leis. 

Dabar dar nėra numatytos jų 
priėmimo datos, bet nemanoma, 
kad šeši pakviestieji kraštai — 
Lenkija, Vengrija, Čekų Res
publika, Slovakija, Rumunija ir 
Bulgarija - bus pasiruošę įstoti 
anksčiau, kaip 2000-ieji metai. 

Besibaigiant Kopenhagoje vy
kusiam Europos Bendrijos šalių 
vadų konferencijai, dvylikos EB 
šalių vadovai ne tik užtikrino 
šias Rytų Europos šalis, kad jos 
nėra užmirštos, bet tuo kvie
timu taip pat pripažino, kad ir 
pati EB turės keistis, didėjant 
jos narių skaičiui. 

Jau dabar vyksta derybos dėl 
Austrijos, Švedijos, Suomijos ir 
Norvegijos priėmimo, kurio lau
kiama 1995 m. sausio 1 dieną. 
Ir jei po kelių metų bus priimta 
dar šešios valstybės, tuomet jau 
išnyks visos kai kurių šalių 
viltys, kad Europos Bendrija 
kada nors taptų centralizuota 
viena valstybė. 

Tam visuomet priešinosi Di-
žioii Britanija, kuri iš viso 
nenori patikėti savo suvere
numo bet kokiai federalinei 
valstybei. Britanija jau seniai 
tikino prapiėsti EB narystę, 
kaip priemonę pr is tabdyt i 
ėjimus į EB šalių ekonominį bei 
politinį susijungimą. Tad 
Britanijos ministras pirminin
kas John Major su džiaugsmu 
pasitiko Rytų Europos šalių pa
kvietimą narystėn. 

Praktiškai, tačiau, EB sąlygos 
narystei yra labai griežtos: šalys 
turi ne tik rodyti stabilios 
demokratijos ženklų, pagarbą 
žmogaus teisėms ir mažumų tei
sėms bei gerai veikiančią eko

nomiją, bet šalies ekonomija 
turi būti tiek stipri, kad at
laikytų Vakarų šalių konkuren
ciją. 

Prancūzijos prezidentas Fran-
cois Mitterand baiminasi, kad 
EB praplėtimas ją susilpnins. 
Tad jis perspėjo, kad narystė 
bendrijoje gresia ir didelėmis 
rizikomis Rytų Europos šalims, 
nes Vakarų šalių gaminiai gali 
nustelbti jų gaminius. 

Tai tačiau negąsdina šių šalių, 
nes tai jau vyksta kelis metus 
jų šalyse, tik jos negali lais
vai prieiti prie Europos rinkos: 
jos neturi galimybės naudotis 
narystės lengvatomis, kaip 
laisvas, nemuituojamas jų ga
minių priėjimas į Europos rin
ką. Pernai Europos Bendrija į 
šias šešias Rytų Europos šalis 
eksportavo 3.2 bilijonų dolerių 
vertės prekių daugiau, negu iš 
ten priėmė. 0 EB iš viso neįsi
leido Čekijos plieno, Lenkijos 
žemės ūkio gaminių ir Vengri
jos audinių. 

Pagal antradienį su jomis 
sudarytą sutartį, EB davė nau
jų prekybos lengvatų šioms ša
lims, pavyzdžiui, pagreitino 
tvarkaraštį, pagal kurį suma
žinamos pagrindinių importų iš 
tų šalių kvotos ir tarifai. Stipri
nant ryšius tarp EB ir šių šalių. 
EB pasiūlė ir reguliarius susi
tikimus tarp jų ministrų ar 
vadų. Svarbiausiai pabrėžta, 
kad sutartimi dabar jau forma
liai nubrėžtas EB narystės tiks
las. 

EB taip pat planuoja baigti 
derybas su Rusija dėl partne
rystės ryšių Europos Bendri
joje. 

Laisvos Europos 
Radijas nutrauks 

transliacijas 
Washington, DC, birželio 22 

d. (NYT) - Vykdydamas prezi
dento Bill Clinton planą su
jungti visas JAV valdžios tarp
tautines radijo transliacijas, 
Laisvos Europos Radijas atei
nančios savai tės pradžioje 
praneš, kad nutraukia beveik 
visas transliacijas užsienio kal
bomis. 

Laisvos Europos Rad^ s ir jo 
filialas Laisvės Radijas nuo 
1950 dešimtmečio pradžios iš 
Miuncheno transliavo į Sovietų 
Sąjungą ir jos bloko šalis. Trans
liacijų tikslas buvo tose šalyse 
atstoti laisvą spaudą, kurią 
sovietinė sistema uždraudė. 
Transliacijų sustabdymas patei
sinamas tuo, kad dabar jau lais
va spauda tuose kraštuose nebe-
draudžiama. 

JAV tarptautinių radijo trans 
liacijų pareigūnai Washingtone 
ir Miunchene pranešė, kad Lais
vos Europos Radijo transliaci-

mokestį tapti užsienio šalių jos į Pabaltijo šalis, Lenkiją, 
garbės konsulais. Ekspertų nuo- Vengriją, Čekų Respubliką ir 
mone, tai gali būti tarptautinės Slovakiją b u s nu t rauk tos . 

abejonės bus bandoma juos 
„skalbti". 

H.G. Nilsson sakė, jog delega
cijoje atstovaujamos grupės 
gavo pranešimą, kad kai kurios 
fiktyvios užsienio firmos ketino 
už procentus padėti Lietuvos 
bankuose pinigus; taip pat kai 
kuriems Lietuvos piliečiams 
buvo siūloma už tam tikrą 

narkomafijos bandymai įsisa
vinti Lietuvoje. 

Interpol policijos generalinio 
sekretoriato atstovas F. Mala-

Transliacijos į Rumuniją ir 
Bulgariją tęsis. Taip pat bus 
nutrauktos ir kai kurios Ameri
kos Balso transliacijos iš Wa-

wasi atvežė Lietuvos Interpol shingtono Šių pakeitimų pasek -
skyriui įvairių rekomendacijų ir me apie 600 Laisvos Europos 
dokumentų, kaip kovoti su pi- Radijo ir 600 Amerikos Balso 
nigų padirbinėtojais. tarnautojų neteks tarnybų. 

Baltijos šalių vadai 
nori ryšių su EB 

Jūrmala, Latvija, birželio 3 d. 
— Baltijos Valstybių Tarybos 
posėdžio metu Jūrmaloje trijų 
Pabaltijo šalių vadai padarė 
pasiūlymą Europos Bendrijai, 
kad ji pradėtų pasitarimus su 
Lietuva, Latvija ir Estija dėl 
vadinamų Europos sutarčių 
prieš 1993 metų pabaigą. 

Po jų susitikimo išleistoje 
deklaracijoje Baltijos šalių 
vadai ragino, kad derybų su 
Baltijos šalimis klausimas būtų 
įtrauktas į Europos Bendrijos 
viršūnių konferenciją, birželio 
21-22 dienomis vykusią Kopen
hagoje. 

Deklaracijoje rašoma, kad 
Edinburgh vykusioje EB 
viršūnių konferencijoje priimti 
pasiūlymai praplėsti Europos 
Bendriją „sudarytų pagrindą 
tolesnei Baltijos valstybių in
tegracijai į Europą". 

Jūrmaloje susitikę Estijos 
prezidentas Lennart Meri. Lat
vijos Aukščiausiosios Tarybos 
pirm. Anatolijs Gorbunovs ir 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas deklaracijoje patvir
tino savo šalių ryžtą integruotis 
į Europos ekonominę, politinę ir 
saugumo sistemą. Visi trys va
dai patvirtino, kad nuo jų atsis
kyrimo nuo Sovietų Sąjungos,-jų 
šalys jau yra pasiekusios demo
kratijos bei laisvos rinkos atkū
rimo tašką, iš kurio nebėra su
grįžimo atgal. 

KALENDORIUS 

Birželio 24 d.: Šv. Jono Krikš
tytojo gimimas, Simplicijus, Bu-
dytė, Eiviltė. 

Birželio 25 d.: Vilhelmas, 
Vilimas, Febronija. Baniutė, 
Mantminas. 
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LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 

IŠVYKSTA 
APSIGYVENIMUI 

LIETUVOJE 

Lietuvos savanorio kūrėjo 
Vinco Tamošiūno išleistuvės 
įvyks sekmadienį, birželio 27 d., 
12:30 vai. po pietų. Šv. Antano 
parapijos pa ta lpose .Vincas 
Tamošiūnas liepos mėnesį iš
vyks į Lietuvą nuolatiniam ap
sigyvenimui pas savo šeimos na
rius. 

JONINĖS „ P I L Ė N U O S E " 

„Švyturio" jūrų šaulių kuopa 
rengia Joninių gegužinę sekma
dienį, liepos 4 dieną, „Pilėnų" 
stovykloje netoli Manchester, 
Michigan. Stovyklos vartai bus 
atidaryti anksti rytą. Bus 
kepami Manchesterio miestelio 
viščiukai. Vyks laimės žaidi
mai, gros muzika, bus Joninių 
laužas. Visus maloniai kviečia 
ir laukia „Švytur io" jūros 
šaulių valdyba ir gegužinės ren
gėjai. 

PALAIDOTAS 
A.A. VALENTINAS 

KAVALIUKAS 

Birželio 18 dieną St. 
Petersburg. Floridoje, mirė a.a. 
Valentinas Kavaliukas, 79 m. 
amžiaus. Buvo gimęs Salako 
mieste, Lietuvoje. Priklausė 
Dariaus ir Girėno klubui ir 
„Švyturio" jūros šaulių kuopai. 
Po gedulingų šv. Mišių Šv. An
tano bažnyčioje birželio 21 
dieną buvo palaidotas Holy Se-
pulchre kapinėse. Atsisveiki
nimą ir laidotuves tv ,rkė 
laidotuvių direktorė Yolanua M. 
Zaparackienė. Velionis giliam 
nuliūdime paliko i lgametę 
draugę Kazimierą Stanko, 
sūnėnus Kęstutį ir Rimą bei 
kitus gimines Lietuvoje. 

LIETUVOS MINISTRAS 
PIRMININKAS IR 

OPOZICIJOS ATSTOVAI 
DETROITE 

Birželio 17 dieną į Detroitą at
skrido Lietuvos m i n i s t r a s 
pirmininkas Adolfas Šleževi
čius, jo patarėjas Gytis Kamin
skas ir apsaugos palydovas 
Laimutis Kaselis. Su MP at
skrido ir Lietuvos seimo nariai: 
Romualdas Ozolas — centro ju
dėjimo pirmininkas ir Aloyzas 
Sakalas. Lietuvos Solcialdemo-
kratų partijos pirmininkas. 

Svečius iš Lietuvos Detroito 
aerouoste pasitiko JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas Algimantas Gečys, 
Algis Rugienius, Juozas Oren-

tas ir Algis Zaparackas. Minis
trui pirmininkui buvo paskir
ta JAV apsauga, kuri jį lydės ir 
į Washingtoną. Lietuvos dele
gacija buvo nuvežta į Southfield 
Holiday Inn viešbutį, kurioje 
buvo apsistoję ir JAV Politinės 
konferencijos dalyviai. (Užsire
gistravo arti 200 dalyvių iš įvai
rių JAV vietovių). Dalyvavo ir 
LB Kanados krašto valdybos 
pirmininkas. „Amerikos Bal
so", Europos „Laisvės" radi
jas, „Margutis", „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlė, 
„Amerikos Balso" radijo klu
bas, „Ryto Expresas", „Ame
rikos Lietuvių radijas", „Dar
bininkas". „Draugas", „Ame
rican Baltic Newspaper" ir kiti 
korespondentai . LB Michigano 
apygardos pirmininkės Liudos 
ir Algio Rugienių rezidencijoje 
įvyko „barbecue" vakarienė su 
politinės konferencijos komiteto 
nariais. Seimo ir Tėvynės sąjun
gos atstovas Saulius Šaltenis at
vyko keletą dienų anksčiau ir 
prie delegacijos prisijungė tik 
penktadienį, susipažinimo va
kare. 

Penktadienį Lietuvos delega
cija dalyvavo Detroito Vaizbos 
buto (Lithuanian Chamber of 
Commerce) suruoštuose pusry
čiuose. Dalyvavo 25 asmenys. 
Ministrą pirmininką pristatė 
šios organizacijos pirmininkas ir 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės vedėjas Algis Za
parackas. Po ministro pir
mininko trumpos įžanginės 
kalbos, pasakytos anglų kalba, 
svečias atsakė į dalyvių iškeltus 
klausimus. Ministrui pirmi
ninkui išvykus į JAV LB Tary
bos atstovų posėdį, seimo nariai 
Aloyzas Sakalas ir Romualdas 
Ozolas (po savo trumpų kalbų) 
atsakinėjo į dalyvių klausimus. 

Po pusryčių svečiai iš Lietu
vos, lydimi Audronės Tamulio-
nytės, Algio Zaparacko, Algi
manto Gečio ir Reginos Naru-
šienės, išvyko į Pontiac, Michi
gan, esančias General Motors 
sunkvežimių surinkimo įmones. 
Svečius sutiko ir specialia maši
na po dirbtuves vežiojo įmonės 
vedėjas ir GM užsienio reika
lams viceprezidentas Louis A. 
Sande bei GM Tarptautinio 
planavimo direktorius Tony 
Hain (estų ki lmės, ku r i s 
rūpinasi, kad GM imvestuotų ir 
į Baltijos kraštus). 

Apžiūrėję įmonę ir pasidalinę 
įspūdžiais su šeimininkais, sve
čiai nuvyko į Southgate, Michi
gan, kur jų laukė dr. Juozas Ka
zickas ir jo bei vietinio preky
bininko, gimsio Rytų Vokietijo
je, Heinz Prechter. ASC korpo
racijos pirmininkas. Pietums 
buvo pakvieti pagrindinių įmo
nių vadovai ir verslininkai. 
Michigano gubernatoriaus John 

*• 

Laiming i vaikučiai po Pirmos Komunijos iškilmių Dievo Apvaizdos l ietuvių parapijos bažnyčioje, 
Detro i te . Iš k. pirmoje eil. — t ikybos mokytoja A. Milmantienė, L a u r a Si rgėdai tė , Rū ta Sventic-
k a i t ė . L ina Bublytė ir t ikybos mokytoja R. Gaškienė. Antroje eil. — Gytis Mikul ionis , Audr ius 
Moss . Tomas Kažukauskas ir klebonas kun. V. Krisčiunevičius. 

Engler sveikinimą paskaitė jo 
atstovas, Michigano pasikei
timo ir vystimosi tarybos vyk
domasis direktorius John Field 
Reichardt. Dr. Juozas Kazickas 
supažindino dalyvius su Lietu
vos minis t ru pirmininku 
Adolfu Šleževičium ir su juo 
atvykusiais opozicijos atstovais 
Aloyzu Sakalu ir Romualdu 
Ozolu. Kalbėjo ir MP A. Šleže
vičius. 

Po pietų visi dalyviai (arti 40 
asmenų) nuvyko apžiūrėti ASC 
ištaigą. Čia projektuojami nau
ji automobilių pakeitimai. ASC 
įstaiga turi 30 skyrių pasaulyje, 
daugiausiai jų yra Rytų Vokieti
joje. 

Atsisveikinus su ASC šeimi
ninku Heinz Prechter, delegaci
ja nuvyko į automobilių unijos 
būstinę Solidarity House, kur 
vienas iš automobilių unijos 
steigėjų, dabar Wayne State 
universiteto profesorius Ivin 
Bluestone, supažindino svečius 
su unijos tikslais. Buvo paaiš
kinta, kaip vyksta unijos ir 
įmonių savininkų vedamos de
rybos (Collective barganing), 
kaip, kas ir kada turi teisę 
streikuoti. Koks yra valstybės 
vaidmuo konflikto metu ir kaip 
galima per valstybės paskirtą 
atstovą vesti derybas, vedančias 
į bendrą sutarimą. Tiek valdžia, 
tiek ir jos opozicija parodė daug 
susidomėjimo šiame pasikalbė
jime. Unija pažadėjo pateikti 
Lietuvos vyriausybei raštišką 
informaciją apie kontraktų ir 
derybų eigą. 

Vakarienė vyko Grosse Pointe 
Memorial pastate. Vakarienę 
suorganizavo HR Strategies, 
kur i s y ra įkūręs Vilniuje 
įstaigą, patarnaujančią cent
rinei Europai. Ši įstaiga pataria 
klijentams kaip sąžiningai ir 
efektingai steigti veiklą įmonėse. 
Vakarienėj dalyvavo konsulai 
ir Lietuvos Ambasadorius JAV-
se Stasys Lozoraitis ir ponia 
Daniela Lozoraitienė. Grosse 
Pointe Farms miestas, minėda
mas savo įsikūrimo 100 metų 

„Žibur io" l i t u a n i s t i n e s mokyk los De t ro i t e a b i t u r i e n t a i ir j u mokytoja Marija J a n k a u s k i e n ė . Iš 
k. — mok M J a n k a u s k i e n ė . D Gi lvyd i s , A. N a v a s a i t y t ė . P . J u š k a . R J a n u k a i t y t e , A Ricci. M 
Mingela. L. Me ie r ir P . J e š m a n t a s 
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sukaktį, Lietuvos MP A. Šleže
vičiui įteikė atitinkamą žymenį 
jo lankymosi proga. 

Be jau minėtų delegacijos 
narių, vakarienėje dalyvavo ir 
šie lietuviai: Raimundas ir 
Helen Petrauskai, Saulius 
Anužis, Jurgis Šepetys, Valdas 
Adamkus, dr. Juozas Kazickas, 
Regina Narušienė, Algimantas 
Gečys, Algis Zaparackas, Yolan
da Zaparackienė ir Algis Rugie
nius. 

Audronė Tamulionytė prista
tė ministrą pirmininką, kuris 
savo kalboje kvietė dalyvius pa
galvoti apie investavimą Lietu
voje ir statė pavyzdžiu HR Stra
tegies, turintį savo skyrių Vil
niuje. 

Po vakarienės delegacija grįžo 
į viešbutį, kuriame vyko susi
pažinimo vakaras su politinės 
konferencijos dalyviais. Po 
trumpos atidarymo kalbos 
ministras pirmininkas dar 
spėjo posėdžiauti su LB nariais 
ir kitais asmenimis. 

Šeštadienį ir sekmadienį vyko 
Politinė konferencija. 

Šeštadienio vakarą iš Čikagos 
atvykę verslininkai turėjo pro
gos susitikti su premjeru ir 
išdėstyti jam savo pažiūras. Po 
šios konferencijos vyko spaudos 
konferencija, kurioje dalyvavo 
ir Saulius Šaltenis, Romualdas 
Ozolas ir Aloyzas Sakalas. 

Sekmadienį, birželio 20 d., 
8:40 vai. vakare ministrą 
pirmininką į aerouostą išlydėjo 
Aloyzas Sakalas, Romualdas 
Ozolas, Algis Rugienius ir Algis 
Zaparackas. Ministras pir
mininkas skrido į Washingtoną, 
kur birželio 21 dieną susitiko su 
National Security Council ats
tovų Anthony Lake, o birželio 
23 dieną su Užsienio Reikalų 
sekretorium. Birželio 24 d. 
Ministras pirmininkas skrenda 
atgal į Lietuvą. R. Ozolas ir A. 
Sakalas į Lietuvą sugrįžo birže
lio 23 d. S. Šaltenis po konfe
rencijos išvyko į Čikagą. 

lm 

WORCESTER, MA 
A.A. 

VERONIKA LIUTKIENĖ 

Veronka Liutkienė, 102 metų 
amžiaus, mirė gegužės 30 d. 
Providence center. Birželio 2 d. 
iš Šv. Kazimiero bažnyčios, po 
gedulingų šv. Mišių, aukotų 
parapijos klebono kun. V. 
Parulio, MIC, buvo nulydėta ir 
palaidota Šv. Jono kapinėse. 

Velionė gimė Lietuvoje. 
Jauna, kartu su tėvais, atvyko 
į JAV-es. Apsigyveno Worces-
ter, Massachussets. Čia iki mir
ties išgyveno 85 metus. 

1962 m. mirė jos vyras Juozas 
Liutkus. Visą gyvenimą 
Veronika priklausė Šv. Kazi
miero parapijai. Daugelį metų 
buvo labai aktyvi lietuviškose 
organizacijose; ypač visą širdį ir 
sielą įdėjo į ALRK Moterų 
sąjungą, kurios steigimo mintį 
1914 m. sutiko su dideliu entu
ziazmu ir stojo į pirmųjų stei
gėjų eiles. Nuo pat pirmų 

Nuot r . L. M i k u l i o n i o 

įstojimo dienų skelbė Moterų 
sąjungos tikslą raštu ir žodžiu, 
važinėdama po apl inkines 
parapijas. Jos kruopštaus darbo 
pastangomis įsirašė ne tik daug 
narių, bet ji prisidėjo ir prie 
naujų kuopų įsteigimo. 

Kuopoje dirbo įvairiose parei
gose valdyboje ir komisijoje. Iš 
eilės buvo penktoji Centro 
vicepirmininkė ir šeštoji Centro 
pirmininkė. 

Ketverius metus buvo 
Massachusets, Maine ir New 
Hampshire valstijų direktorės 
pareigose. Dalyvaudavo sei
muose, į kurių rengimą įdėdavo 
daug darbo ir gražiai juose pasi
reikšdavo. Dvejus metus buvo 
Centro finansų komisijos pirmi
ninkė. Moterų sąjunga, 
įvertindama šios darbščios 
bitelės darbą, 1947 m. per seimą 
pakėlė Veronką Liutkienę į 
Garbės nares. 

Mirė sulaukusi brandaus am
žiaus. Liūdime, kad Moterų 
sąjungos pirmosios pionierės jau 
baigia iškeliauti iš šio pasaulio, 
bet džiaugiamės, kad motinėlės 
V. Liutkienės pavyzdžio įkvėp
ta dukrelė Matilda Paulu-
konienė ALRK Moterų sąjungai 
priklauso nuo jaunystės dienų. 
Dukters rūpestingoje globoje 
mamytė užbaigė gyvenimą 
šiame pasaulyje. 

Nuliūdime pasiliko duktė Ma
tilda Paulukonienė su šeima, du 
vaikaičiai ir kiti giminės. 

Miela sese Veronika, tebūnie 
Aukščiausias Tau gailestingas 
ir dangaus vartai plačiai at
verti. 

MELDĖMĖS UŽ MOTINAS 

Nuo ALRK Moterų sąjungos 
įsteigimo palaikome gražiąsias 
tradicijas, kurių viena — Mo
tinos diena. Šią dieną orga
nizuotai su vėliava dalyvaujame 
šv. Mišiose, po kurių salėje po 
bažnyčia būdavo minėjimas, 
kurį ruošdavo Worcesterio 
apylinkės Lietuvių Bend
ruomenė. Prasidėjus remonto 
darbams, minėjimas laikinai 
nutrauktas, bet šv. Mišiose 
dalyvaujame, o jos kasmet būna 
mūsų kuopos užprašytos už 
gyvas ir mirusias motinas. 

J . 
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Vyčių veikla 

METINĖ LIETUVOS 
VYČIŲ GEGUŽINĖ 

Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygardos metinė 
gegužinė — piknikas bus sekma
dienį, liepos 4 dieną, 12 vai. 
Jono ir Gražinos Stankūnų 
„Pines" restorane ir sodelyje, 
3860 W. Dunes Highway (Rt. 
12), Pines, Indiana, netoli Be-
verly Shores, Ind. Tel. 219-
874-7330. Bus patiekti karšti 
užkandžiai (bufetas) ir pietūs, 
vyks žaidimai, laimėjimai, bus 
ir gaivinančių gėrimų. 

M. 

Autobusai iš Čikagos išvyks: 
nuo Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčios — 10:30 v.r. 
ir nuo Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčios — 11:00 v.r. 
Vietoms autobusuose reikia 
pasidaryt i rezervacijas iš 
anksto, kreipiantis į Evelyn 
Oželis, tel. 312-254-7553, arba į 
renginio pirmininkę Aldoną 
Brazis, tel. 708-361-5594. 

Visi nariai ir svečiai 
kviečiami maloniai lietuviškoje 
aplinkoje praleisti gražią 
vasaros popietę gamtoje. Nesi
gailėsite. 

Aldona Brazis 

DR. VIJA Y BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 

Tel. 312-434-5649 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr.. ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v p p 
10401 S. Roberte Rd., Palos HIH«, IL 

Tai. 700-500-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv , penkt 4 v.p.p.—7 v.v. 

Kab. tai. (312) 471-3300 
V I D A S J . N E M I C K A S , M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kadzla Ava., 

Chicago, III. 60652 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. M (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt. ir šestd 9 v r -12 v.p p 
6132 S. Kedzl* Ava., Chicago 

(312) 776—68 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Cardlac Diagnosls, Ltd. 
Marquatta Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 8. Pulaakl Road. 

Tai. (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm . antr, penkt. 12-3 v p.p., ketv. 2-7 v.v. 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

„ŠAULIŲ TAURAS" 
PRIVAČIOSE RANKOSE 

Privatizuota didžiausia Šiau
liuose valstybinė gamykla 
„Šiaulių Tauras". Ši įmonė 
gamina televizorius ir kilnoja
mas televizijos stotis. 64 procen
tai akcijų yra privačiose ranko
se. 

GEROS KOKYBĖS 
STIKLAS 

Panevėžio stiklo fabrike yra 
gaminami stiklai lengviesiams 
automobiliams. Tarptautinė 
ekspertizė patvirtino jų kokybę 
ir leido pardavinėti Europos 
šalyse. 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71 at St. 

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ke»" vai 3-6 v.v. 

Tai. (708) 448-1777 

Tai. kabinate Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Clcaro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5638 8. Pulaakl Rd., Chicago, IL 

Tai. 312-585-1855 
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Žvilgsnis į 

„TAMSIĄJĄ 
MĖNULIO PUSĘ" 

Dar ne taip seniai Čikagos 
vardas buvo siejamas su orga
nizuotų nusikaltėlių, senųjų 
lietuvių ateivių mėgstamų-va-
dinti „gangsteriais", pavar
dėmis. Paminėjus Čikagą net la
bai nuošal iuose Amerikos 
užkampiuose, kas nors būtinai 
prasitardavo, kad tai Al Capone 
viešpatija, nesaugiausias ir ne
švariausias Amerikos miestas. 

Šiandien Čikaga yra Čikaga 
— savitas, įdomus, kultūringas, 
pavojingas miestas. Daugeliu 
atvejų gerokai pranašesnis už 
kitus Amerikos miestus, daug 
kuo ir prastesnis. Išnyko Al 
Capone „gangsteriai" su savo 
pasekėjais . Juos pakei tė 
nepilnamečių gaujos. Anuome
tiniai „gangsteriai" prekiavo 
nelegaliais alkoholiniais gė
rimais ir žmonėmis; dabartiniai 
pardavinėja narkotikus ir taip 
pat žmones. Anie kovojo tarpu
savyje dėl teritorijų ir pelno; 
kovoja dėl tų pačių priežasčių ir 
dabar t inia i . Čikaga neturi 
nusikaltimų bei didmiesčio blo
gybių monopolio, nors toliau 
nuo mūsų gyvenantiems ir tik 
iš laikraščių ar televizijos suži-
nantiems apie miesto kasdieny
bės neigiamybes, viskas kur kas 
baisiau, pavojingiau atrodo. 

Ir čikagiečius šiurpas krato, 
girdint ar skaitant apie New 
Yorką, Miami, Los Angeles bei 
kurį kitą didmiestį. Kadangi 
žiniasklaida yra pasišovusi 
raportuoti t ik blogus dalykus, 
ignoruojant bet kokį pozityvų 
miestų gyvenimo aspektą, šis 
pavojingumo bei neigiamybių 
mitas smagiai klesti, puoselėja
mas ir „tręšiamas" kiekvienoje 
TV žinių laidoje ar dienraščio 
puslapiuose. 

Šias mintis iššaukė du reiški
niai. 

Pirmasis — Čikagos krepšinio 
komandos „Chicago Bulis" isto
rinis Amerikos čempionato 
laimėjimas, įvykęs praėjusį sek
madienį Phoenix mieste, Arizo
noje. Čikagos sporto koman
doms nelabai dažnai pasitaiko 
iškilti į laimėjimų aukštybes. 
Kar t a s nuo karto švysteli 
viltis, kad futbolo, beisbolo ar 
ledo r i tu l io komanda j a u 
pakeliui į geriausius iš geriau
sių. Staiga visos viltys išsisklai
do kaip tos Samuolio bitės, ir iš 
būsimo laimėjimo džiaugsmo 
lieka kartus nusivylimas. 

Su krepšininkais, pasirodo, 
kiek kitaip. Štai jau treti metai 
iš eilės jie gali pasididžiuoti, 
kaip pirmaujanti komanda 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. „Chicago Bulis" atkreipia 
į savo gyvenamąjį miestą ne tik 
Amerikos, bet ir viso pasaulio 
sporto entuziastų akis, įsigyja 
minių minias gerbėjų savo 
komandai ir tuo pačiu miestui, 
kurio vardu žaidžia (o ką 
bekalbėt i apie p r ik imštas 
vers l in inkų kišenes, ka i 
perkami bilietai į rungtynes ir 
visokiausi suvenyrai). Jau būtų 
ir taip smagu, kad Čikagos 
komanda laimėjo pirmenybes, 
bet džiaugsmą padvigubina (gal 
šiuo atveju reikėtų sakyti — 
patrigubina?) faktas, jog labai 
nedaug komandų visoje Ameri
koje krepšinio istorijoje yra 
laimėjusios tris kartus pame
čiui. Galima suprasti, kodėl 
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maždaug 7 milijonai čikagiečių 
(ir gausybė kitų „Bulis" ger
bėjų) šiuo laimėjimu džiaugiasi 
bei didžiuojasi. 

Čia kaip tik tinka paminėti tą 
antrąjį reiškinį — „tamsiąją 
mėnulio pusę'. Kaip ir anks
tesniais metais, laimėjimo 
džiaugsmą purvais apdrabstė 
tam tikras bukaprotiškas mies
to gyventojų elementas, 
išsipylęs iš savo landynių į gat
ves, kad galėtų plėšti, deginti ir 
padaryti kitokių šunybių. Tokį 
besmegenių — daugiausia vaiki
galių ir nesubrendėlių 
jaunuolių — siautėjimą esame 
daug kartų stebėję savo tele
vizijos ekrane. Joks Amerikos 
miestas neturi nuo jo imuniteto. 
Čikaga dėjo daug pastangų (ir 
supylė pinigo), kad šis 
kriminalinis elgesys būtų kiek 
galima stipriau tramdomas. 
Gatvėse patruliavo tūkstančiai 
policininkų ir net tautinės gvar
dijos karių. Kelias dienas prieš 
lemiamąsias rungtynes žinia-
sklaida stengėsi įtikinti miesto 
gaujas, kad šį kartą nei vienas, 
pagautas vagiant ar kaip kitaip 
nusikalstant, nebus „glos
tomas". Taip pat buvo žadama 
neskirti dėmesio riaušių kėlė
jams, kad neužsikrėstų noru įsi
jungti ir kiti. 

Bet kur tau! Juk labai svarbu 
perduoti pusbernių siautėjimą 
plėšiamose parduotuvėse ar 
akmenų krušą, krintančią ant 
policininkų galvų. Į pasaulį pa
sklido šiurpūs vaizdai, o ramių 
gyventojų pasipiktinimas tokiu 
elgesiu retai pasirodydavo tele
vizijos ekrane. 

Sekmadienio naktį buvo areš
tuota apie 700 žmonių. Atrodo 
daug, bet nepamirškime, kad 
miestas turi kone 7 mil. gyven
tojų. Iš tos perspektyvos su
imtųjų skaičius neatrodo toks 
didelis. Tiesa, žuvo trys žmonės. 
Bet Čikagoje paprastą vasaros 
savaitgalio naktį žūsta kelis 
kartus daugiau. Buvo išplėštos 
kelios parduotuvės. Bet mieste 
kasdien įvyksta tiek pat ar 
daugiau apiplėšimų. Buvo 
apylinkių, kuriose pasireiškė 
neramumai ir gyventojai turėjo 
daug baimės. Bet buvo šimtą 
kartų daugiau miesto dalių, kur 
jokio triukšmo, jokios baimės 
niekas nepatyrė. 

Čia nenorime „nudailinti" 
baisiųjų sekmadienio nakties 
įvykių, tik pažvelgti į juos 
ramesniu žvilgsniu. Be reikalo 
kaltė už neramumus verčiama 
krepšinio laimėjimo „džiaugs
mui". Nesąmonė! Nusikaltė
liškas elementas atrado progą 
pasiplėšti, pasiautėti, tai ir 
pasinaudojo. Tegul sociologai ir 
psichologai nemėgina tų pien
burnių teisinti „blogų gyve
nimo sąlygų, nedarbo, neturto" 
ar kitomis kilniomis priežas
timis. Plėšikas yra plėšikas, 
nusikaltėlis yra nusikaltėlis, ir 
joks pateisinimas jam užuojau
tos nesukels. Šią mintį reikėtų 
pasilaikyti galvoje ir tuomet, 
kai, nusikaltimams kaskart 
didėjant Lietuvoje, kai kas jau 
bando pateisinti nusikaltėlių 
veiksmus „komunistinės sis
temos auklėjimu, sunkia eko
nomikos padėtimi" bei kitokiais 
verkšlenimais. 

D.B. 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Kodėl Vakarai neskuba teikti 
Rusijai efektyvios pagalbos? 
Gamyba yra smarkiai kritusi. 
Kainos nuolat kyla. Rublio 
vertė kasdien mažėja. Centrinis 
bankas vis spausdina naujus 
banknotus, visai neatsižvelg
damas į ateitį. B. Jelcino kaip 
prezidento padėtis tebėra 
neaiški. Nors jis ir laimėjo refe
rendumą, bet jo priešai nori šį 
laimėjimą paneigti. J is ko-
liojamas fašistu, „mėsininku". 
Pesimistai daro išvadas, kad jis 
negalės iigai išsilaikyti. Jeigu 
jis, nepaisydamas savo priešų 
puolimo, imsis jėgos tokiai sui
rutei sutvarkyti — manoma, tai 
nepajėgs sukontroliuoti padė
ties. 

Optimistai mano, kad, nepai
sant apokaliptinių įspėjmų, 
Rusija pajėgė išlaviruoti per 
tuos ekonominius sunkumus, 
išvengdama bado ir revoliucijos. 
Ką Rusija dabar išgyvena, vis 
tiek nėra taip baisu, kaip yra 
buvę praeityje. Užsienio eksper
tai, kuriems paskutiniu laiku 
teko lankytis Maskvoje, yra 
l iūdnai nusiteikę dėl vis 
didėjančios korupcijos, užsimas
kavusios kapitalizmo skraiste. 
Tokį įspūdį patiria užsieniečiai, 
susipažinę su vietinėmis sąly
gomis. Jų nuomone, įvykiai gali 
dar labiau pakrypti į blogąją 
pusę. Tai, žinoma, neigiamai at
silieptų artimiausiems kaimy
nams, ypač Baltijos respub
likoms, kurios dar daugelyje 
sričių yra susirišusios su Rusi
ja. 

Kitam į dalykus žiūri nuola
tiniai Rusijos gyventojai, kurių 
nuotaikos pagal aplinkybes 
keičiasi. Sakoma, kad būtų tra
giška klaida, jei ateities is
torikai padarytų išvadą, jog 
vakariečiai galėjo sulaikyti 
nepageidaujamų įvykių eigą, 
jeigu tik jie būtų norėję. 

Vakarų šalys, atrodo, daro ne 
viską, ką turėtų daryti. Jos 
teikia technišką pagalbą ir 
remia investicijas per Europos 
banką, bet į vietinį ekonominį 
patvarkymą dar labai mažai 
buvo kreipta dėmesio. Vado
vaujant JAV prezidentui Bill 
Clinton, 7 didžiosios industrinės 
šalys sutiko atidėti Rusijos 
skolų mokėjimą tolimesniam 
laikui, nes vis tiek ji yra nepajė
gi skolas mokėti. Svarstoma 
pagalba dėl paramos mažes
nėms firmoms. 

Svarbiausias dalykas - Rusi
ja turi atgauti pasitkėjimą savo 
pinigais ir sustabdyti infliaciją. 
Juk taip dar neseniai už dolerį 
buvo mokama 38 rublius, dabar 
— 600 rublių, o infliacija siekia 
2,500% per metus. Tokia pavo
jinga situacija žmonių sunkiai 
uždirbtas santaupas pavertė be
vertėmis ir sukėlė nepasi
tikėjimą reformomis. Tuo tarpu, 
kaip matome, Lenkijoje refor
mos („Shock terapy") stabili
zavo pinigus. Reikia žinoti, kad 
Lenkijoje sąlygos yra skirtingos, 
nes čia yra didesnis politinis 
pastovumas, o sovietinis laiko
tarpis trukęs žymiai trumpiau 
negu Rusijoje. 

Kai Rusijos Centrinis bankas 
vis spausdinta daugiau bankno
tų parlamento patvarkymu, B. 
Jelcinas nepajėgia tai su
kontroliuoti. Įsivaizduokite, 
kasdien 20 milijonų žmonių 
vyksta į fabrikus, gaminančius 
produkciją, kurios niekas nenori 
pirkti. Tų darbininkų atly
ginimai nėra gaunami už par
duotas jų gaminamas prekes, 
todėl fabrikai privalo gauti kre
ditus iš kitų firmų. Šiuo metu 
toks įsiskolinimas tarp gamybos 
įmonių yra labai didelis, kitaip 
fabrikų direktoriai turi įtikinti 
Centrinį banką duoti garantiją, 
kad fabrikai galėtų toliau 
veikti. 

Pagrindinė sąlyga — Rusijai 
būtinai reikalingas pinigų ir 
iždo pastovumas, kad galėtų at
gauti taupytojų pasitikėjimą, 
mokant jiems už laikomas 
banke santaupas pakenčiamus 
procentus. Bet kokia užsienio 
pagalba turi statyti sąlygą — 
pirmiausia susitvarkyti savo 
namuose. Jei rusai nemėgintų 
nugalėti šių sunkumų, ne
galima pasitenkinti jų atsipra
šymu. 

Didžiosios Britanijos eko
nomistai pataria prezidentui B. 
Jelcinui pažvelgti į praeitį, 
kokiu būdu D. Britanijoje ir 
Japonijoje buvo sukurta 
verslininkų klasė. Bet Rusijai 
geriau tiktų jos pačios modelis. 
B. Jelcino problemos yra pana
šios į caro Petro Didžiojo pro
blemas 18 amžiaus pradžioje. 
Caras Petras pasikvietė iš 
Vakarų įvairių specialistų, kad 
jie išmokytų rusus reikalingų 
amatų ir įsteigtų komercines 
firmas, suorganizuotų versli
ninkų klasę. Jelcinas turėtų pa-

Vokietijos spauda plačiai 
minėjo Rusijos krašto apsaugos 
min. Povilo Gračiovo pasi
tarimus Lietuvos sostinėje, 
dalyvaujant Pabaltijo valstybių 
krašto apsaugos min. Audriui 
Butkevičiui, T. Jundris ir estui 
Heino Rebas. 

Vokiečių spaudos agentūra iš 
„Wilna" (vokiečiai mūsų sostinę 
vadina tik „Wilna" vardu) 
praneša, kad pasikalbėjimas su 
Lietuvos min. A. Butkevičium 
praėjo labai darbingai ir 
konstruktyviai, kai tuo tarpu su 
Latvijos ir Estijos atstovais 
turėta daug sunkumų dėl rusų 
mažumos. Iš Lietuvos rusų 
kariuomenė tikrai pasitrauks 
š.m. rugpjūčio mėn. 31 d. Sutar
ta taip pat palikti Lietuvai dalį 
ginklų, tačiau galutinai neišaiš
kintos liko penkių karinių ora-
uosčių bei ginklų sandėlių klau
simas. Taip pat neaiški yra į 
atsargą pasitraukiančių ka
rininkų ateitis bei jų socialinė 
globa Lietuvoje. Vokiečiai 
skelbia, kad tolimesni 
pasikalbėjimai bus Maskvoje 
birželio mėn. 15 d. 

Vokietijos telegramų agen
tūrai Audrius Butkevičius 
pasakė, kad 11,500 rusų karių 
pasitraukimas iš Lietuvos dar 
visiškai neišsprendžia saugumo 
klausimo, nes rusai pasilieka 
Latvijoje ir Estijoje. Su šiomis 
valstybėmis klausimas yra žy
miai aštresnis,-, kadangi be 
rusiškos mažumos, reikės taip 
pat spręsti svarbių strateginių 
punktų palikimą, kadangi , 
Latvijoje yra Pabaltijo rusų 
kariuomenės generalinis šta
bas, o Estijoje įsteigtas labai 
svarbios jūrinės bazės. Vokiečiai 
rašo, kad šios bazės, kartu su 
Karaliaučiaus sritimi, turi labai 
didelę reikšmę visai Rusijai. Tai 
caro Petro Didžiojo prakirstas 
vienintelis langas į Vakarus. 

Neminiu kas savaitę vokiškos 

sekti Petru Didžiuoju. Svarbiau
sia, kad būtų sudarytos palan
kios sąlygos pritraukti vaka
riečių investicijas, steigiant ben
dras įmones. Jei Vakarų firmos 
dar delsia dėl politinio nepa
stovumo, bijodamos galimų nuo
stolių, tai Vakarų valstybės turi 
pasirūpinti apdrauda ir ati
daryti savo rinkas Rusijos gami
niams. Rusai turi atsigręžti į is
torinę praeitį, atstatydami, kas 
buvo sugriauta per revoliuciją, 
o Vakarai turi jiems pagelbėti. 
Kitaip, iškilę politiniai avantiū
ristai kraštą gali nuvesti į chao
są ir diktatūrą. 

spaudos žinių, tačiau turiu 
pažymėti, kad beveik kiekvieną 
dieną trumpesniuose ar il
gesniuose pranešimuose rašoma 
apie Lietuvą ir mūsų kaimynes. 
J a u ilgesnį laiką pasigendu 
žinių apie Lietuvą televizijoje ir 
radijo. 

Šiandieninės Rusijos sienos 
yra 61,000 km ilgio. Sienų 
apsaugos generalinio štabo virš. 
Aleksandras Timkos pareiškė. 
kad yra labai daug ir įvairių 
sunkumų jas stipriai apsaugoti. 
Svarbiaus ios pr iežas tys — 
menkas karių atlyginimas bei 
stoka t am darbui t inkamų 
karių — savanorių. Labai sunki 
yra Estijos, Latvijos, Gudijos, 
U k r a i n o s , Gruzijos, Azer
baidžano ir Kazakstano sienų 
apsauga. Mat tarp Rusijos ir 
buv. Sov. Sąjungos respublikų 
„žydi" spekuliacija, narkotikų 
ir ginklų prekyba. Rusas spau 
dai pasakė, kad sunkiausia pa
dėtis yra prie Pabaltijo valsty
bių sienų, kadangi narkotikų 
pirkliai Lietuvą, Latviją ir 
Estiją laiko geru pereinamuoju 
punktu į Vakarų pasaulį. Tam 
pasitarnauja Talino, Rygos ir 
Klaipėdos uostai. 

Manding, Aleksandras Timka 
nemato (o gal nenori matyti?) 
rus i škos mafijos pačioje 
Maskvoje. Visai t e i s inga i 
vokiečiai Rusijos sostinę 
pavadino antru Palermo mies
tu, kadangi 1992 m. vykusiuose 
gaujų „atsiskaitymuose" žuvo 

18 žmonių, 47 buvo sužeisti. 
Mafijos „še imos" Maskvą 
padalijo rajonais, kurių pavojin
giausias priklauso čečėnams. 
Jų gaują sudaro 500 nariai. 
Čečėnai „tvarko" viešbučius, 
prostituciją, ginklų prekybą, 
narkot ikus . Totor iams 
priklauso įvairūs nelegalūs 
lošimo namai, prievarta pinigų 
išgavimas, t.y. „apsauga i" 
restoranų, krautuvių. Dages-
taniečių „specialybė" — 
užpuolimai. Azerbaidžaniečių 
gaują sudaro 200 narių. Jie 
„organizuoja" na rko t ikų 
supirkimą ir pardavimą. Gru
zinai pasiliko turtingų grobimą, 
automašinų vogimą, daugumo
je Vokietijoje. Jiems pavaldūs 
yra lenkai. Vokietijos policija 
nepajėgia su jais kovoti. Perei
tais metais Vokietijoje buvo pa
vogta 28 tūkst. automašinų 
(automašiną turi kas antras 
Vokietijos gyventojas, t.y. 40 
mil.), pervežant jas per Vokie-
tijos-Lenkijos sieną, kartais 
Čekijos. Tiesa, dalis „eina" į 
.Afriką, Arabijos kraštus, tačiau 
daugumas „atsiduria" Rusijoje 
ir iš ten į Japoniją. Dokumentai 
yra labai puikiai padirbti, tad 
Vokietijos pasienio policijai, 
nepaisant didelio draudimo 
bendrovių spaudimo, sunku 
kovoti su tokia kontrabanda. 
Draudimo bendrovės nutarė 
šiemet pakelti draudimo mokes
ti — beveik 30% — savų išlaidų 
padengimui, kadangi už pavog
tas automašinas, pvz. Mercedes, 
Porsche. Audi ir t.t. iš kasos 
tenka dengti gražiom pinigų 
sumom. 

Niekas „nejudina" angliškos 
gamybos automašinų, kadangi 
vairas yra dešinėje pusėje. 

Povilas Katilius, Lietuvos Krikščioniu Demokratu partijos atstovas seime 
ir LKD partijos pirmininkas po praru -imo Clevelande atsako { Aldonos 
Stempužienės klausimus Nuotr VI. Bacevičiaus 

gę Politechniką. Kolegos, taip sakant. Tik aš, kvailys, 
už 85 rublius dirbu mokslinio tyrimo institute, užuot 
perėjęs pas juos. Čia yra perspektyva. Tiesa, aš dar 
galiu pasitaisyti, reikia tik nuoširdžiai, kolegiškai pa
bendrauti. Jie parašys pažymą į darbą, kad buvau kari
niame komisariate ir galėsiu eiti. Aš juk čia niekuo 
dėtas, esu iš geros šeimos, tėvas gynė tarybų šalį nuo 
fašistų. Aišku, gėda, kad sūnus nejaučia dėkingumo 

Patraukiu pečiais. tarybų valdžiai už mokslą, šviesą, kad susidėjo su blo-
— Mes viską žinome. Prisipažinsi, pasipasakosi, gaiš draugais, bet jam yra galimybė pasitaisyti. 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 

BĖGO ŽIRGELIAI 
NIŪRONYSE 

Šį savaitgalį Anykščių ra
jone, Niūronyse surengta šventė 
„Bėk, bėk, žirgeli", skirta čia 
įkurto Arklio muziejaus pen
kiolikos metų sukakčiai. 

Visuomeninis Arklio muziejus 
buvo įkurtas 1978 m. Lietuvos 
žemės ūkio akademijos profeso

riaus Petro Vasinausko inicia
tyva. 1992-aisiais jis tapo Anta
no Baranausko ir Antano Vie-
nuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus filialu. 

Niūronyse surinkta daugiau 
kaip 4,000 eksponatų: tai įvai
rūs padargai, rogės ir vežimai
čiai, lineikos. Čia galima ne tik 
pamatyti viską, kas primena 
arklio gadynę, bet ir pajodinėti, 
pasivažinėti žirgais. (R.G.) 

lengviau baigsis. Tai kas buvai organizacijoje? 
— Kokioje? 
— Nevoliok durniaus, — keičia toną Neverauskas. 
Jis tardo vienas. Antrasis sėdi tyliai, seka mane. 

Pakloja popieriaus lapą. 
— Rašyk pasiaiškinimą. 
— Kokį? 
— Kur mokeisi, kur dirbi, kas tavo draugai? 
— Nejaučiu pareigos atsiskaitinėti. Be to. viską 

patys žinote. 
Iškrato. Paima raktus, užrašų knygutes, kyštelėjęs 

pirštu į priekinę švarko kišenėlę, ištraukia užrašus ant 
autobuso bilietų, bet, nieko nepastebėjęs, sugrūda 
atgal. 

Ilgai skaito užrašų knygutę. Skaito, užsirašo Prašo 
paaiškinti. 

— Mano užrašų knygutė jūsų neliečia, — 
paaiškinu. 

— Tu privalai paaiškinti, — šaukia Drimba. 
— Aš niekam nieko neprivalau, — atsakau. .. 
— Kalbi kaip recidyvistas. Kas pamokė0 

Tyliu. 
Neverauskas išeina. Antrasis pradeda kalbinti. 

Apie sportą, šiaip apie gyvenimą. Po pusvalandžio grįžta 
ir anas. Dabar tonas malonus. Pasirodo, mes visi bai-

— Tai kas vadovavo organizacijai? 
— Kokiai? 
— Antitarybinei, — trenkia kumščiu Neverauskas. 
Ir vėl išbėga. 
Grįžta su pistoletu ant pilvo ir sukiojasi prieš pat 

nosĮ. 
— Turbūt nesupranti, kur papuolei? Kai paaiškės, 

bus vėlu. Iš čia jau nebeišeisi. 
Neabejoju, kad neišeisiu. Kas čia patenka — 

neišeina. Deja, klydau. Iš daugelio tą dieną suimtų, 
neišėjome tik keturi. 

Galvoju, ką daryti su užrašais kišenėje. Klasikinis 
atvejis: prašausi į tualetą. Mane lydi dviese ir stovi 
beveik laikydami už rankų. 

Kabinete atitraukė užuolaidas Saulė kaitina, bur
na išdžiūvy, rodos, visi kūno syvai išbėgs per delnus 
— jau skvernai ir kelnės šlapios, nuolat šluostausi į jas 

— Mes tau. širdį, — bėgioja po kabinetą Neve 
rauskas, - o tu? Kas tave mokė taip kalbėti? Kunigai? 
Tu sėdėsi, o jie vaikščios. Jie mums jau daug pasakojo 

Antrasis įdėmiai seka akimis — kad neiššokčiau 
pro langą. 

Aplinkui makaluojasi kiti t ipat Vieni familiariai 
sveikinasi, vadina vardu. Kiti — tik pasiklauso ir 
išeina. Rūmuose baisus sujudimas. Vyksta didele 

operacija. Tik aš dar nežinau, kad tai — operacija 
„Kraštotyra". Operacja. sujudinusi ne tik Kauną, bet 
ir Lietuvą, ir Latviją. 

Klausimai apie žygeivius. Apie susitikimus su lat
viais. Kodėl mokausi kalbą0 

— Noriu valgyti, — sakau. — Turiu sumuštinį. 
— Valgyk. 
Kramtau lyg nesavais dantimis, burna sausa lyg 

krosnis. Vienas išeina. Antrasis užsirūko. Tuo metu 
dalj popieriaus įsikišu burnon. Kramtau įniršęs ir nė 
iš vietos. Kai tik sargas atitraukia žvilgsnį, jsikišu dar 
gumulėlį. Jau žiaumoju beveik viską. Veidas dega. 
Pagaliau grįžta antrasis, mano sargas nueina vandens. 
Likviduoju likusį popierių, lengviau atsikvepiu. 
Neilgam. 

— Ką žinai apie Ivaną Denisovičių? 
— Matyt, rusas. 
— Iš ko sprendi? 
— Iš pavardės. 
Dilgteli: jau buvo mano stalčiuje. Jaučiau tąkart, 

kad jie lįs į namus. Prašiau vieno žmogaus pabūti. Išsi
gando, neatėjo. 

— Važiuojame daryti kratos. Ką turi namuose, 
kokias senas knygas? 

— Jau žinote — galvoju. 
Vardinu knygas; 
— „Gyvenimas šventųjų"... 
— Mūsų tokios nedomina Iš smetoniškų. 
— Nuvažiuokite ir pažiūrėkite. 
Toliau nebeatsakineju. Nespėju suvirškinti 

klausimų. Bandau susikaupti ties krata, tačiau abu* 
tardytojai šokinėja, stengiasi mane nuvaryti kaip ark
lį. Po to bus nebesunku pribaigti Neišdegs. Tyliu. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. birželio mėn. 24 d. 

I kur eina Kaliningrad, 
Koenigsberg, Karaliaučius, 

Krolewiec? 
Karaliaučius, dabartinis ir, be 

abejo, laikinas Kaliningradas, 
daugumai europiečių tebėra 
paslaptis, o amerikiečiams — 
visiška misterija. Išsamus 
straipsnis apie jį, pavadintas 
,,Miestas niekur", pasirodė 
žurnalo „The New York Revievv 
of Books" gegužės 13 d., 
numeryje. Jo autorius, Izraelio 
žurnalistas Amos Elon, nedaug 
žino apie senųjų prūsų ar 
Lietuvos istoriją, bet vis tiek 
pateikia daug įdomios informa
cijos. 

Anot Elon, kadaise buvęs vie
nas patraukliausių Vokietijos 
miestų šiandien yra komunisti
nės urbanistikos monotonišku
mo ir nežmoniško masto pa
vyzdys, viena „bjauriausių vietų 
pasaulyje". Tik keletas kali-
ningradiniečių, su kuriais žur
nalistas kalbėjosi, nori, kad 
miestą ir toliau administruotų 
Maskva. Jų nuomone, Kalinin
gradas taps nepriklausoma Pa
baltijo valstybe, autonomiška 
„Prūsijos respublika" Rusijos fe
deracijoje, bendru vokiečių-rusų 
kondominiumu, ar bus tiesiai 
prijungtas prie Vokietijos. Kai 
kurie vietiniai pareigūnai uoliai 
pataikauja svarbesniems sve
čiams iš Vokietijos, ypač Deu
tsche Bank direktoriui Fried-
richui Christians, kuris ten no
ri įsteigti ,.laisvą prekybos 
zoną". 

Straipsnio autorius mini 
Kaliningrade ir Baltijos vals
tybėse be atvangos kursuojan
čius gandus, kad „dešinieji" 
vokiečių politikai jau sudarė 
„egzilinę Rytprūsių vyriausy
bę". Į Kaliningrado autonominę 
provinciją pretenzijas reiškia ir 
„nacionalistai" Varšuvoje bei 
Vilniuje, ją laikantys „istorine" 
lenkų ar lietuvių teritorija. Var
šuvoje žurnalistas matė atsišau
kimus, reikalaujančius, kad 
Kaliningradas-Krolewiec būtų 
sugrąžintas „Motinai Lenkijai", 
o Vilniuje jis išgirdo žmones kal
bant apie „Mažąją Lietuvą". 
Lietuvos ambasadorius Vašing

tone pernai sukėlęs audrelę, 
pareikšdamas, jog „Mažoji 
Lietuva esanti tuščia vieta, 
kurią jo šalis galėtų bematant 
perimti". 

Kalbos apie Rytprūsių lietu
viškumą labai nepatinka Kali
ningrade gyvenančiam rusų ra
šytojui Jurijui Ivanovui. Jis 
jaučiasi artimesnis vokiečiams, 
negu tiems „labai nacionalis
tiškiems" lietuviams. Jam ne
patinka vokiečių rašytojos, gra
fienės Marion Doenhoff planas 
Kaliningrade įvesti bendrą len-
kų-lietuvių-rusų-vokiečių val
džią. „Kam reikia tų lietuvių, — 
sušuko Ivanovas. — Aš jų labiau 
bijausi, negu vokiečių". 

įdomių planų Karaliaučiui tu
ri ir kiti vokiečiai. Žurnalistas 
pasakoja apie Kaliningrade vei
kiančią vokiečių katalikų misio
nierių grupę. Jie dirba ligoni
nėse, aplinkiniuose kaimuose 
aukoja Mišias, klauso išpažinčių 
rusų, lietuvių ir vokiečių kalba. 
„Mūsų tikslas čia sutaikyti 
vokiečius ir rusus, — kalba 
pasaulietis misionierius Hans 
Schmidt. — Dievo meilė čia 
prives prie nepriklausomos 
valstybės sukūrimo". Kaip ji 
atrodys? Jos modelis bus sena
sis vokiečių kryžiuočių ordinas, 
pagal Schmidt. „Ne todėl, kad 
kryžiuočiai buvo vokiečiai, bet 
kadangi jie, kaip ir mes dabar, 
skleidė Dievo žodį pagoniškoje 
Koenigsbergo tamsoje". 

Praėjusią vasarą Kalinin
grade buvo juokaujama, jog 
pesimistai ten mokosi lenkų 
kalbos, optimistai — vokiečių, o 
realistai ' ivinasi šaudyti kalaš-
nikovais. Miesto ūkis sužlugs, 
mėnesinė alga šįmet nusmuko 
iki 9 dol. Klestinčioje juodojoje 
rinkoje galima nusipirkt i 
raketų (kurių čia, anot Vakarų 
diplomatų, „daugiau kaip me
džių"). Pardavinėjami ir tankai 
bei atominiai užtaisai. Nors 
branduoliniai povandeniniai 
laivai buvo perkelti į Arktiką, 
tebesklinda gandai apie atomi-

Dažnai matomas vaizdas Rytprūsiuose, net ir daug dešimtmečių po II pasaulinio karo praslinkus. 
Nuotr. Leonardo Surgailos 

nę taršą, kuri pralenkia Černo-
bilį Tai straipsnio autoriui 
patvirtino ir rusų Baltijos laivy
no vadas, admirolas Vladimir 
Jegorov. Miesto spauda tvirtina, 
jog Kaliningradas esąs buvusios 
Sovietų Sąjungos narkotikų sos
tinė. Naktį miesto gatvės tam
sios— elektra importuojama iš 
Lietuvos, kuri „grasina" už ją 
reikalauti valiutos. 

Kaliningrade tebėra gajūs 

A l n a v o s (Al len.u; Porele) bažnyčia Rytprūsiuos*-

N u o t r . I ^ ' o n a r d o Surga i los 

AMERICAN TPAVEL SERVICE 
• 4 3 9 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, !L 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 * 

* 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones Į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis Maloniai ir sąžiningai JUS aptarnausime. Informa
cijai skambinti 1-708-422-3000. Darbo vai pirmad., antrad., 
tračd.. ketvd ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p., šeštd 9 v.r.— 
1 v. p.p. 

sovietinės santvarkos šali
ninkai. Universiteto rektorius 
N.A. Medvedev 1991 m. rėmė 
mėginimą nuversti Gorbačiovą. 
Miesto policijos vadas, pulki
ninkas V. Sošnikov, už visas 
negeroves kaltę verčia ,,glas-
nost, perestroikai*' ir „ameri-
kanizacijai". Jis priešinasi 
,,laisvos prekybos zonos" 
įsteigimui, nes ji teatnešianti 
„daugiau nusikaltėlių ir narko

tikų". Vienas miesto tarybos 
atstovas skatino kaliningradie
čius būti budriais, nes kitaip 
„mus greit užvaldys seni 
esesininkai ir japonų samura
jai". Bet „laisvos zonos" idėją 
remia karinė vadovybė. Visas 
miestas jos laukia, kaip Izraelio 
žurnalistui pareiškė admirolas 
Jegorov. „Visi laukia didelio 
pelno - „byg byznis' ". 

JP 

INTERNATIONAL 
v 

TRAVEL CONSULTANTS Zft\lx&S" 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 
t .ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
9525 South 79th Avenua 223 Kalvarijų gatv* 
Hlekery HM, Illinois 50457 VNntuo, Uotuva 
Tel. 708-430-7272 TaJafonal: 77-76-97 Ir 77-83-S2 

„AI!" 

DAŽNAI PIRKĖJAS, 
PIRKDAMAS AUTOMOBILĮ, 
IŠLEIDŽIA NUO $500 IKI 

$3,000 PER DAUG! 

T o k i a s išlaidas ga l ima sumaž in t i gavus paskola žemu n u o 

š imčiu . Tokia paskola gausite S t a n d a r d Federal banke. Pr ie 

d o gausite veltui m ū s ų , ,Smart Car Buyer 's K i t " su a u d i o 

jraŠu „ K a i p nusipirkti automobi l į , k a d neapstaty tų" . T a d 

a tvyk i te j Standard Federal banką š iandien. Arba , pr ieš 

p i r k d a m i mašiną, paskambink i te 312-847-1140. Su m ū s ų 

pagalba automobilio pirkimas jums t ikrai nebus ^skausmin

g a s " . 
--' 

Standard Federal Bank 

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLArtffOVtv REAL E9TATE 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

3 1 2 - 7 7 9 - 3 3 1 3 
K L A U D I J U S P U M P U T I S ^ 

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
p a s mus 

F R A N K Z A P O L I S 

3 2 0 8 V a W a » t 9 5 t h S t r e t 

T e l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 
( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

Renata Svadaita 19 m. I i Vilniaus 
dalyvavo AA-1 Immigrant Visa Appli-
cants loterijoje ir gavo pranešimą, kad 
jos prašymas emigruoti užregistruotas 
Tačiau JAV ambasadoriui Helsinkyje ji 
turi pristatyti raštišką, notanzuotą nuola
tinio darbo bei uždarbio pasiūlymą JAV-
bėse Be šio garantinio dokumento. 
Renata isemigruot negali, todėl kreipia
si į JAV lietuvius prašydama jai sudaryti 
darbo garantiją. Norintieji jai padėti 
rašykite: R. Švedaitė, Dariaus Ir 
Girėno 9-23, 2038 Vilnius, Llthu-
anla. 

GREAT 
PARDUODA 

Į 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir PAX pagalba/ 
• Nuosavybių įkainavimas vettui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida." '' r/* 

NIGHT OF THE HAVVK 
i 

D a l e B r o w n 

lt is a story of the crew that under-
took a raid into Soviet territory and 
of David Luger who sacrificed his 
life for his crew members; left for 
dead but nursed back to health by 
his captors and by the KGB, emp-
tied of his mind and then re-
programmed and spirited away to 
a top-design facility in Lithuania to 
advance Soviet state-of-the-art 
technology. 

Dale Brovvn, the author of the 
famous book ,,Flight Of T h e Old 
Dog" , iš recognized as the "best 
military adventure writer in the cen-
tury today". 462 pages, hard cover. 
Published by Putnam Publishing 
New York. Book price $22.95. Ship-
ping & handling in USA $3.50 
Canada — $5.00. Illinois residents 
a d d $ 2 0 l sales tax. Sendorderto: 
D r a u g a s , 4 5 4 5 W . 6 3 r d St. , 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 - 5 5 8 9 . 

(Tj^ntUIK KMIEC,K REALTORS 
^ ^ * ' O I 7922 S. Pulaski Rd. 

^ ' 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danute Mayer. Ji 
p/ofesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

Gražiam* nauiaaniam* pastatą 59 St. ir 
Pulaski Rd.. išnuomojamas butas. Arti par
duotuvės ir naujoji traukinuko linija j miesto 
centrą 5'/i kamb 3 mieg. kamb.. antras 
aukštas, oro vėsinimas. $525 | men Išnuo
mojamas ir garažas Kreiptis: Aušra Pada
lino, First Rata R.E., ta i . 312-767-J 

HELP WANTED 

REIKALINGA MOTERIS, 
tarp 22 ir 75 metų amžiaus prižiūrėti 
senesnio amžiaus vyrą. Geros darbo 
sąlygos, atlyginimas, puikus privatus 
kambarys su visais patogumais. 

Vieta: tik 2 blokai nuo Atlanto 
vandenyno, ant salos. Daytona Beach. 
FL. Skambinti po 9 v.v. ( 9 0 4 ) 
677-0450. 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

• - Į f f - . j j į " iŪ || 

-r-.j-. LOdOOSCu-il!,*!. 
H ' « W , - . . . . . * f 

Ieškom darbščios Ir tvarkingos Jau
nesnės l ietuvės prižiūrėti mūsų 
dukras 9 ir 1 Vi m. amž., padėti namų 
ruošoje ir gyventi kartu nuo llspoe 
mėn. 1 d . Gyvename Los Angeles 
užmiestyje. Kreiptis j VMŲą, tai. (darbo
vietės) 1-909-920-0373, (namų) 
1 619-868-4882. 

A public service of this nevvspapcr 

HELP VVANTED 
Auto-mechanic. 

Mušt speak English. 
Call 312-585-2101 8a.m.-6p.m 

Except Saturdays. 

Chicago. Bnghlon Par* (312; 8471140 • Garfokl RkJga (312) 767-52O0 • BriflMcn PanY (312) 523-1063 • Oovyners Grova (708) 963-1140 
Evargr««n Par* (7061 63&600O • Htekory M*» Rob*ns Roaū. (708) 598-5050 • MKICraatt. (708: 599-1377 • LomOard (708) 627-1140 
OafcLawn CceroAve (7081424-3300- PuiastoRoad(708)424-5910-OnandPa* (708)349-9644 -PalosMaighta (708) 371-4400-W»0¥»&cooti. (708)325-6610 

THE BALTIC STATES 
YEARS OF DEPENDENCE 

1940 - 1980 

R O M U A L D A S J . M I S I Ū N A S 
and 

R E I N TAAGEPERA 

Chapter I. Introduction: Historical background. Chapter II — 
The war years: 1940 - 1 9 4 5 Chapter III — Postvvar Stalinism: 1945 
- 1 9 5 3 . Chapter IV — The re-emergence or National Cultures: 1954 
- 1968. Chapter V — Centralization and VVesternizazion: 1968 -
1980. Chapter VI — The outlook for the 1980's. 

University of California Press, Serkeley, Los Angeles. CA. 
1983. Printed in Great Britain. 334 pages, hard cover. Knygos kaina 
40 dol. Illinois gyventojams Tax 3.50 dol Persiuntimo išlaidos: USA 
— 3.50 dol., Canada — 5.00 dol. 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevičius 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos 
dalyje ir 8-rius metus kalėjimuose. Knygos kaina 8.00 dol. 
111. gyventojams Tax 70 et. Persiuntimo išlaidos: + USA 
- 2.50 dol., Canada - 3.50 dol. 

1 v 



DETROITO KONFERENCIJA (2) 

KONFERENCIJŲ NAUDA 
Kiek teko suprasti, ruošiantis 

ką t i k u ž s i b a i g u s i a i poli-
tinei-visuomeninei konferenci
jai , JAV LB Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdyba, ypač 
jos Visuomeninė taryba, nu
matė darbo konferenciją. Joje 
turėjo dalyvaut i JAV LB apy
gardų ir apylinkių nariai. Kon
fe renc i ja , buvo m a n o m a , 
su t rauk tų mažiau kaip šimtą 
dalyvių. Būtų galima dalyvius 
paskirstyti į darbo būrelius, ap
ta r t i įvairias temas ir suprojek
tuoti veiklos gaires. Taip ne
įvyko. P a s k l i d o žinia, kad 
d a l y v a u s p r e l e g e n t ų iš 
Lietuvos, į skai tant jos naują 
minis t rą p i rmininką Adolfą 
Šleževičių. Dalyvaus Lietuvos 
ambasadorius Stasys Lozoraitis, 
kurio diplomatinės karjeros 50 
metų eigai grėsė poli t iniai 
sprendimai. J a u prieš konfe
rencijos sus i t ik imo vakarą 
birželio 18 d., buvo žinoma, kad 
konferencijon užsiregistravo ar
t i 200 žmonių. 

Įdomiu sutapimu, „Draugo'" 
birželio 19 d. laidoje išspaus
d i n t a s J u r g i o J a n u š a i č i o 
s t ra ipsn is „Konferencijos ir 
konkre tūs darbai"'. Straipsnyje 
žurn. Janūsa i t i s gan skeptiškai 
apžvelgė tokių konferencijų 
naudą („Gyvename įvairių kon
ferencijų amžiuje".), o ypač JAV 
LB rengiamų konferencijų, ypač 
Detroite sušaukiamos, naudą 
(„Ar konkrečių nutarimų su
lauksime.. . nutar imus vykdo 
da rb in inka i , bet ne paskai
t in inkai") . Tik JAV LB Krašto 
valdyba galėtų atsakyti į žurn. 
Januša ič io pateiktus klausi
mus, ypač jo komentarus apie 
ne į t rauktą PLB rolę šio po
būdžio konferencijoje. Norėtųsi 
čia padary t i t ik porą pastabų. 

JAV LB būtų buvusi labai kri
t ikuojama, jei būtų suruošus 
uždarą „darbo" konferenciją, 
dalyvaujant tokiems asmenims, 
kur ie joje dalyvavo. Lietuvos 
ministras pirmininkas ir įvairių 
partijų atstovai teigė, kad jie su 
mielu noru dalyvavo konfe
rencijoje. Daug kas stebėjosi, 
kad jie iš vis sutiko kar tu daly
vauti viename forume (ypač kai 
vienoje paskaitoje prof. dr. Var
dys ka lbė jo apie po l i t i nės 
kul tūros stoką Lietuvoje). Žurn. 
Janušai t i s savo straipsnyje rašė, 
kad sut iks iąs su vienu bend-
ruomenin inku , jog pamoksli
ninkai nė ra juodadarbiai darbi
ninkai . Žinant kun. Antano 
Saulaičio, Vaivos Vėbraitės -
Gust ienės , prof. dr. Vytauto 
Vardžio, dr. Juozo Kazicko, adv. 
R imo D o m a n s k i o ir k i t ų 
a t l ik tus darbus Lietuvos labui, 
reikėtų manyt i , kad tokie dar
buotojai kaip tik turi teise kitus 
šio to pamokyti . 

įva i r ių žiniasklaidos šakų 
atstovai aprašė, fotografavo ir 
r e k o r d a v o konferenciją. J ie 
matė reikalą joje dalyvauti . 

Buvo „Amerikos balso", „Lais
vės radijo", „Margučio", „Ryt
mečio ekspreso", „Lietuviško 
balso", „Darbininko", „Ame
rican Baltic News" ir kitų 
a t s tova i /vedė ja i . Šiomis 
dienomis rūpinamasi cenzūros 
plėtimu Lietuvoje. Apie konfe
renciją ir jos eigą galės pasiskai
tyti ir pasiklausyti joje nedaly
vavusieji abiejose Atlanto pusė
se, daryti savo sprendimus. 

Konferencijon atvyko asmenys 
ne vien iš vidurvakarių, bet ir 
iš rytų JAV (iš New Yorko, 
Bostono, Hartfordo) ir vakarų 
JAV (iš Seattle, WA, iš Los 
Angeles, CA ir jos apylinkių). 
Atvyko keli asmenys ir iš Kana
dos (įskaitant Kanados LB 
pirmininką Vaičiūną). Paklau
sus dalyvių iš įvairių vietovių, 
ar verta buvo atvykti į konfe
renciją, visi teigė, kad, be abe-
jo,_taip. 

Žurn. Janušai t i s teisingai 
iškelia abejonių dėl konferen
cijų gausumo. Profesiniame ir 
lietuviškame gyvenime jų be
galybės. Tačiau konferencijų 
r engė ja i , m a t y t , nemato 
efektingo pakaitalo, ir tų konfe
rencijų dalyvių skaičius lyg su
tramdo kritiką. Lietuviškoje 
išeivijoje juodas darbas nuolat 
vyksta. Konferencijų formatas 
su mažesniu ar d idesn iu 
pasisekimu su te ik ia progų 
viešai ir privačiai kaip tik iš
girsti apie tuos projektus „iš 
provincijų". Politologai sustato 
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vėlyviausius įvykius į r ėmus , 
itin įprasmindami tą veiklą. 
Politikos ekspertai, jos prak-
t ikantai ir „paprasti" žmonės 
įvedami į dialogą. Tokių progų 
negalima atsisakyti, nes kaip 
Detroito konferencijoje te igta , 
užjūryje gyvenantys lietuviai-
Lietuvos nepamainoma dalis. 
Konferencijoje pareikštos nuo
monės atsakė į konferencijos 
temos pastatomą klausimą/te
mą — „Lietuva ir išeivija — kar
t u ar atskirai". Kur, ka ip ir 
kada kartu sueisime, tokių 
atsakymų dar nėra . Žengiame 
tuo keliu. 

R a m u n ė Kub i l iū t ė 

DARIAUS-GIRĖNO MINĖJIMAS 
ČIKAGOJE IR KAUNE 

„Draugo" puslapiuose jau bu
vo nemažai rašyta apie Dariaus-
Girėno transatlantinio skrydžio 
60 m. sukakties minėjimą š.m. 
liepos 17-18 d. Čikagoje. Šiam 
minėjimui intensyviai ruošiasi 
plačios apimties komite tas , 
vadovaujamas Valentino Ramo-
nio. Minėjimo programa bus pa
skelbta JAV lietuvių spaudoje. 
Minėjime tikimasi susilaukti 
gausaus lietuvių ir amerikiečių 
dalyvavimo. 

Dar platesnės apimties Da
riaus-Girėno skrydžio sukak
tuvinis minėjimas ruošiamas 
Lie tuvoje , K a u n e . Apie 
minėjimo Kaune organizacinės 
komisijos planus rašo Irena Ja
cevičienė „ K a u n o dienoje" 
(1993.VI.10): 

„Nepaprastai greitai bėga 
laikas, diena po dienos artin
damas Atlanto nugalėtojų skry
džio 60-ąsias metines. Kauno 
miesto mero potvarkiu kovo 
mėnesį buvo sudaryta Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno metų 
bei Pasaulio lietuvių vienybės 
dienų renginių Kauno mieste 
organizavimo komisija. Šios 
komisijos pirmininku paskirtas 
vicemeras R. Vas i l iauskas , 

n a r i a i : a v i a k o m p a n i j o s 
„Lietuva" gen. direktorius K. 
Auryla, Lietuvos aviacijos isto
rijos tarybos p i rmin inkas J. 
Balčiūnas, Karmėlavos aerouos ; 

to direktorius-administratorius 
A. Bu tkev i č iu s , Muz ik in io 
teatro direktorius D. Endziulis, 
Valdybos miesto ūkio skyriaus 
vedėjas A. Jauniškis, Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus di
rektorius J. Jurevičius, kompo
zitorius G. Kuprevičius, Kūno 
kultūros ir sporto skyriaus ve
dėjas R. Markelis. „Žiburkaus"' 
Kauno aeroklubo viršininkas E. 
Raubickas, Kultūros ir švietimo 
skyriaus vedėjas S. Randis. 
Kauno dramos teatro aktorė R. 
Staliliūnaitė, Karo aviacijos vir
šininkas Z. Vegelevičius. 

Komisija keletą kartų rinkosi 
aptarti šių renginių plano. Bus 
surengta N. Dar iū tės-Maš-
t i r i e n ė s da rbų ir J . Čepo 
eksponatų paroda Paveikslų 
galerijoje, Lietuvos aviacijos ve
t e r a n ų ir svečių sus i t i -
kimas-posėdis, skirtas skrydžio 
per Atlantą 60-mečiui, Vytauto 
Didžiojo karo muziejuje — tarp
t a u t i n ė eks l ib r i sų pa roda , 
paroda (iš muziejaus fondų >, 

TAUTOS FONDAS GRĮŽO Į 
DEMOKRATINĮ KELIĄ 

P. P A L Y S 

Paskutiniuoju laiku Tautos 
fondo vadovybe yra gavusi ne
mažai la i škų su užklausimais, 
kur iuose susirūpinę TF nariai 
te i raujas i apie Tautos fonde 
iški lusius nesklandumus, apie 
daba r t i nę Fondo padėtį ir jo 
to l imesnę ateitį. 

Dėl to naujoji TF vadovybė 
savo n a r i a m s išs iunt inėjo 
laiškus, užtikrindama, kad: „... 
Tautos fondas yra saugiose 
rankose.. . Jūsų aukos ir indėliai 
yra saugūs". Apie TF metinį na
rių susirinkimą, įvykusį 1993 
m. gegužės 8 d., rašo: „Pirmą 
kartą Tautos fondo istorijoje 
buvo demokratiškai, be paša
linės įtakos, išrinkta TF vadovy
bė... Žinome, kad praėjusių po
ros me tų įvykiai yra pakenkę 
TF vardui" . Toliau patikina, 
kad: „... visas TF dėmesys bus 
nukre ip tas į laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą, remiant jos 
švietimo, kultūros ir kt. reika
lav imus" . Ten taip pat žadama 
g r e i t u l a iku paskelbt i TF 
tikslus bei darbo planus ir 
dėkojama už gautus įgaliojimus, 
ku r ių dėka Tautos Fondą 
pavyko atstatyti į teisines vėžes. 

Su la išku atsiųsta ir informa
cinis priedas, pradedamas 1991 
m. baigiamuoju Vliko Seimu, 
kur i ame buvę nutarta: „...kad 
Tautos Fondas tęstų savo veiklą 
kaip demokratinė ir tik jos 
narių tvarkoma organizacija... 
Vliko valdybai paliekama 4 5 ^ 
balsų privilegija TF metiniame 

susir inkime iki 1992 m. liepos 
1 d." 

Tolimesnėje informacioje sa
koma, k a d po Vl iko baigiamojo 
seimo. T F b a n d ė savo darbą 
koordinuoti su Vliko valdyba, 
bet: ,,... D a r b a s nesklandus, 
j auč iamas t r u k d y m a s iš Vliko 
valdybos p i rmin inko pusės" . 

Aišk inant 1992 m. metinį 
TF sus i r ink imą , rašoma, kad 
Vliko p i r m i n i n k a s įdr. K. Bo
belis — P.P.) išsiuntinėjęs TF 
nar iams l a i škus , kuriuose buvę 
prašoma balsų , nes: ...baigia
masis Se imas jį įpareigojęs per
o r g a n i z u o t i (mano pabraukta 
— P.P.) Tau tos Fondą*. Todėl dr. 
K. Bobelis va ldė daugiau kaip 
66% visų ba l sų" . Tokiu būdu 
vieno žmogaus valdomas susi
r i n k i m a s praė jęs diktatūrinėje 
nuotaikoje. Esą aiškiai buvo 
galima maty t i , kad TF pereinąs 
vienos g r u p ė s žinion. Buvę 
padary t i p a k e i t i m a i nuosta
tuose, sumaž in ta TF tarybos na
rių ska ič ius , kad tokiu būdu 
būtų ga l ima užsi t ikr int i sau 
p a l a n k i ą d a u g u m ą . Buvęs 
į jungtas p a r a g r a f a s , kuriuo 
Vliko teisė T F ir ateityje buvusi 
garan tuo ta . Tol iau informuo
jama, kad po to: „Pradėjusios 
rodytis ryškios TF silpnėjimo 
žymės. Kai k u r i o s TF atsto
vybės pradėjusios užsidaryti ar

ba tapusios neveikliomis. TF ne
randąs sau vietos kitų organiza
cijų tarpe. Aukos d r ama t i ška i 
k r in t a , g y v e n a m e i š nuo
šimčių... I š l a i d o s d i d ė j a . . . 
Išmokama pr ieš ingai nuosta
tams sumas, pvz. kr ikščionių 
demokratų partijos a tska la i , tu
rinčiai tik keletą nar ių , dėl to, 
kad tos p a r t i j o s a t s t o v a s 
Lietuvos Seime y r a dr . K. 
Bobelis... Tokiai veiklai opozici
ja vis didėja ta rp daugel io 
esančių ir buvusių Tau tos fon
do veikėjų ir narių. Aiškiai 
matyti, kad to l imesnė tokio po
būdžio v e i k l a n i e k o gero 
nežada". 

Informacija, pr iar tė jus i prie 
TF 1993 m e t ų met in io susi
rinkimo, rašo, kad t a m e susirin
kime dalyvavę 37 T F nar ia i , 
atstovaudami 9000 balsų . Susi
rinkimas nustatęs , k a d „naujie
j i " nuostatai y r a ne lega lūs , nes 
jie nebuvę į regis t ruot i valdžios 
įstaigose. Keliais atvejais pirmi
ninkaujantis ne le idęs ba l suot i 
iškilusiais k l a u s i m a i s . Nepa
tvirtintas buvo ir praėjus io 
metinio susirinkimo protokolas. 

Iš pranešimų ir diskusijų 
paaiškėja, k a d Tarybos par
t in i a i p o l i t i n i o p o b ū d ž i o 
veiksmai pažeidžia T F inkorpo
ravimo nuosta tus , p a s t eb ė t a 
prasilenkimai su organizacijos 
demokratine s t r u k t ū r a , pasi
duodant pašal inėms į t akoms ir 
išlaidumas, apmokant kelionių, 

viešbučių ir n e p a t e i s i n a m o 
Vliko p a t a l p ų l i k v i d a v i m o 
išlaidos. 

Informacija užbaigiama šiais 
žodžiais: „Dėl šių priežasčių ir 
dėl su s i r i nk imo p i r m i n i n k o 
laikysenos sus i r inkimas 5,230 
balsų dauguma padarė spren
dimą pare ikš t i visai ta rybai 
nepasitikėjimą". 

Susirinkimo dauguma perėmė 
to l imesnę sus i r ink imo eigą. 
Pagal veikiančius nuosta tus , 
buvo išr inkta nauja Tautos fon
do t a ryba (15 asmenų). Tautos 
fondo valdyba palieka beveik ta 
pati . 

Reikia t ikėt is , kad naujajai 
Tautos fondo vadovybei pavyks 
Fondą i š v e s t i iš n e p a g e i 
daujamų akligatvių ir vėl jį įsta
tyti į t ikrąs ias ir Tautos fondui 
priklausančias vėžes. 

S T A T O M A BAŽNYČIA 

Birželio 8 d. Domeikavoje pa
dėtas p i rmasis akmuo Lietuvos 
k a n k i n i ų b a ž n y č i a i . V i e t a 
bažnyčiai parinkta graži, beveik 
pačiame Domeikavos centre, 
an t žal io , i š tolo matomo, 
kalnelio. Parapija čia nedidelė 
— nesiekia ir 10,000 tikinčiųjų, 
tad ir bažnytėlė suprojektuota 
gerai, viską apgalvojus, nesi-
švais tant pinigais. Juo labiau, 
kad dabar viskas t iek kainuoja. 
(„Kauno diena" , 06.15). 

PADĖKA 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Brolis 

A.tA. 
VYTAUTAS ŽYGAS 

Viešpaties pašauktas išsiskyrė iš gyvųjų tarpo 1993 m. 
gegužės mėn. 21 d. Buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse gegužės mėn. 29 d. 

Liūdesio prislėgti mes jo artimieji .nuoširdžiai dėkojame 
Šv. Antano parapijos klebonui kun. M. Brophy, OFM už 
maldas, kun. J. Vaišniui ir kun. dr. K. Trimakui už atna
šavimą šv. gedulingų Mišių, palydėjimą į Amžino Poilsio vietą 
ir maldas prie kapo. 

Dėkojame solistui A. Barniškiui už jautrų giedojimą 
bažnyčioje šv. Mišių metu. 

Padėka P. Beinorauskui už išreikštą užuojautą ir piniginę 
auką savo ir Panevėžiečių klubo vardu. 

Ačiū visiems už šv. Mišių aukas, aukas jaunimo auklėjimo 
organizacijoms, išreikštas užuojautas žodžiu ir raštu, 
sumažinant mūsų skausmą. 

Kristaus meilėje liūdintys: žmona, s ū n ū s ir seserys. 

Juokdariai su vaikais Beverly Montessori mokyklos gegužinėje Nuotr. Ričardo Mačiulio 

skirta skrydžio jubiliejui. Tarp 
svabių renginių — kriptos Me
d ic inos akademijoje a t i 
dengimas, iškilmingas minėji
mas, skirtas S. Dariaus ir S. 
Girėno skrvdžio per Atlantą 
60-mečiui. Muzikiniame teatre. 
Centr inis akcentas — paminklo 
S. Dariui ir S. Girėnui ati
dengimas Ąžuolyne. Bus ir avia
cijos švente, išvyka į Lenkiją, 
t ransatlantinių lakūnų žuvimo 
vietą, S. Girėno gimimo 100-ųjų 
metinių minėjimas Kaune Tech
nikos muziejuje ir kt. 

Šiuo metu Atlanto nugalėtojų 
sk rydž io 60-ųjų m e t i n i ų 
sukakties minėjimai vyksta mo
kyk lose . Gražus r e n g i n y s 
neseniai įvyko miesto 21-ojoje 
vidurinėje mokykloje, kurį or
ganizuojant daug širdies įdėjo 
kraštotyrininkas Zigmas Tama-
kauskas" . 

Abiejose Atlanto pusėse reikia 
iškilminga: paminėti drąsiųjų 
Lie tuvos ^ūnų žygį, sk i r tą 
jaunajai I etuvai. Sukakt ies 
p r a s m e išeivijai y r a ge ra i 
suprantama Svarbu, kad Da-
riaus-Ginno žygio bei aukos 
prasmę pajustų ir išgyventų da
bar t inės Lietuvos jaun imas , 
atsikuriančios nepriklausomos 
Lietuvos vadovybė ir visa tauta 

Br. Juode l i ; 

THE MARIANS 
OFTHE 

1MMACULATE 
CONCEPTION 
Pricsts and Brothers 

teaching of God through 
service to others in 

education and parish and 
mission work around 

the vvorld. 
Put your faith in action. 

Contact: 
Fr. Bill Hayward. M IC . 

Vocation Director 
Congregation of Marians 

Thompson, CT 06277 
(203) 923-9565 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Kapitonas 
ANTANAS KLIMAVIČIUS 

staigiai mirė 1993 m. birželio 13 d. Palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuviu kapinėse. 

Dėkojame kun. Leonui P. Zarembai, SJ, kuris jam suteikė 
paskutini palaiminimą, atnašavo šv. Mišias ir palydėjo į 
kapines 

Lietuvoje liko dvi dukros: Aušra ir Saulė su šeimomis, trys 
broliai ir trys seserys. 

Ypatinga padėka priklauso Union Pier, Mich. lietuvių 
bendruomenei, kuri palydėjo velionį į Amžiną Poilsį. 

Liko liūdinti gyvenimo draugė Savera Wade ir giminės. 

LITERATŪRINĖ NAUJIENA 

•*ėi*' I The 
Alarians 

f AITU IN ACTION 

LIETUVIU 
EGZODO 

UTKRATCRA 
W45-W90 

• ^ 

Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajo-
no redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti vtsą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai įvairiausių iliustracijų Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas. 

Leidinys gaunamas ..Drauge 
4545 West 63rd Stree, Chicago. IL 
60629 Knygos kaina — $30.00 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4 00. i Kanadą 
— $6 00. [ kitus kraštus — $6 50. 
llhnojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2 63 valstijos mo
kesčių. 

' i 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Prof. Vytautas Vardys, ne
seniai grįžęs iš Lietuvos, daly
vavęs Detroito konferencijoje 
praėjusį savaitgalį, pasidalins 
savo įspūdžiais iš tėvynės, o taip 
pat, kartu su Lietuvos seimo 
atstovu Saulium Šalteniu, 
kalbės apie Lietuvos problemas. 
Visa tai girdėsime vakaronėje, 
rengiamoje penktadienį, 
birželio 25 d., 7 vai. vakaro Jau
nimo centro kavinėje. Vakaronę 
rengia JAV LB krašto valdyba 
ir ragina visus, besidominčius 
Lietuvos padėtimi, gausiai daly
vaut i . Automobiliai bus 
saugomi. 

Salomėjai Endri jonienei . 
Jaunimo centro direktorei ir 
veikliai daugelio lietuviškų or
ganizacijų narei , padaryta 
sunki širdies operacija Loyolos 
universiteto klinikose. Šiuo 
metu ji sveiksta dr. R. Nemicko 
priežiūroje. 

LFK „Lituanica - Li ths" 
vyrų komanda šį sekmadienį, 
birželio 27 d., svarbiose futbolo 
pirmenybių rungtynėse susitiks 
su vokiečių , ,Schwaben" 
komandos žaidėjais. Rungtynės, 
3 v. p.p., vyks Lemonte, Lietu
vių pasaulio centro aikštėje. 
Tikimasi labai į temptų ir 
įdomių rungtynių, nes abi 
komandos žūtbūtiniai pasiryžu
sios laimėti. Gausi ir entuzias
tinga lietuvių publika yra svar
bus skatintojas laimėjimui. Visi 
kviečiami savo atsilankymu pa
remti mūsų komandą. 

J e igu turite automobilį ir 
persikeliate gyventi į naują 
vietą, Illinois valstijos sekreto
rius pataria nedelsiant pranešti 
jo įstaigai apie adreso pakei
timą. Atsitikus, kad jūsų au
tomobilis miesto vilkiko būtų 
nuvilktas nuo gatvės (pvz. įvy
kusios nelaimės, nelegalaus pa
statymo ar kitu atveju), Čikagos 
„Streets and Sanitation" depar
tamentas galės painformuoti ir 
pasakyti, kur automobilį rasti. 
Miestas per pastaruosius ket
verius metus dėl įvairių priežas
čių yra nutempęs daugiau kaip 
200,000 mašinų (daugiausia 
pamestų, kurių jau niekas 
nenori). Jeigu įtariate, kad jūsų 
gatvėje ar prie jūsų namo pasta
tytas automobilis jau yra savi
ninko apleistas, galite pa
skambinti 744-5000 ir jis bus 
nuvilktas. 

x Š.m. birželio 26 d., šešta
dienį, 9 vai. ryto bus minima 
penkerių metų Zuzanos Jasie-
nės-Šegždavičiūtės mirties su
kaktis, aukojant šv. Mišias 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Giminės, draugai ir kiti velionę 
pažinusieji maloniai prašomi 
dalyvauti ir savo malda ją 
prisiminti. Vyras ir dukros. 

(sk) 

x Trūks ta Jūsų gyvenime 
pačių naujausių, necenzū
ruo tų žinių iš Lietuvos? Nuo 
Milwaukee iki Elgin, nuo 
Chicago iki South Bend 
informuoti lietuviai klausosi tik 
ŽEMĖS L PRODUCTIONS 
žinių laidų. Jūsų dėmesiui — 
RYTMEČIO EKSPRESAS nuo 
pirm. iki penktd. 10 v.r. per 
WNDZ 750 AM. Adresas: 
RYTMEČIO EKSPRESAS, 
WNDZ R a d i o , 5306 W. 
Lawrence, Chicago, IL 60630. 
Tel. (312) 286-1616. Nesuspėjo 

— t e ? Jūsų patogumui VAKA
R I N Ė S N A U J I E N O S nuo 
pirm. iki penktd. 6:30 v.v. per 
WCEV 1450 AM; adresas: 
WCEV Radio, 5356 W. Bei 
mont, Chicago, IL 60641, IL 
(312) 777-1450. Visais reklamos 
reikalais, įskaitant ir mirties 
pranešimus, kreipkitės į mus 
tuoj pat po laidų. 

(sk) 

Kas domis i daba r t inės Lie
tuvos padė t imi , turi būtinai 
ateiti į vakaronę, ruošiamą šį 
penktadienį, birželio 25 d., 7 vai. 
vakaro Jaun imo centro ka
vinėje. Saulius Šaltenis, Lietu
vos Seimo atstovas ir Tėvynės 
atgimimo (konservatorių) parti
jos įgaliotinis Detroito konfe
rencijoje, kalbės apie Seimo 
veiklą, santykius su LDDP ir 
Lietuvos ekonomiką. Vakaronę 
ruošia JAV LB krašto valdyba. 
Automobiliai prie Jaunimo cen
tro bus saugomi. 

Trad ic ines Jon ines ruošia 
Vytauto Didžiojo šau l ių 
rinktinė šeštadienį, birželio 26 
d., 7 vai . vakaro Sau l ių 
namuose. Bus šalti užkandžiai, 
šilta vakarienė, veiks laimės 
šulinys, o šokiams gros Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės or
kestras, vadovaujamas Kosto 
Ramanausko. Informacijų apie 
šį linksmą renginį galima gau
ti , s k a m b i n a n t te lefonu 
376-0551 (Šaulių namai) arba 
434-3713 (Bagdžius). Visi šaulių 
organizacijos nariai ir lietuvių 
visuomenė kviečiama renginy
je dalyvauti. 

Birželis p a v a d i n t a s Rožių 
mėnesiu Čikagos botanikos 
sode, kuriame pražysta daugiau 
kaip 5,000 įvairių rūšių rožių. 
Besidomintiems rožėmis lanky
tojams, sekmadieniais, tarp 11 
vai. ryto ir 5 vai. po pietų, 
galima klausti klausimus. Čika
gos botanikos sodas, įkurtas 
1965 m e t a i s yra Glencoe 
priemiestyje. 

B r i g h t o n P a r k o LB apylin
kės valdyba kreipiasi į šios 
apylinkės gyventojus (ir tuo 
pačiu visus Čikagos lietuvius), 
prašydama aukoti fantų dovanų 
traukimui per lietuvių mugę, 
kuri bus liepos 9-11 d. Jeigu 
reikia, valdyba juos gali paim
ti iš jūsų namų arba galite patys 
atvežti, atvažiuodami į bažnyčią 
liepos 4 d. ir įduoti bet kuriam 
valdybos nariui. 

Dr . Algis Pau l ius ir dr . Bi
r u t ė P u m p u t i e n ė rūp ins i s 
s tovyk lau to jų sveikata jūrų 
skautų ir jaunųjų vadovų buria
vimo stovykloje, liepos 17-31 d. 
vyksiančioje Muskegen State 
parke, Muskegen, Michigan. 
Stovyklautojai raginami ne
delsiant registruotis pas stovyk
los virš ininko pavaduotoją, 
gintare v.v. Laimą Pauliūtę, 
109 Shagbark Lane, Elgin, IL 
60120. Stovyklautojų registra
cijos ir n u o a t sakomybės 
atpalaidavimo lapai tur i būti 
pasirašyti tėvų ir gydytojo. 

P r a ė j u s i o p e n k t a d i e n i o 
numeryje Zitos ir Juozo Petkų 
auka „Saulutei" turėjo būti 100 
dol., ne 10, kaip paskelbta. 

x T IK $35 kava. a rba ta , 
kakava, apelsinų koncentratas, 
a l ie jus , mėsos konse rva i , 
vitaminai — v i skas užsienie
t iška. 55 sv. įvairaus maisto — 
$98. Produktai užsienietiški, 
išskyrus mėsos gaminius ir sūrį. 
45 sv. įvairaus maisto be mėsos 
- $75. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x „ Z A I R A S " ke tv i r t i 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsieniet iškas maisto 
p r e k e s Lietuvoje į namus. Dvy
likos labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
už sakyma i pr i s ta tomi p e r 10 
d a r b o d i e n ų į n a m u s . Kreip
tis: „ŽAIBAS*, 9625 So. 79th 
Ave., H i c k o r y Hills, D 60457, 
tel . 706-490-8090. 

(sk) 

LIETUVIŲ FONDO DERLIUS 

Minint Amerikos Lietuvių Gydytojų sąjungos 80 netų sukaktį, prie paminklo žuvusiems už Lietu
vos laisvę (Jaunimo centre) gelių puokštę padeda dr. Daina Variakojis ir dr. Vacys Šaulys, 
..Medicinos"' žurnalo redaktorius. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

Čikagos Sveikatos depar
tamentas ragina gyventojus 
padėti kontrol iuot i uodų 
peryklas savo aplinkumoje. 
Palyginti švelni žiema ir gausūs 
lietaus krituliai padeda veistis 
uodams, kurie ne tik sudaro 
nemalonumų, norintiems pa
būti lauke (ypač vakare), bet 
taip pat gali užkrėsti kai ku-
rimis ligomis, pvz. encephalitu. 

Sveikatos departamento at
stovė Sheila Lyne, RSM prašo: 
paukščių maudyklose, vaikų 
žaidimo baseinėliuose keisti 
vandenį bent sykį per savaitę, 
visiškai išliejant senąjį, perplau
nant indą ir įpilant šviežio; 
nelaikyti senų padangų, stik
lainių ar bet kokių indų, 
kuriuose stovi lietaus vanduo, 
apie savo namus: trumpai nu
pjauti žolę. išrauti piktžoles, 
tuomet uodai neturės kur pasi
slėpti dienos metu, kai karšta: 
sutaisyti durų ir langų sietus, 
kad į kambarius neprilįstų 
uodų; naudoti purškalus. apsau
gančius nuo uodų. jeitu turite il
giau pabūti lauke. 

Vaikų Mišios, kurios būdavo 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje. Lemonte kiekvieno 
mėnesio pirmąjį sekmadienį, 
nutraukiamos iki rudens. 

Ses . Margar i ta Bareikaitė 
yra labai veikli ne tik lietuviškų 
jaunimo organizacijų gretose, 
bet ir su vyresnio amžiaus 
žmonėmis. Lietuvių centre 
Lemonte ji praveda įvairius 
užsiėmimus ten gyvenantiems 
vyresniesiems. Kadangi nuo 
birželio 25 d. ses. Margarita iš
vyksta į Lietuvą darbuotis jau
nimo vasaros stovyklose, visi 
užsiėmimai vyresniesiems 
nutraukiami iki rudens. 

Vytau tas Lazauskas, daug 
metų turėjo užeigą Marųuette 
Parke, paskutiniu laiku išėjo į 
poilsį, apsigyveno Homevvood. 
111., pakeisdamas ,,Draugo" 
siuntinėjimo adresą, pridėjo ir 
auką. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais imokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

x Parduodame bilietus ke
l ionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei , TravelCentre , 
Ltd., tel . 708-526-0773. 

(sk) 

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio pasku t in i sekmadienį, 
birželio 27 d. nuo 9 v.r. Baltia 
Express priiminės siuntinius 
Lietuvių centre, Lemont, IL. In
formacijai teiraukitės nemoka
mu telefonu: 1-800-SPARNAI 
a r b a 1-800-772-7624. 

(sk) 

LIETUVIAI GYDYTOJAI TĖVYNĖS 
MEILĖS KELYJE 

Iškilmingai švęsta ALGS 
80 metų sukaktis 

1993 m. balandžio 25 d. Ame
rikos Lietuvių Gydytojų sąjunga 
minėjo 80 metu jubiliejų. 
Skaičiai simboliškai susiklostė 
ir su ,.Medicinos" žurnalo 80-ju 
leidiniu. Ankstyvo pavasario 
saulės spinduliai sveikino 
gydytojus, draugus, svečius, 
suvažiavusius į Čikagą ir pra
dėjusius minėjimą pamaldomis 
Jėzuitų koplyčioje. Šv. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė kun. 
Juozas Vaišnys. SJ. Lekcijas 
skai tė Albinas Dzirvonas. 
Aukas nešė prof. Juozas Meš
kauskas ir Gediminas Balukas. 

Po pamaldų visi rinkosi 
sodelyje prie Nepriklausomybės 
paminklo, kur buvo prisiminti 
ir pagerbti kankiniai ir žu
vusieji už Lietuvos laisvę. 
Kalbėjo ALG sąjungos pirm. dr. 
Arvydas Vanagūnas. Prasmingi 
žodžiai, aplinka, susikaupę 
veidai, rodos, atskleidė istorijos 
lapus. Kalbėjo amžininkai, 1913 
metais įkūrę Gydytojų draugiją, 
kad galėtų padėti savo tautie
čiams, savo gimtajam kraštui. 
Anot vieno draugijos kūrėjo dr. 
Kazio Drangelio taiklaus api
būdinimo, „aukoti darbą, šalia 
profesinio darbo". Buvo pagerb
ti ir prisiminti 80-čio kelyje mirę 
gydytojai. 

2 vai. p.p. ..Seklyčioje" vyko 
jubiliejinis minėjimas, kurį ati
darė Amerikos Lietuvių 
Gydytojų sąjungos pirmininkas 
dr. Arvydas Vanagūnas, pa
sveikinęs kolegas ir svečius. 

ALG sąjungos vicepirmininkas 
dr. Gediminas Balukas vado
vavo jubiliejaus akademinei 
daliai. Amerikos lietuvių visuo
meniniame gyvenime ryški 
įvairiaspalvė gydytojų veikla. 
Pradžioje ji reiškėsi politinėse 
partijose, kai kada labai ko
vingai, bet galiausia „vardan 
tos Lietuvos" susispietė į pro
fesinę „Lietuvių Daktarų 
draugiją"', iš kurios išaugo 
Amerikos Lietuvių Gydytojų 
sąjunga, vėliau išsiplėtusi į 
pasaulinės sąjungos rėmus. 
Išryškinęs dar kai kuriuos is
torinės reikšmės įvykius, 
pakvietė pagrindinį kalbėtoją, 
prof. dr. Juozą Meškauską. Jo 
paskaitos tema — „Lietuvos 
gydytojas už savo tėvynės ribų". 

Paskaitoje buvo išryškinta is
torinė gydytojų veikla ir 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
draugijos, įkurtos 1913 metais, 
istorija. Taip pat paminėta, kad 
visoje lietuviškoje gydytojų 
Draugijos veikloje daug gera 
yra padarę draugijos Moterų 
pagalbiniai vienetai. Baig
damas savo paskaitą, prof. 
Mežkauskas pridūrė: „Mes, 
lietuviai gydytojai, būdami už 
savo tėvynės ribų ir tarp me
dikus universalis, laikykime 
mediciną mokslu, menu ir žmo
gaus vispusiška humanistine 
analize universaliniame mokslo 
lauke". 

Gražus ir nuotaikingas bran
džios sukakties minėjimas 
užbaigtas vaišėmis ir 
pabendravimu. 

Vytautas Kasniūnas 

Kai gegužėje žydėje sodai 
susilieja su birželio medžių 
žaluma, Lietuvių fonde prasi
deda ne pavasario sėja, bet tra
dicinė der l iaus pjūtis — metinis 
pelno paskirs tymas. Tai vienas 
svarbiausių i r gal sunkiausių 
Lietuvių fondo darbų, kuriuos 
atlieka Pelno skirstymo komisi
ja. Tas da rbas nebūtų sunkus, 
jei to metinio derliaus būtų dau
giau kaip milijonas dolerių. 
Maždaug t i e k , kiek sudaro 
skirs tymui g a u t ų prašymų 
sumą. Kai to metinio „derliaus" 
suma Lietuvių fondo tarybos 
skirta iš LF metinių palūkanų 
(kapitalas y r a neliečiamas!) 
sudaro apie 250,000 dolerių, net 
šešiems Pe lno skirstymo komi
sijos „Sal iamonams", padedant 
LF Tarybos i r valdybos pirmi
ninkams, t e n k a smarkiai sukti 
galvą, k a m duoti , kiek duoti ir 
kam neduoti . 

Po pelno paskirstymo, pagal 
Lietuvių fondo tradiciją, sukvie
čiama spaudos konferencija, 
vaišės, parodant ir paskelbiant 
lietuvių visuomenei, kaip tas 
metinis Lietuvių fondo pelnas 
buvo išdal intas . 

Šių metų Lietuvių fondo spau
dos konferencija įvyko birželio 
17 d. Seklyčioje, dalyvaujant 
„Draugo" vyr. redaktorei Danu
tei Bindokienei „Laisvosios 
Lietuvos" redaktoriui Juozui 
Žemaičiui, „Lietuvių Balso" 
redakcijos nar iu i K. Burbai, 
būriui Čikagos žurnalistų ir 
reporterių, JAV LB Švietimo 
tarybos pirm. R. Kučienei, Litu
anistikos ty r imų ir studijų cen
tro pirm. dr . J. Račkauskui, 
Lietuvių fondo tarybos ir valdy
bos na r iams bei keliems sve
čiams ir viešnioms. 

Konferenci ją pradėjo LF 
tarybos spaudos komisijos pirm. 

dr. Kazys Ambrozaitis, vaka
rienės invokaciją sukalbėti 
pakviesdamas prel. dr. J . 
Prunskį. Visus susirinkusius 
pasveikino LF Tarybos pirm. 
Povilas Kilius, primindamas LF 
uždavinius, vykdomus jau 33 
metai. Sveikinimo žodį tarė ir 
LF valdybos pirm. Stasys Baras, 
paminėdamas ir Lietuvą, kurią 
neseniai aplankė. LF sveikino ir 
už paramą lietuviškai spaudai 
dėkojo red. Danutė Bindokienė. 
Už paramą švietimui padėką 
reiškė Regina Kučienė, o už 
lėšas socialiniams reikalams — 
padėkos žodį tarė SRT atstovas 
Juozas Žygas. Apie Lietuvai 
skirtų milijono dolerių 
išmokėjimą kalbėjo dr. Antanas 
Razma, o ūkinius reikalus pa
aiškino iždininkas K. Dočkus. 

įdomiausias ir plačiausias 
pranešimas buvo Pelno skirs
tymo komisijos pirmininkės 
Marijos Remienės, kuri prieš 
tai visiems išdalino pranešimą 
ir skirstymo rezultatus raštu. 
Šiems metams iš viso išdalinti 
283,075 doleriai, prie metinės 
250,000 sumos pridėjus anks
čiau paskirtus, bet nepanaudo
tus dolerius. 

Švietimui (JAV LB - 41,950; 
PLB - 7,000; stipendijos -
82,025) paskirta 130,975 dole
riai. Kultūros reikalams — 
33,000 dolerių. Mokslui — 
19,300 dolerių. Visuomeni
niams reikalams — 99,800 
dolerių. Nemaža suma — 38,725 
doleriai paskirti stipendijoms 
studentams iš Lietuvos. 

Šių metų Lietuvių fondo der
lius yra panašus į pernykštį. 
Lietuvių fondas yra nepaprastai 
svarbi finansinė jėgainė, kuri 
padeda išlaikyti lietuvybę ne tik 
Amerikoje, bet ir už jos ribų. 

Bronius Juodelis 

GABUS FINANSININKAS - PAULIUS 
MAJAUSKAS 

Visi džiaugiamės, kai mūsų 
jaunosios kar tos lietuviai pro
fesionalai sėkmingai pasiekia 
aukštumą, Amerikos verslo ar 
kitose sr i tyse, išlikdami sąmo
ningais lietuvių bendruomenės 
nariais. 

Vienas iš jų yra jaunas fi
nansininkas, gimęs jau čia 1963 
metais, Virginijos ir a.a. Broniaus 
Majauskų sūnus , Paulius Ma
jauskas. J i s 1985 m. baigė 
Nor thvves tern univers i te tą 
bakalauro laipsniu. Magistro 
laipsnį verslo administracijoje — 
finansuose ten pa t įsigijo 1992 
metais. D a r neturėdamas šio 
laipsnio, išklausęs specialius 
seminarus, buvo 1986 metais 
priimtas finansiniu konsultantu 
į vieną didžiausių JAV inves-
t av imo- f inansų bendrovių 
Sbearson Lehman Brothers, 

Lietuvos vaikų vilties išvykos j Field muziejų organizatoriai ir palydovai (iš kairės): srg. Robert 
Wagner, iš 8-to policijos distrikto, Aldona Palukaitienė, Marąuette Parko LB apylinkės pirm., 
valdybos narys Tomas Vieraitis, valdybos narys Kęstutis Palukaitis ir du 8-to distrikto policijos 
pareigūnai, lydėję autobusą i muziejų. 

Paulius Majauskas. 

Oakbrook Terrace, IL. 
Šių metų pradžioje Paulius 

buvo pakeltas į antrojo vicepre
zidento poziciją, tuo įvertinant 
jo finansinius sugebėjimus, 
pažangą, jo nuoširdų ir sumanų 
patarnavimą klientams. Klien
tų tarpe, atliekant finansinio in
vestavimo paslaugas, yra 
nemažai ir lietuvių. Paulius 
kalba visiškai švaria lietuvių 
kalba ir mielai patarnauja 
visiems lietuviams. J i s su 
žmona advokate Daiva daly
vauja lietuviškame gyvenime. 

Sherson Leman Brothers 
neseniai išleido jo redaguotą lei
dinį „What it means to be my 
client". Leidinyje, su daugeliu 
vaizdinių schemų, išaiškinama, 
kokia forma geriausia inves
tuoti pinigus, norint gauti šiuo 
metu geriausius dividentus ir 
pastovumą įdėtam kapitalui. 

Br. Juodelis 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzic Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 va! vak 
Šestad 9 v r ik i 1 vai. d 
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