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Ekonomikos ministras 
atsistatydino premjero 

prašymu

Lietuva pasirašė Kultūros 
objektų sugrąžinimo 

konvenciją
Vilnius, liepos 5 d. (LR) — 

Lietuvos ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius liepos 4 d. 
įvykusioje spaudos konferenci
joje pripažino, kad atostogauti 
susiruošusi ekonomikos minist
rą Aleksandrą Vasiliauską pap- 

’ rašė parašyti ir atsistatydinimo 
pareiškimą. Premjero „neten
kino Ekonomikos ministerijos ir 
pirmiausia jo vadovo darbas, 
rengiant įstatymų bazę keliose 
svarbiose srityse”. A. Šleže
vičius priekaištavo, kad gana 
vangiai vyko darbas, kuriant 
turto privatizavimo antrojo 
etapo, valstybės turto valdymo 
institucijų, smulkiojo ir viduti
nio verslo plėtojimo įstatymų 
bazę.

Premjeras tvirtino, kad daug 
kartų buvo atidėliojamas ir iki 
šiol neįvykdytas kitas svarbus 
pavedimas — reikia parengti 
strateginį planą, kaip peržiūrėti 
ir patikslinti esamus įstatymus. 
„Labai svarbu, kad prieš akis 
turėtume grafiką, kada ir per 
kiek laiko turime parengti įsta
tymų bazę, atitinkančią Euro
pos Sąjungos keliamus reikala
vimus”, pabrėžė A. Šleževičius.

Pokalbis apie atsistatydinimą 
su ekonomikos ministru A. Vasi
liausku vyko birželio 30 d. A. Sle
ževičius tvirtino, kad ministras 
tai suprato kaip normalų proce
są, nors gal ir „mano, kad aš čia 
per didelį veiklumą parodžiau”.

Premjeras garantavo, kad rei
kalavimai bus didinami visiems 
be išimties pareigūnams ir paža
dėjo, kad ir ateityje bus kadri
nių pakeitimų.

Lietuvos šeštojoje vyriausy
bėje iš šešiolikos jos narių, 
kuriuos daugiau kaip prieš dve
jus metus dekretu patvirtino
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Paskirtas
Kazachstano

ambasadorius
Lietuvoje

Vilnius, liepos 4 d. (Elta) — 
Kazachstano nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Lietu
voje Sajat Beisenov liepos 4 d. 
įteikė Lietuvos prezidentui 
Algirdui Brazauskui skiriamuo
sius raštus.

Lietuvos vadovas pažymėjo, 
jog tiki, kad artimiausiu metu 
bus pasikeista tarpusavio supra
timo ir bendradarbiavimo sutar
ties ratifikaciniais raštais, o 
abiejų valstybių ekspertai dar 
kartą įvertins perspektyvas 
panaudoti Klaipėdos uostą, ap
tars tiesioginio oro susisiekimo 
galimybes.

Ambasadorius S. Beisenov gi
mė 1940 m. Yra baigęs Ivanovs- 
ko Energetikos institutą. Prieš 
tapdamas ambasadoriumi Lietu
voje, jis dvejus metus dirbo Vy
riausiosios kontrolės inspekcijos 
prie Kazachijos Respublikos 
prezidento pirmininku.

Vilniuje reziduosiantis amba
sadorius taip pat akredituotas 
Latvijai ir Estijai.

1991 m. gruodžio 20 d. Lietu
vos Aukščiausioji Taryba pripa
žino Kazachstano Respublikos 
nepriklausomybę, kurią ši šalis 
buvo atkūrusi vos prieš keturias 
dienas. Tuo po to Kazachstano 
parlamentas pripažino ir mūsų 
valstybės nepriklausomybę. 
Diplomatiniai santykiai su šia 
šalimi užmegzti 1992 m. liepą, 
o po metų Alma Atoje, Kazach
stano sostinėje įkurta Lietuvos 
ambasada.

Lietuvos prezidentas, savo 
pareigose išliko tik penki — 
ryšių ir informatikos ministras 
Gintautas Žintelis, teisingumo 
ministras Jonas Prapiestis, 
užsienio reikalų ministras Povi
las Gylys, vidaus reikalų mi
nistras Romasis Vaitekūnas. 
Dar nuo pirmosios vyriausybės 
laikų Susisiekimo ministerijai 
vadovauja Jonas Biržiškis.

Ministras pirmininkas pažy
mėjo, kad Lietuvai integruojan
tis į Europą, „ministerijų po
žiūriu nebus daroma jokių es
minių struktūrinių pertvar
kymų”.

Jau sudaryta tarpžinybinė ko
misija Europos integravimo ir 
koordinavimo klausimais, ku
riai vadovauja premjeras-, įsteig
tas Europos integracijos depar
tamentas, atitinkamos specia
listų grupės sudarytos ir mi
nisterijose.

Adolfas Šleževičius sakė, kad 
kol kas nenagrinėjama, ar steig
ti atskirą ministeriją, kaip tai 
padaryta Estijoje. Numatoma, 
kad šios problemos bus koor
dinuojamos Užsienio reikalų 
ministerijos jėgomis.

Naujas ambasadorius
Europos Sąjungoje
Vilnius, liepos 5 d. (LR) — 

Penkiasdešimt ketverių metų 
Vilniaus universiteto Tarp
tautinių ekonominių santykių 
katedros vedėjas Jonas Čičins
kas sutiko būti Lietuvos misijos 
prie Europos Sąjungos vadoVu.

J. Čičinskas gimė Kaune. Vil
niaus universitete studijavo 
ekonomiką, kur vėliau liko dirb
ti. Politinės ekonomijos katedro
je J. Čičinskas buvo dabartinio 
užsienio reikalų ministro Povi
lo Gylio bendradarbis. Buvo Lie
tuvos Komunistų partijos narys.

Jonas Čičinskas stažavosi 
Norvegijoje, Danijoje ir Angli
joje. Moka anglų kalbą. Žmona 
Daiva dirba Vilniaus universi
teto kultūros centre. Šeimoje — 
du vaikai, kuriems trisdešimt ir 
dvidešimt treji metai.

Nuo 1991 m. spalio 23 d. Lie
tuvos misijos prie Europos Są
jungos vadovu, nepaprastuoju ir 
įgaliotuoju ambasadoriumi, bu
vo paskirtas praėjusį rudenį 
septyniasdešimtmetį atšventęs 
Adolfas Venskus.

Atsiprašė sovietų 
generolo

Vašingtonas, liepos 7 d. 
(JBANC) — Lietuvos Gailestin
gumo misijos atstovai liepos 5 d. 
atsiprašė buvusio sovietų gene
rolo Ginučio Taurinsko dėl jo 
nuteisimo, susijusio su jo veikla 
Lietuvoje 1990 m., paskutinė
mis Sovietų Sąjungos gyvavimo I 
dienomis. G. Taurinskas vado
vavo sovietų kariuomenės, 
veiksmams Lietuvoje ir buvoi 
nuteistas 2.5 metų kalėjimo, pa
skelbus Lietuvoje nepriklauso
mybę.

Lietuvos Aukščiausiojo teismo 
teisėjas Pranas Kūris atsipra
šydamas pareiškė, kad Taurins
kas jau atliko du trečdalius 
bausmės termino iki buvo at
leistas dėl sveikatos negala
vimų. Taigi, atsiprašymas buvo 
paprasto humaniškumo pasi
reiškimas, pareiškė P. Kūris.

Opozicijos valdančiajai parti
jai vadovas Vytautas Landaber-, 
gis kritikavo šį atsiprašymą.

Rytų Bosnijoje, Srebrenica mieste, teritorijoje, kuri Jungtinių Tautų yra paskelbta „saugia zona”, 
liepos 10 d. olandų Taikos palaikymo dalinių kariai susišaudė su apie 80 Bosnijos serbų sukilėlių. 
Jungtinių Tautų karinės pąjėgos pagrasino suduoti atsakomąjį smūgį serbams, panaudojant 
aviaciją, ir pareikalavo per 48 valandas evakuoti 30,000 Muslim miestelio gyventojų. Nuotraukoje: 
sužeista moteris pristatoma į Sarajevo ligoninę, sprogus atsitiktiniam artilerijos sviediniui.

Likviduojama Lietuvos 
valstybinių popierių apsauga

Vilnius, liepos 10 d. (Elta) — vo Valstybės saugumo departa-
Nenoru kovoti su sukčiavimu 
pavadino Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) pir
mininkas Vytautas Landsbergis 
vyriausybės sprendimą nuo lie
pos 1 d. likviduoti Valstybinių 
popierių apsaugos tarnybą.

Kelis metus veikusi tarnyba 
saugojo ir prižiūrėjo vertybinių 
popierių, monetų, apdovanojimų 
ir dokumentų gamybą, kūrė 
naujas technologijas, be to, pa
dėdavo Finansų ministerijos 
mokesčių inspekcijai išaiškinti 
slepiančias mokesčius firmas.

V. Landsbergis pažymėjo, jog 
yra žinomi faktai, kuomet Vals
tybinių popierių apsaugos tar
nybos „darbuotojams grasinda-

Lenkijoje rengiamas
svetimšalių įstatymas

Kaunas, birželio 30 d. — 
Lenkijoje pradėtas ruošti naujas 
svetimšalių įstatymas. Kaip 
praneša „Kauno diena”, pagal 
šio įstatymo projektą, įvažiuo
jantis į Lenkiją svetimšalis su 
savimi privalės turėti galiojantį 
pasą, vizą ir atitinkamą sumą 
pinigų, reikalingą pragyveni
mui ir išvykimui atgal. Pasienio 
apsauga taip pat galės neįleisti 
į šalį užsieniečio, jeigu jis 
neturės leidimo įvažiuoti į kitą 
šalį.

Svetimšalis negalės įvažiuoti 
į Lenkiją, jeigu prieš tai iš jos 
buvo išsiųstas arba Lenkijoje 
bei kitose šalyse nuteistas ka
lėti ne mažiau kaip trejus me
tus. Nebus taip pat įleidžiami 
asmenys, įtariami terorizmu, 
prekyba ginklais, narkotikais ir 
branduolinėmis medžiagomis 
bei siekiantys Lenkijoje poli
tinio perversmo.

Projekte apsunkinamas pabė
gėlio statuso Lenkijoje gavimas. 
Jis bus priderintas prie Vaka
ruose veikiančių įstatymų. Sve
timšalis, siekiantis pabėgėlio 
statuso, tačiau atvykęs iš sau
gios šalies, jo negaus. Pasak 
policijos, Lenkijoje nelegaliai 
nuolat dirba 1-1.5 milijono žmo
nių, tarp jų — nemažas būrys 
svetimšalių, šalyje užregis
truota apie du milijonus 800,000 
oficialių bedarbių.

mentas ir Vidaus reikalų minis
terija, juos nuolat perspėdavo 
'brigadininkai’. Jo žodžiais, tai 
rodo, jog 'Vilniaus brigados’ 
interesai sutampa su kai kurių 
valdžios struktūrų interesais”.

Priimtas įstatymas
dėl pabėgėlio statuso

Vilnius, liepos 7 d. (JBANC) 
— Lietuvos parlamentas liepos 
4 d. priėmė įstatymą dėl pa
bėgėlio statuso Lietuvoje. Įsta
tymas įsigalios iš karto, kai jį 
pasirašys šalies prezidentas. 
Svetimšaliams, kuriems reika
lingas politinis prieglobstis ar 
jie yra persekiojami savo šalyse 
gali būti suteiktas pabėgėlio 
statusas. Šis statusas nebus su
teikiamas asmenims, prieš tai 
įvykdžiusiems kriminalinius 
nusikaltimus, asmenims, kurie 
sudaro pavojų Lietuvos saugu
mui, taip pat sergantiems už
krečiamomis infekcinėmis li
gomis, arba atsisakiusiems at
likti medicininį jų patikrinimą.

Šis įstatymas numato nesu
teikti statuso asmenims, kurie 
išvyksta iš šalies ar yra depor
tuoti iš Vakarų valstybių.

Įvesta kreditinė
kortelė įmonėms

Vilnius, liepos 10 d. (Elta) — 
Lietuvoje pradėta platinti Vil
niaus banko kortelė įmonėms. 
Tai pirmoji tokio pobūdžio kor
telė šalies rinkoje. Ji skirta 
įmonių atstovams kelionės, gy
venimo, maitinimo išlaidoms 
komandiruotėje bei ūkio išlai
doms apmokėti. Naudojantis šia 
Vilniaus banko kortele, pasiim
ti grynų pinigų negalima, o 
visos kortele apmokėtos išlaidos 
nurašomos nuo specialiai tam 
atidarytos įmonės kortelės sąs
kaitos.

• Škotijos reikalų ministras 
Ian Lang birželio 23 d. pranešė, 
jog 65 metų Didžiosios Britani
jos užsienio reikalų ministras 
Douglas Hurd atsistatydina iš 
einamų pareigų. Britanijos Už
sienio reikalų ministerijai jis 
vadovauja nuo 1989 metų.

Aplink pasaulį
• Lietuvos užsienio ir eko

nominės politikos pripažinimu 
ministras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius laiko tai, kad pa
vyko surengti Šiaurės ir Balti
jos valstybių vadovų susitikimą 
Vilniuje. Pasak jo, susitikime 
buvo padaryta išvada, jog Šiau
rės ir Baltijos šalių regionas 
turėtų būti suprantamas kaip 
platesnė sąvoka, prijungiant ir 
Barenco jūros baseino šalis (jam 
priklauso ir Rusija). Tai būtų 
„labai svarbus, sparčiai besivys
tantis ir unikalus regionas viso
je Europoje”, pasakė premjeras 
liepos 4 d. surengtoje spaudos 
konferencijoje.
• Šveicarijos nepaprastasis ir 

įgaliotasis ambasadorius Lietu
vai Gaudenz Rufo liepos 4 d. at
vyko atsisveikinimo vizitui į 
Vilnių, kur susitiko su prezi
dentu Algirdu Brazausku. Lie
tuvos vadovas padėkojo diplo
matui, kuris skiriamuosius raš
tus Lietuvai įteikė 1992 m. 
liepos 2 ir rezidavo Rygoje, už 
nuolatinę Šveicarijos paramą ir 
dėmesį Lietuvai.

• Kopenhagoje birželio 30 d. 
apie 5,000 danų minia dalyvavo 
demonstracijoje prie Prancūzuos 
ambasados Kopenhagoje. Jie 
protestavo prieš Prancūzijos 
ketinimus vykdyti branduoli
nius bandymus Ramiojo vande
nyno teritorijoje.

• Lietuvos Vidaus reikalų 
ministerijos Migracijos depar
tamento direktorius Česlovas 
Blažys įteikė vidaus reikalų mi
nistrui R. Vaitekūnui prašymą 
išleisti jį į pensiją. Departa
mentui Č. Blažys vadovavo be
veik dvejus metus, o pagrindinė 
pasitraukimo iš posto priežastis 
— jo ir R. Vaitekūno nesutari
mai dėl buvusio organizįjos 
„Jedinstvo” vadeivos Valerij 
Ivano deportacijos iš Lietuvos.
• Lenkijos Seimas padarė pa

taisas šalies baudžiamąjame ko
dekse, pagal kurias komunisti
nio laikotarpio nusikaltimams 
nebus taikoma senatis. Teisin
gumo organai galės kelti bau
džiamąją bylą net ir tuo atveju, 
jei nusikaltimas buvo padarytas 
prieš 50 metų. Bus teisiami mi
licijos ir kariuomenės pareigū
nai, susidorojimo 1970 m. gruo
džio mėn. Gdanske organizato
riai.

Vilnius, birželio 28 d. (Elta) — 
Lietuva yra viena iš dešimties 
valstybių, tapusių Tarptautinės 
Konvencijos dėl pavogtų ir ne
teisėtai išvežtų kultūros objektų 
sugrąžinimo signatarėmis. Šio 
dokumento tekstas buvo patvir
tintas birželio 24-ąją Romoje pa
sibaigusioje Tarptautinėje kon
ferencijoje.

Lietuvos vardu baigiamąjį 
konferencijos aktą dėl naujosios 
Konvencijos pasirašė Lietuvos 
delegacijos vadovas, Kultūros 
ministerijos konsultantas A. 
Bėkšta.

Kaip papasakojo A. Bėkšta, 
Tarptautinės Konvencijos dėl 
pavogtų ir neteisėtai išvežtų 
kultūros vertybių sugrąžinimo 
tikslas — sustabdyti neteisėtą 
kultūros vertybių keliavimą. 
Šis dokumentas konkretizuoja 
ir papildo atitinkamą 1970 m. 
UNESCO Konvenciją, kitus 
tarptautinius dokumentus.

Naujoji Romoje patvirtinta 
Konvencija buvo rengiama 
gana ilgai — daugiau kaip 
dešimt metų. Šį teisinį aktą kar
tu su įvairių šalių ekspertais 
vieninteliai iš Baltijos valstybių 
rengė ir Lietuvos atstovai.

Konvencijoje užfiksuota 
nuostata, kad pavogtas kultūros 
objektas privalo būti sugrąžin
tas. Tačiau dokumentas nereg
lamentuoja, kaip tai turi būti 
padaryta: — tai jau dvišalių 
susitarimų reikalas.

Viena svarbiausių naujovių — 
pagal šį dokumentą atskiriami

• Rusijos rublio kursas 
birželio 19 d. pasiekė š.m. kovo 
3 d. rodiklį. Maskvos bankų va
liutos biržoje jis siekė 4,590 
rublių už 1 JAV dolerį. Eksper
tų nuomone, JAV dolerio kurso 
kritimas mažina pelno augimą 
ir eksporto operacijų apimtis. 
Dėl šių priežasčių rudenį dolerio 
kursas gali vėl staiga pakilti.

• Latvijos prerrųeras Maris 
Gailis liepos 3 d. pranešė, kad 
Rygos įlanka nėra tik Latvijos 
valstybiniai vandenys ir, kad 
įlankoje bus nustatyta siena 
tarp Latvijos ir Estijos. Bū
tinybė tai įvykdyti atsirado po 
to, kai Estija norėjo vienpu
siškai išspręsti sienų klausimą. 
Šiaurės ir Baltijos šalių vadovų 
susitikime liepos 1 d. Lietuva ir 
Latvija susitarė pateikti ieškinį 
Tarptautiniam Arbitražui dėl 
valstybių sienų, taigi, Latvijos 
premjeras tikisi, jog ir klau
simas su Estija dėl sienų bus iš
spręstas derybų keliu.

• Suomija pasirengusi skirti 
kelis milijonus markių, kad iš 
Estijos teritorijos galėtų išvykti 
visi Rusijos kariškiai, kurių ša
lyje yra dar apie 10,000, pranešė 
Estijos laikraštis „Eeesti pa- 
evaleht”.
• Lenkijai buvo garantuota 

JAV gynybos sekretoriaus Wil-
liam Perry, jog Vašingtonas 
remia jos siekimą stoti į NATO. 
Sekretorius pabrėžė svarbų 
Lenkijos vaidmenį, stiprinant 
ryšius su Ukraina ir Rusija. Jo 
nuomone, Lenkija turi būti tarp 
pirmųjų naujų NATO narių.

• Moldova atsisakė svarstyti 
su Rusija klausimą dėl Rusijos 
karinės bazės įkūrimo buvusios
14-tosios armijos dalių dislo
kuotų Padnestrėje pagrindu. 
Tai pareiškė Moldovos preziden
tas Mirča Sniegur, kalbėdamas 
spaudos konferencijoje apie susi
tikimo Kremliuje su Boris Jel- 

cin rezultatus.

vertybės įvežimo teisėtumo ir 
vertybės įsigijimo teisėtumo 
dalykai. Naujojo dokumento pa
tvirtinimas reiškia, kad, pa
vyzdžiui, antikvariato savinin
kas ar varžytinių rengėjas 
privalės įrodyti, jog par
duodamos kultūros vertybės yra 
įsigytos teisėtu būdu. Dar viena 
Konvencijoje įtvirtinta naujovė 
— ieškinius dėl prarastų verty
bių galės pateikti ne tik vals
tybės, bet ir privatūs asmenys.

Beje, naujoji Konvencija ne
veiks atgal: kitaip sakant, Lie
tuva negalės ja remtis norėda
ma atgauti istorinius archyvus 
ar kitas seniau prarastas kultū
ros vertybes.

Konvencija dėl pavogtų ir 
neteisėtai išvežtų kultūros 
objektų grąžinimo Lietuvoje, 
kaip ir kitose valstybėse, įsi
galios ne iš karto, o tik ją 
ratifikavus. Kaip mūsų šalis 
prisijungs prie šio tarptautinio 
dokumento — ar jis bus pateik
tas ratifikuoti Seimui, ar 
atitinkamą sprendimą priims 
vyriausybė, dar nenuspręsta.

NATO bręsta 
konfliktas dėl 

Bosnijos
Paryžius, birželio 30 d. (Reu- 

ter-Elta) — Prancūzijos aukštas 
karininkas pareiškė, kad bręsta 
JAV ir NATO sąjungininkų Eu
ropoje konfliktas dėl Bosnijos. 
Pareigūnas .pareiškė, jog JAV 
palaiko muzulmonų veiksmus, 
o europiečiai yra neutralūs šiuo 
klausimu. Pasak jo, JAV atsar
gos karininkai, generolai 
patarinėja ir Bosnijos serbams, 
ir kroatams. Nepaisant Jungti
nių Tautų rezoliucijų, „bosniai 
dabar turi naujas uniformas ir 
M-16 šautuvus..., o mes neži
nome, iš kur jie atsirado”.

Europos sąjungininkai ypač 
nepatenkinti NATO Pietų 
pajėgų vadu JAV admirolu L. 
Smith, kuris siūlo surengti 
masinius Bosnijos serbų prieš
lėktuvinių raketų bazių oro ant
puolius tam, kad NATO lėktu
vai galėtų saugiai skraidyti virš 
Bosnijos. Tokie oro antpuoliai 
„sumažintų galimybę pasiekti 
pažangos taikos derybose, grą
žintų situaciją, susidariusią 
įkaitų krizės metu ir išprovo
kuotų karą su serbais”.

„Europos vyriausybės griežtai 
yra prieš tai”, sakė Prancūzijos 
pareigūnas. Pasak jo, europie
čiai mano, kad Bosnijos serbai 
yra pasirengę pritarti taikos 
planui, kurį jie anksčiau buvo 
atmetę. Tačiau naujų karinių 
bei diplomatinių laimėjimų da
bar siekia muzulmonai.

KALENDORIUS

Liepos 12 d.: Palaimintasis 
Jurgis Matulaitis, vyskupas 
(1871-1927); Bonifacas (Bruno
nas), Jūra, Vita. 1882 m. gimė 
visuomenininkas, lietuvių lite
ratūros istorikas Mykolas Bir
žiška. 1909 m. įkurtas dienraš
tis „Draugas”. 1920 m. Maskvo
je pasirašyta Lietuvos ir Sovietų 
Rusijos sutartis, pagal kurią ir 
Vilnius pripažintas Lietuvai.

Liepos 13 d.: Šv. Henrikas, iš
pažinėjas (972-1024); Eugenijus, 
Austina, Ginius. 1377 m. mirė 
Didysis Lietuvos kunigaikštis 
Algirdas. 1922 m. Ambasadorių 
konferencija Paryžiuje pripažino 
Lietuvą de jure.

I
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Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

VYDŪNO FONDO TARYBOS 
POSĖDYJE

Vyriausia Vydūno fondo val
džia yra taryba, kuri kartą ar du 
metuose renkasi posėdžiui ap
tarti veiklos gaires, patvirtinti 
valdybos pateiktą metinį darbų 
ir išlaidų planą, perrinkti ar 
išrinkti tarybos narius. Iškyla ir 
kiti reikalai, reikalingi iš
diskutuoti, planuojant ateities 
veiklą.

Metinis tarybos posėdis vyko 
naujoje Vydūno fondo būstinėje, 
Lietuvių centre, Lemonte. Daly
vavo 10 tarybos narių, o keturi 
atsiuntė įgaliojimus. Tarybos 
pirmininkas Leonas Maskaliū- 
nas vadovavo, Irena Kairytė 
protokolavo nutarimus ir posė
džio eigą.

Investicijų komisijos pirm. 
Vacys Garbonkus pranešė, kad 
1995 metų investavimas buvo 
sėkmingas, kai 1994 metais 
teko patirti ir kiek nuostolio. 
Šiuo metu turimų akcijų vertė 
stipriai pakilo, o tai užtikrina 
Vydūno fondo planų įvykdymą 
1995 metais.

Valdybos iždininkas Liudas 
Ramanauskas sudarė 1994 me
tų iždo stovio ir investavimų 
apyskaitas, taip pat metinę 
pajamų ir išlaidų apyskaitą. Iš 
jų paaiškėjo, kad 1994 m. Vy
dūno fondas turėjo 56,155.84 
dol. pajamų ir 25,018.14 dol. 
išlaidų. Pajamos žymiai pa
didėjo gavus V. Sutkaus testa
mentinį palikimą iš Vokietijos. 
Yra sudarytas ir antras testa
mentinis palikimas Vydūno fon
do reikalams. Investicijos į akci
jas davė 37%, 28% ir 4% pelno. 
Turimos akcijos irgi pakilusios 
7%-28% jų vertės. Tai nuopelnas 
investicijų komisijos, kurią su
daro: Vacys Garbonkus (pirm.), 
Leonas Maskaliūnas ir Liudas 
Ramanauskas.

Fondo valdybos pirmininkas 
Vytautas Mikūnas apžvelgė 
valdybos atliktus darbus. Pa
aiškėjo, kad JAV studentų 
prašymų paskoloms gauti žy
miai sumažėjo, Lietuvos stu
dentai vis dažniau kreipiasi 
finansinės paramos studijų rei
kalams. Prašomos sumos dide
lės, jų patenkinimas yra sunkus 
uždavinys fondo valdybai.

Knygų leidimas yra nuosto
lingas, bet jų leidimas bus tę
siamas, kad lietuvių kultūrinis 
veikimas JAV nesustotų. Fon
das jaučia pareigą grąžinti 
aukotojams ir visuomenei fi
nansinius įsipareigojimus kny
gų leidime. Bus leidžiamos tik 
rinktinės knygos ir kurių trūks
ta Lietuvoje. Vydūno sukaktis 
paminėti buvo išleista jo para
šyta knyga „Mano Tėvynė”, ku
ri buvo išsiuntinėta visoms 
lituanistinėms mokykloms. Ji 
sulaukė teigiamų atsiliepimų. 
Paremtas išleidimas prof. V. 
Černiaus knygos „Mokytojo ži
nynas”, kuris taip reikalingas 
mokyklų reformoms įvykdyti. 
Prof. E. Gudavičius (fondo 
užsakymu) rašo pilną Lietuvos 
istoriją. Tai bus pirmoji 
Lietuvos istorija nuo prieš
istorinių laikų iki šių dienų. 
Tokią istoriją žadėjo išleisti 
kelios institucijos. Vydūno fon
das jų leidimą parėmė finansiš
kai, bet iki šiol jų leidimas 
neištęsėtas ir rankraščių liki
mas nežinomas. Dar šiais me
tais išleisime visos Lietuvos 
žemėlapius 1:100,000 masteliu. 
Jis labai reikalingas įvairius 
klausimus sprendžiant. Baigia
ma rašyti knyga apie Vydūno 
fondo per 40 metu nuveiktus

darbus.
Sumažėjo kalėdinių atvirukų 

pareikalavimas. Atvirukai yra 
fondo pagrindinis pajamų šalti
nis, bet tai gelbsti studentų 
gautų paskolų grąžinimas. Vy
dūno fondas ir toliau laikysis 
nuostatos, kad studentams duo
damos paskolos studijų reika
lams, turi būti grąžinamos fon
dui studijas baigus. 1994 m. 
tokių atmokėjimų buvo 
10,475.00 dol. sumai. Jos ir vėl 
panaudojamos kitų studentų 
rėmimui. Čia ir yra Vydūno fon
do stiprybės vieša paslaptis, kad 
iš mažų pajamų fondas sugeba 
išmokėti dideles sumas.

Buvo pateiktas ir priimtas 1995 
metų darbų ir išlaidų planas, 
kuriame numatyta studentų 
paramai 25,000 dol., arba 52.7% 
visų išmokėjimų. Lietuvos isto
rijai yra paskirta 2,000 dol. ar
ba 4.2%; metinėms fondo premi
joms — 1,500 dol. arba 3.2%; 
knygų leidybai 7,000 dol. arba 
14.8%; kitų leidinių spausdi
nimui — 6,000 dol. arba 12.7%; 
Vydūnistikai — 500 dol. arba 
1%; smulkioms išlaidoms ir 
būstinės nuomai — 5,300 dol. ar
ba 11.1%. Viso numatyta 1995 
m. išmokėti 47,300 dol. lietuvių 
studentų švietimui, knygų lei
dimui, jaunimo paskatinimo 
premijoms, Lietuvos istorijai. Iš 
tų sumų jau yra išmokėta Wa- 
shingtono (Seattle, WA) baltis
tikos programai 1,200 pašalpa. 
Bejos lietuvių kalbos kursas ten 
nebūtų dėstomas. Iš prel. dr. 
Juozo Prunskio yra gauta 8,000 
dol. įnašas įkurtam jo vardo fon
dui, iš jo gautos palūkanos bus 
skiriamos skautų parašytiems 
rašiniams premijuoti. Tai ver
tingas įnašas į jaunuomenės 
auklėjimo darbą. Paskelbtas 
konkursas visų kraštų lietu
viams skautams, įskaitant Lie
tuvą. Išsiuntinėti kvietimai 
konkurse dalyvauti: JAV, Ang
lijos, Australijos, Vokietijos ir 
Lietuvos skautų vienetams. 
Laukiama didelio susidomėji
mo.

Renkami kandidatai Mykolo 
Žilinsko vardo stipendijai jau
nam istorikui paremti ir tradi
cinė fondo metinė premija pasi
žymėjusiam mokslininkui ar vi
suomenės veikėjui.

Tarybos pirmininkas Leonas 
Maskaliūnas, Edmundas Korzo- 
nas, Jonas Dainauskas, Irena 
Kairytė, Algis Stepaitis, Sigitas 
Miknaitis ir Vacys Garbonkus 
pasisakė įvairiais paskolų, 
stipendijų ir premijų teikimo 
reikalais. Fondo valdyba turi į 
tai atkreipti dėmesį jas skirs
tant.

Revizijos komisijos pirm. Va
cys Garbonkus (kiti nariai: 
Leonas Maskaliūnas ir Rita 
Penčylienė) pranešė apie ižd. 
Liūdo Ramanausko vedamus at
skaitomybės dokumentus. Jie 
vedami tvarkingai, išsami do
kumentacija ir jokių trūkumų 
nerasta. Iždininkas visa labai 
gerai tvarko. Valdybos pirm. 
Vytauto Mikūno pateiktas 1995 
metų darbų ir išlaidų planas 
buvo tarybos patvirtintas.

Savo kadencijas baigė penki 
tarybos nariai: Vacys Garbon
kus, dr. Jurgis Gimbutas, Sigi
tas Miknaitis, Halina Plaušinai- 
tienė ir Eugenijus Vilkas. Du 
tarybos nariai pareiškė pagei
davimą nekandidatuoti (dr. J. 
Gimbutas ir H. Plaušinaitienė). 
Jų vietoje buvo išrinkti: Ritonė 
Rudaitienė ir Algis Strikas, o

Vydūno sukakčių proga Vydūno fondo ruoštos ekslibrių parodos atidaryme, Lietuvių centre, 
Lemonte. Iš k. Vydūno fondo v-bos pirm. fil. Vytautas Mikūnas, Meno galerijos direktorė Dalia 
Slenienė, buvęs JAV ambasadorius Lietuvai Darryl Johnson ir VF v-bos vicepirm fil Jūratė 
Variakojienė. Nuotr. Tamulaičio

AR PASIRUOŠĖT 
STOVYKLAI?

Čikagos skautų ir skaučių sto
vykla „Miško aidai” liepos 22 - 
rugpjūčio 5 d. vyks Rako stovyk
lavietėje, Custer, Michigan. 
Pats laikas patikrinti turimus 
ir įsigyti reikalingus stovyklai 
reikmenis ir aprangą. Užsire
gistravę gavote pasiimtinų sto- 
vyklon daiktų sąrašus, taip pat 
tėveliams buvo pasiųsti 
stovyklos nuostatai ir taisyklės. 
Gerai įsiskąity kitę juos ir jei kas 
neaišku, skambinkite savo 
stovyklausiamų pastovyklių 
viršininkams,-ėms. Jų pavardės 
ir telefonų numeriai buvo pa
skelbti praėjusios savaitės 
(liepos 5 d.) „Skautybės kelio” 
laidoje.

Visi stovyklon gabenami 
daiktai turi būti pažymėti jūsų 
vardu ir pavarde, o didesnieji ir 
adresu. Viską gerai ir tvarkin
gai sukrovus, pažymima ati
tinkančių spalvų kaspinėlius: 
Seserijos rajonas — geltona 
spalva, Jaunų šeimų raj. — 
žalia, Brolijos raj. — raudona, 
Jūrų skaučių raj. — mėlyna.

Stovyklautojų bagažas ketvir
tadienį, liepos 20 d., tarp 7-9 vai. 
vak. suvežamas į Lietuvių 
centrą, Lemonte. Kartu su 
miegmaišiu ir lovele leidžiama 
pasiimti du lagaminus. (Į 
autobusą su stovyklon vyks
tančiais bus leidžiama pasiimti 
tik kuprinę).

Autobusas stovyklon išvyks 
šeštadienį, liepos 22 d., 8 vai. 
ryto punktualiai. (Pavėlavusių 
nebus laukiama). Į Lietuvių 
centrą, Lemonte (iš ten išvyks 
autobusas), renkamės 7:30 vai. 
ryto. Dėvime tvarkingomis 
stovyklinėmis darbo uni
formomis. Pasiimam sumuštinį 
ir gėrimo. Pusiaukelyje bus sto
jama gamtoje pavalgyti ir pa
mankštinti kojas.

Sergantys vaikai stovyklon 
nebus priimami.

Jei dar nepasiruošėt, šiandien 
pradėkite ruoštis kelionei 
stovyklon.

Stovyklos vadovybė

Vacys Garbonkus, Sigitas Mik
naitis ir Eugenijus Vilkas buvo 
perrinkti sekančiam terminui- 
kadencijai. Tarybą toliau su
daro 15 narių, dauguma iš Čika 
gos apylinkių. Kitas tarybos 
posėdis bus šaukiamas rugsėjo 
mėnesį, peržiūrėti ir suplanuoti 
10 metų veiklos gaires. Dar bu
vo svarstyta paskolų davimo 
tvarka, pageidaujant jas skirti 
našlaičiams ir tremtinių vai
kams.

Vydūno fondas jau yra išmo
kėjęs arti 600,000 dol. lietuvių 
jaunuomenei, premijoms, knygų 
rašymui ir leidimui, vydūnisti
kai. Visa tai padaryta iš kuklių 
aukų ir kalėdinių atvirukų pla
tinimo. Šis darbas tęsiamas to
liau, kol jis bus reikalingas 
lietuvybei svetur išlaikyti.

Vytautas Mikūnas

DALYVAUKIME LSS RAŠINIŲ 
KONKURSE

Vasaros atostogų dienos grei
tai bėga. Ar jau pradėjote rinkti 
medžiagą dalyvavimui LSS 
Rašinių konkurse, kurio tema 
šįmet yra „Mano šeima”. Tema 
įdomi ir svarbi. Jei atsidėję 
ruošitės konkursui, praturtin
site save žiniomis apie savo 
šeimą — ne tik tėvelius, bet 
senelius, gal net prosenelius ir 
artimuosius, sužinosite savo 
gyvenimo JAV-se, Kanadoje, 
Australijoje, Pietų Amerikoje ar 
Europos kraštuose priežastis. 
Žinios svarbios jums patiems ir 
ateities kartoms. Dabar 
daugelis ankstyvesniųjų ateivių 
3-4 kartos nariai dažnai ieško 
savo šaknų, jų šeimų praeities 
istorijos, bet ne visi begali jas 
rasti. Tad įsijunkime į šį 
vertingą darbą darbar ir viską 
sukomplektavę, parašykime 
rašinį konkursui. Apie šį 
konkursą jau keletą kartų buvo 
rašyta „Skautybės kelyje”. Ti
kiuosi, kad turite skelbtas kon

DANUTĖ STOVYKLAUJA
NIJOLE JANKUTE

JULYTE

Paukštytės iškylavo miško pa
krašty prie gurguliuojančio upe
lio. Čia augo jaunos pušaitės, o 
paupy geltonavo smėlis. Buvo 
karšta. Visos trys skiltys, nu
vargusios po kelionės, sukrito į 
žolę pailsėti.

— Dabar galit gerti! — šūkte
lėjo sesė Rima, — atneškit bute
lius — atkimšiu.

Netrukus mergytės gėrė, ilsė
josi ir plepėjo. Danutė, pirštu 
užkimšusi pusiau išgertą limo
nado butelį, gulėjo ant pilvuko. 
Danutei čia patiko. Ji dar nie
kad nebuvo mačiusi tokio tikro 
miško. Čia nevažinėjo mašinos, 
o medžiai augo, kur katras 
norėjo, ne taip, kaip parke — 
eilėmis susodinti. O puikiausia
— tai tas upeliukas! Jis bėgo ir 
kalbėjo, ir kalbėjo, tartum 
mažasis Danutės broliukas: 
lia-lia-lia...

— Dana, give me a drink! — iš
gąsdino Danutę Julytė, sunkiai 
parkrisdama šalia.

— Tu kalbėk lietuviškai! — su
siraukė Danutė.

— O, come on! Duok gerti!
— Tik tris gurkšnius. Girdi? 

Matai — vos pusė beliko.
Danutė atkišo draugei butelį. 

Kai Julytė užsivertė — nieko 
nebeliko: dalis limonado išbėgo 
per jos murziną smakrą, o kita 
nugurguliavo į godžiai išžiotą 
burną. Julytė numetė tuščią 
butelį į smėlį ir apsilaižė.

— Jule! Tu visą išgėrei! — 
patempė lūpą apgauta Danutė,
— sakiau tik tris gurkšnius! Aš 
pasakysiu sesei Rimai...

— Sese! — šūktelėjo, kildama 
nuo smėlio Danutė, bet Julytė 
pačiupo ją už rankos ir patraukė

kurso taisykles išsikirpę. Jei ne, 
kreipkitės į savo tuntininkes ir 
paprašykite, kad jums apie 
konkursą plačiau paaiškintų. 
Tuntininkai, vienetų vadovai ir 
stovyklų vadovai prašomi pa
raginti jūsų vadovaujamus 
brolius ir seses įsijungti į 
konkursą.

Pagal nurodytas konkurso tai
sykles atlikti rašiniai iki š.m. 
spalio 8 dienos (pašto antspau
do ant voko paskutinė data) 
siunčiami konkurso vertinimo 
komisijai adresuojant Ramunė 
Lukienė — LSS Konkursas, 
2900 W. 100 PI., Evergreen 
Park, IL 60805.

SIETUVIETĖS KVIEČIA

5 „Sietuvos” skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės iškyla 
liepos 23 d. vyks Ateitininkų 
namų ąžuolyne, Lemonte. Visos 
sesės ir svečiai kviečiami. Išky
los pradžia 12:30 vai. p.p.

atgal.
— Tylėk tu, crybaby, — šnabž

dėjo Julytė, — jei sesei nesakysi, 
žiūrėk, ką parodysiu!

— Tu negera! — verkšleno 
Danutė, — tu ne skautė!

— O yeah? Says who? — šaipė
si Julytė, — tu bliauk! O aš einu 
pažiūrėti...

— Ko? — susidomėjo Danutė.
— Jei nežliumbsi — parodysiu.
Ant kalniuko suspigo švilpu

kas.
— Sesės! Visos pas skiltinin- 

kes! — šaukė Rima, — jau pailsė- 
jom. Galėsim žaisti!

Pelytės, Skruzdės ir Bitės su
bruzdo, būrėsi aplink savo skil- 
tininkes ir mėtė sviedinius.

— Einam! — tempė Danutė 
Julytę.

— Eik, kad nori! — ir Julytė 
pasitraukė už krūmo, — Eik, ko 
stovi? Aš viena pažiūrėsiu...

— Ką gi tu žiūrėsi?
— Paslaptis... — niūnavo July

tė, — eikš!

(Bus daugiau)

Danutė puošia stovyklos rąjoną. 

Piešė Felicia D. Prekerytė

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the 
Tuesdaya follovving Monday obaervance of legal Holidays as well aa Dec 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W 63rd 
Street, Chicago, IL 60629 5589.

Second claas postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.
Subscription Rates: 195.00. Foreign countries >110.00
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629.
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams Vi metų 3 mėn.
JAV...................................... >95.00 >55 00 >35 00
Kanadoje ir kitur......... (U.S.) >110 00 >60.00 >40 00
Tik šeštadienio laida:
JAV ................................... >55 00 >40 00 >30.00
Kanadoje ir kitur ... . .(U.S.) >60.00 >45.00 >35 00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo).......................... >100.00 >55.00
Tik šeštadienio laida >55.00
Užsakant į užsieni
oro paštu >500 00 >250.000
Tik šeštadienio laida >160 00 >85 00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

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

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

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

LSS STOVYKLOS

Liepos 5-17 d. — Ramiojo 
vandenyno rajono stovykla 
„Rambyno” stovyklavietėje, Ca- 
lifornijoje.

MATONIAI IŠSIKELIA Į 
ARIZONĄ

Skautininkai Kazys ir Gi 
landa Matoniai, LSS „Ąžuolo” Resolute, Bolton, MA. 
ir „Gintaro” vadovų,-ių mo
kyklų vedėjai, gyvenę Ocean,
New Jersey valstijoje, š.m. lie
pos mėn. pabaigoje nuolatiniam 
gyvenimui išvyksta į Sun City,
Arizoną. Naujasis jų adresas —
1093 EI Capitain Circle, Sun Ci
ty, A* 85351-2107. Tel. 602- 
933-0547.
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1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tol. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (708)052-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Clcoro

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

DR. LEONAS 8EIBUTI8
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
8132 S. Kodzlo

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tol. (312) 778-2880

Namų 708-440-8848
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchMer 8L, Dmhurat, IL 50125 

705-841-2805
Valandos pagal susitarimą

Vakarais Ir savaitgaliais tai. 708-434.U20 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
• 185 S. Archer Avo. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tol. (312) 888-7788

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIOAUS LIGOS 

7722 S. Kadžio, Chicago 80852 
Tol. 312-434-2123

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

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Modlcal Contor 

Naporviiio Campus
1020 B. Ogdon Ava., Sulte 310, 

NaporvMo IL 00883
Tol. 708-827-0080

Valandos pagal susitarimą _

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

KARDIOLOGAS — SlROIES LIGOS
7722 8. Kadžio Ava., 
Chicago, III. 80852

Liepos 22 - rugpjūčio 5 d.—
JAV Vidurio rajono skautijos 
„Miško aidai” stovykla Rako 
stovyklavietėje, Custer, Michi
gan.

Liepos 30 - rugpjūčio 12 d.
— LSS Kanados rajono stovyk
la „Romuvos” stovyklavietėje 
netoli Toronto.

Rugpjūčio 12-20 d. — LSS 
Atlanto rajono stovykla Camp

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

5540 8. Pulaakl Rd.
Tol. 312-585-2802

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trečd. ir 
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p., 

ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. šeštd. ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas.

Priima „Medicare Asalgnmont”.
Sumokama po vizito.
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US Baltic Foundation prez. Linas Kojelis ir žurn. Regina Gasparonienė 
pokalbio metu.

DEMOKRATIJOS KŪRIMAS 
AMŽINAS PROCESAS
Pasikalbėjimas su US-Baltic Foundation 

prezidentu Linu Kojelių

— Kas paskatino kurti 

USBF?

— Si idėja išsivystė iš 
pokalbių su Jurgiu Ramonu 
1989-90 metais. Jis turėjo didelę 
patirtį Amerikos Kongrese. Aš 
kelerius metus dirbau preziden
tūroje, gynybos ir valstybės (už
sienio reikalų) departamentuo
se. Mes supratome, kad perėji
mas iš prievartinės centrali
zuotos sovietinės sistemos į lais
vos rinkos demokratiją bus ne
lengvas ir ilgalaikis. Tada ir 
kilo mintis sukurti tokią orga
nizaciją, kuri planuotų ir vyk
dytų ilgalaikes programas, mo
kytų Baltijos kraštų žmones sa
varankiškai galvoti, planuoti ir 
planus vykdyti, kad jie įgytų 
drąsos prisiimti atsakomybę už 
savo planus.

— Ar turėjote kokį prototi
pą, kuriuo, kurdami USBF, 
vadovavotės?

— Turėjome, tik ne tarp 
baltiškųjų organizacijų. Mes 
žinojome, kad žydai, remdami 
Izraelį, veikia sėkmingai. Tad 
mes gerai išstudijavome Ameri- 
kos žydų organizacijų veiklą, 
kad suprastume jų sėkmės pa
slaptį. Susipažinome su žydų 
veikėjais, kurie mums negailėjo 
patarimų.

Mes lyginome Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją su Izraeliu ir rado
me daug panašumų: visos tos 
valstybės nedidelės, prisiglau- 
dusios prie jūros, geografiškai ir 
demografiškai apsuptos nedrau
giškų kaimynų. Žinojome, kad 
Amerikos baltai ekonomiškai ir 
politiškai žydams prilygti nega

li, tačiau, veikdami jų metodais, 
galėjome tikėtis daug geresnių 
rezultatų, negu iki šiol. Ir 
neapsirikome.

— Koks buvo pradinis ka

pitalas?

— Prieš penkerius metus tu
rėjome gerą idėją, tuščią kom
piuterio langelį ir aš savo butą, 
kurį ryžausi investuoti. Bet mes 
žinojome, kad tarp Amerikos 
baltų ir nebaltų yra nemažas 
skaičius žmonių, kuriems rūpi 
demokratijos atstatymas Balti
jos valstybėse. Be demokratijos 
Baltijos valstybės ateities netu
rėjo. Savo apskaičiavimuose ir 
numatėme remtis tokiais žmo
nėmis. Jau pirmaisiais finansi
niais metais (1990 Ui) savo veik
lai pajėgėme sukaupti 80,000 
dolerių kapitalą.

— O pastaraisiais?

— 1993-94 m. paaugome iki 
900,000 dolerių.

— Tai didžiulė pažanga. 

Kas ją lėmė?

— JAV-Baltijos fondas 
(USBF) kiekvieną individo pa
aukotą dolerį padidina 10-15 
kartų iš kitų šaltinių — didžiųjų 
amerikiečių fondų ir Amerikos 
valdžios pinigų. Svarbu gauti 
privačių aukų, nes jų neturint 
nėra ko didinti.

— Kaip aukomis prisideda 

lietuviškoji visuomenė?

— Labai dosniai. Turime 
2,000 narių, kurie moka $25 per 
metus. Turime ir tūkstanti
ninkų klubą, kurie per metus 
duoda $1,000.

— Ar čia kalbate apie Ame

rikos lietuvių, latvių ir estų

aukas?

— Taip. Tik reikia žinoti, kad 
ketvirtadalis narių yra ne baltų 
kilmės. USBF nėra etninė orga
nizacija. Yra daug amerikiečių, 
kurie nori padėti Baltijos valsty
bėms. Stengiamės juos pasiekti. 
Mūsų direktorių taryboje šalia 
baltiečių ir „tikrų” amerikiečių 
yra afro-amerikiečių, iraniečių, 
Amerikos žydų. Mūsų leidiniai 
spausdinami anglų kalba, kad 
visiems būtų prieinami.

— Kaip konkrečiai vykdo

mi USBF darbai Lietuvoje, 

Latvijoje ir Estijoje?

— Mes esame mokymo-treni- 
ravimo organizacija. Kai arčiau 
susipažinome su padėtimi Bal
tijos valstybėse, pamatėme daug 
blogumų žemės ūkyje, finansų, 
spaudos, švietimo, sveikatos ir 
kitose srityse. Griebėmės daryti 
tai, ko nesiėmė kitos organizaci
jos. Mūsų taktika — demokrati
ją ugdyti „iš apačios”. Komunis
tinėje sistemoje eilinis žmogus 
buvo niekas. Jis dirbo nerinktai 
valdžiai. Mes tą eilinį žmogų 
bandėme ir tebebandome įtikin
ti, kad jis yra valstybės pagrin
das, kad valdžia turi dirbti jo 
gerovei. Eilinio balsuotojo žodis 
gali būti išgirstas per savival
dybes. Todėl mūsų pagrindinis 
dėmesys nukrypo i nuo centro 
nepriklausomų savivaldybių 
stiprinimą ir eilinių žmonių 
pilietinio sąmoningumo ugdy
mą. Visos valstybės reikalų 
sprendimai turi būti daromi 
Vilniuje, o savivaldybės turi 
turėti visišką savivaldą.

— Kaip tai atliekate?

— Pradžioje visose trijose 
Baltijos valstybėse ruošėme se
minarus, kuriuose dėstė eksper
tai iš užsienio. Daugiausia ame
rikiečiai. Kvietėme ir tebekvie- 
čiame savivaldybių darbuotojus 
į Ameriką padirbėti Amerikos 
vidutinio didumo miestų val
džioje. Čia jie praleidžia 2-3 
mėnesius stažuodamiesi. Atsira
dus daugiau lėšų, programas 
plėtėme.

Kalbant apie Lietuvą, prie 
Kauno Technologijos universite
to vykdome dvi programas: vie
na — savivaldybių mokymo 
centre kas mėnesį 2-3 dienas 
vyksta seminarai, kuriuose tre
niruojasi iš visos Lietuvos at
vykę savivaldybių tarnautojai; 
ir antra — įkūrėme visuomeni
nių mokslų katedrą. Dėstytojai 
— akademikai. Studijas baigę 
studentai gaus Magistro laips
nį Viešosios administracijos spe
cialybėje. Šiuo metu turime 18 
studentų. Išsiugdysime savus 
specialistus. Dirbdami savival
dybėse, žmonės pasiruošia aukš
tesnėms valstybės administraci
jos pakopoms.

— Ar be savivaldybių vyk

dote ir kitas programas?

— Taip. Jau turime pinigų

nepriklausomos spaudos progra
mai vystyti. Tariamės dėl nepri
klausomos spaudos draugijos 
įkūrimo. Pasirašėme sutartį su 
„Cronkite Ward” firma dėl do
kumentinio filmo apie Baltijos 
kraštus pastatymo. Esame 
ruošę valdžios žmonėms etikos 
seminarus. Surinkome $40,000 
ir išdalijome „Estonia” laivo ne
laimėje žuvusių keleivių šei
moms.

— Tai svarbūs darbai. Bet, 

grįžę iš Lietuvos, skundžiasi, 

kad ten niekas atvykusių iš 

užsienio nenori klausyti, ne

sidomi tuo, kas normaliame 

pasaulyje yra natūralu. Kaip 

jums sekasi šia linkme?

— Mums sekasi neblogai. 
Mūsų programomis žmonės su
sidomėję. Nebandome jų indok- 
rinuoti, bet siūlome kelis prob
lemų sprendimus. Svarbu, kad 
lygintų, svarstytų, ar siūlytų 
savo kelią. Jaunesnieji rodo 
entuziazmą, linkę savo jėgas il
gam laikui investuoti.

Turiu šūkį: nedejuokime — 
dirbkime. Nenorėkime per 
metus kitus atstatyti, kas per 50 
metų buvo griauta. Prieš 100 
metų Amerikoje buvo suirusi 
kapitalistinė sistema. Marksas, 
kritikuodamas ją, pasakė daug 
tiesos. Bet žmonės pakilo iš 
apačios, susikūrė „Progressive 
Movemant”. Kapitalizmas apsi
valė, nors ir dabar yra neigiamų 
reiškinių. Demokratijos kūri
mas yra amžinas procesas. Pra
ėjusiais metais Druskininkuose 
suruošėme seminarą centro san
tykiams su savivaldybėmis nag
rinėti. Atstovus atsiuntė visos 
frakcijos, centrinė valdžia, savi
valdybės. Diskusijos vyko drau
giškoje atmosferoje. Nesame 
politinė organizacija, dirbame 
su visais.

— Gaunate nemažas sumas 

iš Amerikos valdžios ir di

džiųjų fondų. Daug kam sun

ku suprasti, kodėl reikia vi

suomenės aukų.

— Be visuomenės aukų visas 
darbas sustotų. Kai kurioms iš
laidoms, kaip nuomai, apyskai
toms tikrinančioms įstaigoms, 
telefonams ir kitoms negalime 
naudoti fondų ir valdžios pinigų. 
Privačios aukos parodo, kad vi
suomenė mūsų darbą remia. Tu
rėdami visuomenės suaukotas 
sumas, galime kreiptis į fondus 
ir valdžią ir prašyti, kad kapi
talą didintų.

— Pokalbio pradžioje pa

minėjote savo politinę karje

rą Vašingtone. Gal ta pačia 

linkme pokalbį ir užbaikime. 

Ar neplanuojate grįžti į Ame

rikos didžiąją politiką?

— Nors mūsų fondas nėra po
litinė organizacija, bet, dirbda
mas jame, savo politinę patirtį 
stiprinu. Horizontas net praplatė
jo, nes daug tenka bendrauti ir

su demokratais. Netgi USBF 
taryboje šalia buvusio demo
kratų partijos pirmininko 
turime dabartinę demokratų 
partijos vicepirmininkę. Esu 
kviečiamas konsultuoti valdžios 
žmonėms, liudyti kongresinėse 
komisijose, daug bendrauju su 
spaudos žmonėmis. Taigi, nuo 
politikos nesu nutolęs. Jeigu 
respublikonai ir toliau stiprės 
Vašingtono politikoje, tai už 2-6 
metų gal ir panorėsiu sugrįžti į 
kokią nors valdžios poziciją.

— Ačiū už sunkų, bet labai 

reikalingą darbą ir už malo

nų pokalbį.

Regina Gasparonienė

„PAGALBOS LIETUVAI 

FONDO” PARAMA 

DEMOKRATIJAI

Gegužės pabaigoje Lietuvoje 
viešėjo Kalifornijos lietuvių 
kredito unijos valdytojas Albi
nas Markevičius su dukra Zina 
ir sūnum Marium. Lankydama
sis „Lietuvos aido” redakcijoje, 
A. Markevičius papasakojo apie 
Amerikos lietuvių įsteigtą Pa
galbos Lietuvai fondą. Sis fon
das veikia pagal Kalifornijos 
įstatymą, kuris leidžia aukoto
jams mokėti mažesnius mokes
čius. Fondas gali remti infor
macijos priemones, ypač tas, 
kurios sunkiau verčiasi, nes tai 
parama demokratijai. Pagalbos 
Lietuvai fondas gali būti ir 
testamentų vykdytoju — tinka
mai sutvarkius dokumentus, žy
miai sumažėja mokesčių dalis. 
Nemaža lietuvių yra pavedę 
fondui tvarkyti savo testa
mentus.

Fondas, rūpindamasis Rytų 
Lietuva, užsakė miestelių bib
liotekoms ir „Lietuvos aidą”.

(LA 06.02)

ATGAIVINA
LINININKYSTĖ

Mitybos specialistai siūlo 
gyvulinius riebalus keisti į 
augalinius. Prieš karą Lietuvoje 
kiekviena šeima valgė linų 
aliejų. 1939 m. Lietuvoje buvo 
auginami 86,000 hektarai linų. 
Sovietmečiu linų plotai vis 
mažėjo, linininkystė merdėjo.

1985 metais auginta apie 
34,000 hektarų, o 1993 m. buvo 
juodžiausi linininkystės metai 
— buvo pasėta tik 4,500 hekta
rų. Tuomet buvo nesureguliuo
tos, žemos supirkimo kainos, 
fabrikai linų derlių ėmė skolon.

Dabar linininkystė pradeda 
atsigauti. Obeliuose pradėjęs 
veikti aliejaus fabrikas žada 
supirkti visus ūkininkų sėme
nis. Linai vėl auginami ne tik 
Šakių, Pasvalio, Pakruojo ra
jonuose, bet ir Žemaitijoje, Rytų 
Lietuvoje. (LA, 06.21)

Tik „nedrožkime ilgo
1 y 99iešmo

Daug kartų kalbėta ir rašyta, 
kad šiuo metu galbūt paskutinė 
proga surinkti gyvų liudininkų 
pasakojimus apie II pasaulinio 
karo ir pokario metų įvykius, 
kitaip ta medžiaga dings kartu 
su amžinybės toliuose išnyks
tančiais asmenimis, tų įvykių 
liudininkais. Tiesa, pastarai
siais metais pagausėjo atsimi
nimų knygų ir straipsnių (vie
nas jų yra ir P. Vaičekausko 
atkarpa, spausdinama „Drau
ge”), ypač Lietuvoje. Kiekvienas 
„lašas” į mūsų tautos kančių 
marias, papildo jau buvusius ir 
suteikia tikresnį vaizdą, kurį 
ateities kartos galės tyrinėti ir 
vertinti.

I tą bendrą atminimų rinkimą 
labai vertingas įnašas yra ir du 
užmojai iš šiapus Atlanto: 
neseniai pradėtas vykdyti JAV 
LB Kultūros tarybos projektas 
kontaktuoti mūsų vyresniuo
sius, gyvenančius Amerikoje ir 
įrašyti į juosteles jų pasako
jimus apie pirmąją bolševikų 
okupaciją (juk tik tą vieną jie 
pergyveno), vėliau nacių val
dymą, bėgimą iš tėvynės, gyve
nimą pabėgėlių stovyklose 
Vokietijoje ir įsikūrimą šiame 
krašte. Antrąjį (iš dalies panašų) 
projektą ruošiasi vykdyti Tau
tos fondas, bet atsiminimai ren
kami Lietuvoje iš buvusių poli
tinių kalinių, tremtinių, parti
zanų. Reikia tikėtis, kad abu šie 
projektai bus neuždelsti, nes 
kiekviena pavėluota diena 
sumažina apklausinėtinų žmo
nių skaičių ir jie savo skaudžios 
patirties jau niekuomet neper
duos gyviesiems.

Pasigirsta skeptiškų balsų, 
kad tokių „istorijų” užrašymas 
ar spausdinimas yra tik laiko 
bei lėšų eikvojimas, nes mes jau 
visa tai esame daug kartų gir
dėję, gal net patys patyrę. Mes 
— taip! Tačiau neturime teisės 
kartoti savanaudišką posakį: 
„Po manęs, nors ir tvanas”. Kai 
vyksta svarbi byla teisme, tiek 
kaltintojai, tiek gynėjai 
apklausinėja daugybę net nela
bai svarbių liudininkų, kad 
teisėjas galėtų padaryti teisingą 
sprendimą. Panašiai ir šiuo 
atveju: juo daugiau žmonių 
pasisakys apie savo pergyve
nimus, tuo tikslesnę to laiko
tarpio istoriją galės ateitis 
parašyti.

Kad tokia istorija svarbi, 
rašoma „US Library of Con- 
gress” žurnale (July/August, 
1995), komentuojant britų isto

Danutė Bindokienė

riko Norman Davies straipsnį, 
spausdintą „The New York 
Review of Books” (š.in. 05.25, 
„Misunderstood Victory of 
Europe”). Davies teigia, kad, 
nepaisant gausybės išleistų is
torijos tomų ir 50 metų, pra
ėjusių nuo II pas. karo pabaigos, 
iki šiol dar nėra tikslios istorijos 
apie tą karą ir jo pasekmes Eu
ropoje. Iš dalies dėl to reikia 
kaltinti Sov. Sąjungą, griežtai 
kontroliavusią pavergtas tautas 
ir pasistengusią nutildyti tiesos 
žodį. Istorija, kuri buvo rašoma 
per pusšimti metų Rusijoje ir 
okupuotuose kraštuose, padik 
tuota taip, kad tarnautų bolše
vikų propagandai.

Karo pabaigos paminėjimuose 
buvo daug kartų teigta, kad 
Rusija neteko 20 mil. gyventojų 
nuo nacių rankos, bet, pasak 
Davies, tai klaidinanti informa
cija, nes bent 6 mil. rusų su
naikino pats Stalinas, o daugu
mas kitų žuvusių buvo Baltijos 
valstybėse, Gudijoje, Ukrainoje. 
Taip pat ir pagrindinio priešo — 
fašizmo —- įvaizdis netikslus, 
nes paprastai tvirtinama, kad 
naciai buvę tik vokiečiai. Iš 
tikrųjų Hitlerio dalinius sudarė 
daugelio tautybių kariai, o iki 
1945 m. SS divizijose buvo daug 
belgų, bų, italų, prancūzų, 
suomių, net rusų. Norman 
Davies lietuvių SS daliniuose 
nemini, nes tai buvo vienintelė 
vokiečių okupuota valstybė, 
pasipriešinusi šių dalinių 
sudarymui.

Davies teigia, kad daugumas 
vakariečių žino tik du faktus 
apie sovietus: Stalinas buvęs 
„gerųjų pusėje”, ir 20 milijonų 
rusų žuvo karo metu. Tiek Ry
tuose, tiek Vakaruose pamirš
tama, kad 1939 m. „neutralūs” 
sovietai padėjo naciams užka
riauti Rytų Europą (o kaip su 
Molotovo-Ribbentropo sutar
timi?). „Jei kas tuo metu gyveno 
Lenkijoje, Suomijoje, Rumuni
joje ar Baltijos valstybėse ir savo 
akimis matė Raudonosios armi
jos antplūdį į savo tėvynę, tikrai 
negalvojo, kad tai neutralios 
valstybės veiksmai”.

Davies straipsnį baigia prie
laida, kad dar nevėlu parašyti 
tikrąją to meto istoriją, nes Ry
tų Europa dabar laisva ir gali 
pasakyti teisybę. Manome, kad 
lietuviams gana „ilgą iešmą 
drožti”: reikia veikti. Mūsų 
tautos likimas per 50 okupacijos 
metų turi būti įrašytas į tuos 
būsimos istorijos tomus.

PARTIZANINIO
PASIPRIEŠINIMO

1944-1945 m. IŠTAKOS
POVILAS VAIČEKAUSKAS
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Iš karto viską supratau. Pamačiau vežimo vėžes. 

Gavę iš to pienininko maisto produktų, plius dar miltų 
maišą, jie susirado kažkieno arklį su ratais, viską čio
nai atvežė, išvertė po krūmu, o vežimą su arkliu paleido 
atgal. Kadangi jie buvo įkaušę ir, matyt, nebeturėjo jėgų 
pasiekti sutartą vietą, tai visi čia ir suvirto be sargy
bos, be nieko. Jie visai nekreipė dėmesio, kad miltų 
maišas visą kelią byrėjo ir NKVD-istams tiksliai žymėjo 
jų kelionės maršrutą. Išėjau į miško keliuką žvilgterėti, 
o ten jau ir be žiūronų pamačiau atsargiai slenkančius 
kareivius. NKVD artinasi, o mano vyrai miega! Pribė
gau prie vieno, purtau keltis, o jis tik kažką niurzgia 
ir nesikelia. Bandau žadinti kitą, vėl tas pats. Tik galų 
gale kai surėkiau: „rusai”, visi kaip elektros įgelti 
pašoka, griebiasi ginklų. „Fricas” staiga pradėjo loti, 
o mes visi, palikę palapinę ir miltus, paskubomis lėkėme 
gilyn į mišką. Greitai išgaravo vakarykštis samagonas, 
kai bandėme kitoje miško pusėje prasiveržti į kitus 
miškus. Turmiškis buvo apsuptas. Mes atsiradome lyg 
kokiame maiše, beveik jau užrištam, kur NKVD dali
niai, kaip kokią ranką įkišę vidun gali grabaliotis po 
mišką, kol pagaliau mus užtiks. Kita dalis mūsų būrio 
vyrų buvo ryšininkų įspėta ir į susitikimą prie „Didžio
sios Eglės” nebeėjo. Susidarė padėtis be išeities. Ką 
daryti? Musų jėgos nedidelės, šiek tiek daugiau, negu

dešimt vyrų, plius „Fricas”, kurį dabar jau turėjau prie 
savęs prisirišti, o, be to, apvynioti virvute ir jo snukį, 
kad be reikalo neišsižiotų ir nelotų.

Kodėl viskas taip išėjo? Kaip vėliau aiškinausi tos 
nakties įvykius, scenarijus buvo maždaug toks.

Tą naktį grįžo namo atostogų iš Raudonosios armi
jos dalinių vienas vietinių rusų kolonistų, užsitarnavęs 
net leitenanto laipsnį. Jo dėmesį patraukė skambi 
lietuviška dainos melodija, besiliejanti pro pusiau 
užtemdytą pieninės langą. Prislinkęs arčiau, jis paste
bėjo viduje geriančius partizanus. To jam užteko, kad 
skubiai nakčia nubėgtų į Skapiškį keletą kilometrų, 
sukeltų ant kojų NKVD dalinius, ne tik Skapiškyje, bet 
ir Kupiškyje bei kitur taip, kad masė kariuomenės bu
vo mesta, sunaikint saujelę partizanų. Viskuo kaltas 
buvo alkoholis. Atsileido vyrų drausmė, kuo ir 
pasinaudojo priešas.

Bet kaipgi mums ištrūkti iš to geležinio žiedo? Svars- 
tėm ir šiaip, ir taip, bet išeities neradom. Viena buvo 
aišku, tai kaip nors išsilaikyti ir likti gyviems nors iki 
vakaro. Rudens naktys palyginti tamsios. Pasinaudo
jus tamsa, pavieniai išsiskirsčius, gal kai kam ir pavyktų 
prasmukti pro apsupimo žiedą nepastebėtam. Bet svar
biausia sulaukti nakties! Kaip mes ir tikėjomės, jie pra
dėjo „šukuoti” Turmiškį. Taktika buvo išvaryti mus iš 
miško ir kur nors atviroje vietovėje visus sunaikinti. Ką 
gi mes turėjome daryti? Priėmėme, matyt, vienintelį tei
singą sprendimą; iš miško nebėgti, bet specialiai parink 
tose, paparčiais ir mažomis eglutėmis apžėlusiose, aikš
telėse gerai užsimaskuoti, prisileisti NKVD artėjančią 
eilę visai arti, smogti jai iš visų ginklų kartu ir veržtis 
tiktai pirmyn, bet ne atgal. Kol jie sutvarkys savo gre 
tas, kitoje vietoje vėl iš naujo užsimaskuoti ir laukti. 
Daug nešaudyti, taupyti šovinius ir ypač granatas. Mūsų

ginklai: lengvasis vokiškas kulkosvaidis, lengvas, prie 
vokiško karabino prisukamas granatsvaidis su keletu 
paprastų ir viena prieštankine granata, suomiškas 
automatas, du rusiški automatai su barabonėliais, du 
automatiški šautuvai dešimtukai, vienas rusiškas, o 
kitas vokiškas, kitų partizanų paprasti šautuvai, dau
giausia vokiški karabinai. Keli turėjo papildomai ilga
vamzdžius vokiškus parabelius. Turėjome ir rusišką 
raketniką, bet svarbiausia, ką turėjome, tai ryžtą gyvi 
nepasiduoti. Nedidelės buvo mūsų šovinių atsargos. Prie 
kulkosvaidžių buvo tik viena šovinių dėžė. Po 50 šovinių 
juostas apsikabinę turėjo pora kovotojų. Aš turėjau 
vokišką karabiną ir granatsvaidį. Šovininėje nešiojau
si 45 šovinius. Tiesa, buvo ir pora vokiškų automatų. 
Pirmąsyk mes užsimaskavome kažkur apie vidurį 
miško. Užsiklojome žolėmis ir medžių šakutėmis, ilgai 
gulėjome pasiruošę, pagal jie, treškindami sausas 
medžių šakeles, pamažu artėjo. Mūsų prasilaužimo linija 
buvo siaura, gal kokie 20 metrų eglyno. Treškančiųjų 
pusėn visai iš arti, gal kokių tik 15 metrų po vado 
automato seruos, sekunde vėliau, kirtome iš visų ginklų, 
sprogo puolamosios vokiškos granatos ir lyg kokie žali 
miško kupstai metėmės pirmyn. Dešinėje prabilo 
rusiškas kulkosvaidis, pradėjo traškėti rusiški automa
tai, bet mes visi sėkmingai sulindom į kitą eglyną. Toli 
palikome šautuvų, kulkosvaidžių ir automatų šūvius, 
jų sukeltą triukšmą. Greičiausiai jie patys gerokai nesu
vokė, kas čia atsitiko. Mūsų ugnis jiems buvo netikėtai 
stulbinanti. Atsidūrėme kitam gale miško. Sulindome 
į papartyną. Augo daug mažų eglaičių. Užsimaskavome. 
Laukėme labai, labai ilgai, galėjo būti gal kokia 4 valan 
da po pietų, kai pajutome, kad jie vėl prie mūsų artėja. 
Aš gulėjau su vilkiniu šunimi „Fricu” kraštinis, prie 
manęs visai netoli, tiesiog ranka pasiekiamas, tūnoio

„Grenadierius”, už jo su lengvuoju kulkosvaidžiu 
„Vlasovas”, o toliau kiti. Kaip ir pirmą kartą, taip ir 
dabar, „Fricas” dažnai krutėdavo, turėjau nemaža vargo, 
kol jį už odinės apykaklės prispausdavau prie žemės. Jo 
snukis buvo apvyniotas virvute. Aiškiai buvo matyti, 
kad pagyvenęs rusų kareivis, su truputį palengtu žemyn 
kulkosvaidžio vamzdžiu, neskubėdamas artinasi tiesiai 
prie manęs. Atrodo, kad visoje prie mūsų slenkančioje 
gretoje jis buvo kraštinis. „Fricas” pradėjo tiesiog žiauk- 
čioti ir, matyt, norėjo šokti ant to ruso. Atstumas vos 
tik keli metrai. Buvau nusitaikęs. Vokiškame šautuve, 
nuspaudžiant gaiduką yra pirmas pasipriešinimas. O 
toliau už jo spaudžiant būtų buvęs — šūvis...

Aš ir šiandien negaliu suprasti, kaip ten įvyko. Visų 
mūsų buvo susitarta, kad aš turėčiau užsidėjęs ant kara
bino granatsvaidį, su prieštankine granata ir kad iš jo 
šaučiau pirmutinis, o paskui ir visi. Širdis dunksėjo krū
tinėje, o aš tai taip ir neiššoviau, atleidau gaiduką. Tas 
pagyvenęs rusas su išblukusiais antpečiais kažkaip 
priėjo priešais mane augusią nedidelę eglaitę, tarsi stab
telėjo, norėjo ją apeiti iš tos pusės, kur aš gulėjau, bet 
paskui, kažin kaip keistai knaptelėjo, apžergė ją nu 
braukdamas ir staiga nusisuko į kairę, mane aplenk 
damas. Tuo metu akies krašteliu tik pamačiau, kaip 
mano draugų ginklų vamzdžiai, apkaišyti paparčiais, 
grėsmingai į jį pasisuko. Pasidavęs į kairę, už kelių 
žingsnių, jau už mano nugaros, jis laikėsi savo anks
tesnės distancijos ir toliau vėl žingsniavo, kartu su kitais 
kareiviais košdamas mišką. Kai įtampa atslūgo, jau 
vakarop ir mes pajudėjome iš to papartyno, aš nuėmiau 
nuo vokiško karabino prisuktą granatsvaidį su ta prieš
tankine granata.

(Bus daugiau)
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LIETUVIU TELKINIAI

MICHIANA, IN

JAV LB MICHIANOS
APYLINKĖS ŽINIOS

JAV LB Michianos apylinkė 
sėkmingai pradėjo savo 4-tus 
veiklos metus. Birželio 11 d., 
kartu su Union Pier Lietuvių 
klubo nariais, buvo suruoštas 
birželio įvykių minėjimas Ka- 
raičių „Gintaro” vasarvietės 
patalpose. Šv. Mišias aukojo ir 
pamokslą pasakė Tėvas Juozas 
Vaišnys. Tuoj po šv. Mišių gau
siai susirinkusieji turėjo progos 
pasiklausyti žurnalisto Vytau
to Kasniūno išgyvenimų 
komunistų laikais ir žurnalistės 
Aldonos Jurkutės, kurios 
tremtinių laiškų skaitymas iki 
ašarų sujaudino klausytojus. Po 
to vyko LB Michianos apylinkės 
metinis susirinkimas, kurį pra
dėjo ir pravedė valdybos pirmi
ninko pareigas einantis Algir
das Karaitis. Susirinkimui 
pirmininkauti buvo pakviestas 
Jonas Vaznelis, sekretoriauti 
Edmundas Vengianskas. Apie 
apylinkės veiklą platesnį prane
šimą padarė A. Karaitis, apie 
Lietuvos našlaičių namų „Lop
šelis” globą ir aukų tvarkymą 
kalbėjo Regina Vaitkienė. 
Kontrolės komisi’"® pirmi
ninkas E. Vengiansi pranešė, 
kad finansiniai reikalai buvo 
kruopščiai ir tvarkingai 
vedami; iždininkui Kaziui 
Miecevičiui buvo išreikšta 
padėka.

Šių metų valdybą sudaro: 
pirmininkė — Jadvyga Gied
raitienė, vicepirmininkai — 
Algirdas Karaitis ir Jonas 
Vaznelis, sekretorius — Jonas 
Mockaitis, iždininkas — Kazys 
Miecevičius, kultūros ir rengi
nių reikalams — Vytautas 
Linartas.

LB Michianos apylinkė 
palyginti jauna (įkurta 1992 m.) 
ir pernai vasarą neteko dviejų 
labai aktyvių narių (Albinas ir 
Angelė Karniai persikėlė į 
Floridą), tačiau jos nariai yra 
pilni pasiryžimo sėkmingai tęsti 
pradėtą darbą, reikšmingai 
prisidėti prie LB Krašto valdy
bos užsibrėžtų tikslų įgyven
dinimo, darniai bendradar
biaujant su kitomis apylinkės 
lietuvių draugijomis. Akivaiz
du, kad Lietuvių Bendruomenė 
yra didelės svarbos organizacija, 
vienintelė, kuri jungia 
visokeriopos ideologijos ir įvai
rių pažiūrų lietuvius. Jos veikla 
užtikrina lietuvybės išlaikymą 
užsienio lietuvių tarpe.

Po susirinkimo dalyviai dar 
vaišinosi ir bendravo gražioje 
„Gintaro” vasarvietės aplin
koje.

* * *

Dr. Jonas Valantiejus buvo 
nepaprastas žmogus — tai jo 
buvusių pacientų ir pažįstamų 
nuomonė. Geraširdis, adoptavęs 
su žmona 12 su negaliomis 
vaikų, savo gyvenimą pašventė 
lengvinti, kur tik galėjo, žmonių 
kentėjimus. Dėl to nestebėtina, 
kad jo mirties 10 metų sukakty
je jį prisiminti šv. Mišiomis į 
New Buffalo katalikų bažnyčią 
prisirinko minia žmonių, beveik 
pusė jų buvo apylinkės lietuviai, 
kurie giedojo Marija, Marija. 
Parapijos klebonas savo kalboj 
paminėjo jo prasmingą gyve
nimą ir darbus. Po šv. Mišių visi 
nuvyko į kapus, kur susitel
kimas buvo užbaigtas, giedant 
„Lietuva brangi mano tėvyne”. 
Dr. Valantiejaus našlė pakvietė 
visus dalyvius į savo ūkį, kur 
prie skanių priešpiečių, gražioj 
gamtoj buvo proga pabendrauti, 
prisiminti a.a. dr. Valantiejų, 
kurio kilnus gyvenimas gali 
likti įkvėpimu daugeliui 
žmonių.

J.K.G.

PHOENIX, AZ
PAMINĖTAS BAISUSIS 

BIRŽELIS

LB Arizonos apylinkės inicia
tyva birželio 11 dieną, sekma
dienį, Our lady of Guadalupe 
koplyčioje labai kukliai, bet 
nuoširdžiai, buvo paminėtos 
Baisaus Birželio 54-tosios me
tinės. Prie altoriaus pastatyta 
juodu kaspinu perrišta tautinė 
vėliava ir gedulo žvakė visiems 
priminė tragiškų mūsų brolių ir 
seserų likimą šalto Sibiro 
tremtyje.

Šv. Mišias už Sibiro kankinius 
aukojo arkivyskupas Paulius 
Marcinkus, o apylinkės atstovė 
Viktorija Zakarienė, trumpu žo
džiu peržvelgus ištremtųjų kan
čios kelius, ragino klausytojus 
nepamiršti, kad tame pat Sibi
re dar yra nemažai lietuvių, ku
riems mūsų materialinė bei 
moralinė pagalba yra labai rei
kalinga.

TELEGRAMOS

KARALIAUČIAUS

REIKALU

Amerikos Baltų Lygos pirmi
ninkei Angelei Nelsienei para
ginus, LB Arizonos apylinkės 
valdyba suorganizavo Karaliau
čiaus srities demilitarizavimo 
klausimu telegramų vajų, kuris 
buvo labai sėkmingas. Savo dis- 
triktų Atstovų Rūmų nariams 
buvo nusiųsta 17 telegramų ir 9 
laiškai. Tai yra gražūs skaičiai 
iš šio nedidelio lietuvių telkinio.

PARAMA NAŠLAIČIAMS 

LIETUVOJE

Birželio 4 dieną, sekmadienį, 
tuoj po pamaldų, Phoenix Lietu
vių Katalikų misija koplyčios 
svetainėje suruošė laimėjimus ir 
gautą pelną skyrė LB Arizonos 
apylinkei, kuri yra įsiparei
gojusi šelpti 8 našlaičius Lietu
voje. Laimėjimų ruošimui 
daugiausia pasidarbavo Aldona 
Klemkienė ir Janina Youršienė.

ARKIVYSKUPO

VARDINĖS

Lietuvių Katalikų misija bir
želio 25 dieną, sekmadienį, pa
gerbdama savo dvasios vadovą 
arkivyskupą Paulių Marcinkų, 
iškilmingai šventė jo vardo 
dieną. Pačiam solenizantui asis
tuojant, koplyčioje šv. Mišias 
aukojo ir gražų pamokslą 
pasakė arkivyskupo svečias, 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos Marųuette Parke, Čikagoje, 
klebonas kun. Jonas Kuzinskas.

Ta proga koplyčios svetainėje 
gražiai paruoštos vaišės praėjo 
džiugia ir pakilia nuotaika. 
Misijos komiteto pirmininkė 
Aldona Klemkienė visų susirin
kusių vardu pareiškusi arkivys
kupui geriausius linkėjimus, 
dėkojo jam už didelį pasi
aukojimą teikiant dvasinį 
patarnavimą šiai nedidelei 
lietuvių grupei. Ji taip pat 
pranešė, kad jo vardu misija 
šiemet vėl paskyrė 1,000 dolerių 
auką Šv. Kazimiero kolegijai 
Romoje.

Vikt. Z.
*

GARY, INDIANA
MINĖJOME BAISŲJĮ 

BIRŽELĮ

JAV LB East Chicago apylin
kės valdyba kasmet ruošia Bai
siojo Birželio minėjimą. Lietu
vių tautos nelaimė, prasidėjusi 
1940 metais sovietine okupa
cija, buvo tik pradžia rusų 
niekšiško plano palikti Lietuvą 
be lietuvių. 1941 metais prasi
dėjusios deportacijos buvo tęsia

Po Baisiojo Birželio minėjimo Gary, Indianoje. Iš k. — Leonas Dambrauskas, Giedrius Jusevičius, 
prel. Ignas Urbonas, dr. Palmyra Jusevičienė, dr. Robertas Jusevičius, Birutė Vilutienė ir An
tanas Vilutis.

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja (vairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

mos Antrajam pasauliniam ka
rui pasibaigus. Atkaklus parti
zanų pasipriešinimas laikinai 
pristabdė rusų savivaliavimą, 
bet geležinei uždangai nusilei
dus centrinėje Europoje, jų 
likimas buvo beviltiškas. 
Nemoralios imperijos kūrėjai 
išžudė ketvirtadalį lietuvių 
tautos.

Mes privalome niekuomet ne
užmiršti laisvę mylinčių lietu
vių, ištremtų į Sibirą, nukan
kintų kalėjimuose ir žuvusių 
nelygioje kovoje su negailes
tingu priešu. Nemorali imperi
ja sugriuvo. Daug tautų atgavo 
nepriklausomybę, bet nusikal
tėliai, žudę nekaltus žmones, 
yra laisvi. Kolonistai, užėmę iš
tremtųjų namus, nenori grįžti į 
savo kraštą, bet reikalauja pen
sijų už savo pragaištingą darbą. 
Kur yra karo nusikaltėlių 
teismai, kaltintojai ir teisėjai? 
Kodėl neteisiami baisiosios 
imperijos nusikaltėliai?

Minėjimas buvo ruošiamas 
birželio 11 d. Šv. Kazimiero 
parapijos patalpose, Gary. Už 
Sibiro tremtinius, laisvės kovo
tojus ir kankinius šv. Mišias 
aukojo ir įspūdingą pamokslą 
pasakė prel. Ignas Urbonas. Mi
šių aukas prie altoriaus nešė 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sios Audra Pečiulytė ir Natalija 
Valeikaitė. Mišių metu giedojo 
parapijos choras. Vėliau, minė
jimas buvo tęsiamas parapijos 
salėje. Savo įžanginėje kalboje 
apylinkės pirm. Birutė Vilu
tienė trumpai apžvelgė Baisio
jo Birželio reikšmę ir šiandie
ninės Lietuvos rūpesčius. Ji įsi
tikinusi, kad jaunoji karta, 
išauginta laisvos Lietuvos 
mokyklose, parodys daugiau 
tėvynės meilės ir pasiaukojimo. 
„Mes turime daug gerų mokslo 
institucijų ir talentingų, pasi
šventusių lektorių, norinčių 
gerai išauklėti Lietuvos 
jaunimą”, — tęsė pirmininkė, 
pakviesdama kalbėti Kauno 
Technologijos universiteto 
socialinės valdybos katedros 
vedėją prof. hab. dr. Palmirą Ju
cevičienę. Vėliau kalbėjo jos 
vyras, Vytauto Didžiojo uni
versiteto docentas, dr. Robertas 
Jucevičius ir jų sūnus, Vytauto 
Didžiojo universiteto studentas, 
Giedrius Jucevičius. Abu profe
soriai Jucevičiai yra Fulbright 
Scholars Purdue universitete.

Kartu su mumis prelegentai 
išgyveno Lietuvos kančių is

No One OffersYou 
More of Eastern Europe!
Over the past few years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive netvvork of 
destinations in Eastern Europe, with Warsaw as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linked 
with LOT's transatlantic route, giving passengers 
Irom Nevv York, Newark and Chicago easy access

to Riga, Tallinn, Moscovv, St. Petersburg, Kiev, Lvov, 
Minsk and VILNIU8,, LITHU ANIA.

Take advantage of LOT's low fares, the luxury of 
LOT's fleet of nevv Boeings and ATRs and the com- 
fort of the nevv International terminai at Warsaw 
Okecie Airport. Make your reservations todayl

Information, reservations and t.cket sales at the offices of LOT POLISH AIRLINES or your local Travel Agent.

4«umw<
Nevv York: 212-869-1074.

Chicago 312-236-3388.
Los Angeles: 213-934-51 SI.

Montreal, P.Q.: 514-844-2674
Toronto, Ont.: 416-236-4242. 

Toll-free 800 223-0593.

toriją, kartu su mumis jie gė
rėjosi atgauta nepriklausomybe 
ir rūpinosi neaiškia ateitimi. Jų 
kalbose buvo daug atvirumo, 
nuoširdumo, visų Lietuvos 
gyvenimo etapų supratimo, o 
ypač daug optimizmo. Klausy
damiesi apie dideliais šuoliais 
daromą pažangą moksle, pramo
nėje ir prekyboje, mes noriai su
tikom su kalbėtojų teigimais ir 
jautėme jiems padėką už mūsų 
minčių pragiedrinimą.

GEGUŽINĖ

Tradicinė apylinkės gegužinė 
rugsėjo 3 d., 1 vai. p.p., vyks 
Vilučių sodyboje, 1143 South- 
view Dr., Schererville, IN.

LB APYLINKES VALDYBA

LB East Chicago apylinkės 
valdybą šiais metais sudaro: 
Birutė Vilutienė — pirmininkė, 
Juozas Neverauskas, Roma 
Dambrauskienė, Kristina 
Dambrauskaitė ir Vladas 
Ruzgą.

B.V.

PUTNAM, CT

SUSITIKIMO ŠVENTĖ 
PUTNAME

Jau artėja liepos 23 diena. Vėl 
rinksimės nuostabioje Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seselių 
sodyboje pabendrauti su savo 
pažįstamais, užmegzti naujas 
pažintis su lietuviais ir pasi
džiaugti Neringos stovyklos 
kuriamu grožiu lietuviško jau
nimo judesyje ir dainoj. Ši šven
tė prasidės 11 vai. šventomis 
Mišiomis, kurių pagrindinis 
koncelebrantas bus Tėvas Ju
lius Sasnauskas, OFM, įšven
tintas kunigu šiais metais 
Sekminių dieną Toronte. Dėko
sime Dievui už mums suteiktą 
pabendravimo džiaugsmą, už 
naują Dvasinio atsinaujinimo 
centrą, kuris Putnamo seselių 
rūpesčiu ir išeivių lietuvių au
komis pastatytas Kaune ir ku
riame jau darbuojasi kelios Lie
tuvos seselės. Tai bus dvasinis 
švyturys Lietuvos sugrįžimo ke
lyje i gyvenimą, pagrįstą Dievo
ir artimo meile, darbštumu, as
meniniu atsakomingumu ir ini
ciatyva. t

Po Mišių pasivaišinsime sese
lių ir jų rėmėjų paruoštais lie

tuviškais skanumynais, pasi
grožėsime įvairiomis parodomis, 
laimėsime daug laimikių turtin
goje ir gražioje loterijoje. 3 vai. 
po pietų Neringos stovyklauto
jai džiugins mus savo išradingu
mu, kaip ir kasmet, įpindami į 
tautinius šokius naujo turinio. 
Po to nuleisime vėliavas, valan
dėlei susikaupsime bendroje 
maldoje už Lietuvą ir paklausy
sime, kas iš mūsų bus laimėjęs 
didžiųjų laimikių traukime, ku
rių pirmasis yra Šimkų bendro
vės (Hartford, CT) dovanota ke
lionė į Lietuvą. Pasigardžiavę 
seselių paruoštais užkandžiais 
ir kavute, susikrausime į savo 
atminimus visus šios šventės 
džiaugsmus bei malonumus ir 
vyksime namo.

Dalyvaudami šioje šventėje, 
ne tik maloniai pabendrausime 
su savo draugais ir pažįstamais, 
ne tik išreikšime savo pritarimą 
nenuilstamiems seselių apašta
lavimo darbams, norą jas pa
remti malda, darbu ir auka, bet 
taip pat sutvirtinsime ir savo 
viltį, kad ateitis vis labiau 
skaidrės, žmonėms vis ryžtinę 
giau žengiant tuo keliu, kuriuo 
mus veda Kristaus Evangelija.

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserys yra šios vilties židinys. 
Jos skiria savo darbą ir gyve
nimą, kad Lietuva, mes ir visi 
jų artimieji artėtų į Dievo kara
lystę. Argi jos skirtų šiam tiks
lui visą savo gyvenimą, jei neti
kėtų, kad su Dievo pagalba tai 
tikrai įvykdoma? Ši jų ruošiama 
lietuvių susitikimo šventė yra 
jų tikėjimo šviesus spindulys. 
Atvykę į šį susibūrimą, pajusi
me, kad ir šių dienų kasdieny
bės bangavime artėjame prie 
kits kito. Todėl atvykime į mū
sų brangių seselių ruošiamą 
susitikimo šventę ir pamaty
kime, pajuskime, kad nesame 
vieni, kad mūsų lietuviška 
šeima yra tikrai didelė, kad mes 
vis esame artimi kits kitam, kad 
mūsų ryšiai vis stiprėja. Atvy
kime parsigabenti savo gyveni
mo darželiui Seselių sėjamos šių 
ryšių sėklos!

Č. Masaitis

• 1980 m. gegužės 18 d. 
Mount St. Helens ugniakalnis 
Washington valstijoje išsiveržė 
po 123 metų „tylos” ir sunaiki
no apylinkes maždaug 30 mylių 
spinduliu.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

OAK LAWN 
REALTY 
6253 W. 95 St 
Oak Lawn, IL 60453

Bu*. 708-499-7000 
Fax. 708489-7006

Rm. 312-778-3971 
Pager 312-3080307

CONDO FOR SALE
9840 S. Pulaskl Rd„

Oak Lawn, IL
1 bdrm, 3rd fl., elevator bldg. 
Very nice condition; $53,000. 

Low taxes. Call:
McKey A Poagua

312-238-8448 or 708-422-1805

HISČELfcANEOUft

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-770-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

1O°/o—20%—30% pigiau mokėsit 
oas mus už apdraudąnuo ugnies, 
aip pat ir už automobilio 
jraudimą.

FRANK ZAPOUS 
32081/* Weet 95th Street 

Tel. (708) 424-8054 
(312)581-8654

J K S CONSTRUCTION •'
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

Take
Stock _ , 
ln America

SAHNGS
BONDS

A pubbc scrvicc of this ncwspapcr

// SAULUTĖ", LIETUVOS VAIKŲ 
GLOBOS BŪRELIS

reiškia užuojautą A.A. GAILUTĖS MARIŪNAITĖS artimie
siems ir dėkoja jos Tėveliams už auką su šiuo prierašu:

Marija ir Viktoras Mariūnai jų dukters a.a. Gailutės 
Marijos šermenyse gautas aukas, naudotinas tėvų nuožiū
ra, paskyrė Gailutės atminimui Lietuvos našlaičiams per 
„Saulutę", aukotojams nuoširdžiai dėkodami.

Aukotojai, be tų, kurie skyrė aukas šv. Mišioms: 
Liuda ir Algis Rugieniai su šeima $150, Regina ir Riman

tas Griškeliai $100, Regina ir Edas Modestai $100, Algis ir 
Violeta Modestai $50, Viktoras Stankus $25, jonas Nasvytis 
su šeima $25, Aurelija Balašaitienė $20, Dana ir Vytas Mige
liai $20, Rimas Laniauskas $20, Eglė ir Marius Laniauskai 
$20, Erich ir Edith Biermann $20; Peter Kampe ir šeima $15, 
Leokadija ir Mečys Baliai $10, Rita Balytė $10, Adelė ir Alfon
sas Baliūnai $10, Teresė ir Ignas Beržinskai $10, A. 
Giedraitienė $10, Janavičius $10, E. ir B. Juodėnai $10, J. ir 
V. Klimaičiai $10, Adolfina Malėnienė $10, J. ir M. Mikoniai 
$10, Ana Skardienė $10, Jonas ir Adelė Šiaučiūnai $10, 
Kazimiera Vaičeliūnienė $10, J. ir O. Žilioniai $10, Izabelė 
Jonaitienė $5, R. ir Donatas Nasvyčiai $5, Dana ir Algis Pen- 
kauskai $5.

Iš viso $720.

Vilniaus Universiteto Delnų 
Ir šoklų ansamblis

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sbde, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, Į 
šventę, Kadrilis ir polka, Jauni
mo šokis.

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

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

HELP WANTED

Needed experienced people 
for cleaning. Will train if 
needed. Mušt have a car. Rage
Nad, 708-504-7172.

Banking 
TELLER

(Full time and Part-time positions) 
Applicants mušt possess good 
commumcation skills and enjoy 
working with customers. Previous 
banking and Computer experience 
is a plūs. Salary commensurate 
with experience, plūs competetive 
benefits. Oualified applicants app- 
ly at:

Lemont National Bank 
310 Matot St.

Lemont, IL 80430 
(708) 287-2241

FOR RENT

Išnuomojamas 3 kamb. butas
71 St. ir Mozart Avė. apyl. 

.vienam arba dviem pensininkams.
Kreiptis: 7136 S. Mozart Avė.

Prie 68 St. Ir Kedzle Avė. 14 
nuomojamas 3 kamb. butas, 
šiluma ir visi virtuvės įrengimai. 
$350. Tel. 708-425-7160.

vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. %

Kasetė — stereo, 1989. 
Kasetės kaina 10 dol., Illinois 
gyventojams Tax 0.88 et. Per
siuntimo išlaidos: USA —- 3 dol.; 
Canada — 4 dol.

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS

4848 W. 63rd St. 
Chicago, IL 80820

I
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RENGINIAI ČIKAGOJE
Liepos 16 d. Amerikos 

Lietuvių Tautinės s-gos metinė 
gegužinė Ateitininkų namuose, 
Lemonte.

— Lietuvių Karių veteranų 
sąjungos „Ramovė” organizuo
jama išvyka ir iškilmės prie 
Lietuvos prezidentų garbei 
eglučių International Friend- 
ship Gardens, Michigan City, 
Indianoje.

—Mūzos Rubackytės, Paryžiu
je gyvenančios pianistės koncer
tas Jaunimo centre 3 vai. p.p. 
Rengia „Margutis”.

Liepos 30 d'. — „Draugo” 
gegužinė Marijonų sodyboje, 
Čikagoje.

Rugpjūčio 6 d. — Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Čika
gos skyriaus gegužinė 1 v. p.p. 
Vlado ir Lydijos Šoliūnų rezi
dencijoje, Willow Springs, IL.

Rugpjūčio 13 d. — Ateitinin
kų namų gegužinė Ateitininkų 
namuose ir sode, Lemonte.

— Vytauto Didž. šaulių rink
tinės gegužinė Šaulių namuose. 
Pradžia 12 vai.

Rugpjūčio 20 d. — Pasaulio 
Lietuvių centro gegužinė ir lo
terijos laimėjimų traukimas.

Rugpjūčio 27 d. — Illinois 
Lietuvių Respublikonų lygos ge
gužinė Lietuvių centre, 
Lemonte.

— BALFo metinė gegužinė 
Jaunimo centre.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus metinė gegužinė New 
Buffalo, Michigan.

Rugsėjo 2 d. — Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio 
ir ML Fondo suvažiavimas Bal
zeko Lietuvių Kultūros muzie
jaus patalpose.

Rugsėjo 3 d. — Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio 
ir ML Fondo suvažiavimas Bal
zeko Lietuvių Kultūros muzie
jaus patalpose.

— Gegužinė „Trimitui” pa
remti Šaulių namuose. Pradžia 
12 vai.

Rugsėjo 4 d. — ALTo Čikagos 
skyriaus gegužinė Anio ir Aldo
nos Grinių sodyboje, Lockport, 
IL. Pradžia 12 vai.

Rugsėjo 7-10 d. — Santaros 
— Šviesos 42-sis suvažiavi
mas Camp Ranora, Watervliet, 
Michigan.

Rugsėjo 10 d. — Tautos šven
tės minėjimais 1 vai. p.p. Šaulių 
namuose. Rengia Vytauto Didž. 
šaulių rinktinė.

— Korp! „Gajos” jubiliejinė 
šventė Ateitininkų namuose, 
Lemonte.

— LB Lemonto apylinkės ge
gužinė Lietuvių centre, 
Lemonte.

STAIGI MIRTIS
Netikėta ir staigi Gailutės 

Marijos Mariūnaitės mirtis su
jaudino Clevelando lietuvius, 
sujaudino ir jos bendradarbius. 
Jos viršininkas taip p^akė: 
„Kiekvienais metais ji vykdavo 
atgal prie Baltijos vienam 
mėnesiui ne atostogauti, bet 
išnaudoti progą pagelbėti savo 
tėvynei, ypač jos vaikams. Šį 
gegužės mėnesį ji planavo vėl 
vykti, lydėdama medikų grupę 
į Lietuvą, į Klaipėdą, atidaryti 
ten vaikų skyrių ligoninėje. Ne
laimei, to negalės jau būti. Gai
lutė Mariūnaitė netikėtai mirė 
sausio 23 dieną.

Gailutė gimė 1940 m. Lietuvo
je. Ji ir jos šeima emigravo į 
JAV 1949 m. Apsigyveno Cleve- 
lande, Gailutės meilė vaikams 
paskatino ją tapti mokytoja. Bet 
netrukus ją patraukė socialinės 
globos darbas. Gailutė šioje ap
skrityje pradėjo dirbti Met- 
zenbaumo vaikų centre. Gavu
si socialinio darbo magistrės 
(MSW) laipsnį, ji įsikūrė Jane 
Edna Hunter pastate, pirma įsi
jungusi į Sex Abuse vienetą, o 
paskui į vaikų našlaičių globos 
tarnybą.

Sakyti, kad Gailutės parink
ti našlaičių globos tėvai (Foster 
parents) ja rėmėsi, būtų labai 
menkinantis teigimas: jie labai 
gerbė ją („they adored her”). Jos

Rugsėjo 17 d. — Tauragės 
Lietuvių klubo gegužinė Šaulių 
namuose.

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos gegužinė Lietuvių 
centre, Lemonte.

Rugsėjo 22 d. — „Las Vegas 
naktys” Lietuvių centre, 
Lemonte.

Rugsėjo 23 d. — „Las Vegas 
naktys” Lietuvių centre, Le
monte.

Rugsėjo 24 d. — Metinis 
„Draugo” banketas Martiniųue 
pokylių salėje.

Spalio 1 d. — Zarasiškių 
klubo gegužinė Šaulių namuo
se, Čikagoje.

— Šv. Pranciškaus Seserų vie
nuolijos rėmėjų seimas Marijo
nų vienuolijos patalpose, Čika
goje. 11 vai. šv. Mišios. 1:30 vai. 
p.p. pietūs, registracija ir 
posėdis.

Spalio 8 d. — Lituanistinių 
mokyklų mokytojų pagerbimas 
Lietuvių centre, Lemonte. Ren
gia Amerikos Lietuvių Tautinė 
sąjunga.

Spalio 14 d. — Lietuvos Duk
terų dr-jos pokylis Jaunimo cen
tre. Pradžia 7 v.v.

Spalio 15 d. — Karinės ir 
tautinės minties spaudai Lietu
voje paremti kavutė — popietė 
Šaulių namuose. Rengia Lie
tuvių karių veteranų sąjunga 
„Ramovė”.

— Rudens madų paroda Lie
tuvių centre, Lemonte.

Spalio 21 d, — Lietuvių fon
do pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte.

Spalio 22 d. — „Draugą” 
paremti jaunųjų talentų popietė 
3 v. p.p. Jaunimo centre.

— Vytauto Didž. šaulių rink
tinės gegužinė Šaulių namuose. 
Pradžia'12 vai.

Spalio 27 d. — Suvalkiečių 
draugijos metinis narių susirin- 
knpas Z. Kojak svetainėje.

Spalio 28 d. — „Puota Jūros 
dugne” — metinis jūrų skauti- 
jos pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos metinis atstovų suvažiavi
mas Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus patalpose, 6500 So. 
Pulaski Road, Čikagoje.

— Čikagos Lietuvių Moterų 
klubo „Rudens madų” paroda ir 
priešpiečiai (Šalpos fondo nau
dai) Oak Lawn Hilton viešbuty
je. Pradžia 11:30 vai. r.

Spalio 29 d. — Anglijos lietu
vių klubo narių susirinkimas 
Jaunimo centre. 11:15 vai. r. šv. 
Mišios už mirusius narius.

Lapkričio 4 d. — Lithuanian 
Mercy Lift lėšų telkimo pokylis

Gailutė Marija Mariūnaitė.

bendradarbiai stebisi, kaip svar
bi ji buvo globos tėvams.

Gailutės meilė mūsų apskri
ties vaikams prilygo titftai jos 
pasiryžimui pagerinti gyvenimo 
sąlygas Lietuvos žmonėms. Šį 
faktą pripažįstant, Klaipėdos li
goninės vaikų skyriuje bus prit
virtinta lentelė su jos vardu. 
Nuo jos šeimos narių, jos parapi
jos ir vietos Lietuvių bendruo
menės iki jos bendradarbių ir 
globos tėvų, visi jos skaudžiai 
pasigesime”.

Straipsnis paimtas iš „News 
Notės”.

Ron Lutz 

Cuyahoga apskrities
Globos įstaigos viršininkas

LITHUANIAN FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
NATIONAL FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
ILLINOIS FUNERAL DIRECTORS ASSOOATION 
FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION OF GREATER CHICAGO 
WILL COUNTY FUNERAL DIRECTORS ASSOCIATION 
BETTER BUSINESS BUREAU OF NORTHERN ILLINOIS

Cafe Brauer, Lincoln Park, 
Čikagoje.

— Lietuvių Golfo klubo poky
lis Lietuvių centre, Lemonte.

Lapkričio 5 d.- JAV LB 
Kultūros tarybos Premįjų šven
tė Jaunimo centre.

Lapkričio 11 d. — Lietuvių 
Operos tradicinis balius Jauni
mo centre su choro atliekama 
programa ir laimingųjų bilietų 
traukimais.

— LB Lemonte apylinkės po
būvis Lietuvių centre, Lemonte.

Lapkričio 12 d. — Panevėžie
čių klubo narių susirinkimas 12 
vai. Jaunimo centre. 11:15 vai. 
r. šv. Mišios už mirusius narius 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

— Vytauto Didž. šaulių rink
tinės gegužinė Šaulių namuose, 
Pradžia 12 vai.

Lapkričio 18 d. — Draugo 

fondo metinis narių suvažiavi
mas 10 vai. r. Jaunimo centro 
maž. salėje.

— Draugo fondo pokylis 7 vai. 
vak. Jaunimo centro didž. 
salėje.

— „Lituanica” — „Liths” fut
bolo klubo metinis pokylis 
Lietuvių centre, Lemonte.

Lapkričio 19 d. — Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 77 metų 
sukakties minėjimas Šaulių na
muose. Rengia Lietuvių Karių 
veteranų s-ga „Ramovė”.

Lapkričio 26 d. — Tilžės 

Akto paskelbimo 77 metų su
kakties minėjimas Šaulių na
muose, Čikagoje. Pradžia 2 vai. 
p.p. Rengia Mažosios Lietuvos 
Rezistencinis sąjūdis.

Gruodžio 1 d. — „Sampano 
priėmimas”. Rengia „Lietuvos 
Vaikų vilties” komitetas.

Gruodžio 2 d. — „Mugė — 

Bazaras” Lietuvių centre, 
Lemonte.

Gruodžio 3 d. — ,»Mugė — 
Bazaras” Lietuvių centre, 
Lemonte.

— Tauragės Lietuvių klubo 
metinis narių susirinkimas 
Šaulių namuose.

Gruodžio 9 d.* — Labdaros 
vakaras „Seklyčioje”. Rengia 
JAV LB Socialinių reikalų 
taryba.

Gruodžio 10 d. — Kūčios 
Šaulių namuose 2 v. p.p. Rengia 
Vytauto Didž. šaulių rinktinė.

Gruodžio 16 d. — Maironio 
lituanistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė Lietuvių centre, 
Lemonte.

Gruodžio 23 d. — Lietuvių 
centro Kūčios, Lemonte.

Gruodžio 31 d. — PLC Nau
jųjų Metų sutikimas Lietuvių 
centre, Lemonte.

— Naujųjų Metų sutikimas 
Šaulių namuose. Ruošia Vytau
to Didž. šaulių rinktinė. Pradžia 
7 v.v.

— Lietuvių Operos Naujųjų 
Metų sutikimas Jaunimo 
centre.

ATIDAROME NAUJAS DURIS, KAD GALĖTUMĖM JUMS 
DAR GERIAU PATARNAUTO

Su džiaugsmu pranešame, kad dvi seniausios šios apylinkės laidojimo įstaigos — 
PETKUS FUNERAL HOMES ir BRADY GILL FUNERAL HOMES — susijungė, 
norėdamos palaikyti aukštą patarnavimo lygį. Mūsų paslaugos skiriamos patogumui 
šeimų, kurios išsikėlė j priemiesčius. Taip pat norime palaikyti prieinamas kainas mūsų 
klientams.

PETKUS FUNERAL HOMES jums patarnaus šiose vietovėse:
2929 WEST 87th ST 16600 S. OAK PARK AVĖ.
EVERGREEN PARK, IL ir TINLEY PARK, IL.

Telefonų numeriai tie patys. Mūsų įstaigos ir toliau suteiks jums profesionalias 
paslaugas. DONALD A. PETKUS, DONALD M. PETKUS, DARIUS MARCHERTAS ir 
MARIUS BUIVYDAS asmeniškai patarnaus kiekvienam mūsų klientui.

Dėkojame visiems už pasitikėjimą.

PETKUS FUNERAL HOMES 
Patarnauja jums šiose vietovėse;

2533 W. 71 St., Chicago, IL 60629
12401 S. Archer Avė., Lemont, IL 60439 

5940 W. 35 St., Cicero, D 60650
10201 S. Robertą Rd., Palos Hills, IL 60465 

Tel. 800-994-7600
PETKUS IR SŪNUS

Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 m.

„DRAUGO” RĖMĖJAI
i

Aukos siunčiant laikraščio 
prenumeratą.

55.00 dol. Ona Strimaitis, 
Putnam, CT; Vanda Milavickas, 
Pacific PalisadeB, CA; Algis 
Ratkelis, South Lagūna, CA; 
Vytautas ir Milda Rukuižos, 
Naperville, IL; Petras Brizgys, 
Hickory Hills, IL; Algis Banys, 
Bloomfield Hills, MI;

50.00 dol. Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Vidurio Vakarų 
apygardą (per iždininką Algi
mantą Urbutį), Palos Heights, 
IL; Stasė Baltrukėnas, Dania, 
FL; Daina Kojelytė, Vilią Park, 
IL; Pulk. Įeit. Donatas Skučas, 
Fairfax, VA; LŠSI Trakų Rink
tinė Naujoje Anglijoje (per 
sekretorę Janiną Miliauskienę),

A.tA.
ELEONORA VELŽIENĖ

Gyveno Santa Monica, CA.
Mirė 1995 m. liepos 6 d., sulaukusi 87 metų.
Gimė 1907 m. gruodžio 12 d. Latvijoje, kur jos tėvas ėjo 

geležinkelio direktoriaus pareigas. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, šeima grįžo į tėvynę.

A.a. Eleonora su šeima atvyko į JAV 1949 m. ir čia išgy
veno 46 metus.

Nuliūdę liko: vyras Vladas, sesuo Stasė Rančelienė 
Lietuvoje; dukterys — Nijolė Trečiokienė, Ina Aureille ir 
Gražina Czerwinski, žentai ir anūkai — Ina, Rasa, Eric, Jac- 
ques ir Todd.

Velionė palaidota š.m. liepos 11 d. Šv. Kryžiaus kapinėse, 
Los Angeles, CA.

Nuliūdę: vyras, dukterys, anūkai, sesuo ir kiti 
giminės.

Tel. 310-474-6092.

AJA.
MARIJONA 
ČIL VINAITĖ 

1900-1995

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ELENA BULKAITIENĖ 

Mickevičiūtė
s

Minint mūsų mylimos Žmonos, Mamytės, Močiutės, Sesers 
ir Tetos, kurios netekome 1994 m. liepos 13 d., mirties 
sukaktį, šv. Mišios už velionę bus aukojamos liepos 15 d. 10:30 
vai. ryto Šv. Gabrieliaus bažnyčioje, Milwaukee, WI.

* Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose Mišiose ir kartu pasimelsti už velionę Eleną.

Nuliūdę: vyras Viktoras, sūnus Henrikas ir duktė Lili
ja su šeimomis.

A.tA.
JADVYGAI KARALIENEI

tragiškai žuvus, sūnui MEDARDUI ir marčiai 
AUDRONEI bei kitiems giminėms reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Monika Stanaitienė 
Daila ir Juozas Liubinskai

PADĖKA
A.tA.

VIKTORUI PALUBINSKUI 
P ALŪNUI,

mano Vyrui, mūsų vaikų Tėvui ir Seneliui, 1995 m. gegužės 
16 d. iškeliavus į Amžinąjį Gyvenimą, dėkojame kun. 
Gediminui Kijauskui, SJ, už maldas koplyčioje, atnašautas 
šv. Mišias, paguodžiantį pamokslą ir maldas kapinėse.

Visiems draugams ir pažįstamiems, atvykusiems su Vikto
ru atsisveikinti ir jo palydėti į Amžinojo Poilsio vietą, nuo
širdžiai dėkojame.

Ačiū Juliui Veblaičiui už smuikavimą šv. Mišių metu. 
Ačiū visiems už užuojautas laiškais, spaudoje ir už šiltus 

paguodos žodžius. Ačiū už aukas šv. Mišioms, organizacijoms, 
šeimos nuožiūra ir už gėles.

Dar kartą ačiū visiems su mumis buvusiems mūsų pra
radimo valandoje.

Žmona Aldona, sūnūs, dukros, žentas, marčios ir 
anūkai.

Webster, MA; Los Angeles Dra 
mos Sambūris (per pirmininką 
Vincą Dovydaitį), Los Angeles, 
CA; Feliksas Sevrukas;

45.00 dol. Zenonas Butėnas, 
Chicago, IL; G. Vasiliauskas, 
Ukmergė, Lietuvos;

40.00 dol. Vladas Gelažius, 
St. Petersburg Beach, FL;

35.00 dol. Veronika Pleskus, 
St. Pete Beach, FL; Adelė Putei
kis, Lemont, IL; Mary Sugintas, 
Oak Lawn, IL;

30.00 dol. Mykolas Ancerys, 
Chicago, IL; Stasys Mar
cinkevičius, Shrewsbury, MA; 
Valerįja Žadeikienė, Oak Lawn, 
IL; Antanas Masaitis, Delran, 
N J; Alfonsas Tumas, Newbury 
Park, CA;

Dėkui už paramą! Ji labai 

reikalinga ir Įvertinama!

DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. liepos mėn. 12 d.

A.tA.
IRENA PRANSKEVIČIENĖ 

Dangelaitė

Gyveno Cicero, IL, anksčiau Kanadoje.
Mirė 1995 m. liepos 10 d., 10:45 vakaro, sulaukusi 63metų.
Gimė Lietuvoje, Sudargu kaime. Amerikoje išgyveno 

30 m.
Nuliūdę liko: vyras Stasys, sūnūs — Gediminas, Edvar

das, marti Kelly; duktė Dana, žentas Bill Brill, anūkė Jen- 
nifer Brill; Lietuvoje sesuo Marytė Putrienė, brolis Jonas 
Dangelaitis.

Priklausė Lietuvių Jūrų šaulių kuopai „Klaipėda”, 
BALF’ui ir ALT’ui.

Velionė pašarvota ketvirtadienį, liepos 13 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Vance laidojimo namuose, 1424 S. 50th Avė., Cicero, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 14 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už 
velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 

lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti „Lietuvos Našlaičių Globos” 

komitetui arba „Saulutei”, Lietuvos vaikų globos būreliui.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, sūnūs, duktė, anūkė, sesuo, brolis ir 
kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Vance Funeral Home. Tel. 
708-652-5245.

Šių metų birželio 28 d., Lietuvoje mirė Marijona 
Čilvinaitė.

Ilgus metus buvo Vytauto Didžiojo un-to bibliotekos 
skyriaus vedėja ir žinoma kraštotyrininkė. Paliko gausų 
aruodą, kurio vaisiais naudojasi ir naudosis švietimo ir kultū
ros darbuotojai, rašytojai, žurnalistai ir kt.

Liko nuliūdime sesuo Stasė Bajalienė su vaikaičiu 
Haroldu Mockum, Los Angeles; sesuo Bronė Leškienė su 
dukra Giedre Leškyte Lietuvoje; brolio žmona Zita Andriu
kaitienė Australijoje; daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Šv. Mišios už a.a. Marijonos sielą bus atnašaujamos Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje, Los Angeles, rugpjūčio 13 d. 
12:30 v. p.p.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti ją 
maldoje.

Stasė Bąjalienė ir Haroldas Mockus.

Anthony B. Petkus 
Donsld A. Petkus 
Donsld M. Petkus 
Darius Maicheitss 
Marius Buivydas

Liūdime mielos mūsų narės,

A.tA.
' ONOS KAVALIŪNIENĖS

išėjusios pas Viešpatį. Nuoširdžiai užjaučiame 
velionės vyrą, taurų lietuvį, visuomenininką JONĄ 
KAVALIŪNĄ, dukrelę SIGUTĘ MIKRUT su šeima, 
sūnus — GEDIMINĄ ir DONATĄ su šeimomis ir 
visus velionės artimuosius.

Lietuvos Dukterų draugija
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6 DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. liepos mėn. 12 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Prašome užpildyti visas 
šakneles! Jau pradeda grįžti 
laimėjimų bilietėlių šaknelės su 
čekiais. „Draugas” visiems 
atsiuntusiems ir ateityje siu
siantiems yra nuoširdžiai dė
kingas, bet administracijos 
tarnautojos turi labai svarbų 
prašymų: ant kiekvieno bilie
tėlio šaknelės užrašykite vardą, 
pavardę, adresą, telefoną. Dau
gumas užrašo tik ant pirmosios 
šaknelės, o kitos lieka tuščios. 
Prisiminkite, kad šaknelės 
atskiriamos ir atskirai metamos 
į dėžę, iš kurios bus traukiami 
laimėtojai. Jeigu ant šaknelės 
neužrašyta laimėjusiojo pa
vardė, kaip žinosime, kam do
vana priklauso? Administracija 
tikrai neturi laiko šimtus bilie
tėlių užrašinėti, todėl ir pra
šome kiekvieno siuntėjo 
pagalbos.

„Draugo” gegužinės laimė
jimams fantų jau atnešė: Pauli
na Šūkis, Irena Vebrienė, Vik
toras Endrijonas, Vytenis Stat
kus, Stasė Mikelevičienė, Sofija 
Bražionienė. Esame jiems labai 
dėkingi už vertingas dovanas 
gegužinės laimėjimų stalui. Gal 
ir Jūs galėtumėte tų dovanų 
skaičių papildyti? Labai laukia
me.

Prel. Juozas Prunskis, ilga
metis „Draugo” redaktorius ir 
nuolatinis bendradarbis, kris
damas kiek susižeidė ir vasaros 
mėnesiais gyvena savo sesers, 
dr. Onos Garūnienės šeimoje, 
701 Lake HinsdaleOrive, Apt. 
302, Willowbrook, IL 60514. 
„Draugo” redakcija linki gerb. 
Prelatui geriausios sveikatos.

Viktorija Urbanaitė.

ĮSIGIJO BAKALAURĄ

Viktorija Urbanaitė, Prano ir 
Raisos Urbanų duktė, gyvenan
ti Bel-Air, Kalifornijoje, šiais 
metais gavo bakalauro laipsnį 
iš kino filmų teorijos California 
State University Northridge. 
Tolimesnis jos siekis yra 
studijuoti ir pasiekti magistro 
laipsnį.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 W 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312). 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

Chicago, IL 60629

Tel. 1-312-776-8700
Kriminaline Teise

ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 

Chicago, IL 60629 
(Skersai gatvės nuo „Draugo") 

Tel.: 312-284-0100 
Valandos pagal susitarimu

SUGALVOTA - 
PADARYTA

Visi sukame galvas, rūpi
namės, kaip išlaikyti mūsų jau
nesniuosius savoje lietuviškoje 
aplinkoje, savuose centruose. 
Vasarą atostogų metas. Nebėra 
lituanistinių mokyklų, tautinių 
šokių repeticijų, pramoginių 
šokių, susirinkimų bei sueigų, 
lieka tik stovyklos. Jaunimas 
turi daug jaunatviškos energijos 
ir ją kur nors turi išnaudoti. 
Jaunimas mėgsta sportuoti.

Pasaulio lietuvių centro Le
monte vadovybė sugalvojo 
įruošti tinklinio aikštę. Centre 
paskleidus sumanymą ir paaiš
kinus sporto aikštės reikšmę bei 
reikalingumą, labai greitai atsi
rado geradarių, kurie, „užkrės
ti” tomis idėjomis, bematant 
sudėjo pinigus. Taigi tinklinio 
aikštelė ruošiama ir rugpjūčio 
20 d., per pagrindinę centro 
gegužinę, visi, kas tik norės, 
galės sportuoti. Be sporto bus ir 
kitokių užsiėmimų.

Kviečiame jaunimą, sugrįžus 
iš stovyklų, atvykti į gegužinę 
ir su dar iš stovyklos likusia 
energija įsijungti į sportą 
Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Sportuoti galėsime 
visi: maži, dideli, jauni, vyresni, 
vienu žodžiu — visi. Paragin
kime vieni kitus ir tada tikrai 
susirinksime visi.

Nepamirškite! Rugpjūčio 20 
d., sekmadienį, 12 vai. p.p., 
tegul visi keliai ir keleliai veda 
į Lemontą, į Pasaulio lietuvių 
centro gegužinę. O mes, ren
gėjai, pasistengsime gegužinę 
jums karts nuo karto priminti.

Bronė Nainienė

BALFo Marąuette Parko
skyriaus vadovybė, suorganiza
vusi aukų rinkimą prie Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčios, su
rinko 1,958 dol. Ši graži suma 
nušluostys ne vienam varguo
liui ašaras. BALFo valdyba yra 
dėkinga parapijos klebonui kun. 
Jonui Kuzinskui už leidimą 
padaryti rinkliavą prie bažny
čios.

Vasara — gegužinių se
zonas, nes visi nori ištrūkti į 
gamtą ir pasidžiaugti šilto oro 
malonumais, medžių pavėsiu ir 
gerų draugų artumu. Smagią 
gegužinę rengia Union Pier 
Lietuvių draugija liepos 23 d., 
sekmadienį, „Gintaro” va
sarvietėje, Union Pier, MI. 
Gegužinė pradedama 10:30 vai. 
ryte (prisiminkime — viskas 
Michigan valstijos laiku, taigi 
viena valanda vėliau, kaip Il
linois ir Indiana), dalyvauja 
jūrų ir sausumos šauliai; tuoj po 
to šv. Mišios, o 12 vai. pati 
gegužinė su vaišėmis, muzika ir 
kitomis įprastomis įdomybėmis.

x Atlanta I.E., Ine. praneša: 
nuo š.m. liepos 16 d. siunti
niams laivu į Lietuvą kaina pa
kils Illinois valstijoje 10 centų, 
o Michigan valstijoje 20 centų.

(sk)

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
kus, 540 Ambassador Ct., 
Sunny Hills, FL 32428, tel. 
904-773-3333.

(sk)

x A.a. Rasai Šimkutei 
Paukštienei prisiminti, Dag- 
mara Jurcienė Lietuvos naš
laičiams paaukojo $30. Reiš
kiame užuojautą velionės arti
miesiems, motinai Valerijai 
Šimkienei, o Aukotojai naš
laičių vardu dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių Globos” komi
tetas, 2711W. 71 St., Chicago, 
IL 60629. * «

(sk)

x Atitaisymas! Liepos 6 d. 
„Drauge”, padėkoje a.a. Anas
tazijos JanuŠaūskaitės-Buck 
draugams, velionės mirties 
diena turi būti birželio 6. Už 
klaidą atsiprašo velionės 
sūnėnas.

(sk)

Čikagos lietuvių skautijos 
stovykla liepos 22 — rugpjūčio 
5 d. vyks Rako stovyklavietėje, 
Custer, Michigan. Stovyklon 
vykstančių bagažas suvežamas 
į Lietuvių centrą, Lemonte, 
ketvirtadienį, liepos 20 d., tarp 
7-9 vai. vak. Leidžiama pasiimti 
po du lagaminus kartu su mieg
maišiu ir lovute. Stovyklautojų 
bagažas sužymimas tokiomis 
spalvomis: Seserijos rajonas — 
geltona, Jaunų šeimų rajonas — 
žalia, Brolijos rajonas — 
raudona, Jūrų skaučių rajonas
— mėlyna. Autobusas šeštadie
nį, liepos 22 d., nuo Lietuvių 
centro, Lemonte, išvyks punk
tualiai 8 vai. r. (Renkamės PLC 
7:30 v.r.). Besivėluojančių nebus 
laukiama. Kelionėje dėvima 
darbo uniforma. Pasiimama 
sumuštinis ir atsigėrimo — pu- 
siaukelyje bus stojama gamtoje 
pavalgyti ir pamiklinti kojas. 
Sergantys vaikai stovyklon ne
bus priimami. Turint neaiš
kumų, prašoma kreiptis į pasto
vy kliu vadovus, jų pavardės ir 
telefonai buvo paskelbti trečia
dienį, liepos 5 d. „Skautybės ke
lyje”.

Visuomet džiugu, kai lietu
viški (ar kuria kita kalba) laik
raščiai, ypač iš tolimesnių vietų 
ar žemynų, aprašo mums pažįs
tamus žmones, tačiau džiaugs
mą bematant „numuša” pa
skelbta netiksli informacija. 
Štai „Europos lietuvis”, 
leidžiamas Londone (Anglija) ir 
Vilniuje, liepos 1-7 d. laidos pir
mame puslapyje, straipsnelyje 
„Lietuvos pilietybė suteikta dar 
dvidešimčiai žmonių”, rašo, kad 
Lietuvos pilietybę „atgavo 
žymus gyvenančios išeivijos 
veikėjas Algimantas Jurgis 
Kezys”. Pažymėti A. Kezio 
gimimo metai, o tolimesnė 
informacija, kad ,jis dabar 
gyvena Čikagoje ir vadovauja 
šio miesto jaunimo centrui bei 
dėsto Čikagos aukštesniojoje 
lituanistų mokykloje” yra visiš
ka nesąmonė. Algimantas Ke
zys, tiesa, yra labai veiklus, 
ypač meno pasaulyje, bet jau 
kone porą dešimtmečių su Čika
gos lituanistine mokykla ryšių 
neturi, be to, jis gyvena Stick- 
ney, IL, Jaunimo centrui tikrai 
nevadovaųja. Kadangi žinia yra 
paduota ELTOS, tai juo labiau 
nepateisinama klaidinga infor
macija.

„Draugo” redakcija yra 
nuoširdžiai dėkinga Vyteniui 
Statkui, kuris vėl sutiko pava
duoti, kitais darbais užimtą, ko
rektorę ir skaityti dienraščio 
korektūras. Kaip ir anksčiau, 
šis mūsų talkininkas už darbą 
neima atlyginimo, paauko
damas jį „Draugui”.

x A.L. Tautinės S-gos gegu
žinė liepos 16 d. Ateitininkų 
namų ąžuolyne. Karšti pietūs, 
loterija, muzika. Visi kviečiami 
ir laukiami. Pradžia 1 vai. p.p. 
Tel. 312-581-4420.

(sk)
x TRANSPAK skyrius Le- ' 

monte praneša, kad šeštadie
ninei mokyklai užsidarius va
saros atostogoms, šeštadieniais 
įstaiga Lemonte bus uždaryta. 
Penktd. 3-7 v.v., sekmd. 8:30 v.r.
— 2 v. p.p. bus atidaryta, kaip 
visada. Transpak tel. 312-436- 

7772, 708-257-0497.

(sk.)
x Siuntiniai i Lietuvą laivu 

per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos koky
bės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772.

(sk)

Redaguoja J. Pluta* Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

LIETUVOS KARALIAUS 
MINDAUGO ŠVENTĖ

Tai nauja šventė, kurią dabar
tinė nepriklausoma Lietuva įsi
vedė. Ji švenčiama liepos mėne
sį. Labai reikalinga šventė, 
gaila, kad anksčiau nebuvo mi- 

ima. Kai švęsdavome nepri- 
lausomybės atgavimo šventę 

Vasario 16 dieną, vis minėdavo
me 1918 metus. Daug kam susi
darė vaizdas, kad Lietuva tik 
tada sukūrė savo valstybę kar
tu su Latvija ir Estija. Iš tikrų
jų, kitais metais jau švęsime 760 
metų nuo Lietuvos valstybės 
įkūrimo. Kiti istoriniai šaltiniai 
nurodo, kad Lietuva savo vals
tybę sukūrėjau 1219 m. Vienu 
metu Lietuva yra buvusi di
džiausia ir galingiausia valsty
bė Europoje.

Todėl Mindaugo karaliaus 
šventė yra labai svarbi mūsų 
tautai. Verta visada atsiminti 
tikruosius Lietuvos valstybės 
įkūrimo metus ir kitataučiams 
apie tai pasakyti. Kodėl Lietu
va sumažėjo ir ilgai priešų bu
vo pavergta, tai ilga istorija. 
Kas lanko lituanistinę mokyk
lą, tas žino.

Redaktorius

KUR BĖGA ŠEŠUPĖ
Man patinka eilėraštis „Kur 

bėga Šešupė”, nes lengvai 
skaitomas ir gražiai aprašo Lie
tuvą. Skaitydama galiu 
įsivaizduoti ir patį vaizdą. 
Maironis taip vaizdžiai ir 
detaliai aprašo mano tėvynę 
Lietuvą, todėl, mano manymu, 
yra labai gražus eilėraštis.

Kristina Kliorytė
Maironio parašytas eilėraštis 

„Kur bėga Šešupė” man yra 
pats gražiausias iš visų jo eilė
raščių. Ne tik gražus, bet ir 
lengvai skaitomas, todėl aš jį 
labai gerai supratau. Gerai, kad 
jis tame eilėraštyje rašė ne tik 
apie Lietuvos praeitį, bet ir apie 
dabartį. Mano manymu, šis 
eilėraštis lietuviams turėtų būti 
svarbus. Būtų gerai, kad dau
giau poetų taip gražiai aprašy
tų Lietuvą.

Kristina Stankutė

PAVASARIS
Man patiko Maironio eilėraš

tis „Pavasaris”, kadangi aš esu 
gimusi pavasarį, tai mano 
mėgstamiausias metų laikas. 
Maironis rašo, kad pasaulis yra 
pilnas saulės, gėlių ir įvairių 
paukščių. Išaušta vėjelis ir žiedų 
taurelės atsidaro laukuose. Visi 
tie dalykai, apie kuriuos aš čia 
rašau, gražiai puošia pasaulį, to
dėl man ir patinka Maironio 
gražiai parašytas „Pavasaris”.

Venta Civinskaitė
Visos trys Clevelando 

Šv. Kazimiero lit. m-los mokinės

Kaip ir anksčiau, Šiais mokslo metais Čikagos lit. mokykloje buvo suruoštas 
lietuvilkų knygų skaitymo konkursas. Čia matome tris jo laimėtojas (iŠ 
kairės): Alina Meilytė, Patricija Volkovaitė ir AuSra Bužėnaitė.

Nuotr. Vlado Žukausko

šienapjūtė Lietuvoje
Dail. V. K. Jonynas

MEŠKIUKO KALĖDOS
Buvo Kūčių vakaras. Visi gy

vuliai Bučmių šeimoje ruošėsi 
Kalėdoms. Tik vienas Meškiu
kas nesiruošė. Mažylis buvo nu
liūdęs, kad Vaiva niekada su 
juo nežaidė. Jis buvo seniausias 
žaislas, Vaiva žaidė tik su nau
jais žaislais. Jis buvo gražiai už
laikytas, beveik neliestas. Šių 
Kūčių metu Vaiva paėmė visus 
žaislus ir nunešė juos pažiūrėti 
prie eglutės ir išgirsti jos dainų. 
Visi gyvuliai jau buvo eglutę pa
matę, tik ne Mažylis. Kūčių 
naktį visi žaislai bus gyvi, jie 
šoks ir dainuos prie eglutės.

Mažylis girdėjo, kaip Vaivos 
mama ją guldė. Kai Vaivos ma
ma nueis miegoti, visi gyvuliai 
pokyliaus, tik ne Mažylis. Vai
va gyvuliukus išmokė šokti, dai
nuoti, kaip nušokti nuo len
tynos ir kur eglutė stovi.

Pokylis prasidėjo 10:45 vai. 
vakaro. Gyvuliai susitarė poky
liauti iki 2:30 vai. ryto. Tada 
kuris nors iš gyvulių pažiūrės į 
laikrodį ir pasakys, kada bus 
2:30 vai. ryto. Jie norėjo būti 
savo vietose iki 3 vai. ryto.

Mažylis išgirdo, kad vienas iš 
gyvulių jau pranešė pasibaigu
sį laiką. Visi gyvuliai pradėjo 
tvarkytis: rinkti visus trupi
nėlius, kad neliktų žymės buvu
sio pokylio.

Kai visi gyvuliai užmigo, 
Mažylis apsidairė, nušoko nuo 
lentynos ir pažiūrėjo į laikrodį. 
Dar tiktai 3:25 v.r. Mažylis 
labai norėjo pamatyti eglutę. Jis 
kažką užuodė, atrodė lyg eglu
tės kvapą. Jis ėjo ten, kur nosy
tė jį vedė. Pamatė milžinišką eg
lutę. Kaip nuostabiai kvepia! 
Mažylis išgirdo lauke muziką ir 
jau ruošėsi dainuoti.

Vaiva Bučmytė 
(Bus daugiau)

ŽEMĖ ŽYDI

Lijo lietūs,
Skalsūs lietūs:
Balos — ežerai.
Žemė prausės,
Žolės maudės,
Taškės pumpurai.

Prisisėjo,
Pribyrėjo
Žydinčių žiedų —
Vėjas šnara,
Bristi gera 
Kvepiančiu taku...

Danutė Lipčiūtė-Augienė

DAINAVA
Lietuva norėjo atvykti į Ame

riką. Žemė ir žmonės pakilo į 
orą ir skrido į Ameriką. Jie no
rėjo atgabenti truputį Lietuvos 
žemės į Ameriką. Jis surado vie
tą Manchester, Michigan, 15100 
Austin Rd., Manchester, MI. 
Čia jie sudėjo žemę iš visų Lie
tuvos vietų. Tada jis parašė ant 
vartų „DAINAVA”, mažoji Lie
tuva. Parašė ir angliškai. Kas 
suras šią iškabą, tegul paskam
bina ateitininkui. Taip atsirado 
Dainava.
Marija Domanskytė, 9 būrelis

Žmonės įkūrė Dainavą. Jie 
pastatė baltus rūmus, barakus, 
kryžių kalną, gamtos takelį, 
sporto aikštę, valgyklą ir vėlią- 
vų aikštę. Kaip žmonės norėjo, 
taip ir padarė.

Linas Dailidė, 4 būrelis

E.T. surado draugę iš Marso. 
Jie sukūrė šeimą. Už dviejų 
metų jie turėjo dešimt vaikų. 
E.T. turėjo „cool” skrendančią 
mašiną. Jo vaikai ir jų draugai 
sulipo į mašiną ir netikėtai at
skrido į mūsų žemę. Žmonių čia 
dar nebuvo. Jie žemėje apsigy
veno ir jų skaičius vis didėjo. 
Pagaliau keitėsi ir jų išvaizda. 
Jie jau atrodė kaip žmonės, tai 
todėl mes čia ir esame.

Vija Sidrytė, 9 būrelis
Žmonės čia atvyko ir pastatė 

barakus. Pastatę, išvažiavo na
mo ir pasakė, kad čia bus Dai
nava. Paskiau atėjo daug vaikų. 
Šiandien vaikai nuolat čia 
renkasi.
Gytis Motiejūnas, 1 namelis

(Dainavos „Pasakų šalies” 
laikraštėlis. 1994 JAS stovykla.

• Dinamito išradėjas, švedų 
mokslininkas Alfred Nobel mirė 
1896 m. gruodžio 10 d., o iš jo 
palikimo yra įsteigtos Nobelio 
premijos.

VILKAS IR ĖRIUKAS
’ Vilkas vijosi ėriuką, šis įbėgo 
į šventyklą. O tada vilkas jį šau
kė ir'jam sakė, kad šventikas, 
jį sugavęs, paaukosiąs dievams, 
anas atsakė:

■ — Verčiau (geriau) būsiu au
ka dievui, negu žūsiu tavo na
guose.

Pasakėčia rodo, kad kam lem
ta mirti, geriau garbingai mirti.

Ezopas

PAGALVOK
1. Kas buvo Prancūzijos Ver

salis prieš pasidarydamas kara
liškais rūmais (palace)? 2. Vie
na raudona įeina — visus išvai
ko (išvaro). 3. Tėvas po krosni
mi, o sūnus ant stogo. 4. Kada 
Lietuvoje buvo pradėtas gamin
ti stiklas? 5. Kas, kur, kada pa
saulyje išrado pirmąjį ratą?

Du paskutinieji uždaviniai 
gauti iš kun. dr. E. Gerulio.

PRAĖJUSIOS SAVAITĖS 
t UŽDAVINIŲ ATSAKYMAI

1. Pradžioje Paryžius buvo ga
lų genties parisų įtvirtinta vie- 

i tovė Senos upės saloje. Kai ro- 
! menai įsikūrė Senos upės salo- 
' je, ta vietovė buvo žinoma Pari- 
sii vardu. Vėliau romėnai pava
dino Lutetia Parisiorum. Kai 
kolonija nebeišsiteko mažoje 
saloje, persimetė į kairę upės 
dalį. Tad ir miestą pavadino Pa
ryžiaus vardu. 2. Dūmai. 3. 
Savaitė. 4. Aspiriną išrado 
vokietis dr. Felix Hoffman 1899 
m. 5. Kuo tirštesnė, tankesnė 
medžiaga, tuo greičiau ja sklin
da garsas. Ore garsas keliauja 
ilgiau, negu vandenyje ar gele
žyje. (Dictionary of Scientific Li-
teracy, psl. 276).

1994/5 METŲ GALVOSŪKIŲ 
SPRENDIMO SUVESTINĖ

1. Aidis Malinauskas — 1,000 
taškų — 105 dol. premija.

2. Gaja Bublytė — 945 tšk. — 
100 dol. prem.

3. Vaiva Bučmytė — 885 tšk.
— 95 dol. prem.

4. Vytis Udrys — 415 tšk. — 
42 dol. prem.

5. Adelė Rocytė — 240 tšk. — 
25 dol. prem.

6. Teresė Paškonytė — 160 
tšk. — 20 dol. prem.

7. Lukas Gudinskas — 145 
tšk. — 16 dol. prem.

8. Rita Bradūnaitė — 135 tšk.
— 15 dol. prem.

9. Joana Orentaitė — 135 tšk.
— 15 dol. prem.

10. Vytas Bradūnas — 120 
tšk. — 14 dol. prem.

11. Rima Šeštokaitė — 120 
tšk. — 14 dol. prem.

12. Laura Šeštokaitė — 95 tšk.
— 13 dol. prem.

13. Domas Gudinskas — 75 
tšk. — 12 dol. prem.

14. Gintas Bradūnas — 60 tšk.
— 11 dol. prem.

15. Vincas Gudinskas — 20 
tšk. — 1 dol. prem.

16. Jonas Vaitkus — 20 tšk. — 
1 dol. prem.

17. Aaron Crank — 20 tšk. — 
1 dol. prem.

Dėka Lietuvių fondo, kuris 
paskyrė 500 dol. galvosūkių 
konkursui, sprendėjai premijuo
jami už visų metų pasišventimą 
ir ištvermę. Vieni stengėsi dau
giau, kiti mažiau, tai parodo 
taškų skaičiai. Visiems pagar
ba, kad jie domėjosi dienraščiu 
„Draugu” ir ištvermingai var
tė jo puslapius. Redaktorius pa
geidauja, kad ateityje visi tap
tų nuolatiniai dienraščio „Drau
go” prenumeratoriai ir skaityto
jai. Iki rudens! Dabar visiems 
smagios vasaros!
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