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A. Brazauskas pabrėžė 
Lietuvos vaidmenį ardant 

sovietinę sistemą 
Niujorkas, birželio 25 d. — 

Antradieni Jungt inėse Valsti
jose besilankančio Lietuvos pre
zidento Algirdo Brazausko die
na prasidėjo darbiniais pusry
čiais. Kaip praneša Lietuvos 
Misija prie Jungt in ių Tautų, 
pusryčių metu, pirmininkaujant 
buvusiam Olandijos ministrui 
pirmininkui prof. Lubbers'ui, 
vyko geostrateginė diskusija 
Europos integracijos, NATO 
plėtimosi, politinės situacijos 
Rusijoje temat ika. 

Lietuvos delegaciją sudarė 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys, prezi
dento patarėjas užsienio poli
tikos klausimais amb. Justas Pa
leckis, Lietuvos ambasadorius 
prie Jungtinių Tau tų Oskaras 
Jusys, Lietuvos ambasadorius 
JAV Alfonsas Eidintas . Susiti
kime dalyvavo ir Latvijos bei 
Estijos prezidentų vadovauja
mos delegacijos, Europos Re
konstrukcijos ir Vystymo Banko 
viceprezidentas J a n K. Bielecki, 
Eximbank prezidentas K. Miz-
sei, Citibank prezidentas W. 
Rhodes, Rytų-Vakarų Studijų 
Tnstituto prezidentas John E. 
Mroz, „The Financial Times" 
dienraščio ats tovas J . Lloyd, 

„The Economist" žurnalo diplo-
matinio skyrelio redaktorė E. 
Moreton ir stambių korporacijų 
— tokių kaip Johnson & John
son, PepsiCo, Inc. — valdybų 
nariai . 

Diskusijoje dalyvavę prane
šėjai pabrėžė būtinybę kuo grei-
čiau sėkmingai integruoti Lie
tuvą, Latviją ir Estiją į Vakarų 
Europos bei t ransat lant ines 
s t ruktūras saugumui bei poliu 
niam ir ekonominiam stabilu 
mui užtikrinti. Tuo būtų galuti
nai likviduotos Antrojo pasauli
nio karo pasekmės bei užtikrin 
tas stabilumas regione. Prane 
sėjai komentavo Rusijos prezi
dento pirmojo turo rezultatus 
bei galimą jų poveikį regiono 
saugumui. 

Lietuvos prezidentas savo pa
sisakymo metu akcentavo Lie
tuvos vaidmenį 1988-1991 m. 
laikotarpiu, suardant esančią 
sovietinę sistemą, šešerių metų 
Lietuvos darbus, siekiant inte
gruotis į Vakarų Europos poli
tines, ekonomines ir saugumo 
struktūras. Prezidentas pabrėžė 
prioritetinį Lietuvos tikslą tap
ti. Europos Sąjungos bei NATO 
nare. 

Lietuva neprivalo teisintis 
už savo saugumo siekius, 

sako A. Brazauskas 
Niujorkas, birželio 26 d. 

(AGEP) - Prezidentas Algirdas 
Brazauskas Jungt inėse Valsti
jose dar kartą pabrėžė tvirtą 
Lietuvos siekį tapti Europos Są
jungos ir NATO nare . 

„Daugelis l ietuvių suvokia 
narystę transatlantinėje saugu
mo erdvėje kaip neginčytiną bū
tinybę, kuri gali išsklaidyti 
netikrumo ir beprasmiškumo 
debesis, šiandien tvyrančius 
virš mūsų galvų", pasakė A. 
Brazauskas per geopolitinę dis
kusiją Niujorke antradienį, ku
rią surengė Rytų ir Vakarų Stu
dijų Instituto direktorių taryba. 

Prezidentas pasakė, kad dery-

Seimas sustabdė 
alkoholio ir tabako 

reklamą draudžiančius 
įstatymus 

Vilnius, birželio 25 d. (AGEP) 
— Seimas antradienį nutarė 
kreiptis į Konstitucinį Teismą, 
prašydamas i š t i r t i , ar keli 
alkoholio kontrolės bei tabako 
kontrolės įs tatymo straipsniai 
sutinka su Lietuvos Konstituci
ja. Vardiniu būdu už šį nutari
mą balsavo 49 Seimo nariai, 
prieš buvo 29, o šeši parlamenta 
tarai susilaikė. Seimui priėmus 
nutarimą kreipt is į Konstituci
nį Teismą, automatiškai sustab
dytas šių aktų galiojimas. 

Projekto autorių — Seimo pir
mininko pavaduotojo, LDDP 
frakcijos seniūno pavaduotojo 
Juozo Bernatonio ir konservato
rių seniūno Andriaus Kubiliaus 
— parengtu nu ta r imu prašoma 
lustatyti , ar minėtieji įstaty-
•nai, d raudž ian tys gaut i ir 
skleisti informaciją apie alko
holio ir tabako gaminius, ne
prieštarauja Konstitucijos 25 
straipsniui, numatančiam, kad 
„žmogui negali bū t i kliudoma 
ieškoti, gauti ir skleisti infor 
maciją bei idėjas". 

įstatymų galiojimas sustabdy
tas iki Konstitucinio Teismo 
išvadų. 

Birželio 18 d. Vytauto Didžiojo universitetas Kaune iPk .mingai įteikė Garbės daktaro regalijas 
dviems JAV lietuviams: dr. Antanui Razmai ir prelati. prof. kun. Antanui Rubšiui. Iš kairės, 
buvęs universiteto rektorius prof. Algirdas Avižienis ir. Razma. prel. Rubšys, dabartinis uni
versiteto rektorius prof. Bronius Vaškelis. Dr. Razma buvo įteiktos Garbės daktaro regalijos 
už jo ilgametę veiklą dėl lietuvybės išlaikymo Amerikt e ir kaip vadovui Lietuvių Fondo, kuris 
atsistatančiai Lietuvai suteikė nemažą materialinę paramą. Prof. prel. Rubšys apdovanotas 
Teologijos garbės doktoratu už darbą, kuriam paskyrė v -4 savo gyvenimą: Šventojo Rašto (Seno
jo Testamento) vertimui į lietuvių kalba, ir dešimties mų raštų Šv. Rašto temomis. 

B. Dole pasisakė už Baltijos 
šalių įtraukimą į NATO 

bos dėl NATO plėtimo, kaip ir 
dėl narystės Europos Sąjungoje, 
turėtų prasidėti vienu metu su 
visomis pretendentėmis. Todėl 
Lietuva siūlo išskirti klausimus 
„kas " bus priimtas į NATO ir 
„kada". 

„NATO plėtimo procese pir
miausia reikėtų atsakyti į klau
simą „kas" , nes tuo bus aiškiai 
pasakyta, kad valstybės, puose
lėjančios demokratinius idealus, 
priklauso transatlantinei erd
vei", pasakė Lietuvos preziden
tas. 

„Mes žinome, ko mes norime. 
Mes norime gyventi stabiliame 
ir demokratiniame pasaulyje. Ir 
mes žinome, kad tapę Europos 
Sąjungos ir NATO nariais, grei
čiau pasieksime šių tikslų. Net 
jei mūsų egzistavimas ar teisė
ti interesai kai kam Rytuose ir 
Vakaruose kelia problemų, mes 
neišsigąsim. Mes neprivalome ir 
neatsiprašinėsime už šį savo 
tikslą", pareiškė A. Brazauskas. 

J is priminė gerus Lietuvos 
santykius su kaimynais, pagar
bą žmogaus ir tautinių mažumų 
teisėms bei aktyvų dalyvavimą 
tarptautinėse misijose. 

Lietuvos prezidentas griežtai 
pr ieš taravo Rusijos mėgini
mams kištis į Vidurio Europos, 
įskai tant ir Baltijos, šalių sie
kius įsilieti į Vakarų saugumo 
sistemą. „Rusija ir jos partne
riai Vakaruose turėtų palan
kiau vertinti NATO plėtimo 
procesą: tai galėtų paskatinti 
Rusiją daugiau dėmesio skirti 
savo vidinių problemų sprendi
mui ir demokratinių vertybių 
vystymui", pastebėjo A. Bra
zauskas. 

Prezidentas pabrėžė, kad Lie
tuva transatlantinėje erdvėje 
neketina būti pasyvia saugumo 
garantijų vartotoja, ir jau yra 
įnešusi konkretų indėlį į tarp
tau t inę taiką ir saugumą. Jis 
priminė Lietuvos karių dalyva
vimą taikos misijoje Bosnijoje 
bei pirmąją jų auką. „Lietuvą, 
kaip ir kitas šalis, privalu 
į traukti į naująją Europos sau 

Niu jorkas , birželio 25 d. 
(AGEP) - Respublikonų kandi
datas į JAV prezidentus Bob 
Dole, pirmadienį susitikęs su 
Baltiįos šalių prezidentais, pa
tvirtino savo nuomonę, kad 
NATO plėtimas turi apimti ir 
Baltijos valstybes. 

Procesas turės kelis etapus, 
sakė pretendentas, pabrėžęs, 
kad reikia siekti, jog NATO 
plėtimas nepadarytų neigiamos 
įtakos Rusijai ir nesusilpnintų 
joje jėgų, pasisakančių už de 
mokratiją ir ūkio reformas. 

Baltijos prezidentai susitiki
me sveikino respublikonų vado
vo B. Dole iniciatyva JAV Sena
tui pateiktą rezoliuciją dėl 
NATO plėtimo. Joje Baltijos 
šalys yra minimos antroje gru
pėje po Lenkijos, Čekijos ir 
Vengrijos bei numatoma pagal
ba kandidatėms įstoti į šią Eu-

Trečiadienį Lietuva 
gaus TVF atsakymą 

VUnius, birželio 25 d. (AGEP) 
— Trečiadienį Tarptautinio Va
liutos fondo (TVF) direktorių 
valdyba Vašingtone svarstys, ar 
suteikti Lietuvai eilinę maž
daug 30 milijonų dolerių pasko
lą. TVF vadovai aptars gegužės 
mėnesį Lietuvoje dirbusios misi
jos ataskaitą apie Lietuvos su 
TVF pasirašytų trejų metų me
morandumo reikalavimų vyk
dymą. Pagal šį memorandumą 
1995-1997 metais Lietuvai pa
žadėta 200 milijonų dolerių 
finansinė parama. Iki šiol gauta 
apie 80 milijonų dolerių. 

TVF misija gegužės mėnesį iš
vyko iš Vilniaus, galutinai taip 
ir nesutarusi su šalies vyriau
sybe dėl kelių ginčijamų klausi
mų. Svarbiausi ginčų objektai 
buvo žemės ūkio produktų 
importo muitai bei energetikos 
kainos. 

Informuoti šaltiniai vyriausy
bėje mano, kad TVF direktorių 
valdybos sprendimas bus teigia
mas ir Lietuva gaus fondo finan
sinę paramą. 

gumo schemą. Nedera palikti 
jos už durų. Jei naujasis raktas 
netiks, durys į saugumą liks už
rakintos", pasakė A. Brazaus
kas 

ropos gynybinę organizaciją. 
Reuter žinių agentūra prane

šė, kad po susitikimo išplatin
tame B. Dole pareiškime pažy
mima, kad =<u B?U.j^»pre2iden 
tais buvo aptartos Sutarties dėl 
įprastinės ginkluotės Europoje 
pataisos. B. Dole pažymi, kad 
NATO plėtimas, apimantis Len
kiją, Vengriją ir Čekiją, turi 
būti NATO plėtimo pradžia, o 
ne pabaiga, ir kad „Baltijos 

šalys teisėtai siekia stabilumo 
ir saugumo, kurį NATO sutei
kia savo nariams". 

Numatytas Respublikonų par
tijos kandidatas į prezidentus 
paragino JAV prezidentą Bill 
Clinton per septynių pramo
ningu Vakarų valstybių, va
dinamų G-7 (Didžiojo septyne
to), šalių vadovų susitikimą 
šią savaitę Prancūzijoje „išleisti 
rimtą pareiškimą ir pareikšti 
paramą Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos suvereni te tu i bei 
nepriklausomybei''. 

Socialdemokratai nenori, 
kad kova su korupcija 

būtų atidėta kitiems metams 
Vilnius, birželio 25 d. (AGEP) 

— Seimo socialdemokratų frak
cija mano, kad Teisingumo mi
nisterijos atsakymas į jų pateik
tą svarstyti kovos su korupcija 
ir reketu įstatyme projektą de
monstruoja tik proolemos nukė
limą ateičiai, antradienį spau
dos konferencijoje pažymėjo Vy
tenis Andriukaiti- socialdemo
kratų frakcijos seniūno pava
duotojas. 

Atsakyme nurocomi keli mo
tyvai, kodėl socialdemokratų 
projektas vertinamas neigia
mai. Atsakyme Gneralinė pro
kuratūra, Vidausreikalų minis
terija, Valstybės -augumo de
partamentas. Va stybinė mo
kesčių inspekcija Teisės insti
tutas ir Teisingu no ministeri
ja pažymi, kad įstatymo projek
tas neatitinka ar net priešta
rauja dabar galio; nčioms įvai
rioms teisės norrr >ms, yra pa
rengtas, remian' s skirtingų 
teisinių sistemų uostatomis. 
nepilnai arba n* ksliai jame 
apibrėžiamos sąv <os. 

Apsvarsčiusi soc ildemokratu 
projektą, vyriaus} ė nutarė su
daryti kelias tarp/ nybines gru
pes, kurioms bu- pavesta pa
rengti ekspertizt apie įstaty
mus, reglamentu inčius orga
nizuoto nusikalstamumo bei ko
rupcijos kontrok Vyriausybė 
ketina numatyti - ų grupių fi
nansavimui lėšas tų metų biu
džeto projekte. 

Vadinasi, sake \ Andriukai
tis, minėtosios r.irbo grupės 
galės pradėti veikt; tik kitų me
tų pradžioje. Tuo tarpu, jo nuo

mone, lėšų tam reikia nedaug ir 
jas galima būtų paimti jau šie
met iš Vyriausybės rezervo fon
do. 

Seimo narys sakė, kad social
demokratai inicijuos diskusiją 
Seime, kad problemos būtų pra
dėtos spręsti kuo greičiau. 

V. Andriukaitis pabrėžė būti
nybę nedelsiant pradėti kovą su 
kontrabanda, korupcija bei ki
tais panašiais reiškiniais, nes 
nuo to labiausiai kenčia lietu
viškų prekių gamintojai, nesu
gebantys konkuruoti su nesąži
ningais konkurentais. 

Saudi Arabijoje sprogo 
bomba JAV aviacijos bazėje 

Vaš ing tonas , birželio 25 d. — 
Antradienį JAV oro pajėgų ba
zėje Saudi Arabijoje sprogus te
roristų bombai, užmušta ma
žiausiai 19 amerikiečių, sužeis
ta apie 160, iš jų 105 rimtai, 
praneša JAV karo pajėgų gene
ralinis štabas Pentagonas. Tik 
už tvoros prie JAV aviacijos ba
zės (prie Dhahran miesto, neto
li Persų įlankos pakrantės) pa
liktame sunkvežimy įtaisyta 
bomba, sprogusi 10 vai. vakaro 
Arabijos laiku, paliko beveik 80 
pėdų pločio ir 35 pėdų gylio kra
terį ir sugriovė daugiabutį, ku
riame gyveno JAV oro pajėgų 
kariai ir jų šeimos. 

Išgirdęs apie sprogimą, JAV 
prezidentas Bill Clinton pareiš
kė, jog sprogdinimas atrodo kaip 
bailių teroristų darbas ir jo vyk
dytojai neliks nenubausti. 

Manoma, kad šis sprogimas 
yra didžiausias amerikiečių už
puolimas Viduriniuose Rytuose 
po 1983 m. JAV Marinų bend 
rabučio sprogdinimo Beirute, 
Libane, kuriame žuvo 241 JAV 
kariai. 

Šis sprogimas įvyko mažiau, 
kaip mėnuo po to, kai Saudi 
Arabijos vyriausybė mirties 
bausme galvos nukirtimu nu
baudė keturis musulmonus, an-
tiamerikiečius maištininkus, už 
dalyvavimą JAV karinio būsto 
sprogdinime Riyadh mieste lap
kričio mėnesį. Tame sprogime 
žuvo penki amerikiečiai ir du 
indai. 

JAV gynybos departamento 
pareigūnai sakė negirdėję, kad 
kokia grupė būtų pasiėmusi at 
sakomybe už sprogdinimą. Mil

žiniškame daugiabutyje dango
raižyje netoli King Abdul Aziz 
oro pajėgų bazės gyveno ameri
kiečių, britų ir prancūzų karo 
personalas bei jų šeimų nariai. 
Iš šios bazės JAV pajėgos vykdė 
puolimus Persų įlankos kare 
1991 metais. 

Pentagono pranešimu, kai tik 
prie bazės tvoros privažiavo ben
zino sunkvežimis, bazes ap
saugos darbuotojai tuojau prisi
statė, reikalaudami paaiškini
mo, bet vairuotojai tuoj iššoko 
iš sunkvežimio į čia pat laukian
tį automobilį ir nulėkė. Už kelių 
minučių, policininkams nubė
gus pradėti daugiabučio evaku
aciją, sunkvežimis sprogo. 

Pastaraisiais mėnesiais Pen
tagonas buvo žymiai sustip
rinęs JAV karinių pajėgų per
sonalo Saudi Arabijoje ap
saugą — tiek de! lapkričio mė
nesį Riyadh mieste Įvykdyto 
sprogdinimo, tiek ir dėl kitų 
neišaiškintų veiksmų, kurie su
daro vaizdą, kad vykdoma kaž 
kokia žvalgyba. ..Matėme įtar
tinos veiklos — pvz. už bazės 
ribų nežinomi asmenys stebėjo 
bazę". Anot su korespondentu 
kalbėjusio pareigūno, tai, kad 
bomba galėjo būti privežta ne 
arčiau, kaip 35 metrai nuo bazės 
tvoros, rodo, kad sustiprinta ap
sauga buvo naudinga. Sis sunk
vežimis negalėjo niekur tikrai 
arti privažiuoti. 

Manoma, kad šis sprogdini
mas gali būti kerštas už keturių 
maištininkų nubaudimą mirties 
bausme. Kraštutinės musulmo
nų grupės grasino atkeršyti. 

V. Adamkus vėl išvyksta 
į JAV 

Vilnius, birželio 25 d. (AGEP) 
— Trečiadienį Lietuvos Sambū
rio tarybos narys, žinomas JAV 
gamtosaugininkas Valdas Adam
kus išvyksta į Jungtines Vals
tijas. Į Lietuvą jis žada grįžti 
rugpjūčio viduryje ir aktyviai 
įsijungti į Seimo rinkimų kam
paniją. 

Antradienį pokalbyje per ra
dijo stotį „Radiocentras" V. 
Adamkus dar kartą pakartojo, 
kad jis nekels savo kandidatū
ros būsimuosiuose Seimo rinki
muose, tačiau dalyvaus rinkimų 
kampanijoje, raginančioje rin
kėjus balsuoti ir išsirinkti 
valdžią, kuri rūpinsis visuome
nės lūkesčiais Be to, V Adam
kus žada padėti visoms poli-

Mirė tautosakininkas 
prof. Norbertas Vėlius 

VUnius, birželio 24 d. (Elta) — 
Lietuvių literatūros ir Tauto
sakos Institutas pranešė, kad 
birželio 23 d., eidamas penkias
dešimt devintuosius metus. Vil
niuje staiga mirė žymus moksli
ninkas Norbertas Vėlius. 

Kaip rašoma Lietuvių Encik
lopedijoje, gimęs 1938 m. Šilu
tės apskrityje, Norbertas Vėlius 
1962 m. baigė Vilniaus univer 
sitetą. Jis užrašė apie 30.000 
tautosakos vienetu. 

N". Vėlius buvo Lietuvių Lite
ratūros ir Tautosakos Instituto 
vyriausiasis mokslinis bendra
darbis, profesorius, habilituotas 
humanitarinių mokslų dakta
ras, Lietuvos mokslo tarybos ir 
Vytauto Didžiojo universiteto 
senato narys, pasaulinį pripaži
nimą įgijęs etninės kultūros 
tyrinėtojas. 

Norbertas Vėlius įsteigė Etni
nės kul tūros draugiją ir jai va
dovavo, buvo vienas iš Krašto
tyros draugijos kūrėjų bei akty
viausių narių, vadovavo dauge
liui kraštotyros ir tautosakos 
ekspedicijų Lietuvoje ir už jos 
ribų. 

Jis buvo keliasdešimties kraš
totyros ir tautosakos knygų 
rengėjas, mokslinis redaktorius, 
parašė monografijas ..Mitines 
lietuvių sakmių būtybės", ..Se
novės ba l tų pasaulėžiūra", 
„Chaotiškasis lietuvių mitologi
jos pasaul is" , kitus mokslo vei
kalus. 

— Rusi jos prezidentas B. Jel
cinas antradieni atleido iš parei
gų septynis aukštus karininkus, 
į tar iamus bendymu sugrąžinti 
pašalintą gynybos ministrą 

tinems jėgoms organizuoti savo 
rinkimų kampaniją. „Kiek ma
no jėgos leis. konsultuosiu par
tijas visais su rinkimais susiju
siais k laus imais" , sakė V 
Adamkus. Tačiau jis pareiškė 
neketinąs bendrauti su šiuo me
tu valdančiąja LDDP, nes tai 
prieštarautu jo įsitikinimams. 

..Visos jėgos dabar t u n būti 
skirtos būsimiesiems Seimo rin
kimams, todėl mane stebina 
nuolatiniai klausimai apie kan
didatavimą į prezidentus. Gal
voti apie tai neketinu iki Seimo 
rinkimų", sake V. Adamkus. Jis 
sakėsi esąs prieš tai. kad jau 
dabar vyktų jo. kaip kandidato 
l prezidentus, rėmimo kampani
ja. „Neatmetama galimybė, kad 
atsiras aferistu, kurie rinks 
pinigus iš žmonių vadinamajai 
V. Adamkaus rėmimo kampani
jai. Niekada nedaviau sutikimo 
tokioms akcijoms rengti", per 
..Radiocentrą" kalbėjo JAV 
gamtosaugininkas 

V. Adamkus i Lietuvą trum
pam atvyko prieš vienuolika 
dienu. Per tą laiką jis dalyvavo 
pirmajame Lietuvos Sambūrio 
suvažiavime ir buvo išrinktas j 
jo taryba. Visuomenes nuomo
nių apklausu duomenimis. V. 
Adamkus yra vienas populia 
riaušių politikų Lietuvoje. 

KALENDORIUS 

Birželio 27 d.: Šv Kirilas 
Aleksandrietis, vyskupas. Baž 
nyčios mokytojas <mire 444 m. K 
Vladislovas. Ema. Vladas. Sam
sonas, (iediminas. 1919 m. įkur
ta Lietuvių Šaulių Sąjunga 

Birželio 28 d.: Šv. Irenejas. 
vyskupas, kankinys imire 202 
m) : Gaudre. Reda. Tulantas 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , MI 

JONINĖS „PILĖNUOSE" 
„Švyturio" jūrų šaulių gegu-

žinėn „Pilėnų'* stovyklavietėje 
Joninių švęsti birželio 23 d. 
susirinko gražus būrys šaulių, 
jų bičiulių ir svečių. At
silankiusieji skaniai vaišinosi 
sesių šaulių pagamintais balan
dėliais ir kugeliu. Šeimininkavo 
moterų vadovė Onutė Selenienė 
ir jos talkininkės. Kuopos nariai 
Rimgaudas Švoba ir Vacys Sluš-
nys parūpino gėrimus at
sigaivinti. Alfonsas Rimbą visus 
linksmino nuotaikinga muzika. 
Švyturiečių vadas Mykolas 
Abarius pasveikino visus daly
vius. Jis dėkojo visiems už 
atsilankymą ir paramą šaulių 
veiklai, Onutei Selenienei ir jos 
talkininkėms už dvejoms die
noms maisto paruošimą ir 
vis iems prisidėjusiems prie 
gegužinės darbų. Visus Jonus ir 
Janinas pasveikino vardinių 
proga. Vyko ir vertingų laimi
kių traukimas. Bilietus platino • 
Lidija Mingelienė ir Regina 
Juškaitė. Visi dalyviai buvo 
patenkinti gražioje gamtoje 
maloniai praleidę sekmadienio 
popietę, o rengėjai džiaugėsi 
sėkmingai praėjusia gegužine. 

Regina Juškaitė 

PRISIMINTAS A.A. BALYS 
RUKŠTELĖ 

Š.m. birželio 24 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioje 
buvo aukojamos šv. Mišios už 
a.a. Balį Rukštelę, jo trejų metų 
mirties metines minint. Mišiose 
dalyvavo ir adv. Rimas Rukste-
lė, atvykęs iš Los Vegas, kur 
dirba JAV prokuroro įstaigoje. 
Kartu su juo dalyvavo žmona 
Ona bei dukros Genutė ir Rūta 
su šeimomis. Velionis buvo 
prisimintas ir abiejose Detroito 
lietuvių telkinio radijo pro
gramose. 

A.A. JUOZAS MURINAS 

Po gedulingų šv. Mišių Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčioje 
š.m. birželio 22 d. Holy Sepul-
chre kapinėse buvo palaidotas 
a.a. Juozas Murinas. Šv. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė Šv. 
Antano parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas. Mišių metu 
vargonavo ir giedojo muz. 
Stasys Sližys. 

Velionis, sulaukęs 93 metų 
arržiaus, birželio 19 d. mirė 
senelių prieglaudoje, Dearborn 
Heights. Michigan. Buvo gimęs 
1902 m. gruodžio 5 d. Vilkaviš
kio apskr., Kybartų raj., Gutkai-
myje. 1949 m. su žmona ir sū
num Antanu atvyko Amerikon 
ir apsigyveno Detroite. Buvo 
šaulys, priklausė St. Butkaus 
šaulių kuopai, Dariaus ir Girė
no klubui ir Sv. Antano parapi

jai. Nenuilstantis renginių 
talkininkas, ypač daug pasitar
navo padedamas tvarkyti gėrimų 
barą įvairiose gegužinėse ir 
renginiuose. 

1984 m. priėmė JAV pilietybę. 
„Detroit News" šį įvykį aprašė, 
nes Juozas Murinas buvo vy
riausias grupės narys tais 
metais priėmęs JAV pilietybę. 
Tas rašinys dienraštyje buvo il
iustruotas jo nuotrauka kartu 
su penkiamete dukraite Katie. 

Velionis giliam nuliūdime pa
liko sūnų, Antaną, marčią Jill, 
dukraite Katie bei daug gimi
nių Lietuvoje. Laidotuves ir 
asisveikinimą tvarkė laidotuvių 
direktorė Yolanda M. Zaparac-
kienė. 

SKUBĖKITE 
REGISTRUOTIS 

Lietuvių futbolo žvaigždės ir 
buvusio Michigan State univer
siteto futbolo komandos trenerio 
George Perles trečiasis golfo 
turnyras vyks pirmadienį, liepos 
15 dieną, Paint Creek Country 
Club laukuose, Lake Orion, Mi
chigan. Golfo dieną rengia 
„Pagalba Lietuvai" komitetas, 
vadovaujamas Lietuvos Vyčių 
Garbės nario Robert Boris. 
Garbės komitetą sudaro kar
dinolas Adam Maida, Michigan 
gubernatorius John Engler, 
JAV senatorius Spencer Abra
hamu JAV Kongreso atstovas 
Joe Knollenberg. Komiteto na
riai George Perles, Michigano 
Generalinis prokuroras Frank 
Kelley ir Detroito futbolo 
komandos treneris Wayne Fon-
tes. Dauguma golfo žaidėjų ne 
lietuviai, tačiau savo dalyvavi
mu sutelktomis lėšomis padeda 
sumokėti medicinos reikmenų 
siuntų į Lietuvą išlaidas. Golfo 
dienoje dalyvavimo kaina, įskai
tant ir banketą, yra 200 dolerių 
asmeniui. Dalyvavimas vien tik 
bankete 50 dol. asmeniui. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti 
golfo aikštėje ir bankete. Regis
truotis pas Robert Boris, tel. 
810-682-0098 ar L. Kulikauską, 
810-680-8890. 

lm 

S T . P E T E R S B U R G , F L 

jos rėmėjai, be kurių būtų sun
kiau sutelkti mūsų veiklai lė
šas. Nuo 1991 m. į Lietuvą nu
gabenta mūsų skyriaus virš 31 
tūkstantis dolerių ir išsiųsta ar
ti 1000 svarų siuntinių. Keli 
metai iš eilės mūsų pirmininkės 
lankosi Lietuvoje ir pasistengia 
aplankyti mūsų šelpiamas ins
titucijas bei pavienius ligonius 
ir pamato mūsų šalpos rezulta
tus, kaip tvarkingai ir teisingai 
sunaudojami gauti pinigai. 

Šių metų balandžio 24 d. vy
kusiame skyriaus narių meti
niame susirinkime dalyvavo ar
ti 100 narių ir viešnių. Pirmi
ninkė Aldona Česnaitė, pasvei
kinusi susirinkusius, pakvietė 
dvasios vadą kun. dr. Matą Čy-
vą sukalbėti maldą; buvo prisi
mintos mirusios narės. EI. Ja
saitienė perskaitė praėjusio 
susirinkimo protokolą, Kl. Gai-
žauskienė pranešė iždo stovį, o 
J. Jarašienė kalbėjo apie mūsų 
vietovėje lankomus ligonius. 

Pirm. Česnaitė pranešė, kad 
mūsų metinė vakarienė su lai
mėjimais, ruošta sausio mėnesį 
gerai pasisekė ir davė nemažai 
pelno. Šią vasarą vėl bus galima 
Lietuvon nugabenti arti 10 
tūkst. dolerių. Kvietė visas 
pagalvoti, kaip šįmet galėtume 
kuo sėkmingiau „uždirbti" 
pinigų šalpai. Baigdama prane
šimą dėkojo visoms narėms už 
nuoširdų bendradarbiavimą, pa
dedant valdybai jos sumany
muose darbu ar aukomis. 

Po susirinkimo buvo paminė
tos mūsų dvasios vado kun. dr. 
M. Cyvo amžiaus 80 m. ir 55 m. 
kunigystės sukaktys. Sugiedota 
„Ilgiausių metų" ir jam įteikta 
dovana — Genovaitės Treinie-
nės meniškai išdeginta medinė 
lėkštė. Pirmininkė trumpai api
būdino kun. dr. Čyvo skausmin
ga gyvenimo kelią, kurį jis eina 
kantriai ir visada su giedria 
nuotaika. Linkėjo visų vardu 
dar daug metų praleisti mūsų 
tarpe. Jubiliatas tarė trumpą 
žodį ir visoms padėkojo. 

Pabaigai St. Petersburgo mo
terų vienetas, vadovaujamas 
muzikės Reginos Ditkienės, pa
dainavo keletą dainų, kurios bu
vo palydėtos gausiais plojimais. 
Pirmininkė nuoširdžiai padėko
jusi dainininkėms ir jų vadovei, 
ir visoms sunešusioms vaišes, 
pakvietė visus vaišintis. 

Elena J. 

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA 

Lietuvos Vyčių Centro valdybos pirm. Evelyna Oielienė su Lietuvos Vyčių 
83-čiojo seųno kopirmininkėmis — kairėje Maryte Bizinkauskaite, dešinėje 
— Veronica Bizinkauskaite Cote. 

LIETUVOS DUKTERYS E D G E W A T E R , F L 
Mūsų skyrius nuolat auga. 

Per vienuolika veiklos metų 
susidarė gražus, daugiau negu 
130 narių, būrys. Nuo 1991 m. 
turime darbščias ir sumanias 
pirmininkes, kurios sukviečia 
pajėgias valdybas. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę visos 
mūsų jėgos skiriamos padėti ten 
vargstantiems mažiems, se
niems ir ligoniams. 

Praėjusi rudenį paminėjome 
skyriaus veiklos dešimtmetį. 
Pagerbėme visas buvusias pir
mininkes, prisiminėme miru
sias nares. Taip pat buvo pami
nėtos ir paminėti mūsų draugi-

NAUJAS MOTELIS 

Šiandieninė Lietuvos vyriau
sybė investicijomis ir bankų in
dėliais stengiasi perkelti į Lie
tuvą kaip galima daugiau 
kapitalo. Ir užsienio lietuviai 
yra nuolat raginami visus visuo
meninius fondus perkelti į Lie
tuvą. O taip pat atskiriems as
menims, įdėjus savo santaupas į 
Lietuvos bankus, žadama mokė
ti neįtikėtinai aukštas palū
kanas. 

Tad savaime suprantama, kad 
mus dažnai piktai nuteikia, kai 
sužinome, kad kai kurie mūsų 

Detroit. MI, tautinių Jokių grupes „Šaltinis" veteranai visus metus — o gal ir ilgiau — ruošėsi 
Desimtajai tautinių Šokių Šventei, kad su kitomis veteranų grupėmis galėtų džiuginti žiūrovus 
liepos 6 d. Rosemont Horizon salėje. Ar jau įsigijote bilietus? 

112-OSIOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Birželio 18 d. 112-os kuopos 
mėnesinis susirinkimas 7:30 
v.v. vyko Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Kuo
pos pirmininkė Rita Zakarkaite 
vadovavo susirinkimui, iškvies-
dama visus valdybos narius 
pateikti trumpą savo atliktų 
darbų apžvalgą. Svarbiausi at
likti darbai, apie kuriuos 

tėvynainiai savo sunkiai uždirb
tus ir sutaupytus pinigus sten
giasi išgabenti iš Lietuvos. 

Tačiau, išsamiau pasikeitus 
mintimis, atsiverčia ir kita 
medalio pusė. Dabartinė LDDP 
vyriausybė skatina kiek galima 
daugiau kapitalo vežti į Lietu
vą. Tačiau ši vyriausybė nedaro 
jokių pastangų, kad užsienio 
investicijos ir savų žmonių san
taupos būtų įstatymais apsau
gotos. Bankai masiškai bankru
tuoja, o tuo pačiu kažkur dings
ta ir investuotojų, ir taupytojų 
pinigai. Dingsta kažkur ir patys 
kaltininkai. Dauguma jų turbūt 
randa saugią prieglaudą, sve
čiose šalyse. 

O, be to, dabartinė valdžia 
visą Lietuvą yra visiškai „pra
skolinusi". Yra apskaičiuota, 
kad užsienio skolos siekia maž
daug apie 200 dol. vienam Lie
tuvos gyventojui. O skaudžiau
sia, kad vyriausybė šių skolintų 
pinigų neinvestuoja į Lietuvos 
ekonomiją. Šiuos pinigus val
džios pareigūnai „pravalgo" ir 
„pravažinėja". O kita dalis šių 
skolintų pinigų yra „išplau
nami" ir vėl atsiduria užsienio 
bankuose, bet jau asmeninėse 
žymūnų sąskaitose. Prof. A Va
siliausko teigimu, tokių „iš
plautų" pinigų užsienio ban
kuose yra 2-5 bilijonai dolerių. 

Mūsų žmonės labai gerai žino, 
kad šias valstybės skolas anks
čiau ar vėliau teks grąžinti. Jie 
taip pat labai gerai žino, kad šių 
skolų negrąžins nei dabartinė, 
nei būsimoji vyriausybė, nei tų 
vyriausybių pareigūnai. Jas ir 
jų palūkanas turės išmokėti mūsų 
šalies žmonės savo sunkiai už
dirbtais ir sutaupytais pinigais. 

Tad ir netenka labai nusteb
ti, kad atsiranda mūsų tėvynai
nių, kurie visai nebepasitiki 
mūsų vyriausybės pažadais, nei 
šviesesnio gyvenimo viltimis sa
voje šalyje ir bando savo laimę 
svečiose šalyse. 

Floridoje prie Atlanto yra pui
kus kurortinis Edgewater mies
telis. Jis yra netoli garsaus New 
Smyrna paplūdimio. Šios vasar
vietės yra ypatingai mėgiamos 
vokiečių turistų. Mūsų tautie
čiai Edgewater mieste įsigijo 
„Ali Suite" motelį. Moteliui ir 
turtui įsigyti paskolas gavo ge
romis sąlygomis vietos ban
kuose. 

Šiuo metu Sis motelis jau yra 
atidarytas turistams. Motelyje 
yra įrengti tvarkingi miegamie
ji kambariai su virtuvėmis. Be
lieka tikėti, kad u mūsų tautie
čiai, atvykę praleisti atostogas 
Floridoje, galės pasinaudoti „Ali 
Suite" motelio seimininkų glo
ba ir svetingumu. Šiuo metu Šio
je apylinkėje tai yra vienintelė 
lietuviška užeiga. 

J. Daugėla 

pranešė Vida Sakevičiūtė, buvo 
šviesų dedikacijos vakaras, kurį 
suorganizavo specialus komite
tas. Apie tą įvykį jau buvo 
„Drauge" plačiau rašyta. 

Antrasis jos atliktų darbų 
buvo virtinių (koldūnų) prieš
piečiai, sutraukę arti 200 svečių 
ir papildę kuopos iždą. Toliau 
pirmininkė pranešė, kad meti
nėje Lietuvos Vyčių konvencijo
je dalyvauti iš I12-O8io8 kuopos 
užsirašė net 14 atstovų. Ji 
kvietė visus, norinčius vykti, 
greičiau registruotis. Ji pranešė, 
kad nominacijų komisija į nau
jąją kuopos valdybą jau surado 
8 kandidatus. Valdybos rinki
mai vyks rugsėjo mėnesį, tai yra 
ateinančiam susirinkime. Be to 
ji pranešė, kad rugsėjo 28 d. 
šaukiamas Vidurio Vakarų ap
skrities suvažiavimas; kvietė 
visus ruoštis jame dalyvauti. 

Po to buvo pertrauka, ir visi 
pasistiprino užkandžiais. Jiems 
pasibaigus, prelegentu buvo 
pakviestas Arvydas Žygas, ne
seniai lankęsis Lietuvoje. Jis 
netrumpoje savo paskaitoje pa
teikė Lietuvos dabarties gy
venimo vaizdą. Ypač iškėlė 
neigiamą įtaką jaunimui, plau
kiančią iš Vakarų. Tai ne
varžomai platinama pornografi
nė spauda, plintanti prostituci
ja ir narkotikų vartojimas. 
Skautų ir ateitininkų organiza
cijos neturi pasisekimo, kaipo 
„nemoderniškos". Vienas por
nografinis laikraštukas spausdi
namas net 80,000 tiražu. Jį 
skaito ir laisvai perka nepilna
mečiai ir net vaikai, kas labai 
griauna Lietuvos jaunimo mora
lę ir veda tautą į pražūtį. 
Valdžia nesiima jokių priemo
nių tam suvaržyti. 

Turininga paskaita paliko vi
siems didelį įspūdį. Susirinkimo 
atidarymo maldą sukalbėjo tė
vas Savukynas. 

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
susirinkimų nebus. 

Apol. P. B a g d o n a s 

LIETUVOS VYČIŲ 
CENTRO VALDYBOS 

SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvos Vyčių centro valdy-
. bos ir komitetų pirmininkų po
sėdis S.m. birželio 15 d. vyko Či
kagoje. Dalyvavo 20 narių iš Il
linois, Maryland, Massachu-
setts, Michigan, New Jersey, 
Ohio, Pennsylvania, Rhode Is-
land ir Tenessee. Suvažiavimą 
globojo Čikagoje veikianti 36 
kuopa. Posėdis vyko Nekalto 
Prasidėjimo mokyklos salėje. 

Prieš posėdį, kun. Jonas Savu
kynas sukalbėjo maldą. 36 kuo
pos vardu pirmininkė Sophia 
Žukas pasveikino visus daly
vius. Posėdžiui vadovavo Cent
ro valdybos pirmininkė Evely
na Oželienė. 

Buvo išklausyti valdybos na
rių ir komitetų pirmininkų pra
nešimai bei ateities darbų svars
tymai. Biudžeto komitetas pa
siūlė (ir buvo CV narių komite 
tų pirmininkų priimta) šaukti 
tik du posėdžius metuose. Dabar 
posėdžiai saukiami keturius 
kartus per metus. Buvo pasiū
lyta ir priimta, kad „Vyčio" 
žurnalas spausdins 10 laidų per 
metus, seimo/suvažiavimo ir 
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metams tt metu 3 mėn. 
JAV $96.00 $65.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $56.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00 
Užsakant i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant i užsieni 
oro pastų $500.00 $250.000 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 
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Vyriausia redaktorė Danute Bindokienė 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

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

• Redakcija dirbs kasdien nuo 
8:30-4:00; Šeštadieniai* nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją. 

Kalėdų laidas. Ir šie leidiniai, 
ribosis 40 puslapių apimtimi. 

CV pirmininkės antras pava
duotojas Robert Martin, Jr., 
pranešė, kad jau paruošta ir 
išspausdinta Lietuvos Vyčių in
formacinė brošiūrėlė, kurioje su
glaustai apibūdinta LV organi
zacija, „Vyčio" žurnalas, įvairūs 
fondai: stipendijų fondas, LV 
fondas, Šv. Kazimiero gildija, 
„Pagalba Lietuvai" ir Lietuvos 
reikalų komitetas. 

Garbes narystės komiteto pir
mininkė Loretta Stukienė pra
nešė, kad š.m. 83-jame suva
žiavime, garbės narystė bus 
suteikta dviem kandidatams — 
arkivyskupui Pauliui Marcin
kui ir Alexander Akule. Jų bio
grafijos buvo išspausdintos „Vy
čio" žurnalo š.m. birželio mėne
sio laidoje. 

Stipendijų komisijos pirminin
kė Maria Deksnis pranešė, kad 
gauti 8 prašymai stipendijoms 
gauti. 1,000 dol. stipendijos bus 
įteiktos seimo pokylio metu. 

Vyko diskusijos dėl 83-ojo sei
mo ruošimo. Pasiūlyta darbo
tvarkė buvo išdalinta. Veiks du 
diskusijų būreliai, kuriems va
dovauja Lietuvos reikalų komi
teto pirmininkas Vincas Boris ir 

CV pirmininkės trečioji pava
duotoja (vadovauja jaunimui) 
Elena Mikalauskas. 

Posėdį baigiant minutės susi
kaupimu buvo pagerbtas a.a. 
Tomas Brūzga, CV pirmininkės 
pirmas pavaduotojas, miręs š.m. 
balandžio 11 d. 

4:30 v.v. Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje šv. Mišias aukojo 
kun. Anthony Puchenski. Savo 
pamoksle jis sveikino visus po
sėdžio dalyvius. Mišiose dalyva
vo ir vietiniai vyčiai bei jų 
draugai. 

Po Mišių mokyklos salėje bu
vo puikios vaišės. Algimantas 
Barniškis pralinksmino daly
vius nuotaikinga muzika ir dai
na. Jis skambino elektriniu for
tepijonu. Sol. Algirdas Brazis 
padainavo „Spaudos valsą". CV 
sekretorė Agnės Mickūnas 
linksmai paskambino fortepijo
nu ir palydėjo bendrą dainavi
mą. Visi linksminosi ir gražiai 
praleido vakarą. 

Ateinantį centro valdybos po
sėdį numatyta šaukti trečia
dienį, rugpjūčio 7 d. 7:30 v.v. 
(per 83-ąjj seimo suvažiavimą) 
Holiday Inn viešbutyje, Brock-
ton, MA. 

Regina Juškai tė 
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NATO NARYSTĖ 
LIETUVAI IR JAV LB 

REGINA NARUŠIENĖ 

Prezidento rinkimas Rusijoje, 
kuris bus galutinai nuspręstas 
antru balsavimo ratu, įrodo dar 
vieną sykį kokie pavojai gresia 
Lietuvos nepriklausomybei. Kol 
Lietuva nebus NATO narė, jos 
saugumo klausimai liks ne
išspręsti. 

JAV Lietuvių Bendruomenė 
jau daugiau kaip dvejus su puse 
metų intensyviai dirba šiuo 
klausimu, įtaigojant JAV vy
riausybę ir JAV Kongresą 
rūpintis įtraukti Lietuvą j 
NATO narių eiles. Kadangi 
NATO praplėtimo procesas yra 
užsitęsęs, mes esame reikalavę 
iš prezidento Clinton ir jo ad 
minist racijos parodyti tinkamą 
dėmesį Lietuvos nepriklauso
mybei ir jos saugumo klausi
mais, kad nekiltų Rusų Federa
cijai abejonių dėl JAV interesų 
Lietuvoje. Žinoma, neužtenka 
deklaracijų, todėl dedame ne
mažai pastangų garantuoti 
efektyvesnę pagalbą Lietuvos 
kariuomenei. 

Šiais metais yra prezidento 
rinkimai JAV-se. Pasinaudo
dami ta proga, prašome visų 
JAV LB narių įsijungti į bendrą 
darbą, reikalaujant NATO na
rystės Lietuvai. Visos apylinkės 
prašomos suaktyvinti savo kon 
taktus su apylinkės atstovais 
Kongrese, ypač savo senatoriais 
dėl NATO praplėtimo klausimo 
ir specifiniai dėl Lietuvos 
narystės toje organizacijoje. Jei 
jūsų apylinkės valdyba dar nėra 
įsijungus į bendrą veiklą, tai 
prašytumėm sudominti savo 
vietinę apylinkę tuo reikalu. Jei 
jūs negyvenate JAV LB apylin
kės ribose, galite įsirašyti į JAV 
LB aktyvistų tinklą. 

JAV LB įsitikinus, kad NATO 
praplėtimas ir Lietuvos įjungi
mas lygiateise nare šioje sąjun
goje sustiprins ne tik Lietuvos, 
bet ir JAV saugumą. JAV šiame 
šimtmetyje buvo priversta kovo

ti dviejuose pasauliniuose ka
ruose bei skirti didžiausias lėšas 
kariniams reikalams per 45 m. 
trukusį šaltąjį karą. JAV sau
gumo klausimais reikalauja, 
kad buvusi Sovietų Sąjunga nie
kados nebūtų atstatyta ir nau
jos Rytų (ar Centrinės) Europos 
demokratijos klestėtų, jų ekono
mijos stiprėtų. JAV turi intere
są, kad šis visas regionas pasi
liktų pastovus ir be konfliktų. 
Abiejose JAV politinėse parti
jose yra žmonių, kurie netiki 
JAV atsakomybe vadovauti tai
kos ir pastovumo siekiams. JAV 
Lietuvių Bendruomenės parei
ga yra, kartu su kitais JAV 
piliečiais, nutildyti šiuos neat
sakingus balsus ir paskatinti 
mūsų valdžią užtikrinti Rytų 
Europos demokratijų nepriklau
somybę bei pastovumą. 

JAV LB Krašto valdyba jau 
yra susirišusi su Demokratų ir 
Respublikonų partijos vyriau
siais komitetais, kad jie įrašy
tų savo platformose nuostatus, 
remiančius greitą NATO pra
plėtimą į Rytų Europą. Šis pro
cesas ilgas ir sudėtingas. Reikia 
ne tik pristatyti savo požiūrius 
vyriausiems komitetams, bet ir 
dalyvauti partijų suvažiavimuo
se įvairiose valstijose. Pavyz
džiui, prieš savaitę JAV LB 
nariai, kurie yra aktyvūs res
publikonai, dalyvavo Illinois 
valstijos Respublikonų partijos 
suvažiavime Champaign, IL, ir 
pravedė JAV* LB paruoštą rezo
liucijos projektą, kuris teigia, 
kad jau laikas įrašyti Lenkiją, 
Vengriją, Čekiją, Lietuvą, Lat
viją ir Estiją į NATO kandida
čių sąrašą. Ši, j au Illinois 
Respublikonų partijos, rezoliuci
ja bus siūloma visos Respubliko
nų partijos 1996 metų platfor
mos komitetui. Tikimės, kad 
taip pat pasiseks partijose kitų 
valstijų apimtyje pravesti šią ar 
panašią rezoliuciją. 

KARIAI BADAUJA -
KARININKAI VAGILIAUJA 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

JAV LB Krašto valdybos pirm. Regina Narušienė ir inž. Valdas Adamkus 
1996 m. geguže-; 3 d ruoštame susitikimo su JAV amb. Lietuvai James 
Swihart vakare Č'k.igojp. 

Dezertyruoja kariai iš rusiškos 
armijos. Vokiškos žiniasklaidos 
pranešimu, praėjusiais metais 
Čečėnijoje iš rusų kariuomenės 
pabėgo 103 naujokai. Tai žinios, 
gautos iš oficialių Maskvos šal
tinių. Tačiau, vokiečių nuo
mone, šį skaičių reikėtų padi
dinti dešimteriopai. Ir ne vien 
tik Čečėnijoje yra bėgliai, bet 
visoje Rusijoje, kadangi ka
riuomenėje trūksta disciplinos, 
vyksta spekuliacija, mainų 
prekyba. 

Priežasčių toli ieškoti ne
reikia. Tai ekonominio gyveni
mo bei politinės padėties pasek
mės. Valstybė neišgali mokėti 
kariams algų, o ginklavimasis 
peršoka biudžete numatytas iš
laidas. Miuncheno dienraštis 
„Sueddeutsche Zeitung", pasi

j a u nuo š.m. kovo mėnesio 
JAV Lietuvių Bendruomenė da
lyvauja derybose JAV Atstovų 
rūmuose ir Senate surašyti įsta
tymo projektą, kuris paremtų 
Rytų Europos šalių kuo greites
nį įtraukimą į NATO. Tikime, 
kad dabar turime projekto va
riantą, kuris patenkina įvairių 
šalių rėmėjus, t.y., S. 1830, 
pateiktas senatorių Dole, Brown 
ir Helms. Atstovų rūmuose tas 
pats įstatymo projektas yra H.R. 
3564, pateiktas Kongreso nario 
Gilman. Pats S. 1830/H.R. 3564 
nėra visiškai tobulas, bet tai yra 
kompromisas. 

Projektas įsteigia naują finan
sinę programą padėti toms 
valstybėms, kurios yra daugiau
sia pasiruošusios tapti NATO 
narėmis, tobulinti savo kariuo
menes, kad galėtų kuo greičiau 
įstoti į NATO. Kol kas S. 
1830/H.R. 3564 išvardija Lenki
ją, Vengriją ir Čekiją tų šalių 
kategorijoje. Baltijos valstybės 
yra laikomos vienu laipsniu at
silikusios dėl šios naujos pagal
bos. Jei JAV LB nariai pakan
kamai sukrustų reikalauti iš 
savo atstovų kongrese, kad Lie
tuvą įrašytų su Lenkija, Vengri
ja ir Čekija, tai Lietuva jau irgi 
rudenį galėtų gauti papildomos 
pagalbos pagreitinti įstojimą į 
NATO. Laukiame, kad JAV LB 
gausiai prisidėtų prie šio darbo. 
JAV LB Krašto valdyba yra įsi
tikinusi, jei JAV LB nariai 
parodys pakankamai ryžto, yra 
galimybė, kad Kongresas ir Se
natas pastatys Lietuvą ant to 
paties laiptelio, kaip ir Lenkiją. 
Laukiame JAV LB narių ir apy
linkių paramos pravesti šio 
įstatymo projekto pataisymą. 

remdamas „Izvestija" laikraš
čiu rašė, kad 148 mln. gyventojų 
valstybėje su ginklu reguliarioje 
armijoje randasi 1.9 mln. vyrų, 
o 1.9 mln. priklauso slaptai FSB 
tarnybai (buv. KGB) ir pasienio 
tarnybai. Taigi, Rusijoje yra 3.8 
mln. karių, kai tuo tarpu JAV 
su 260 mln. tjyventojų, kariuo
menėje tarnauja 1.6 žmonių. 

Kur taupo Rusija, kuriose 
srityse? Be abejo, pirmiausia 
nukenčia kariai, negaudami at
lyginimo bei taupumo sume
timais, neperkant atsarginių 
dalių, reikalingų šarvuočiams 
ar lėktuvams. Net ir kovojantie
ji daliniai Čečėnijoje negauna 
atlyginimo, tad jie vykdo plėši
kavimą, mainų prekybą. 1995 
m. Finansų i ministerija neperve
dė nė vien'; rublio į kariuo 
menės ūkio skyrių. 

Sunki pacvtis būtinos tarny
bos karių, kadangi karininkai 
vagiliauja, atimdami iš karių 
paskutinį kąsnį. Vokiška spau
da nesistebi, kad tokiose saly 
gose kariai badauja. Tolimuose 
Rytuose įregistruota 20 bado 
mirties atsitikimų, nors dien
raščiai minėjo, kad šis skaičius 
yra žymiai didesnis, kadangi 
Maskva gautus pranešimus 
„tušuoja". Kariai praranda iki 
20 kg kūne svorio, tad dezer
tyravimo priežastimi daugumo
je yra badas Rusiški dienraščiai 
rašo, kad daug dalinių pamiršo 
bulvių ir mėsos skonį, labai 
dažnai valgo iš atsargos san
dėlių atgabentą penkių metų 
senumo duoną. Nukenčia karių 
apranga. Pareikalavimas pa
dengtas 21 proc. Ypatingai tą 
jaučia tarnaujantieji šiaurėje, 
Sibiro taigose. Nėra ko stebėtis, 
kad tokiose aplinkybėse vyksta 
demoralizacija: plinta alkoholiz
mas, narkomanija, vagilia
vimas, žeminant Rusijos ka
riuomenės moralę bei discipli
ną. Vagiliaujama ne tik savųjų 
tarpe, bet taip pat parduodant 
ginkluotę ar net šarvuočius 
tiems patiems čečėnams. 

Prie viso to prisideda vedu
siųjų nepasitenkinimas, ne
žinant šeimos ateities, jos ap
rūpinimo. Tiesa, iš okupuotų 
kraštų pasitraukusi kariuo
menė turi t am tikras privile
gijas, kadangi jai buvo pastatyti 
daugiabučiai namai. Vokiečių 
spauda mini Vokietijoje ir Balti
jos valstybėse buvusią kariuo
menę ir jų šeimas, gyvenančias 
padoriuose butuose bei atsi
vežtais pinigais kel iančias 
rinkoje prekių kainas. Jokių 
nusiskundimų neturi buvę KGB 

daliniai. J iems yra nepažjs 
tarnas badas, šeimos normaliai 
aprūpinamos, kariai kiekvieną 
mėnesį gauna algas. 

Kuo atsilygina Rusijos kariai' ' 
J i e savo neapykantą išlieja 
balsavime. Tą jie įrodė pereitų 
metų gruodžio mėn., kai 45 
proc. karininkų iš 38 proc. karių 
savo balsus at idavė Žirinovs 
kiui. 

Diena dienon smunka gy
ventojų ta rpe pasi t ikėj imas 
Rusijos armija. Dar 1995 m. va
sario mėn. 42 proc. rusų galvo
jo, kad rusų kariuomenė gali ap
ginti savo kraštą, tuo tarpu š.m. 
vasario mėn. pasitikėjimas krito 
iki 22 proc. 

Iki Rytų ir Vakarų Vokietijos 
su jung imo B e r l y n a s buvo 
demilitarizuotas miestas. Jame 
savo dalinius turėjo t ik sąjun
gininkai, tad jaunuoliai , veng
dami karinės tarnybos, iš Vaka 
rų Vokietijos bėgdavo į vakari 
nį Berlyną, kadangi čia naujokų 
šaukimo nebuvo. Tik po 51 
metų, iškilmingoje sueigoje, 
Vokietijos karys vėl pasirodė 
sostinėje, prisiekdamas tarnau
t i vokiečių t a u t a i , g int i 
demokratinę Vokietijos santvar-
ką. Tuo tarpu daugiau kaip 
2,000 demonstrantų, atskirti 
policijos užtvaros, garsiai skan 
davo „Moerder — žudikai" . Šis 
žodis kariams pirmą kartą buvo 
panaudotas savižudžio rašytojo 
Kurto Tucholskio ir šiandie 
ninėje Vokietijoje naudojamas 
kairiųjų, komunistų, anarchis
tų, antimili taristų, žeminant 
kario vardą bei jo užduotį. 
Vokietis kar in inkas apskundė 
teisme ilgaplaukį garbės paže 
minimu, tačiau te ismas ilga
plaukį išteisino! Tad dabar šis 
žodis be jokios baimės skan
duojamas. 

Iš Bonnos į Berlyną keliasi 
pamažu įvairios valstybinės 
įstaigos, kadangi Berlynas yra 
oficiali Vokietijos sostinė. Po 
penkiasdešimties metų jo orumo 
pakėlimui tarptaut inėje plot
mėje vokiečiai šaukia įvairius 
suvažiavimus. Prie labai svar
baus pasitarimo reikia priskir
ti birželio 3-4 d. ŠAS (NATO) 
konferenciją (ir joje buvo de 
monstracijos!), kurioje be įvairių 
svarbių klausimų buvo nagrinė
jimas ir ŠAS praplėtimas į Rytų 
Europą. Vokietijos žiniasklaida 
šiam posėdžiui paskyrė daug 
vietos, tačiau minėdama tik 
Lenkiją, Vengriją ir Čekiją. 
Miuncheno dienraš t is „Sued-
dentsche Zei tung" atspausdin 
tame Europos žemėlapyje tas 
tr is valstybes atžymėjo kaip 
pirmutines ŠAS nares , o Lie
tuvą, Latvijai Estiją, Slovakiją, 
Ukrainą, Rumuniją, Bulgariją, 
Slovakiją, Suomiją ir Make
doniją — kaip tolimesnes kan
didates. 

Danutė Bindokienė 

Ne visi nori taikos 
Artėjant liepos 3 d. ir prezi

dento rinkimų pakartojimui Ru
sijoje — šį sykį balsuojant tik už 
du kandidatus, Jelciną ir Ziu
ganovą, cinikai Amerikoje patą 
ria Baltiesiems rūmams Va 
šingtone kol kas susilaikyti nuo 
Jelcino indorsavimo. nes tuo at 
veju jo laukia t ikras pralaime 
jimas. Juk panašiai atsitiko Iz 
raelyje. kai JAV vyriausybė, 
ypač prezidentas, visomis lega
liomis priemonėmis stengėsi 
remti Shimo Perės. Rinkimus 
laimėjo Benjamin Natanyahu. 
kurio Vašingtonas iš tolo kratė
si. 

Paskelbus rinkimų rezulta 
tus , buvo sakoma, kad prez. 
Clinton jautėsi net ik nusivylęs. 
bet gerokai sukrėstas. Laimėjus 
Perės, buvo galima tikėti pasto
vesnės taikos Vidurio Rytuose, 
nes nuolatiniai kivirčai tarp 
žydų ir arabu gali bet kada įsi
liepsnoti visuotiniu konfliktu. 
Nors JAV visuomet tvirtai sto
vėjo Izraelio pusėje, bet per ilgai 
ignoruoti jo kaimynus arba to
leruoti tesitęsiančius „akis už 
akį, dantis už dantį" smurto 
veiksmus, tiek iš arabų, tiek iš 
žydų, darosi vis pavojingiau. 

{domu, kad kai kas Nata
nyahu ir jo Likud partiją lygina 
su Demokratų partijos pasise
kimu prieš ketverius metus 
vykusiuose prezidento rinki
muose, o Bill Clinton turįs 
panašumų naujajam Izraelio 
ministrui pirmininkui. Demok
ratų partija Amerikoje 1991 
metais buvo gan susilpnėjusi, 
kaip ir Izraelio Likud 1993 
metais. Ir Clintonas, ir Nata
nyahu moka įtikinančiai reikš
ti savo mintis, gerai atrodo, 
ypač televizijos ekranuose, ir 
abu stengiasi kalbėti „žmonių 
kalba", t.y. paminėti visiems 
rūpimus klausimus, žadėti į 
visus juos rasti atsakymus. 

Amerikoje, ypač vyresnio am
žiaus balsuotojams, rūpestį 
kelia socialinė rūpyba, pensijos, 
sveikatos apdrauda, darbų nete
kimas, b rangs tan t i s pragy
venimas . Prezidentas žada 
neleisti Kongresui daryti spren
dimų, kurie bet kokiu būdu pa
statytų šiuos poreikius į pavojų. 
Neturtinguosius, gaunančius fe-
deralinę pašalpą, ima baimė, 
kad respublikonai paramos ne
atimtų. Prezidentas užtikrina, 
kad, perrinktas kitai kadencijai, 
pašalpą neturtingiesiems ap
saugos. Ir taip — iki begalybės... 

Natanyahu taip pat gerai su
prato savo krašto gyventojų 
rūpesčius ir būkštavimus. Jis į 
rinkimus ėjo su šūkiu: „Taika. 

bet su saugumu!' Kadangi Iz 
raelio problemos su kaimynais 
iš tikrųjų nėra de! kelių ar kelio
likos kilometru žemes, kuria 
vieni iš kitų periodiškai pasj 
glemžia ir tvirtina, kad tai jų 
istoriškai pagrįsta, teritorija 
Nesutarimai kyla iš tolimos ir 
kiek artimesnės praeities, c 
dabar jau virtę kone asmeniško 
kiekvieno žydo bei arabo neapy
kanta ..savo priešui". Kai vy
rauja tokia padėtis, kelias prie 
derybų stalo paprastai labai 
lėtas ir pilnas kliūčių, nes taikos 
siekia tik dalis tautos, o likusioj; 
dauguma mieliau gr iebtus: 
ginklo, juo labiau kad neabejoja 
karo laimėjimu. Juk užkariau 
tojui nereikia nuolaidžiauti, ne
reikia derėtis dėl žemės grąži
nimo ar bet kokių lengvatų. 
Užkariautojas yra šeimininkas. 

Nors Natanyahu kol kas nesi-
griebė karinės jėgos prieš kai
mynus, bet žodžių i vatą vynio
ti nėra linkęs, tad kyla susirūpi
nimas, ypač Vašingtone, kad 
š.m. spalio mėnesį turinčios 
įvykti derybos gali visiškai išir
ti. Tuo tikslu, pirmą kartą po 
gegužės 29 d. vykusių rinkimų, 
šią savaitę į Izraelį išvyko JAV 
sekretorius YVarren Christo-
pher. Šiaip ar taip. sutartis jau 
pasirašyta, dėl jos daug pa
stangų dėjo buvęs premjeras 
Rabin. taip pat Natanyahu pa
keistasis Perės, ir Izraelis buvo 
sut ikęs at i t raukti savo ka
riuomenę iš Vakariniame kran
te esančio Hebron miestelio, 
kuriame gyvena apie 100.000 
Palestinos arabų ir 450 žydų. 
Svarbu, kad sutartis būtų vyk
doma, kitaip taika šį šimtmetį 
tose srityse tikrai nebus pa
siekta. W. Christopher misija 
nepavydėtina, nes Natanyahu 
vargiai nusileis, o Clintono vy
riausybė vengia suerzinti žydus, 
bent iki prezidentinių rinkimu 
lapkričio mėnesį. 

Tuo tarpu Izraelio ministras 
pirmininkas vis šūsteli nauju 
degalų an t teberusenančio 
žydų-arabų santykiu lauželio. 
Švenčiant Jeruzalės, kaip žydu 
sostinės, 3,000 metų sukakti. 
Natanyahu pareiškė, kad mies
tas turi priklausyti tik žydams. 
nes tai jų istorine sostinė. Jis 
neneigia, kad Jeruzalė turi 
daug svarbių vietų ir krikščio
nims, ir musulmonams, bet žy
dus su miestu riša tūkstančių 
metų praeitis, tad negali būti 
jokios abejonės, kam Jeruzalė 
priklauso. Tokia kalba džiugina 
žydų ausis, bet protestus jau pa
reiškė musulmonai ir arabų 
vadai. 
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Vyrai visuose skyriuose, išskyrus kirpykloje, turėjo 

dėvėti kostiumus - tamsiai pilkus, mėlynus arba juo
dus. Marškiniai visuomet tik balti ir atitinkamai prie 
kostiumo priderintas kaklaraištis. Tiek krautuvėje, tiek 
ir valgykloje vyrai dėvi švarkus. Avalynė vyrams ir mo
terims privalo būti tik juodos arba tamsiai mėlynos 
spalvos. 

Baldų skyriuje greit susidraugauju su jauniausiu iš 
šešių pardavėjų - Mr Herbert Hulme Jis mane nuveda 
į skyriaus raštinę, supažindina su inventorium, parodo, 
kur ką galiu surasti. Pataria man, kokiems baldų fab
rikams rašyti, norint užsakyti baldus, kurių nėra 
krautuvės sandėlyje. Pasirodo, kad čia kiekvienas par
davėjas pats atsakingas už baldų užsakymą ir už tikslų 
prekių pristatymą savo klientui. Kiekvienas pardavėjas 
čia turipo atskirą rašomą stalą, katalogų, žurnalų len
tynas, 1yg mažą įstaigą, kurioje jis tvarkosi, kaip jam 
patogiau. 

Pranešimus klientams, laiškus ir užsakymus dirb
tuvėms bei fabrikams kiekvienas pardavėjas pats sure
daguoja. Juodraštį nuneša šiam skyriui skirtai maši
ninkei, kuri mašinėle parašo laišką ant bendrovės popie
riaus su oficialia antrašte. Po to atneša laišką tarnau
tojui patikrinti ir pasirašyti. Ji užklijuoja pašto ženk
lus ir pasirūpina laiškų išsiuntimu. 

Apsipažinęs su aplinka, savo naujais bendradarbiais 
ir prekėmis, tikrai jaučiausi patenkintas. Nors čia 
įstojau tik kaip eilinis, vieno skyriaus pardavėjas, bet 
jaučiausi geriau, kaip krautuvės vadovu būdamas ano

je, New Day Furnishing Stores krautuvėje, kur visus 
fizinius ir raštinės darbus turėjau pats atlikti. Kode! įau 
anksčiau čia nemėginau patekti? 

Imigracija artėja 

Jau praėjo metai, kai dirbu Kendal Milne parduo
tuvėje. Rodos, galėčiau būti patenkintas ir nieko daužau 
nebeieškoti. Tačiau prieš kelis metus užsuktas imisra-
cijos mechanizmas, nors lėtai, bet veikia nesustodamas, 
kaip geras laikrodis. Pirmuosius blankus užpildžiau 
prieš ketverius metus. Dabar kartais ir pamirštu. <ad 
dar ketiname kur keliauti, kad laukiame imigrantų 
vizos į JAV. Bet sūnaus ir marčios laiškai mum- 'ai 
nuolat primena. Jie savo persikėlimu patenkinti. \"et 
ir namus Brocktone jau užpirko. Vis klausia, kuomet 
mes atvyksime, juos aplankysime. Jie žino, kad me<- nu
tarėme pirma apsistoti pas savo sponsorius netoli Č'ka-
gos, bet iš New Yorko, iš laivo išlipę, aišku, aplarVy-
sime ir vaikus Brocktone. 

Montrimai taip pat negali suprasti, ko mes dar įaip 
ilgai sėdime Britanijoje. Jiems atrodo, lyg mes patys 
tyčia delsiame su kelione, todėl jie mus ragina ir rarr. ra. 
Sako, dėl Amerikoje esančio nedarbo, dėl įva -ių 
neramumų ir riaušių, apie kurias dažnai rašo pasą io 
laikraščiai, nėra mums ko rūpintis. Kas ieško da-uo, 
ypač Čikagoje, tas ir suranda. Dėl triukšmadarių ai 
nereikia tarp jų maišytis. 

Iš Manchesterio išvykę, Balys Sebastijonas su i ~ o-
na Onute, savo draugams Manchesteryje rašo, kad na-ju 
gyvenimu Čikagoje labai patenkinti. Taip pat ras-1 iš 
Rochdale išvykę Justinas ir Stefa Šidlauskai. Justinas 
labai patenkintas nepaprastai geru uždarbiu. Sako p<5r 

savaitę uždirbęs daugiau, kaip per visą mėnesį Angli
joje. Kanadon išvyko Juozas ir Adelė Ramanauskai, 

Parėščių šeimos, Stabačinskai ir kiti. Jie visi patenkinti, 
nesiskundžia. Bet pasitaiko ir išimčių. Toks Jonas Mi-
laknis, nepabuvęs Chicagoje nei metus, grįžo į Manches-
terį- Nepatiko jam ir tiek. Žinok dabar, žmogau, kur 
teisybė. Greičiausia, kad ir vieni, ir kiti teisingi, tik vie
niems gyvenimas nusišypso, kai tuo tarpu kitam plika 
tikrovė žiauri ir kieta. Kaip ten bebūtų, mes nutarėme, 
savo eilės sulaukę, važiuot. Kada tai bus dar nežinome, 
bet atrodo, kad nebe už kalnų. Kar ta i s lyg ir neramu, 
kad per ilgai tas išvykimas neužsitęstų, nes, sulaukus 
pensijos amžiaus, bus per vėlu. 

Atšventęs savo 45-tąjį gimtadienį, sulaukiau laišką 
iš Amerikos konsulato Liverpoolyje. Ten pranešama, 
kad, ryšium su paduotu pareiškimu imigracijos vizai 
gauti, atrodo artimuoju laiku galime t ikėtis laisvų kvo
tos numerių. Ta galimybė esanti tik laikina ir spėjama, 
kad netolimoje ateityje kvotos pareikalavimas vėl bus 
didelis. Todėl, jei dar galvojame apie imigraciją į JAV. 
turime nedelsiant užpildyti a ts iunčiamus blankus ir 
pasirūpinti kitokiais asmens dokumentais . 

Vienas iš reikalaujamų dokumentų, tai pažymėjimas 
iš Vokietijos, kad, ten gyvendami, nebuvome nusikaltę 
ir teismo bausti. Tokį pažymėjimą sau ir žmonai 
išrūpinau iš Geesthachto miesto burmistro. Mat Spaken 
bergo D.P. stovykla, kurioje gyvenome prieš atvykdami 
į Angliją, įeina į Geesthachto miesto ribas. 

Londone tebeveikia Lietuvos pasiuntinybė, vado 
vaujama Lietuvos ministro Br. K Balučio. Jam sergant, 
visus reikalus tvarko pasiuntinybės patarėjas Vincas 
Balickas. Tad kreipiuos į jį ir išsirūpinu sau ir žmonai 
Lietuvos užsienio pasą Nors seniai gyvename Anglijoje. 
bet britų pilietybės nematėme reikalo priimti. 

Ypač gerai prisimenu vieną įvykį savo paskutinėje 
darbovietėje, Kendal Milne & Co. apie turėtą pasi 

kalbėjimą su savo skyriaus viršininku Mr. Murphy. 
Kartą, iš raštinės atėjusi tarnautoja, man praneša, kad 
Mr. Murphy kviečiąs mane užeiti j jo kabinetą Buvau 
jo skyriuje išdirbęs gal tik apie pusmetį. Pereidavo jis 
per patalpas gal kartą per dieną, pasitaikiusiems par 
davėjams pasakydavo ..Good Morning'" ir toliau disku
tuodavo verslo reikalus su savo pavaduotoju Mr. Ro 
binson. Tas. jei reikėjo, betarpiškai mums perduodavo 
bet kokius naujus patvarkymus ir nurodymus. Pats 
viršininkas mums jokių įsakymų neduodavo tiesiogiai, 
visada per savo padėjėją. 

Nors airių kilmės, Mr. Murphy karo metu tarnavo 
britų kariuomenėje kapitono laipsniu. Savo laikysena 
ir elgesiu buvo tikras britas, džentelmenas. Kiekvieną 
savaitės dieną ateidavo apsirengęs skirtinga rūbu eilute, 
kurią bedėvint matydavome tik už savaites, gal ir vėliau. 
Kiekvieną rytą devinta valandą iš gėlių krautuves jam 
atnešdavo raudonos spalvos gvazdiką, kartais net 
raudoną rožę Jis tą gėlę įsisegdavo į savo švarko kairį
jį atlapą. To įpročio jis laikėsi tvirtai ir nepamainomai. 
Niekada nemačiau jo krautuvėje be tos gėlės. 

Minimą diena, man prisistačius jo kabinetan, Mr. 
Murphy maloniai pasisveikino ir pasisiūlė atsisėsti. 
Pasiteiravęs, kaip man patinkąs darbas baldų skyriuje 
ir gavės teigiamą atsakymą, jis toliau tęsė: 

— Aš už pusmečio būsiu perkeltas į kitą miestą 
aukštesnėms pareigoms Mano dabartine vietą tada 
užims dabartinis mano pavaduotojas Mr R<<binson. Ieš
kau iš mūsų tarnautojų tarpo žmogaus, kuris būtų 
tinkamas ir galėtų šią vietą užimti Jūsų. nors dar ir 
naujo mūsų firmoje tarnautojo, darbo rezultatai mus 
džiugina. Žinodamas, kad su prekėmis esate gerai 
susipažinęs, ketinu jus pasiūlyti Mr. Robinsono vieton. 

'Bus daugiau) 

i • 
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„UŽKULISIAI" - GEGUTĖS 
KIAUŠINIS 

JONAS DAINAUSKAS 

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga Kaune 1996 
m. išleido 143 p. brošiūrą: 
„Užkulisiai, iš naujausios Lietu 
vos istorijos, dokumentų rinki
nys. 2 dalis" Vyr. redaktore D 
Kuodyte Tiraž. 3000 egz. 

Įvade 'p. 3). kurį parengė 
Dalius Stančikas parašyta: 
„...KGB vadovybė pasistengė 
kuo greičiau svarbiausią savo 
veiklos medžiagą persiųsti j 
Maskvą. Ypač buvo rūpinama*; 
agentų bylomis, nes be šio. ilgus 
dešimtmečius kruopščiai regzto 
agentūrinio tinklo, KGB darbas 
iš esmes būtų paralyžuotas... Iš 
Lietuvos pagrobti KGB archy
vai negrąžinami. Valdžios kei 
čiasi. tačiau Rusijos imperines 
ambicijos ir strateginiai intere
sai, formuoti ne vieną šimtme
tį, nekinta, o jos spectarnybos 
tebedirba savo darbą ir. žinoma, 
naudojasi tiek buvusiais kad
rais, tiek anksčiau įgyta patir
timi... Ir vis dėl skubėjimo, 
pasimetimo, tarnybinio abuo
jumo, o gal dėl kai kurių LSSR 
KGB darbuotojų pasiryžimo 
tarnauti nepriklausomai Lietu
vai, buvusiame LSSR KGB yra 
išlikusios kelios agentūrinės 
bylos. Vieną iš jų, popierių są
vartyne rastą agento „Chario" 
asmens bylą... Tiksliau, ne visą 
bylą, o vieną jos dalį, nes byla 
susideda iš trijų tomų..." 

Pratarmė skamba gražiai, bet 
užmirštama, kad SSSR KGB 
gen. Kriučkovo nurodymu ir 
LTSR KGB, berods, jau 1987 m. 
pradėjo rengtis galimom „poli
tinėm permainom", užtat ir po 
1988 m. jokio pasimetimo LTSR 
KGB aparate nebuvo, o „popie
rių sąvartyną" inscenizuoti gali 
net ir vaikai. LTSR KGB, SSSR 
KGB leidus, numatė palikti kai 
ką kaip dezinformacinį masalą 
tiems, kurie susidomės KGB 
bylomis. KGB 9-sis departamen
tas sugebėjo net ilgą laiką klai
dinti pasaulio spaudą, „ap
linkiniais keliais", paskleistų 
vieno gen. Eisenhowerio do
kumento fabrikatu. 

..Charis": Julius Slavinas, s. 
-Jakovo, žydas, g. Karaliaučiuje, 
kilęs iš pirklio šeimos, advoka
tas. Jo tėvas Jokūbas S., senas 
komunistas. 

Tos bylos tekstas pradedamas 
„Chario agento asmens bylos" 
titulinio puslapio kopija. Toliau 
(p. 13-661 spausdinami įvairūs 
raštai apie Julių Slaviną, jo tėvą 
Jokūbą, brolį Aleksandrą ir ki
tus Slavinus. 

Pasiremiant, buv. V. Saug. 
departamento archyve esančia 
medžiaga, parašyta: „...1935 m. 
sausio 30 d. agentūriniame 
pranešime rašoma, kad Jokūbo 
Slavino brolis gyvena SSR ir yra 
Stalino asmeninis gydytojas, o 
Jokūbo Slavino duktė yra Stali
no asmenine sekretorė". Jokia
me veikale apie Staliną 'o jų 
išleista daugybė) nėra tokių 
duomenų. 

A'.->ksandras Slavinas, pagal 
pateiktus byloje dokumentus. 
Juliaus brolis. 1940 m. buvo A. 
Sniečkaus sekretorius V.S. d-te. 
o 1945 ir: gale vadovavo NKVD 
grupei, kuri, persirengus anglų 
kar inėmis uniformomis, iš 
anglų zonos Vokietijoje pagrobė 
gen. Kubiliūną, M. Valiukėną, 
kap. Vėlių bei kelis kitus lietu
vius ir juos nugabeno į SSSR 
nužudyti Tą bylą peržiūrint, iš 
esmes pirmiausia krenta ; aki 
t a i . kad agento , ,Chario" 
asmens byloje yra ir jo. esą. teik
ta agentūrine medžiaga. Daugy
bes perbėgėlių iš N'KVDKGB 
paskelbtuose veikaluose pabrė
žiama, kad agento teikiamos 
žinios kategoriškai negali būti 
lungiamos su jo asmens byla. Ir 
Lietuvos V.S.D tos „taisykles" 
laikėsi. „Chano" byloje, ta
riamai ar tikrai suteikta me

džiaga, neabejotinai tyčiomis 
sujungta į vieną bylą Ypač raš
tuose apie Slavinus, toje byloje, 
daugiau kaip 40 kartu įrašytas 
žodis ..žydas". ,jevrej". Net ir 
tie kontrabandininkai, gabenę 
aukso monetas per Lenkiją į 
SSSR. ir kuriuos esą padėjo su
sekti tas pats agentas „Charis" 
irgi buvo žydai. Tai derinasi su 
dabartiniu Maskvos teigimu: 
žydai žudė lietuvius, žydai žudė 
rusus... Peržiūrint , ,Chario" 
agentūrinius pranešimus, keis
tai atrodo ypač tai. kad toje bylo
je pateikta ne agento „Chario" 
surašyta medžiaga, bet tik KGB 
pareigūno raportas apie tai , ką 
esą tas agentas pasakė, nors už 
žinių teisingumą atsakingas 
agentas, o ne KGB pareigūnas 

Byloje labiausiai pabrėžiama, 
kad „Charis" — Julius Slavinas. 
Kaune mokėsi vienoje gimnazi
joje su Stasiu Lozoraičiu i p 66. 
71, 98, 101) ir Kaziu Bobeliu (p. 
68, 71'. Nurodoma, kad visi trys 
gimę 1924 metais. Vienok, nėra 
nei vieno dokumento, iš kurio 
galima būtų padaryti išvadą, 
kad „Charis", Stasys Lozoraitis 
ir Kazys Bobelis būtų lankę tą 
pačią, konkrečią gimnaziją. Jų 
ta r iamo bendro mokymosi 
metu, 1935-1939 m . Kaune 
buvo 21 gimnazija (6 valstybės, 
6 lietuvių privatinės ir 9 kitų 
tautybių privatinės — pastarųjų 
tarpe 9 žydų privat. gA Tad. ku
rioje gimnazijoje jie mokėsi? 

S. Lozoraitis bei K. Bobelis 
mokėsi skirtingose l ietuvių 
gimnazijose, o J Slavinas, ge
riausiu atveju, galėjo mokytis 
rusų priv. gimnazijoje. „Chario" 
biografijoje (p. 61 > parašyta, kad 
jis 1939 m. įstojo į slapta ko
munistinio jaunimo kuopelę, o 
1940-1941 m.. Lietuvoje įkūrus 
sovietų valdžią, mokėsi gimna 
zijoje, kur buvo komjaunuoliu 
vadu ir aktyvistu 'čia keistai 
skamba žodis „įkūrus", nes 
LTSR visad rašė ne „įkūrus", 
bet . . a t kū rus" ) . V a d i n a s i , 
prielaida apie tu trijų asmenų 
bendrą mokyklą, visų „Chario" 
raportu kertinis akmuo, yra 
melaginga. Bylos duomenimis. 
„Chans" 1979.IMV ir 1984.I.III 
buvo Romoje, kur susitiko, 
bendravo ir daug kalbėjosi su 
Stasiu Lozoraičiu, jaunesniuoju. 
Vienok nei žodžio nėra apie 
susitikima su ministru S.L., 
tėvu. kuris gi 1979 m. vadovavo 
visai Lietuvos diplomatinei tar
nybai (mirė 1983.XII.24 d.i. ar 
su Kaziu Lozoraičiu. 1989-90 
m., esa „Charis" buvo Vokieti
joje, iš kur. sako, telefonu 
palaikė ryšį su St. L., nenu
rodant, kur tuo metu St. L. buvo 
'St. L. po S. Bačkio. buvo atsto
vu Washingtone>. 

Iš dek l a r a tyv in ių r a š t ų 
matyti, kad „Charis" LTSR 
KGB pavedimu, vyko šnipinėti 
Lozoraičio bei jo aplinkos žinių 
apie Lietuvių išeivijos politinę 
veikla Tuojau pat „Chario" 
pranešime iškyla ir dr. Kazio 
Bobelio pavardė, nors tasai 
gyveno JAV ir byloje m-ra 
duomenų, kad „Chariui" būtu 
pavesta šnipinėti ir K Bob«- i. 
1979 m. susitikimo „raporte" p. 
67. 681 „Charis" sakė: „...S. 
I^ozoraitis yra neeiliniu gabumų 
ir išprusimo žmogus, politiškai 
patyręs, buvęs žvalgybininkas, 
impozantiškas vyras, kuriam 
moterys nerodo polinkio labai 
priešintis" Iš daugel:<i pokalbių 
su S.L. šaltinis 't y. . .Charis" ' . 
remdamasis konkrečiais faktais 
ir pasisakymais, tvirtina, kad 
lietuviškoji emigracija yra su
skilusi į du priešingus sparnus 
Viename — ju kieto kurso SSRS 
atžvilgiu šalininkai, karo su 
SSRS ir SSRS karinio politinio 
pralaimėjimo šalininkai, pa 
sisakantys už sąjungą su Ki 
nija, su visais, kuriuos ganma 
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„Šaltii tautiniu šokių sambūris, atvykstantis į X tautinių Šokių šventę iš Rosario, Argentinos 

būtų mobilizuoti prieš SSRS. 
Tarp ryškesnių šios krypties as
menų S.L. paminėjo naująjį 
VLIKo prezidentą Bobelj, su ku
riuo šaltinis asmeniškai pažįs
tamas, nes kar tu , kaip ir S.L., 
mokėsi toje pačioje gimnazijoje. 
Pagal S.L. išsakytą charakteris
tika, jis jaučia priešiškumą 
šitam, kaip išsireiškė, poli
tiniam chuliganui, chirurgui 
Bobeliui, kuris savo ekstremis
tinėmis nuostatomis sugebėjo 
tarp neišprususių masių išsiko
voti autoritetą. 

To pat laikotarpio raporte yra 
ir daugiau melų. Pvz. p. 67: 
„. Kada jis (St. L.) pakvietė šal
tini („Charį") su žmona paplau
kioti po jūrą kar tu su buržuazi
nės Lietuvos pasiuntiniu Pran
cūzijoje Klimu, Lozoraitis sakė, 
kad tai jo art imas bičiulis..." Iš 
tikrųjų Petras Klimas buvo grį
žęs iš tremties Sibire ir gyveno 
Lietuvoje. Tas pats ir apie 
Česlovą Milošą, kur io tada 
Romoje tikrai nebuvo, nes nuo 
1960 m. rudens gyveno Kalifor
nijoje. Berkelyje ir ten profeso
r iavo Taip pa t i šgalvotas 
„Chano" teigimas, kad tada St. 
L. palaikęs gerus ryšius su 
Bžezinskiu bei Kissingeriu, ku
rie gi gyveno JAV, o St. L. Ro
moje. 

Kitos „Chario" kelionės, 1984 
metų raporte, žinių apie K. Bo
belį veik tiek pat, kiek apie St. 
L Ir yra ne tik keistos, bet ir 
visai nepatikimos. Pvz. psl. 114: 

Lozorai t is r ekomendavo 
šaltiniui (t.y. „Chariui") likti 
Vakaruose. Tai suteiktų jam 
daugiau svorio tarp lietuviškos 
emigracijos, konkrečiai tarp 
tokių asmenų, kaip VLIKo pir
mininkas K Bobelis. Lozoraitis 
pažymėjo, kad V. Preskenio 
byla, kurioje dalyvavo šaltinis, 
suteikė jam daugiau svorio. Bo
belis, blogiausia šio žodžio pras
me. Susitikęs su tavimi, jis pasi
ruošęs klausinėti, ką tu padarei, 
kad pasiteisintum dėl savo bro-
!io straipsnių apie Kubiliūną. 
Bobelis ir jo bendrininkai masto 
tokiomis kategorijomis... Lozo
rait is sakė, kad j am būna 
nelengva, bet laimei, jis turi 
tvirtą paramą ir Bobelis jam ne 
ta figūra, kurią jis labai ver
tintų..." Ši žinia tur i surašymo 
datą: 1984.III. 18 d. Iš kur Lozo
raitis Romoje galėjęs žinoti, kad 
JAV7 gyvenantis K. Bobelis 
klausinės „Charį" apie Alek
sandro Slavino rašinį apie 
Kubiliūną, juo labiau, kad tas 
A Slavino straipsnis (vokiečių 
iaikr „Die Zeit"> spausdintas 
1993.VI.25 d„ Nr. 26, t.y. 9 m. 
po tariamo 1984 metų „Chario" 
..pasikalbėjimo" su S. Lozo
raičiu! 

Dar daugiau yra 1984.HI.27 d. 
rašte 'p. 117) .....S. Lozoraičio 
nuomone, labai pavojingas yra 
VLIKo pirmininkas Kazys Bo
belis (su šaltiniu kar tu mokėsi 
gimnazijoje), kur is yTa populia
rus ir kurį remia plačios lietu
vių emigrantų masės ir kai 
kurie atsakingi Reigano admi

nistracijos veikėjai (apie ką 
kalbama, S.L. nepasakė). S. Lo
zoraičio nuomone. K. Bobelis 
neatsakingas ekstremistas, atsi
radęs dėl dabartiniame etape 
paaštrėjusios padėties „The 
right man in the right time".. . 
Bobelis viešai kalba apie tai , 
kad kitais metais Lietuva bus 
išlaisvinta (tuo jis t am t ikru 
mastu ir tiki). Teisybė, reikia 
pripažinti, kad Bobelis pasiekė 
ir kai kurių Lietuvai naudingų 
rezu l t a tų , ypač Europar la 
mente. Jo kelionės po pasaulį ir 
aktyvi propaganda Lietuvos 
išlaisvinimo bylai turi teigiamą 
reikšmę, bet pavojinga tai , kad 
būdamas neatsakingas, negilus 
i r n e p a t y r ę s pol i t ikas , j i s 
išpažįsta ekstremizmą ir kaip 
kovos priemones..." Toliau S.L. 
kalbėjo: „Man šiandien K. Bo
belis pateikia Afganistano pa
vyzdį... Aš nemažiau už Bobelį 
t rokštu Lietuvai laisvės... Įsi
vaizduoju tavo susitikimą su 
Kaziu (Bobeliu). Beje, jei būtum 
partijos narys, jis su tavim iš vis 
nesusitiktų. ...Kuo nors jį įti
kinti beveik neįmanoma (tuo aš 
abejoju), bet kadangi jo lygis 
žemas, S.L. rekomendavo, kad 
šaltinis negrįžtų namo..." 

Senas Maskvos agentas „Cha
r i s " , r apor tų duomenimis , 
vaidinęs atsivertėlį, o tą „atsi
vertimą", paties „Chario" tei
gimu, Stasys Lozoraitis priima 
už tikrą pinigą, tam savo „kla
sės draugui" įdeda į lūpas proso-
vietiškus teigimus, kad tuo dis

kredituotų lietuvių išeivių kove 
dėl išlaisvinimo. Iš byloje 
pateiktų raportų neabejotina 
jog tuose r a p o r t u o s e minimi 
Stasio Lozoraičio pareiški
mai, yra vien pat ies „Char is" 
teigimai, jo klijuojami Stasiui 
Lozoraičiui. Tai senas šmeižtų 
bei melų skleidimo būdas. Ne
abejotina, kad „popierių sąvar
tyne", rasta „Chario" asmens 
byla yra gana primityviai su
fabrikuota ( t i k r i aus i a i po 
1993.VI.25 d.) „gegutės kiau
šinis", kurio tikslai, apgrai 
bomis tariant, gali būti šie: 

1. niekinti lietuvių išeivijos 
pastangas, siekiant Lietuvai at 
gauti nepriklausomybę, išsilais
vinti iš Rusijos vergijos; 

2. suniekinti ministrą Stasį 
Lozoraitį, tėvą, už jo vado
vavimą Lietuvos diplomatinei 
tarnybai toje kovoje; 

3. suniekinti Stasį Lozoraitį, 
sūnų, už tai , kad jis išdrįso 
kandidatuoti į Lietuvos Respub
likos prezidento vietą; 

4. sukelti lietuvių išeivijoje 
susierzinimą, susiskaldymą; 

5. iškeliant „Chario" dr. K. 
Bobeliui klijuojamus nuopelnus 
kovoje dėl Lietuvos išlaisvinimo! 
ir drauge apšmeižiant abu St 
Lozoraičius, kad dar labiau' 
suerzinti lietuvius. 

Tos brošiūros žalos neatitaisy-
sim, nes ji jau išplat inta. 
Geriausiai būtų kuo greičiau ją 
užmiršti, kad visi t ie „duome 
nys" ir melai daugiau nepy
kintų žmonių . 

P A D Ė K A 

Jaunimo Centro valdyba taria nuoširdų ačiū 

STASIUI BIKULČIUI 
už daugelio valandų darbą apkarpant centro medelius, 
pagražinant aplinką ir už tai neimant jokio atlyginimo. 

J. C. valdyba 

TRANSPAK 
Siuntiniai \ Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems sintiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Pinigai pervedami doleriais 
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo 

randas tarp 2-5 dienų. 
Galimybė pervesti dolerius iŠ Lietuvos į JAV. 

TRANSPAK - vienintelė siuntinių persiuntimo 
įstaiga, kur pinigai pervedami pagal Illinois 

valstijos leidimą. 
MAISTO SIUNTINIAI. 

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 

TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

2S5i £ * s 
REALMART II, Inc. 
6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

Patarnauja įvairiu nuosavybių 
piname bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U ! 

Bus 312-585*100 
F M . 312-585-3997 

?398f 312-308O307 

GRBf 
PARDUODA 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)586-5969 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriųTr FAX pagalrr 
• Nuosavybių Įkainavimas vaitui 
• Perkame ir oarrjuodame namus 
• Apartmer.tus ir ieme 
• Pensininkams nuolaida 

M I S C E L L A N E O U S 

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS. 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr 
Auksė S. Kane Kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208'/? Wmt 95th Straat 

Tai. (708) 424-8954 
(312) 581-8654 

J K S CONSTRUCTION 
..Shmgle' stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
alumlniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658. 

NOTICE te a—afca gtVMi, pursuant to 
An Act m relation to the UM Of an 

Assumed Business Name m the conduct 
or transaction ot Business in the Stale", 
as amended. that a certrfication was frt-
ed by the underskjned with the County 
Clerk of Cook County. FHe Ne. 
D035428 ori the 29th of May, 1996 
under the Assumed Name of A J I T K U 
ONE wttft the business tocated at 600 S. 
Dearborn. Chicago. IL 6O80S. The true 
name and residence address of the 
owner is: Patar Levy, 800 S. 
born, Chicago. IL •OtOS. 

M O V I N G - K R A U S T Y M A S 
Professionalus patarnavimas 

prieinamoms kainomis jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas 

Skambinti: 
708-424-7183 
312-539-3547 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

M. Dacfcys 
Tai. 312-M5-M24 

-

VSAUNGS 
l&BONDS 

r V. Baravykas 
A N G L Ų - L I E T U V I Ų K A L B Ų 

ŽODYNAS 
Redagavo a. Laučka ir A. Danta i t ė 

Apie 30,000 žodžių ir posakių. 590 psl. 
Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol. 

Su persiuntimu 22.50 
Illinois gyv . p r ideda State sale tax 1.75 d o l . 

1 

DRAUGE GAUNAMI 
RELIGINIAI LEIDINIAI 

MALDYNĖLIS. Mišių ir kitos maldos vaikams. 167 
psl 

VIEŠPATIE IŠKLAUSYK MANĘS. Maldaknygė. 
Kun. K. Matulaitis, MIC. 640 psl 

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS Maldaknygė Kun. 
dr P Aleksa. 254 psl 

LAIDOJIMO APEIGOS. 55 psl 
KRISTAUS KANČIA. K. Brentano 347 psl.. . 
MOTINA GAILESTINGOJI. Kun. dr. J. Prunskis. 

H9 psl 
DIEVAS IR ŽMOGUS. Prel. dr. F. Bartkus. Kun. 

dr. P Aleksa. 516 psl 
ŠV RAŠTAS. NAUJASIS TESTAMENTAS. Kun. 

Česl Kavaliauskas. 648 psl 
KĄ MES TIKIME. Tikybos vadovėlis Kun. K Ce-

liešius. 195 psl 
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun J. Velutis. 

230 psl 
MIŠIOLĖLIS. Romos mišiolas visiems tikin

tiesiems 1197 psl 
MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE J. Vaiš

nora. MIC 445 psl 
IEŠKANČIOJO PĖDSAKAI. Evangeliniai mas

tymai. Kęstutis Trimakas. 267 psl $10.00 
ATEIK. ŠVENTOJI DVASIA Religiniai pamokimai 

vaikams 56 psl 
PRISIKĖLIMO ŽMONĖS K Baranauskas. 223 

psl 
MEILĖS UGNIS. Kristui ir bažnyčiai. Kun. dr K. 

Matulaitis. MIC. 360 psl 
MANO DIEVE VIS ARČIAU PRIE TAVĘS Ladas 

Tulaba. 365 psl 

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. Su 
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta knygų 
kaina ir pasiuntimo išlaidos. Illino-s gyv pridedama State sale 
tax 8 75% nuo knygos kainos 

$7.50 

$5.00 
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LIETUVOS BAJORAMS 

Kai pernai pasirodė pirmasis 
žurnalo „Lietuvos bajoras" nu
meris, parašiau apie jį straips
nelį „Draugui" ir jis susilaukė 
nemažo susidomėjimo. Skaityto
jai teiravosi šio leidinio adreso 
bei daugiau duomenų apie pačią 
Lietuvos Bajorų karališkąją są
jungą, kuri tuomet vos tik prieš 
pusmeti buvo įsisteigusi. 

Reikėjo laukti beveik metus, 
kol buvo išleistas antrasis šio 
žurnalo numeris — jau kiek di
desnis ir turiningesnis. Antrojo 
numerio įžanginiame straipsny
je jo autorius Jonas Stankus 
rašo: „Jei pradžioje šios visuo
meninės organizacijos a t 
siradimas buvo sutiktas su at
sarga, o kai kurios visuomenės 
dalies su priešiškumu, tai šiuo 
metu mūsų sąjunga ir jos veikla 
daugelio Lietuvos piliečių 
sutinkama palankiai, o eilė 
organizacijų, kolektyvų bei 
meno, mokslo, literatūros ir in
formacijos atstovų noriai su 
mūsų sąjunga bendradarbiau
ja". 

Toliau tame rašinyje sakoma, 
kad bajorų sąjunga sustiprėjo, 
padaugėjo narių skaičius ir 
organizacijos skyriai susikūrė 
Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, 
Šiauliuose, Telšiuose, Ukmergė
je, Vilniuje. Atsirado sąjungos 
narių ir rėmėjų įvairiose Euro
pos šalyse, Siaurės ir Pietų 
Amerikoje, Kanadoje, Australi
joje ir Naujoje Zelandijoje. Palai
komi draugiški ryšiai su devy
niomis panašiomis organizacijo
mis Europoje ir Amerikoje. Lie
tuvos Bajorų sąjunga yra narė 
„The Federation of East Euro-
pean Family History Sdcieties". 

„Pirmiausia turime susirū
pinti savo bajorų sąjungos vai
kais ir per juos veikti jaunimą, 
o ypač mokyklų vaikus, nes čia 
ugdomi tautos nario, valstybės 
piliečio moraliniai pagrindai. 
Turime su visa energija ir at
sakomybe organizuoti šeštadie
nines mokyklas bajorų vai
kams, kur tik yra didesnės ba
jorų organizacijos ir perduokime 
jiems ką turime geriausio", — 
rašoma vedamajame. 

Antrame žurnalo numeryje 
apie bajorų veiklą taip pat rašo 
Jonas Sideravičius („Mūsų stip
rybė ir mūsų bėdos"), Steponas 
Eitmanavičius („Siekiai ir dar
bai"). Tolimesniuose žurnalo 
puslapiuose S. Jonaitis rašo apie 
Lietuvos bajorus Lenkijoje, o 
Kęstutis Labanauskas pateikia 
straipsnį .Lietuvos parkai — ba
jorijos atmena". Taip pat duoda
ma istorinių žinių iš Lietuvos 
Bajorų draugijos, kuri gyvavo 
nuo 1928 m. iki bolševikinės in
vazijos. Poetas Vacys Reimeris 
čia spausdina du puslapius eilė
raščių bajoriška tematika. K. 
Bogdanas pateikia įdomų iliust
ruotą straipsnį apie heraldiką, 
o Dalia Klajumpienė rašinį, pa
vadintą „Švč. M. Marijos Škap
lierinės bažnyčios Pumpėnuose 
statybų ir įrangos istorija". 

Spausdinama ir daugiau isto
rinio pobūdžio rašinių, pvz., Ni
jolės Lietuvninkaitės — „Žemai
čių bajorų Biržiškų tautinis ap
sisprendimas", Vlado Rakučio 
— „Lietuvos karo mokyklos 
XVm a.", dr. Povilo Vaitkevi
čiaus — „Senosios Lietuvos ka
riuomenė ir Mykolinės". Taip 
pat yra ir laiškų skyrius, trum
pesnių rašinių, o be to įdėta ir 
Bajorų giesmė su gaidomis (P. 
Juodelės žodžiai, A. Bražinsko 
muzika). Yra ir nuotraukų iš ba
jorų veiklos, įdėtas sąrašas tų 
bajorų palikuonių, kurie atsilie
pė iš užsienio. Tokių tarpe yra 
nemaža ir Amerikoje gyvenan
čių. 

„Lietuvos bajoras" Nr. 2 turi 
36 puslapius, didoko formato. Jo 
viršelyje spalvotas Jono Sidera-
vičiaus paveikslas „Vytautas 
Didysis", žurnalo redaktorius — 
Danielius Mickevičius. Išleido 
leidykla „Danielius", Antakal
nio 52, Vilnius. Leidinio kaina 
nenurodyta. 

Atrodo, kad užsienyje yra ne-

TREČIĄKART GIMĘS LAIKRAŠTIS 
„LAISVĖS ALĖJA" 

Kaune gegužės 4 d. dienos vimo, kalbos ir knygos dieną, 
šviesą išvydo s a v a i t r a š t i s 
„Laisvės alėja". Tai antras pe
riodinis leidinys, kurio pavadi
nimas labai a r t imai susijęs su 
Kauno miesto istorija ir tikrove. 
Pirmasis laikrašt is , išaugęs iš 
„Lietuvos ryto" , — „Laikinoji 
so s t i nė" . Beje s a v a i t r a š t i s 
„Laisvės alėja", išleistas „nu
mar inus" „Kauno pirmadieni" 
(tai — Vilniuje leidžiamo dien
raščio „Pirmadienis" „vaikai
tis"). 

Taigi , , .Laisvės alėja" visiškai 
nėra savarankiškas ar naujas 
laikraštis. P i rmą kartą tokiu 
pavadinimu laikraščio, deja, 
išėjo t ik vienas jo numeris, 1991 
m. bandė leisti poetas G. Pa
tackas (išleistas 3,000 egz. tira
žu). Antrąjį ka r t ą — 1992-ųjų 
pavasarį, minint Spaudos atga-

maža mūsų tautiečiu, bajoriškos 
kilmės žmonių, kuriems šis žur
nalas turė tu būt i įdomus. 

E d . Šulait is 

išleido žurnalistas, V. Mačiulis 
kartu su R. Poderiu (5,000 egz.). 

Trečią kartą, po Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo, gi
musi „Laisves alėja" išleista, 
nenurodant jos tiražo. 16-kos 
puslapių savaitraštį išleido lei
dėjas ir vyr. redaktorius L. Me
delis ir redaktorius R. Navar-
dauskas Palaima. Leidėjai savo 
redakciniame žodyje rašo: „...vi
si mes bręstame naujai kokybei, 
naujam regėjimui. Širdies ir 
sąmonės kertėje mes ruošiamės 
susitikimui. Pasisveikinimui 
tereikia atidaryti duris, per
žengti slenkstį. Kiekvienam at
sivėrimui savas metas. Ir akla
jam praregėti, ir alkanam pasi
sotinti". 

Kuo bus „maitinami" naujo
sios „Laisvės alėjos" skaitytojai 
dar anksti spręsti. Tačiau pir
mieji spausdiniai vis tik negali 
nepatraukti kartais ir net labai 
įnoringo skaitytojo dėmesio. 

Pirmajame „Laisvės alėjos" 

numeryje skaitome pokalbį 
tema,.Korta žalioji" su rubrika 
„Amerika, Amerika". Šio inter
viu autorė N. Edikienė kalbasi 
su 39 m. inžiniere — programuo
toja Liucija ir 35-mečiu inži-
meriumi-elektriku Artūru (abu 
baigė Kauno politechnikos insti
tutą), kurie JAV loterijoje lai
mėjo „Žaliąja kortą" ir emigra
vo į Čikagą, štai keletas minčių 
iš šio pokalbio. Komentarus pa
liekame pasidaryti patiems 
skaitytojams 

— Kodėl paliekate Lietuvą? 
Artūras: .Lietuvoje nėra tvar

kos, nėra komforto, nei morali
nio, nei dvasinio, nei fizinio, nei 
materialinio. Normaliam žmo
gui sudėtinga normaliai gyven
ti". 

— Kaip įsivaizduoji gyvenimo 
pradžią? 

Liucija: „Moteriai labiausiai 
rūpi buitis. Amerikos virtuvė la
bai moderni, tad valgio gamini
mui daug laiko nesugaišiu. Na
muose įprasta turėti indų plo
vimo masiną, mikrobangų kros
nelę, elektrinę viryklę, šaldy
tuvą ir kitą buities techniką. 

Savaitgaliais sportuosime, ke
liausime. Viskas įdomu, juk 
svetimas kraštas!" 

— O nostalgija Lietuvai? 
Liucija: „Niekur nuo to nepa

bėgsi. Bus ta i bus. Šiandien yra 
pinigų ir geresnio gyvenimo 
nostalgija! Prie sovietų geriau 
gyvenom — nebijau to sakyti. O 
nostalgija — tai geras dalykas. 
Žmogų grūdina, saugo nuo išti
žimo..." 

Skyrelyje „Archyvas" žurna
listė M. Macijauskienė straips
nyje „Lyg pavasario vėjas..." 
rašo apie Holivudo žvaigždę, lie
tuvių kilmės aktorę Rūtą Lee. 
Po straipsnio autorės ir R. Lee 
pirmojo susitikimo praėjo nei 
daug, nei mažai — 32 metai, o 
nuo paskutiniojo — 26 metai. M. 
Macijauskienė (ji nuotraukoje 
stovi g r e t a besišypsančios 
šviesiaplaukės R. Lee), primin
dama aktorės Rūtos Lee biogra
fiją, aprašydama jos talentą ir 
pirmuosius debiutus Holivude 
1948 m. — filme „Septynios nuo
takos septyniems broliams", 
besirūpinančią nelaimingais, 
negal ios i š t ik ta i s va ika i s , 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 199fi m. birželio mėn. 27 d. 

ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖS GYDYTOJAI SKELBIA 

Heaithfet'96 
ŠEŠTADIENI, BIRŽELIO 29 d., 9 vai. ryto-2 vai. p.p. 

Holy Ooss HospitaI • 2700 West 69th Street (at CaHfornia) 

P r a d ė k i t e vasarą sveikai — atvykite į 
„ H e a l t h F e s t ' 9 6 " ir sus ipaž inki te su 
š v . Kryž iaus l igoninės gydytojais . 
„ H e a l t h F e s t ' 9 6 " yra sveikatos šventė. 

Susipažinkite su 
gydytojais 

* Pasikalbėkite su šeimos 
gydytojais ir su specialistais 

* Gydytojų rekomendacijos 
veltui 

* Galima čia pat susitarti dėl 
vizitų 

Čia maloniai praleisite laiką ir sužinosi
t e , k o k i ų p u i k i ų s v e i k a t i n g u m o 
pas iū lymų m e s ga l ime su te ik t i jūsų 
se imai . 

Sužinokite daugiau apie sveikatą 
* Informacija apie širdį 
* Informacija apie diabetą 
* Moterų ir vaikų sveikatos 

informacija 

Maloniai ir sveikai 
praleiskite laiką 

* Vaikams žaidimai veltui 
* Užkandžiai veltui 
* Puiki muzika, klounai 

Įvairus tyrimai ir 
skiepai veltui 
* Cholesterolio, kraujospūdžio ir 

diabeto tyrimai suaugusiems 
* Vaikams skiepai veltui (atsineškite 
vaiko sveikatos dokumentus) 
* Vaikams švino (lead) kiekio 
organizme tyrimai 

Specialios dovanos 

* Veltui pirmos pagalbos dėžutė 
* Sporto stadiono paketas (termosas 

apklotas, pagalvėlė atsisėst) 
pirmam 100-tui lankytojų, kurie 
susitars su gydytoju dėl vizito. 
* Staigmena užpildžiusiam 

„HealthFair ' % Value Card" 
(gausite ateidami j „HealthFest '96) 
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Ar saulė Svies, ar lietus lys — šventė vis tiek įvyks! 

HOLYCROSS 
H O S P I T A L 

E x p e c t to be S u r p r i s e d ! 
Hdy Ciom Hoiprtil • 2701 W«t « * Stntt • 0 « * , W»noti 60639 

straipsnį užbaigia tokiais žo
džiais: „Kai bunda visa gamta, 
nušviesdama kiekvieną suskir 
dusių širdį, noriu Rūtą Lee 
palyginti su pavasario vėjais. 
žadančiais ir žalumą, ir žiedus, 
ir žemę atgaivinantį lietų'". 

„Kultūrinių vaizdelių" pusla 
pyje daug vietos skiriama pirmo 
ryškumo žvaigždei daugkarti 
niam Lietuvos ir Europos bok 
so čempionui, kurį treniravo 
kaunietis sporto meistras An 
tanas Zaboras, Algirdui Šocikui 
Straipsnį „Paskutinį kartą rin 
ge buvau prieš keturiasdešimt 
metų..." autorius L. Inis apie Al 
girdą Šociką pradeda tokia šilta 
ir malonia įžanga. Joje rašoma: 
„Kažkada jis buvo pirmo ryšku 
mo žvaigždė. Jo vardą žinojo vi
si. Žavėjosi jo jėga, inteligencija, 
atletiškumu, ištverme, šypsena. 
J i s buvo Lietuvos Apolonas ir 
Lietuvos Heraklis. J am nebuvo 
lygių mūsų krašto sportininkų. 
Po pergalių jam po kojų barstė 
gėles ir kartu su juo verkė po 

pralaimėjimų. Jis buvo jaunimo 
idealas, pavyzdys, siekis. Su-
švietęs lyg meteoras, lygia? 
prieš keturiasdešimt metų pas 
kutinį kartą išėjo į ringą, su 
čempiono vainiku nulipo nuo 
pakylos, nusimovė bokso piršti
nes ir ... visiems laikams liko 
sporto istorijoje. Pirmo ryškum< 
žvaigždes šviesa, sužibusi poka 
rio metais, sklinda iki šiol" 
..Protą įgavau per sunkių prieši 
ninku kumščius", — po daugelic 
metų pripažįsta „ringo džentel 
menas", Kauno kūno kultūros 
instituto docentas Algirdas 
Šocikas' , rašoma straipsnyje. 

Pirmajame „Laisvės alėjos" 
numeryje taip pat spausdinami 
straipsniai kultūros, meno. lite 
ratūros, sporto ir sveikatingumo 
tema. Paskutinis laikraščio pus 
lapis skirtas buvusios Laikino
sios sostinės Kauno ir šio antro
jo pagal savo didumą Lietuvos 
miesto „Laisvės alėjos" istorijai 

P ranas Abelk i s 

Prisimenant liūdnuosius 1941-ju metų Birželio įvykius, prie laisvės paminklo 
Clevelande keliamos vėliavos. .. ... „ 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

Mielam 

A.tA. 
ALEKSUI VAŠKELIUI 

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame žmona 
PRIMĄ, dukrą DANUTE, seserį SOFIJĄ SALIENE, 
pusbrolį prof. BRONIŲ VAŠKELI ir Jo seseris ir brolį 
Lietuvoje. 

Leonidas ir Donatas Stukai 

Daytona Beach Shores, FL 

A.tA. 
PETRUI PUPIUI 

mirus, velionio žmoną ZUZANĄ, dukras MARYTE 
AMBROZAITIENE. ALDONĄ BRIZGIENC, sūnus 
ANTANĄ ir JUOZĄ bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Su liūdesiu, 
Aldona ir Antanas Lipskiai 
Praurimė ir Leonidas Ragai 

LIETUVOS PARTIZANU G L O B O S F O N D A S 
DĖKOJA 

Poniai OLGAI NUMGAL'DIFNEI. kuri savo Vyro 

A.A. VACIO NUMGAUDO 
a tmin imui a ts iuntė $600 auką Lietuvos partiza
n a m s šelpt i . 

Aukotojai 
$250 Aldona Echaniz su šeima. 
$120 Olga Numgaudiene ir kiti aukotojai 
$50 Ignas Česnauskas su šeima. 
$30 Lieponiai, Stefa Barmiene ir Vytenis ir Sofija Staduri 
$25 Gradinskai ir Abraičiai 
$20 dr. Kazlauskiene tr M. M Bu/.enai 
Ačiū ir širdinga užuojauta netekus mvlimo Vyro. Te 

Aukščiausias suteikia lums stiprvbės 
L.P.G.F valdyba 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
APIE LIETUVOS KREPŠINIO 
RINKTINĖS PASIRODYMUS 

ČIKAGOJE 

A a r o n Freeman radijo pro 
gramą ..Metropolis" duodama iš 
stoties WBEZ, 91.5 FM. šį šeš
tadienį nuo 12 vai. dieną, turės 
pasikalbėjimą su muziku Da
rium Polikaičiu apie lietuviškus 
liaudies muzikos instrumentus 
ir liepos 6 d. vyksiančią tautinių 
šokių šventę Rosemont Horizon 
salėje. Pasikalbėjimas bus pa
iliustruotas muzikiniais įrašais. 
Lietuvių tautinių šokių šventė 
per šią prestižinę radijo laidą 
bus garsinama JAV LB Kultū
ros tarybos pirm. Alės Keželienes 
dėka. 

Sol. Arnoldas Voketai t is ir 
-JAV LB Kultūros tarybos pirm. 
Alė Kėželiene parūpino tris 
lietuvių tautinių šokių muzikos 
įrašus, kuriuos bus galima gir 
dėti liepos 2 d., 9 vai. vak.. iš 
Čikagos radijo stoties WXIB 
FM. Tai bus gera reklama spar 
čiai artėjančiai tautinių šokių 
šventei liepos 6 d. 

Vienintelė taut in ių šokių 
g r u p ė iš Lietuvos, Panevėžio 
..Grandinėlė'" į Čikagą atvyksta 
sekmadienį, birželio 30 d. Šios 
grupės jaunuoliai labai laukia 
pasirodymo X tautinių šokių 
šventėje liepos 6 d. 

Kun. Ju l ius Sasnauskas su
grįžta iš Lietuvos į Dainavą ir 
bus šių metų Ateitininkų sen
draugių stovyklos kapelionas. 

Prof. Vytautas Kavolis , mi
ręs Vilniuje birželio 24 d., laido
jamas penktadieni, birželio 28 d. 
Su juo atsisveikinama šiandien, 
ketvirtadienį, birželio 27 d., bet 
atminimo vakaras bus penkta
dienį, birželio 28 d., Vilniaus Šv. 
Jonų bažnyčioje. Prof. V. Kavo
lis palaidotas Antakalnio kapi
nėse. Vilniuje. 

P i e tū s P a s a u l i o l ietuvių 
centre, Lemonte, šį sekmadie
nį, birželio 30 d., tuoj po Mišių. 
Pietus ruošia PLC renginių ko
mitetas ir visus kviečia skaniai 
pasivaišinti. 

Našlių, našliukų ir pavienių 
k lubo gegužinė vyks liepos 7 d. 
šaulių salėje. 2417 W. 43rd Str.. 
Chicago. Pradžia 12 vai. Bus 
gardaus maisto, gėrimų ir gera 
muzika. Dalyvaukite ir smagiai 
praleiskite dieną. 

Aldona Pa luka i t i enė , Mar-
ąuette Parko LB apylinkės pir
mininkė, praneša, kad paskuti 
ne proga užsiregistruoti kelio
nei autobusu į X tautinių šokių 
šventę yra liepos 1 d. Jeigu iki 
to laiko neužsiregistruosite, i 
autobusą nepateksite. Skambm 
ti tel. (312) 471-0811 arba atsi
lankykite į ..Seklyčią". kur 
galima įsigyti bilietus ir i 
švente. 

Sekmadienį, birželio 30 d.. 
į Čikagą iš Sao Paulo Brazilijos 
atskrenda tautinių šokių grup*-
„Nemunas" ir dalyvaus X tau 
tinių šokių šventėje Rosemont 
Horizon liepos 6 d. Grupę su
daro 28 šokėjai, nuo 15 iki 46 
metų amžiaus. Jiems vadovau 
ja Rosana Taschetto-Ramanaus 
kiene. Grupe šiemet švenčia 25 
metų sukaktį. 

Audre Budrytė 
Aktorė Audrė Budrytė bus 

X lietuvių tautinių šokiu šven 
tės pranešėja. Padėka šventės 
rengimo komitetui, kad pasiten
kina savo — labai talentingomis 
— pajėgomis, neieškant ..garsių 
vardų", kurie ne nebūtinai ge
resni tolimuose horizontuose. 

x TRAS'SPAK praneša: 
..Šiauliuose Laima ir Vladas 
Laugaliai turi septynis savo 
vaikus, o augina trisdešimt sep
tynis vaikus, iš jų mažiausiam 
vos metukai, o vyriausiam 24 
meta; Pinigai, s iunt inia i ir 
komercinės siuntos į Lietuvą. 
Maisto siuntiniai . TRANS-
PAK. 2638 W. 69 St.. Chicago. 
IL. tel. 312-436-7772. 

(ski 
x Pensi ja iš Vokie t i jos ! 

JAV-bėse gyvenantys, vokiškai 
kalbantys žydai dabar gali gauti 
pensiją iš Vokietijos. Informaci
jai skambinkite Werner Zahn. 
312-271-0657. Hansą Travel 
Rureau. 

<ski 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duoriarvi- mažais mė
nesiniais įmokejimais ir priei 
namais nuošimčiais Kreipkitės 
. Mutual Federa l Savings. 
2212 West Ce rmak Road. Tel. 
'312)847-7747. 

(sk) 

Ėlenutė Aglinskienė prista
tys įdomią temą: „Havajieciu 
tautiškas atgimimas: žvilgsnis 
iš lietuviškos perspektyvos". Ta 
tema bus kalbama Ateitininkų 
sendraugių stovykloje Daina
voje liepos 21-28 d. 

x Dėmesio keliaujantiems į 
Lietuvą! Patikimas, sąžiningas 
žmogus gali jus pasitikti oro 
uoste ir pageidaujant, suteikti 
transportaciją Lietuvoje. Del 
informacijos skambinti: Povilui 
Višinskui n u o 9 v.v. iki 12 
nakties Lietuvos laiku, tel. 
011-370-2-75-20-27. 

isk> 

x A.a. Antanui Rūkui pa
gerbti, tėvo dienos proga, duk
terys Aristidą ir Daiva ir žmona 
Elena gyvenanti St Petersburg 
Beach FL. skiria 850 Lietuvos 
našlaičiu vargui sumažinti. 
Našlaičiu vardu dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St.. Chi
cago, IL 60629. 

(sk i 
x Sofijai Mickev ič iene i 

švenčiant 90-taji gimtadienį. 
Henrikas ir Ilona Laučiai Lietu
vos vaikučiu gydymui atsiuntė 
$50 dovana: Onos Kartanienės 
80-jo gimtadienio proga Gražina 
Reškevičiene paaukojo S30: 
Birutė Jasa i t i enė pasidalino 
penktadaliu Korp' Giedros pre
mijos $100 Nuoširdus a&a! vi
siems aukotojams. „Lietuvos 
Vaikų v i l t i es" komi te tas . 
2711 W. 71 St.. Chicago. H. 
60629. 

'sk> 

x Juozas Andriulevicius 
ieško savo sesers Manisės Ku-
rauskienės ir jos vyro Jono 
arba jų vaikų. Atsiliepkite, 
rašykite; J . Andriulevicius. 
Amal ia i . M e d e l y n o 12, 
Kaunas. Lithuania. 

(ak) 
x Prof. Stepono Kairio ir 

Kipro Bielinio minėjimas bei 
palaikų išlydėjimas iš Tautinių 
lietuviu kapinių Čikagoje j Pet
rašiūnų kapines Kaune. įvyks 
šeštadienį, birželio 29 d. 3 v. 
p.p. Balzeko muziejuje. 6500 S. 
Pulaski Rd Minėjimą rengia 
tam tikslui sudaryta Lietuvos 
Parlamento komisija. 

(sk) 

Nemaža „Draugo" skaitytojų 
teiraujasi apie istorinį įvykį 
mūsų sporto pasaulyje — tai 
Lietuvos olimpines krepšinio 
rinktinės pasirodymus Čikagos 
padangėje. Čia yra žaidusi ne 
viena Lietuvos klubine krepši
nio komanda, dažnai vietinėje 
spaudoje vadinta net Lietuvos 
vasltybine rinktine. Iš tikrųjų, 
šis bus pirmas kartas, kai Čika
goje i ir bendrai JAV I matysime 
Lietuvos vyrų krepšinio rink
tinę. 

Jau buvo trumpai rašyta, kad 
šios rinktinės pirmosios rungty
nės vyks liepos 7 d.. 1 vai. p.p.. 
prieš Kroatiją, yra siejamos su 
Dešimtąja Lietuvių tautinių šo
kių švente. Todėl kreipėmės į 
šios šventės rengimo komiteto 
pirmininkę Jūrate Budrienę. 
prašydami daugiau infor
macijų. 

J ū r a t e Budrienė sut iko 
pasidalinti mintimis su „Drau
go" skaitytojais. Ji jau pačioje 
pokalbio pradžioje nusiskundė. 
kad ir jos informacijos labai 
ribotos, nes nelengva bendrauti 
su šių rungtynių pagrindiniu 
rengėju — Phoenix „Sun" krep
šinio profesionalų klubo trene
rio asistentu, tokias pareigas 
vykdančiu ir Lietuvos rinktinė
je — Donn Nelsonu. 

X Lietuvių tautinių šokių 
šventes vadovė teigė, kad ji šiuo 
reikalu yra daug su D. Nelsonu 
kalbėjusi, tačiau dažnai derybos 
buvo neproduktyvios. D. Nelso
nui birželio 8 d. išskridus į 
Lietuvą, ryšys yra labai ribotas, 
net gana šaltas. Jai žinoma, kad 
krepšinio komanda kartu su pa
lyda (paprašyta 30 bilietų į 
visus šventės renginius) atskris 

liepos 5 d. ir apsistos O'Hare 
Hilton viešbutyje. 

Bilietai platinami tik per 
. .Ticketmaster" įstaigą (tel. 
312-559-1212). Jų kaina 13.18 ir 
27 dol. Reikia pažymėti, kad ta 
įstaiga dar prideda 3.5 dol. už 
patarnavimą. 

Autobusų į liepos 7 d. vyksian
čias rungtynes Rosemont Hori
zon stadione (ten liepos 6 d. vyks 
pati šokių šventė nėra organi
zuojama. 

Per liepos 7 d. ten vyksiančių 
Lietuva-Kroati ja rungtynių 
pertrauką bus šokami tautiniai 
šokiai, kuriuos atliks Lietuvos, 
P. Amerikos ir Čikagos „Gran
dies" taut. šokių grupės. Šokė
jų dalyvavimas šioje vietoje 
sudarys paildomas išlaidas ir už 
visa tai Lietuvių tautinių šokių 
šventės komitetui pasiūlyta tik 
20 nemokamų bilietų į krepši
nio rungtynes. 

Apie šias rungtynes, kartu su 
informacija apie Lietuvių tauti
nių šokių šventę yra išsiuntinė
ta arti 13,000 laiškų, tad garsas 
apie jas pasklido plačiai. Vadovė 
skundėsi, kad komitetas neturi 
nei žmonių, nei laiko rūpintis 
šiomis rungtynėmis ar kitais 
dalykais, kaip krepšiniui skirtų 
marškinėlių pardavinėjimas ir 
pan. Ji nurodė, kad būtų buvę 
žymiai geriau, jei į organizavi
mo darbus būtų įjungta ir mūsų 
sporto vadovybė. 

Beje, J. Budrienė pažymėjo, 
kad jos komitetas sutiko talkin
ti tik liepos 7 d. vyksiančioms 
rungtynėms. Kaip žinome, toje 
pačioje vietoje liepos 15 d. 
Lietuva rung tyn iaus ir su 
Graikija. 

Ed Šulaitis 

KAD DAUGIAU NEPASIKARTOTŲ 
Birželis mena dvi lemtingas 

datas: 1940 m. birželio 14-tą 
pragaištingą Lietuvai Maskvos 
ultimatumą, ir 1941 m. birželio 
14-tą — sovietinio okupanto pra
dėtąjį siaubingą masinį lietuvių 
naikinimo terorą, kokio iki tol 
pasaulis nežinojo. Nuo to iaiko 
per dvi įvykusias okupacijas kas 
trečias Lietuvos gyventojas nu
kentėjo. Tautai padaryta neįkai
nojama žala. Kad daugiau tai 
nepasikartotų, reikia, jog visas 
pasaulis apie tai žinotų. Birželio 
minėjimai įtaigoja budėti, nes 
komunistinė barškuolė gyva ir 
barškanti. 

Cicero lietuviai, vertindami 
birželio įvykiu reikšmę, minė
jimą suruošė birželio 9 d., 
sekmadienį, pasikviesdami pa
skaitai buvusi politinį kalinį 
Pilypą Narutį. Minėjimą su
ruošė Cicero LB apylinkė ir 
ALTo skyrius. Minėjimas pra 
-sidėjo pamaldomis Šv. Antano 
Darapijos bažnyčioje. Chorui gie-
iant „Dievas mūsų prieglau
da", jūrų šaulių kuopos „Klaipė
da" šauliai, vadovaujami kuo
pos pirm Juozo Mikulio, įnešė 
vėliavas, palydimas moterų 
šaulių ir LB moterų, apsirėdžiu
siu tautiniais rūbais. Šv. Mišias 
aukojo kun. dr. Kęstutis Trima
kas ir pasakė minėjimo tema 
jautru pamokslą, pažymėdamas, 
jog Dievas lydėjo ir stiprino 
tremtinius, kurie šaukėsi Jo. 
Tai liudija tremtiniu pasigamin
ti rožančiai, sukurtos maldos ir 
parašyta maldaknyge. Vargona
vo muz. Marija Mondeikai-
te-Kutz. Choras, pirmininkei Jo
nei Bobinienei vadovaujant, 
gražiai giedojo keletą tradiciniu 
lietuvišku giesmių ir pamaldas 
baigė giesme „Apsaugok Aukš
čiausias". Iš bažnyčios į parapi
jos salę susirinko gausus būrys 
žmonių. Šeimininkes maloniai 
visus pasitiko ir vaišino „Ra-
cine" kepyklos renginiui dova
notais skanėstais bei kava. Salė. 
išpuošta lino audiniais, raštuo
tomis juostomis ir pavasario 
laukų gelių puokštėmis, sudarė 
malonu ispūdj. primine tėviškes 
pievų žydėjimą. Tarp dviejų 

Lietuvių tautos genocido minėjimą ruose birželio 9 d.. Cicero LB ir ALTo darbuotojai *u svečiai 
Pirmoji kairėje — programos pranešėja Teresė Pautieniūtė Bogutiene (tautiniais rūbais), vidury
je ALTo Cicero skyriaus pirm. Stasys Dubauskas; meninės programos atlikėja sol. Linda Bur
bienė; eilės gale — paskaitininkas Pilypas Narutis. Pačiame viršuje — Cicero LB pirm. Raimun
das Rimkus. 

ATSISVEIKINIMAS SU DR. 
Š. BERNOTU 

žvakių išstatyta tremtinių atsi
minimų knyga, o jos viršelyje 
Sibiro paveikslas simbolizavo 
minėjimo turinį. 

Salėje minėjimą atidarė LB 
vicepirm. Kostas Dočkus. įžan
ginei programos daliai pakvie
tė vadovauti ALTo skyriaus 
pirm. Stasį Dubauską. Šauliai 
įnešė vėliavas, pagiedoti him
nai, vadovaujant sol. Lindai 
Burbienei. Kun. dr. K. Tri
makas sukalbėjo invokaciją. At
sistojimu pagerbtos genocido 
aukos. Žvakėms uždegti buvo 
pakviesti: Sibiro tremtinė Jani
na Ruginienė ir politinis kali
nys inž. Pilypas Narutis. Vėlia
vas išnešus, programai vado
vauti pakviesta Teresė Pau-
tieniūtė-Bogutienė. J i pristatė 
minėjimo prelegentą P. Narutį, 
apibūdindama jo visuomeninę 
veiklą laisvoje ir okupuotoje 
Lietuvoje. 

Prelegentas kruopščiai pa
ruoštoje paskaitoje pateikė 
okupacijų laikmečio ryškų vaiz
dą. Pažymėjo, jog to meto 
įvykiai rodo, kad Stalinas pa
ruošė galimybę Hitleriui pra
dėti karą. Teikė jam visokeriopą 
paramą, turėdamas tikslą, kad 
kare nusilpusią Europą Maskva 
galėtų užvaldyti. Pabrėžė, kad 
Maskva lietuvių tautos naiki
nimą vykdė Lietuvos komunis
tu partijos talkinama. Pasklei
dė salėje Lietuvos Respublikos 
Teisingumo ministerijos 1990 
m. gruodžio 19 d. įsakymo ko
piją, įsakymas parašytas vienu 
sakiniu: „Lietuvos komunistų 
partijai pakeitus pavadinimą, 
perregistruoti ją kaip Lietuvos 
Demokratinę Darbo partiją". 
Vadovė T. Bogutiene nuošir
džiai padėkojo prelegentui už 
aktualią ir įdomiai pateiktą pa
skaitą Minėjimo dalyviai jį 
palydėjo karštais plojimais. 

Toliau buvo menine dalis, 
kurią atliko sol. Linda Bur
bienė, pritardama gitara. Ji 
padainavo šešetą patriotiškų 
dainelių. Iš salės prašoma, dar 
ir daugiau padainavo. Pabaigai 
kartu su visais dalyviais daina
vo „Draugaukim žemaičiai. 

Rodos dar visai neseniai „Lie
tuvos Vaikų vilties" pirminin
kės Gražinos ir jos vyro Jim 
Liautaud rezidencijoje dalyva
vome susipažinimo vakarienėje 
su dr. Šarūnu Bernotu, kuris 
vasario 2 d. iš Lietuvos atvyko 
4 mėn. stažuotei į Shriners ligo
ninę Čikagoje. Jis buvo pakvies
tas tos ligoninės vyr. chirurgo 
dr. John Lubicky, kuris su savo 
daktarų, gailestingųjų seserų ir 
kitais medicininio personalo 
žmonėmis keletą kartų per me
tus važiuoja į Vilniaus Santariš-
kių ligoninės vaikų ortopedinį 
skyrių operuoti, tikrinti ir at
rinkti sunkiausius pacientus su 
ortopedinėmis negaliomis gydy-

draugaukim aukštaičiai, drau
gaukim visa Lietuva". Daini
ninkė savo honorarą paskyrė 
Lietuvos našlaičiams. 

S. Dubauskas perskaitė san
trauką JAV valdžiai paruoštos 
peticijos, kuri labai aktuali ir 
būtų naudinga, kad minėjimo 
rengėjai ją paskelbtų spaudoje. 
Viena peticijos pastraipa įtai
goja JAV valdžios atstovus 
surengti Niurenbergo stiliaus 
teismą genocido vykdytojams, 
savo veiksmais nusikaltusiems 
prieš žmogiškumą. Pareiškime 
Lietuvos valdžiai, vienas jo 
straipsnis reikalauja veiks
mingos valstybinio masto globos 
kovojusiems prieš okupantą ir 
nukentėjusiems nuo jo veiksmų. 

Užbaigiamajam žodžiui pa
kviestas Cicero LB apylin
kės pirmininkas Raimundas 
Rimkus, kuris labai nuoširdžiai 
dėkojo visiems, prisidėjusiems 
prie minėjimo pasisekimo. Ypač 
didelį ačiū pareiškė paskaiti
ninkui P. Naručiui, praturti
nusiam minėjimą labai aktualia 
paskaita. Dėkojo sol. Lindai 
Burbienei už mielas dainas, Te
resei Pautieniūtei-Bogutienei 
už sklandų programos vedimą, 
„Racine" kepyklai už dosnumą, 
gausiai paaukojant renginiui 
pyragų. Šiltu žodžiu paminėjo 
renginio šeimininkes, paruošu
sias užkandžio stalus ir papuo-
šusias salę. Minėjimas buvo 
baigtas, visiems giedant „Lietu
va brangi". 

B. Motuš ienė 

tis Čikagoje. Šioje Čikagos ligo
ninėje jau yra gydęsi 87 vaiku
čiai, kai 1991 m. buvo įsteigta 
„Lietuvos Vaikų viltis". 

O birželio 9-tos vakarą vėl 
susirinko gražus būrys L W ko
miteto narių, savanorių, dakta
rų ir seselių iš Shriners ligoni
nės pas vaišingąją L W pirm. 
Gražiną atsisveikinimo vakarie
nei su jaunuoju daktaru Š. Ber
notu, grįžtančiu j Vilnių. Jo spe
cialybė yra vaikų chirurgija. Pa
sisėmęs žinių ir praktikos Shri
ners ligoninėje, jis dirbs Lietu
voje, Vilniuje, Santariškėse, 
operuodamas ortopedines nega
lias turinčius vaikučius. 

Būdamas malonaus būdo ir la
bai darbštus, dr. Šarūnas įsigi
jo daug draugų Shriners ligoni
nės daktarų ir seselių tarpe. 
Dalis jų atvyko į šią vakarienę 
atsisveikinti su juo. 

Dr. Šarūnas grįžta j Lietuvą, 
kur jo laukia ir žmona Elena su 
3 metų dukryte Milda, kurių sa
kėsi labai pasiilgęs ir jau skai
čiuojąs dienas, kai jas galės su
tikti. Dr. Šarūnas džiaugėsi pa
sitobulinęs specialybėje ir įsigi
jęs naujų draugų. Buvo paten
kintas ir šiek t iek galėjęs susi
pažinti su Čikagos gyvenimu, 
nors ir labai mažai laiko tam 
turėjo. 

Daug buvo kalbėtasi, fotogra-
fuotasi, kol Gražina Liautaud 
pakvietė visus šauniai vakarie
nei. Nors jau buvo vėlus vaka
ras, bet kažkaip vis dar nesi
norėjo skirstytis, nes laikas 
bėgo labai greitai, besidalinant 
įspūdžiais. 

Esame dėkingi Gražinai, kuri 
visuomet sugeba suburti visus 
gražioje ir jaukioje aplinkoje. 
Džiaugiamės galėję susipažinti 
su dr. Šarūnu Bernotu, kuris 
t ikra i puikia i reprezentavo 
Lietuvai. 

Dr. Š. Bernotui Čikagon at
vykti padėjo L W iš Lietuvių 
fondo gauta parama. Čia tai tik
rai buvo investavimas į gražes
nę, šviesesnę Lietuvos ateitį, 
kai patys lietuviai, įsigiję pla
tesnę patirtį, grižta padėti savo 
tautos atžalėlėms — vaiku
čiams. 

Aldona Šmulk&tienė 

Kai „ l a i m ė s š u l i n y s " iš
d ž i ū s t a , didelė dalis linksmy
bių pasibaigia... Liepos 28 d., 
sekmadienį „Draugo" vasarinio 
renginio metu, labai svarbu, 
kad nepri t rūktų masinančių 
dovanėlių visiems laimėtojams 
— ir suaugusiems, ir vaiku
čiams. Gal turite atliekamų lai
mikių, kuriuos galėtumėt pado
vanoti „Draugo" pobūvio laimė
tojams? Labai pageidautume, 
kad juos atvežtumete į dienraš
čio administraciją darbo valan
domis. J a u iš anksto tariame 
nuoširdžiausią ačiū! 

Audra Prialgauskaite atsisveikina 
Pedagoginio lit. instituto lektorius, 
draugus ir instituto vadovybę mokslo 
metų užbaigimo iškilmėse Jaunimo 
centro didžiojoje salėje birželio 1 d. 

Onutė Pučkoriūtė, viešnia iš 
Lietuvos, dalyvaus Ateitininkų 
sendraugių stovykloje su lėlių 
tea t ro pasirodymu. 

30-toji mokytojų studijų sa
v a i t ė vyks rugpjūčio 4-11 d. 
Dainavoje. Savaitės programai 
ruošti organizacinis komitetas 
y ra išsiuntinėjęs mokytojams 
registracijos lapus, kurie grąži
nami LB Švietimo tarybos adre
su su įnašiniu 10 dol. registraci
jos mokesčiu. Registracijos lapų 
grąžinimo data jau pasibaigė, 
tad pavėlavusieji raginami kuo 
greičiau šią pareigą atlikti. Pa
pildomi registracijos lapai gau
nami pas mokyklų vedėjus ar
ba pateikiant informaciją tel. 
708-301-6410. Nemokytojai, no
r in tys dalyvauti studijų savai
tėje, registruojasi tuo pačiu 
būdu. 

Dr Šarūnui Bernotui. įvykstant atgal ) Lietuvą po 6 mėn. stažuotes Shnner"s ligoninėje ("'ika 
goję, suruoštos išleistuves. Čia jis su „Lietuvos Vaikų viltie*" darbuotojomis Is kaires. Fl^na 
Hofmaniene, Irena GarunkStiene. Birute Jasaitiene, dr Bernotas ir Regina Smolinskien* 


