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Vilnius, birželio 15 d. (LR) — 
Trečiadienio „Lietuvos rytas” 
po antrašte iš Lozoraičio žodžių: 
„Aš žinojau, ką darysiu gyve
nime — dirbsiu Lietuvai” pirmo 
puslapio viršuje įsidėjo didelę 
nuotrauką tautine juosta pa
puošto amb. Stasio Lozoraičio su 
žmona Daniela, kai jie buvo 
pasitikti Vilniaus aerodrome, 
jam pirmą kartą sugrįžus į lais
vą Lietuvą. Po nuotrauka para
šė: „53 metus trukusi S. Lozo
raičio kelionė į Lietuvą baigėsi 
1992 m. vasario 7 d. Vilniaus 
aerouoste”. Apie ambasado
riaus mirtį korespondentė Bro
nė Vainauskienė pranešė taip: 

„Birželio 13 d. 12 vai. 55 min. 
Vašingtono laiku George Wa- 
shington universitetinėje ligo
ninėje po trumpos ligos mirė 
Lietuvos ambasadorius Italijoje 
Stasys Lozoraitis. Kaip pranešė 
agentūra BNS, paskutiniąsias 
gyvenimo valandas S. Lozoraitis 
praleido su žmona Daniela”.

Prieš keletą dienų „Lietuvos 
ryto” redakcijoje viešėjęs am
basadoriaus draugas Valdas 
Adamkus užsiminė, jog S. Lozo
raitis, atskraidintas iš Romos, 
guli Vašingtone ligoninėje. Jam 
diagnozuotas plaučių vėžys.

Lietuvos ambasadorius JAV 
Alfonsas Eidintas birželio 14 d. 
„Lietuvos rytui” pasakė, kad 
ambasada kol kas neturi oficia
lių pranešimų apie S. Lozo
raičio mirties priežastis ir 
apie tai, kur bus laidojamas. 
Anot amb. Eidinto tikriausiai 
nuspręs šeima. Ambasadorius 
taip pat pasakė, jog apie 
Lozoraičio mirtį informavo JAV 
vyriausybę. Ketvirtadienį ir 
penktadienį Lietuvos ambasa
doje, Vašingtone — gedulo 
dienos.

Žinia apie diplomato Stasio 
Lozoraičio mirtį Lietuvą pa
siekė birželio keturioliktąją, Ge
dulo ir Vilties dieną.

Juodais kaspinais perrištos 
trispalvės vakar plazdėjo, daug 
kam primindamos ne tik iš 
Sibiro trėmimų negrįžusius 
tautiečius, bet ir netektį 
žmogaus, kuris po ilgo išsis
kyrimo su tėvų žeme kelis kar
tus aplankė Lietuvą ir paliko jo
je neišdildomą pėdsaką.

1992 m. vasario 7 d. Vilniaus 
aerodrome būrys žurnalistų 
pasitiko Stasį Lozoraitį ir jo 
žmoną Danielą. „Nebuvau Lie
tuvoje 53 metus. Nelabai norė
jau to sakyti, kad nepagalvotu
mėte, kad esu labai senas” 
pasakė tada S. Lozoraitis.

„Jaučiuosi kaip dvidešimt
metis jaunuolis, prieš kurį at
siveria visi keliai”, kalbėjo jis, 
pradėdamas rinkimų kampani
ją 1993 metų vasaryje, po to, kai 
buvo įregistruotas kandidatu į 
Lietuvos Respublikos prezi
dentus.

Šių metų rugpjūčio 2 d. 
Stasiui Lozoraičiui būtų suėję 
70 metų. Jis gimė Berlyne dip
lomato Stasio Lozoraičio šei
moje. (Korespondentė šioje 
vietoje pateikė jo biografines 
žinias, kurios jau paduotos 
vakar dienos,,Drauge”. — Red.).

1993 metais S. Lozoraitis 
dalyvavo prezidento rinki
muose, kuriuos pralaimėjo A. 
Brazauskui, toliau rašo kores
pondentė. Tais pačiais metais 
prezidento dekretu jis buvo 
paskirtas Lietuvos Respublikos 
ambasadoriumi Italijoje. Tai 
buvo paskutinis didžiojo dip
lomato postas.

„Nesuprantu, kodėl man daug 
kas dėkoja, kad dirbau Lietuvai. 
Tai mano pareiga”. „Lietuvos 
rytui” 1992 m. kovo 3 d. duo
tame pasikalbėjime pasakė Sta
sys Lozoraitis.

Lietuvos ambasados Vašing
tone darbuotojai, dirbę su 
Lozoraičiu, kalbėjo apie jį kaip 
apie labai pareigingą ir dėme
singą žmogų. Ambasadoje buvo 
geležinė taisyklė: atsakyti į 
kiekvieną laišką, kurių paš
tininkas kas rytą atnešdavo net 
po kelis maišus.

„Netgi jei vaikas prašo at
siųsti tautinę vėliavėlę, ir tokio 
laiško nevalia pamiršti”, saky
davo amb. Lozoraitis.

„Mano tėvai labiausiai ver
tino drausmę, discipliną ir 
auklėjo mus spartietiškai... Dar 
vienas keistas dalykas, kurį iki 
šiol prisimenu — tėvai buvo 
pasiturintys, bet mes niekada 
negaudavome pinigų. Gal tai 
irgi tam tikra disciplinos dalis”.

„Buvau gyvenime įsitikinęs — 
jei nori būti labai stiprus, tai ir 
gali. Man tas labai padėjo. Bu
vau labai smarkus rūkorius — 
galų gale sakau: kitiems pa
mokslauju — o pats ką. Paėmiau 
vieną dieną ir mečiau rūkęs. 
Prieš kokį dvidešimt metų. Tai 
buvo labai sunku, bet ir įdomu”.

„...o«xu. ystė buvo labai įdomi, 
m ”8 karas prasidėjo, sunkūs 
la litai, ir valgyt nebuvo, visko 
st go. L st kuro ir pokario laikai 
n. ndai ir nai-d’en atrodo sau
lėti. Dėl to,. :ad j. ’nas buvau”.

„Aš žinoja. ką i 'rysiu gyve
nime — į»aleSK gr, ,ti į Lietuvą 
ir jai dirbti” (iš S. Lozoraičio 
pasikalbėjimo, duoto „Lietuvos 
rytui”, 1993 m. vasario 11 d.).

Susitiko Lietuvos ir 
Rusijos derybininkai

Vilnius, birželio 11d. (AGEP) 
— Lietuvos ir Rusijos derybų 
delegacijų susitikimas įvyko 
birželio 7-8 dienomis Vilniuje. 
Jo metu abiejų šalių centrinių 
bankų atstovai pasirašė susi
tarimą dėl atsiskaitymų tarp 
Šių bankų principų bei tvarkos. 
Susitarta, kad 7 milijonai 
dolerių, Lietuvos piliečių ir 
įmonių laikyti buvusios Sovietų 
Sąjungos „Vnešekonombanke”, 
bus grąžinti.

Delegacijų vadovai Virgilijus 
Bulovas ir Viktor Isakov para
favo projektą tarpvyriausybinio 
susitarimo dėl bendradarbiavi
mo ir savitarpio pagalbos muiti
nių srityje. Numatoma atidaryti 
tris pasienio tranzito punktus, 
iš kurių vienas bus Nidoje.

Susitikimo metu nebuvo 
svarstomos karinio tranzito pro
blemos. Rusijos keleivių ir kro
vinių tranzitą per Lietuvos te
ritoriją, Rusijos delegacijos 
vadovas Viktor Isakov pavadino 
pagrindinėmis Lietuvos ir Rusi
jos santykių problemomis. Šį 
klausimą jis sieja su didžiausio 
prekybinio palankumo statuso 
taikymu Lietuvai, kadangi to
kia nuostata įrašyta 1993 metų 
rugpjūčio 30 d., abiejų šalių 
prezidentų deklaracijoje.

Virgilijaus Bulovo nuomone, 
Lietuvai yra nepriimtina Rusi
jos pozicija, kuri reikalauja pa
tenkinti praktiškai nekontro
liuojamas rusų keliones per 
Lietuvos teritoriją. Lietuvos 
pusė prieštarauja, kad Rusijos 
piliečiai keliautų per Lietuvos 
teritoriją naudodamiesi tik savo 
šalies vidaus pasais.

New Yorkas, birželio 14 d. — 
Ambasadoriaus Stasio Lozorai
čio mirties birželio 13 d. žinia 
pasiekė Lietuvos Seimo opozici
jos vadą Vytautą Landsbergį 
New Yorke, kur jis buvo atvy
kęs į Lietuvos ambasadoriaus 
prie Jungtinių Tautų Aniceto 
Simučio pagerbimą. Ambasado
rius Lozoraitis, gavęs pakvie
timą į šį pagerbimą, jau prieš 
kurį laiką atsakė negalėsiąs 
dalyvauti dėl ligos, nors tuo 
metu niekas nenujautė, kokia 
rimta buvo jo liga.

„Draugo” skaitytojams per
duodame Vytauto Landsbergio 
mintis, gavus žinią apie amba
sadoriaus mirtį, kurias jis 
pavadino „Į nebūtį, bet ne į 
užmarštį”.

Pasitraukė iš gyvųjų tarpo 
kilnus Lietuvos Nepriklauso
mybės kovotojas — ambasado
rius Stasys Lozoraitis. Tai ne 
privatus likimas ir mirtis, nors 
laidotuvės, šeimos pageidavi
mu, rengiamos visai privačiai. 
Tai įžymaus lietuvio ir patrioto 
pasitraukimas, įvykęs Aukš
čiausiojo valia, kurį būtina 
palydėti nors keletu žodžių.

Stasys Lozoraitis pašventė 
savo gyvenimą Lietuvai — jos 
tautai, teisei, laisvei ir 
valstybės Nepriklausomybei.

Žydų bendruomenei 
grąžintas pastatas 

Telšiuose
Vilnius, birželio 7 d. (BNS) — 

Lietuvos vyriausybė nutarė leis
ti grąžinti Lietuvos žydų bend
ruomenei pastatą Telšiuose, 
Iždinės g. 11.

Tai buvusios žydų ješy vos pa
statas, kuriame šiuo metu vei
kia akcinės bendrovės „Minija” 
Telšių gamybinis padalinys.

Čia dirba administracija ir 
liaudies meistrai, iš viso kelias
dešimt žmonių.

Lietuvos žydų bendruomenės 
pirmininkas Simonas Alperavi- 
čius korespondentui pasakė, 
kad ješy va yra religinė mokykla 
busimiesiems šventikams reng
ti. Pasak jo, prieš Antrąjį pa
saulinį karą Telšių ješyva buvo 
garsi visame pasaulyje.
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Ambasadorius Stasys Lozoraitis kalbasi su jį ambasadorium paskyrusiu tuometiniu Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininku Vytautu Landsbergiu Lietuvos ambasadoje Vašingtone. 
Nuotrauką savo autografu pasirašė ambasadorius.

„Ištikimybė Lietuvai jam 
buvo aukščiausias principas” 

V. Landsbergio mintys 
amb. Lozoraičio atminimui

Toje laisva valia pasirinktoje 
piliečio ir diplomato tarnyboje, 
kuri anaiptol nežadėjo nei turto, 
nei garbės ženklų, jis buvo 
nuoseklus, įžvalgus ir nepalau
žiamas. Ištikimybė Lietuvai jam 
buvo aukštesnis principas, negu 
tarnautojo ryšys su kuria nors 
valdžia, bet ne visi įstengė tai 
suprasti.

Lietuva nesuspėjo apdovanoti 
Stasio Lozoraičio kitkuo, negu 
didelės dalies dorų žmonių 
pagarba ir simpatija. Atsirado, 
deja, ir tokių, kurie tą Lietuvos 
pasišventėlį vadino „svetimu” 
ir net šmeižė, pamėginusį pasto
ti kelią buvusių komunistų 
vienvaldystei. Galbūt dabar jie 
susimąsto ir nulenkia galvas 
kartu su visa Lietuva jos sūnaus 
atminimui.

Tėvynė niekada nepamirš sa
vo ištikimo pareigūno ir gynėjo 
Stasio Lozoraičio ir lauks, 
tikiuosi, priglausti jo palaikus 
savo glėbyje.

Atplaukė Vokietijos 
karo laivai

Vilnius, birželio 10 d. (Elta) — 
Į Klaipėdą atplaukė Vokietijos 
devynių raketinių katerių 
eskadra, dalyvaujanti tarptauti
niuose kariniuose manevruose 
Baltops-94.

Po spaudos konferencijos 
vokiečių laivų junginio vadas, 
fregatos kapitonas John 
Shamong ir du kitų karo laivų 
vadai, Vokietijos karo atašė, 
fregatos kapitonas Burkhard 
fon Grou su protokoliniais 
vizitais lankėsi miesto valdyboje 
ir flotilės štabe. Vakare laive 
, ,Rhein” Vokietįjos ambasado
rius Lietuvoje Reinhard Kraus 
surengė oficialų priėmimą mies
to, flotilės, uosto ir policijos 
vadovams.

Savaitgalį eskadros jūrininkai 
lankysis Palangoje ir Nidoje, o 
klaipėdiečiai galės apžiūrėti 
karo laivus, susipažinti su jų 
technika. „Rhein” laive lanky
sis Klaipėdos vaikų namų auk
lėtiniai. Vokiečių jūrininkai 
juos pavaišins, įteiks dovanėlių.

Pirmadienį vokiečių karo lai
vai pakels inkarus.

Ambasadoje 
pagerbtas 

amb. Lozoraičio 
atminimas

Vašingtonas, birželio 14 d. — 
Lietuvos Ambasados Vašingto
ne darbuotojai birželio 14 d. 
pagerbė buvusio Lietuvos am- 
basadoriaus JAV Stasio Lozo
raičio atminimą.

Ambasadorius Alfonsas Eidin
tas apžvelgė pasiąukojantį ir 
prasmingą diplomato, politiko, 
Lietuvos patrioto velionio amba
sadoriaus Stasio Lozoraičio gy
venimą ir veiklą Tėvynės labui. 
Šviesus ambasadoriaus Stasio 
Lozoraičio atminimas buvo pa
gerbtas tylos minute.

Pagal galiojančią diplomati
nio protokolo praktiką, Lietuvos 
Ambasadoje Vašingtone birželio 
16 ir 17 dieno *us JAV valdžios 
pareigūnai, ul ”io 'Istybių 
diplomatai ir k* dės
pasirašyti Gedi ’ hvgt

Kompromisas ai 
Via Baltica kelio

Vilnius, birželio 9 d. (AGEP) 
— Dėl problemų susįjusių su Via 
Baltica tarptautiniu keliu, Eu
ropos Rekonstrukcijos ir Plėtros 
Bankas pasirinko kompromisinį 
variantą — numatytos dvi šio 
kelio atšakos per Lietuvą.

Šis bankas bei Japonijos 
Eksporto ir Importo Bankas Lie
tuvai skirs 37.8 milijono dolerių 
paskolą 15-ai metų. Iš jų 13.3 
milijono dolerių numatyta Via 
Baltica kelio statybai. Pirmame 
statybos etape kelias sujungs 
Helsinkį, Taliną, Rygą, Kauną, 
Varšuvą. Antrame etape bus pa
statyta atšaka nuo Rygos per 
Šiaulius ir Karaliaučių į Ber
lyną.

Suomių ekspertų nuomone, 
per artimiausius penkerius 
metus pasienio punktams įreng
ti ir keliams aptvarkyti Baltijos 
šalys turėtų investuoti apie 40 
milijonų dolerių.

Mintis nutiesti kelią, jun
giantį Suomįją ir Varšuvą, kilo 
dar 1936 metais. 1988 m. šiai 
idėjai pritarė Baltijos šalys. Jau 
surengta apie 17 įvairių konfe
rencijų, šis projektas vadinamas 
amžiaus projektu.

Nepaisant kalbų, estai įprato 
važinėti į Europą per Skandina
viją. Taip toliau, bet greičiau. Iš

Lozoraitis — 
negęstančios Lietuvos 

vilties simbolis
Vilnius, birželio 15 d. (LA) — 

Trečiadienio „Lietuvos aidas” 
pirmą puslapį pradėjo ambasa
doriaus Stasio Lozoraičio 
nuotrauka iš rinkiminės kam
panijos 1993 m. vasario mėnesį, 
jam džiugiai iškėlus rankas, ro
dant pergalės „V” ženklą. Virš 
nuotraukos stambiom raidėm 
Lozoraičio žodžiai: „Negali 
laimėti cinikai. Aš tiesiu Jums 
visiems savo ranką”, o vyriau
siojo redaktoriaus Sauliaus 
Šaltenio straipsnis pavadintas. 
„Vilties ambasadorius”. Jis rašė 
taip.

Mirė Stasys Lozoraitis, pra
nešė radijas. Betgi nepanašu ir 
tiek, kad mirė, sunku patikėti, 
nes yra žmonės, kurie mums 
tapę mūsų sąmonėje tarsi ne
mirtinga lietuviško pasaulė
vaizdžio dalimi. Stasys 
Lozoraitis nepakeičiamas Am
basadorius — kaip simbolis. 
Žmogus, pusę amžiaus svetur 
kaip negęstančią žariją iš 
išniekintos, sutryptos, sudegin
tos Tėvynės griuvėsių pūtęs ir 
neleidęs jai užgest... Simboliai 
nemiršta, bet šiandien, kada 
žinai, kad žmogaus nebėr, jis 
tampa nepaprastai ryškus iki 
smulkmenų, gyvesnis už gyvąjį.

Argi tie tūkstančiai Lietuvos 
vaikų, kurie prezidento rinkimų 
žiemą vaikščiojo įsisegę am
basadoriaus ženklelį, galės pa
miršti jį? Šiandien jis mums 
visiems, pamilusiems jį, ir 
galbūt net jį keiksnojusiems, 
dalinusiems šaltose kaimo 
salėse vienodus visoj Lietuvoj 
klausimus apie išeikvotą 
baliams darbo žmonių prakaitu 
buržuazinėjs Lietuvoj sukauptą 
auksą, apie „svetimą” Lietuvai 
jo šeimą — šiandien (noriu ti
kėti) visiems ponas Ambasado- 

i rių Ambasadorius sugrįžta! Ap- 
I lanko kiekvieną mintyse, — jau 
išrinktas! Garbingoj gyvenimo 
kovoj išrinktas amžinybėn...

Porą mėnesių prieš žlungant 
Imperijai po rugpjūčio pučo mes 
jį matėme Romoje, tame bepro
tiškame istorijos, spalvų, fon
tanų, .itališkos greitakalbės, 
padūkusių vairuotojų mieste — 
toje ramybės stabilumo oazėje, 
lietuvių žemės lopinėly — Lie
tuvos Respublikos ambasadoj.

Dabar mes pripratę prie savo 
valstybingumo, spėjom jau 
nunešiot, paverst savo valstybę 
pąjuoka, bet tada?.. Tada ponas 
Stasys Lozoraitis, aukštas, links
mas, visa savo esybe neigiantis, 
niekinantis Imperijos galybę, 
jos teisę į pavergtą Lietuvą, 
atrodė kaip žmogus, saugantis 
raktą nuo mūsų nepriklausomy
bės laikrodžio: Lietuva nežuvus! 
Pusė amžiaus šen ar ten, ką 
reiškia amžinai Lietuvai ir jam, 
tokiam pat sustabdyto Lietuvos 
laiko sargui! Ak, kaip kvepėjo 
ne vienam lietuviui pasai, 
kuriuos ponas Ambasadorius 
išrašydavo ir įteikdavo! Pra
rastos vaikystės namų šilu
ma kvepėdavo, pasaulio teisin
gumo ir vilčių išsipildymu!

Helsinkio iki Varšuvos 968 kilo
metrų ilgio kelionė automobiliu 
užtrunka apie 50 valandų. Suo
mijos ir Estijos pasienyje su
gaištama apie valandą, Estijos- 
Latvijos pasienyje — apie 2.5-5 
valandas, Latvijos-Lietuvos pa
sienyje 5-8 valandas ir Lietuvos- 
Lenkijos pasienyje sugaištama 
apie parą.
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Raudonas, mūsų sielą pjau
tuvu įrėžiantis, kūju spau
džiantis, sovietinis pasas kaž
kaip nejučiom lyg pernykštis 
sniegas nunyko, o Ambasado
rius pragyveno visą gyvenimą 
tik su ištikimu, su lietuvišku 
žirgeliu ant paso. Kas gi tada 
stipresnis: Imperija, baimė, iki 
dangų šarvuota kariuomenė ar 
tikėjimas? Turėjau laimės ma
tyt Ambasadorių Italijoj, Ameri
koj, bet ryškiausias jis išliko at
minty Lietuvoje, kada atskrido 
į šaltą Tėvynę, kaip studentas 
be kepurės, kuždėjo moterėlės, 
o lieknumas, o žvalumas! Ir 
linksmas!

Dar nebuvo aišku, ar Ambasa
dorius varžysis į prezidentus, 
dar ir Sąjūdžio atkaklieji gin
čijosi, o Jakšto gatvėj pirmam 
pasitaikiusiam kambarėly ap
sikabino bičiuliškai, paspaudė 
vienas kitam rankas ponas Am
basadorių Ambasadorius ir po
nas Landsbergis, nebepakeičia
mas Nepriklausomybės tėvas.

Niekados nepamiršiu, kaip 
vėlai naktį su springstančia, už
šalusia mašina vežėm poną Am
basadorių, kandidatą į preziden
tus ir profesorių Landsbergį: 
vieną į viešbutį, kitą į Žvėryną. 
O, slidžios, apledėjusios Vil
niaus gatvės! O tas graudus 
dabar važiavimas mašina, 
nusėdusia nuo tokių žymių ir 
garbingų Lietuvos vyrų, kai 
vienas — šiek tiek metų be 
poilsio, be miego šmeižtas, 
muzikantu vadintas, Maskvos 
gąsdintas — tarytum (tada 
rodėsi) grįžo lyg į ramų užutekį, 
lyg į atsarginius bėgius, o kitas 
tarytm važiavo į būsimą šlovę! 
Į spindinčias prezidentines 
aukštumas! Amžinatilsį mūsų 
Ambasadorius užpakalinėj sė
dynėj vienplaukis, apšarmojusia 
galva, ir liūdnokai ramus pro
fesorius. Nepriklausomybės 
Tėvas, ankštai suglaudę pečius, 
pakrypdavo ties posūkiais.

Ambasadorius domėjosi kiek
viena smulkmena (jis jau 
gyveno Lietuvoj) ir pasiteiravo, 
ar mašinos padangos žieminės? 
Aš užtikrinau, kad mūsų pa
dangos pritaikytos ir žiemai, ir 
vasarai, ir pavasariui, ir 
nakčiai, ir dienai, kad jr 
puikios, kaip viskas Lietuvei . 
Kaip ir viskas Lietuvoje pli a, 
nudrengta ir kažko ilgu. Mačiau 
kaip ėjo moteris per sn egą su 
basutėm. Iš skurdo.

Štai į tokią Lietuvą mūsų at
minty dabar vis sugrįžta 
Lietuvos žmonių pamiltas Sta
sys Lozoraitis, be kepurės visai 
kaip studentas. Ramybė jums, 
ponas Ambasadoriau, ramybė 
jums, sugrįžus į namus.

— Vašingtone, Lietuvos am
basadoje birželio 14 d. buvo pa
minėta Gedulo ir Vilties diena. 
Savo kalboje ambasadorius Al
fonsas Eidintas priminė žiau
rius ir tragiškus Lietuvos istori
jos įvykius, masinį Lietuvos 
žmonių trėmimą į Sibirą ir 
tūkstančius tų, kuriems nebuvo 
lemta sugrįžti į Tėvynę.

KALENDORIUS

Birželio 16 d.: Julita, Benas, 
Tolminas, Jūra.

Birželio 17 d.: Adolfas, Lau
ra, Daugantas, Liudgailė.
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LIETUVIŲ TELKINIAI

DETROIT, Ml
TRĖMIMŲ IŠ PABALTIJO 
PRADŽIOS MINĖJIMAS

Baisiųjų trėmimų iš Pabalti
jo kraštų minėjimas Detroite 
buvo organizuojamas Michiga- 
no Baltų komiteto. Minėjimas 
praėjusį sekmadienį, birželio 12 
d., vyko Latvių evangelikų liu
teronų bažnyčioje, Farmington 
Hills, Michigan. Bendras mal
das pravedė liuteronų bažnyčios 
klebonas. Lietuviams apeigose 
atstovavo dr. Stefa Brizgytė 
Miškinienė. Lietuviams Michi- 
gano Baltų komitete atstovau
ja Bernardas Brizgys.

JŪROS DIENA 
„PILĖNUOSE”

Sekmadienį, birželio 26 dieną, 
„Pilėnų” stovykloje, netoli Man- 
chester, Michigan, vyks Jūros 
diena į kurią atvykstant laukia
ma jūros šaulių kuopos iš Čika
gos, Clevelando ir Kanados. 
Jūros dieną organizuoja Detroi
to „Švyturio” jūros šaulių 
kuopa, vadovaujama Broniaus 
Valiukėno. Visuomenė kviečia
ma sekmadienį, birželio 26 die
ną, praleisti „Pilėnų” sto
vykloje.

Adv. P. Žumbakio knygos „Balionai, bananai ir biurokratai” sutiktuvėse 

Detroite. Iš k. — „Lietuviškų melodijų” radijo valandėlės vedėjas Algis Zapa- 
rackas, adv. Povilas Žumbakis, adv. Kęstutis Miškinis ir Antanas Zaparackas, 

„L.M.” radijo žinių paruošėjas.
Nuotr. R. Juškaitės

ŠVENTO ANTANO 
BAŽNYČIAI 70 METŲ

Birželio 12 d., Šv. Antano 
parapija šventė savo bažnyčios 
70 metų pastatymo jubiliejų. 
Prieš 70 metų pastatyta Šv. An
tano lietuviška šventovė visą 
laiką tarnavo lietuviams. Tai 
garbė pirmiesiems ateiviams, 
kurie savo sunkiai uždirbtus pi
nigus aukojo, kad galėtų Dievą 
garbinti sava kalba ir savoje 
bažnyčioje. Klebonas kun. Al
fonsas Babonas savo pamoksle 
prisiminė bažnyčios steigėjus ir 
jų pasiektus rezultatus. Mišių 
metu giedojo parapijos choras, 
kuriam vadovauja muz. Stasys 
Sližys. 1920 m. gruodžio 24 d., 
tuometinis Detroito diecezijos 
arkivyskupas Michael J. Galla- 
gher paskyrė kun. Igną Boreišį 
administruoti natų ai įsteigtą 
Šv. Antano lietuvių parapiją 
vakarinėje Detroito miesto daly
je, kur gyveno nemažai lietuvių 
dirbusių Fordo, Cadillac, Tim- 
ken ir kituose automobilių ga
minimo dirbtuvėse. 1923 m. Ka
lėdų metu buvo aukojamos pir
mos šv. Mišios naujoje 500 žmo
nių talpinančioje bažnyčioje. 
1925 m. spalio 25 dieną vysku
pas Gallagher oficialiai pašven
tino bažnyčią ir savo atsilan
kymo proga suteikė Sutvir
tinimo sakramentą 350 asme
nims. Parapijai klebonavo — 
kun. dr. Ignas Boreišis, kun. 
Walter Štanewich, kun. Kazi
mieras Simaitis ir dabartinis 
klebonas kun. Alfonsas Babo
nas. Per tuos 70 metų, Šv. An
tano bažnyčia su savo aštuonių 
klasių mokykla (uždaryta 1971 
m.) buvo ir yra ne tik dvasinis 
centras, bet ir kultūrinis židinys, 

kuriame katalikiškos ir lietu
viškos organizacijos tęsia savo 
veiklą lietuvybės išlaikymo pa
stangose. Parapijos veiklos isto
rija yra plati ir šakota. Čia vei
kė ir glaudėsi chorai, dramos 
sambūriai, susivienijimo labda
ros organizacijos, jaunimo auk
lėjimo organizacijos, šešta
dieninės mokyklos, sporto klu
bai, BALFas, Organizacijų cen
tras, knygynas bei įvairi socia
linė veikla. Šv. Antano parapi
ja priglaudė, globojo ir įkūrė 
naujai iš Vokietijos atvykusius 
lietuvius — „Dievo paukšte
lius”. Parapija pergyveno gy
ventojų rajonų pasikeitimą, 
gaisrą, parapijų mažinimo eigą. 
Nepaisant įvairių kliūčių, Šv. 
Antano parapija pasiliko lietu
vybės švyturys, kuris toliau 
tęsia lietuvybės išlaikymo dar
bą, o jo rezultatą mato ne tik 
parapijiečiai, bet plačioji lietu
vių visuomenė ir pati Lietuva. 
Ateinančiais metais Šv. Antano 
parapija minės ir švęs savo 75 
metų Jubiliejų. Klebonas kun. 
Alfonsas Babonas yra dėkingas 
visiems parapijiečiams ir detroi- 
tiečiams už nuoširdų bendradar
biavimą ir nuolatinę paramą 
parapijai.

lm

JUNO BEACH, FL
„DAINOS” CHORO 

SUKAKTUVINIS 
KONCERTAS

Balandžio 8 d. popietę St. Paul 
of the Cross parapijos salėje į 
„Dainos” choro 10 metų sukak
tuvinį koncertą susirinko 
didelis būrys lietuvių. Svečiai, 
laukdami koncerto, varto Vin
co Šalčiūno gražiai paruoštą 
koncerto programą, gėrisi dail. 
Rimgailės Zotovienės skoningu 
scenos papuošimu — stilizuotų 
tulpių vainike skaitline 10 — 
simbolizuojančia choro sukaktį.

Pasirodžius „Dainos” choro 
pirmininkei dr. Vandai Ma- 
jauskienei, publika nuščiūva. 
Atsistojimu pagerbiami mirę 
choro nariai. Vanda Majauskie- 
nė, trumpai supažindinusi su 
„Dainos” choro istorija, pakvie
čia vadovę Ireną Manomaitienę 
pradėti koncertą. Publika plo
jimais pasitinka dirigentę ir 
akompaniatorių muz. Liudą 
Stuką. Į savo vietas sustoja 23 
choristai — moterys, baltai apsi
rengusios, gintarais pasipuošu
sios, tautinėmis juostomis 
parsijuosusios; vyrai — tam
siomis eilutėmis.

Choras programą pradeda 
partizanų daina „Gegutėle” 
(muz. F. Strolios). Po to seka 
„Per Klausučių ūlytėlę” (muz. 
J. Stankūną}. „Tu prisimink” 
(daina iš Lietuvos), „Dzūkiškos 
variacijos” (ž. J. Švabai- 
tės-Gylienės, muz. F. Viltenio), 
„Žemėj Lietuvos” (daina iš 
Lietuvos, muz. K. Vasiliausko). 
Pirmos dalies pabaigai moterų 
choras dainuoja „Rudens melo
dija” (ž. K. Vairo, muz. M- 
Petrausko).

Skautininke Gražina Reškevičienė ir jaunieji Motinos dienos minėjimo Otnahoje programos 
atlikėjai.

Po pertraukos solistė Ona 
Šalčiūnienė dainuoja dvi lietu
viškas dainas, kurioms muziką 
sukūrė Liudas Stukas, vienos 
dainos žodžiai poeto J. AišČio, o 
kitos — Juno Beach gyventojos 
Paulinos Banienės.

Scenoje vėl sustoja choristai. 
Vyrų choras traukia „Ten gin
tarėliai” (ž. Žitkaus/Šalčiūno). 
Po to skamba „Dainos” choro 
dešimtmečio daina „Skriskite 
dainos”, žodžiai Dalios Augū- 
nienės, muzika Liūdo Stuko. 
Seka: „Ar aš ne vyšnelė” (liau
dies daina, muz. Sližio), 
„Apynėlis” (liaudies daina, 
muz. Šimkaus), „Siuntė mane 
motinėlė” (liaudies daina, muz. 
Sasnausko) ištrauka iš operetės 
„Linksmoji našlė” (F. Le- 
har/A.S.) ir „Žiema bėga” Glau
dies daina, muz. Švedo).

Publika labai šiltai sutinka 
dainas ir ilgai ploja, kol choras 
bisui padainuoja „Vilniaus 
sodai”.

Prasideda sveikinimai, kurių 
gauta iš PLB vicepirm. kultūros 
reikalams V. Vasaitienės, Flo
ridos apygardosjjirm. J. Gerd- 
vilienės, Sunny Hills apyl. pirm. 
L. Savaitienės, Daytona Beach 
„Sietyno” vadovo muz. A. 
Skridulio.

Sveikina Juno Beach BALFo 
apyl. pirm. dr. Jonas Šalna ir 
Lietuvos Dukterų atstovė Ja
nina Šalnienė. Choro vardu 
Vincas Šalčiūnas įteikia Irenai 
Manomaitienei choristų adresą. 
LB pirm. dr. V. Majauskas 
džiaugiasi choru „Daina” ir 
įteikia Irenai Manomaitienei. 
žymenį už nuopelnus. Bronė Ju
cėnienė, chore dainuojanti jau 
10-tį metų, apjuosia Ireną 
Manomaitienę tautine juosta, 
dovanota Vandos Urbonienės, 
įteikia gėles. Pagerbiamas ir 
muzikas Liudas Stukas.

Irena Manomaitienė savo 
žodyje pažymi, kad ji, kaip ir 
choristai, dirba dėl to, kad myli 
lietuvišką dainą; dėkoja muz. L. 
Stukui, V. Šalčiūnui, kun. V. 
Piktumai, dail. Rimgailei Zoto- 
vienei, Daliai Augūnienei, 
Lanai Žibienei, visoms ir vi
siems, prisidėjusiems prie kon
certo ruošos. Norint palengvinti 

„Dainos” choras Juno Beach, FL. Priekyje - choro vadovė Irena Manomaitienė ir akompanuo- 

tojas muz. Liudas Stukas.
Nuotr. Valterio Beržinsko

koncerto ruošos darbą buvo 
sudarytas komitetas, kuriam 
vadovavo dail. Rimgailė Zo- 
tovienė. Šiame komitete daly
vavo buvusios choristės Danu
tė Mošinskienė, Apolonija 
Staškūnienė, Alicija Solienė ir 
choristo žmona, dr. Katriutė 
Sodonienė. O Lana Žibienė 
iškepė sukaktuvinį tortą.

„Dainos” choras pabaigai, 
kartu su publika, dainuoja 
„Lietuva brangi”. Ne vienam 
dalyviui bei choristui rieda 
ašaros prisimenant Tėvynę.

Po koncerto svečiai ir choris
tai vaišinosi prie gausiomis 
vaišėmis apkrautų stalų. Irena 
Manomaitienė atriekia pirmąją 
sukaktuvinio torto riekę. Graži, 
pakili nuotaika. Visą koncertą 
į vaizdajuostę užrašo Valteris 
Beržinskas.

— Dešimt metų darbo, 
džiaugsmo ir skambių lietu
viškų dainų! Ar vėl už 5-rių 
metų turėsime koncertą šioje 
salėje — juokauja choristai, — 
bet dainuosime ir toliau, — 
nutaria visi.

„DAINOS” CHORO 
GASTROLĖS VERO 

BEACH, FL

„Dainos” choristams nebuvo 
laiko ilsėtis. Už kelių dienų jie 
jau važiavo į Vero Beach 
miestelį (už 80 mylių), kur buvo 
pakviesti Vero Beach Interna- 
tional Club ir Lithuanian Heri- 
tage Society balandžio 11 d. 
koncertui. Vincas Šalčiūnas yra 
to klubo garbės narys, tad jis ir 
buvo to pakvietimo iniciatorius.

šį kartą choristės pasipuo
šusios tautiniais drabužiais. 
Salėje arti šimtas lietuvių ir 
kitų tautybių klausytojų.

Scena erdvi, tad „Dainos” 
choras, po sėkmingo dešimt
mečio koncerto, jaučiasi puikiai. 
Koncerto programa beveik ta 
pati, tik buvo įtrauktos dar dvi 
amerikietiškos dainos, kurias 
galėjo kartu dainuoti ir susi
rinkę klausytojai.

Kadangi salėje buvo ir 
nesuprantančių lietuviškai, 
dainas angliškai apibūdino 
Dalia Augūnienė.

OMAHA, NE
VIEŠNIA IŠ ČIKAGOS

Visuomenininke Birutė Vin- 
dašienė iš Čikagos, viešėdama 
Omahoje, gegužės 8 d. skaitė 
paskaitą vietos skaučių tunto 
suruoštame Motinos dienos mi
nėjime. Omahoje B. Vindašienė 
buvo LB valdybos narės Aušre
lės Sakalaitės viešnia. Aušrelė 
savo namuose buvojai suruošu- 
si susipažinimą su LB valdyba 
ir veiklesniais Omahos lietu
viais.

Viešnia turėjo progą kartu su 
LB Omahos apylinkės valdybos 
nariais — Gediminu Murausku, 
Nijole Sudavičiūte Mac Callum 
ir Aušrele Sakalaite dalyvauti 
Creigton universitete, susitiki
me su universiteto tarptautinių 
mokslų mokytoja Peggy Chow, 
kuri turėjo pasikalbėjimą ir su- 

r .

Publika labai šiltai sutiko 
„Dainos” chorą, solistę Oną 
Šalčiūnienę, choro vadovę Ireną 
Manomaitienę ir muziką Liudą 
Stuką.

Po programos Irenai Mano- 
maitienei buvo įteiktas rank
šluostis, kuriame įaustas Lietu-
vos himnas. O kai choras pra
dėjo giedoti Lietuvos himną, 
prisidėjo ir salėje buvę lietuviai. 

Besivaišinant buvo malonu 
kalbėtis su dalyviais, kuriems 
„Dainos” choro dainos priminė 
jų vaikystę ir jų motinų daina
vimą.

— Ar mokate dainuoti „Kur 
lygūs laukai”, ar „Kur bakūžė 
samanota”? Mūsų M am ė tas 
dainas dainuodavo, kai,buvome 
maži — klausė ne vienas, pradė
damas kartu su choristais niū
niuoti.

Choristai namo grįžo vėlai 
vakare su geriausiais įspū
džiais. Tai buvo tikrai gražus 
„Dainos” choro dešimtmečio 
užbaigimas. Dabar choristai jau 
lauks rudens, kai po vasaros 
atostogų vėl prasidės darbas, 
repeticįjos, nes vėl reikės ruoš
tis naujiems pasirodymams, 
naujoms gastrolėms.

Dalia Augūnienė
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teikė informaciją Creigton u-to 
studentams, šį rudenį vyksian- 
tiems studijuoti į Vilniaus uni
versitetą. Džiugu, kad šį rude
nį iš Vilniaus į Creigton u-tą at
vyks lietuviai studentai. LB val
dyba patenkinta savo pastangų 
rezultatais. Ji tiki, kad tai yra 
vertinga kultūrinė ir mokslinė 
dovana Lietuvos studentijai.

B. Vindašienė turėjo progos 
susipažinti su prerijų krašto 
miestu Omaha, o taip pat ir su
sitikti su skaučių vadovėmis 
Irena Lileikiene, Gražina Reš- 
kevičiene ir kitais buv. veikliais 
skautais ir skautėmis.

J. Povilaitienė

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171st
Tinley Park, IL 60477 

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

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

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

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

penkt. ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p.______
6132 S. Kedzie Avė., Chicago 

(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W. 55th St., Chicago, IL
Tel. (312) 476-2112

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills. IL.
Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159
DR. P. KISIELIUS 

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS

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

Tel. 312-585-1955
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel.708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzle, Chicago 60652 
Tel. 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.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
tik iš anksto susitarus. Redakcija 
už skelbimų turinį neatsako. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą.
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• Sovietų masiniai trėmimai 
pirmosios Lietuvos okupacijos 
metu vykdyti 1941 in. birželio 
14-22 d.

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

9830 S. Rldgeland Avė. 
Chicago Rldge, IL 60415 

708-636-6622 
4149 W. 63rd St.

312-735-7709

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė., 
Chicago, III. 60652

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos ' 
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA

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

1185 Dundee Avė., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, II
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71stSt.

Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.

Palos Vlsion Center, 7152 W. 127thSt 
Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.

Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzle

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

Vizitai apmokami Medicare K I 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D..S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas i ; 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin) a 

Valandos pagal susitarimą '
. Tel. (312) 585-7755 j l * 

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center 

Napervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310, I >

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 We»t 63rd Street
Vai.: pirm, antr.. ketv. ir penkt. 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą
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TARPTAUTINES 
VALIUTOS FONDO IR 

PASAULIO BANKO 
SĄMOKSLAS?

EGIDIJUS KLUMBYS

Lietuva.
1994 m. birželio 6-13 d.

Po beveik dvejų metų vėl teko 
dalyvauti Lietuvos pramoninkų 
konfederacijos prezidiumo 
posėdyje, čia susikoncentruoja 
visos mūsų ekonomikos bėdos. 
Kas labiausiai mane nustebino 
— pramonininkų nuotaikos yra 
analogiškos toms, kurios buvo 
prieš G. Vagnoriaus vyriau
sybės nuėjimą nuo arenos. Bu
vo bloga ana valdžia, dabar — 
šita, tačiau pramonininkai kol 
kas nepasiruošę savo problemas 
spręsti politiniu lygiu. O pasi
rinkimo nėra — arba pasirinkti 
atitinkamą ideologiją ir jai at
stovaujančią partiją, arba kurti 
savąją. Mano nuomone, antra
sis kelias yra visiškai neper
spektyvus, o dėl pirmojo reikia 
visiems susitarti, kas gi labai 
minkn. Pirmiausia jie patys turi 
pakilti ankščiau savųjų interesų 
ir nuspręsti kokią pramonę atei
tyje vystyti Lietuvoje. Šitą jau 
seniai turėjo nuspręsti Seimas 
bei vyriausybė, bet per ket
verius nepriklausomybės metus 
tai dar nepadaryta. Problemos 
kaupiasi, įmonės agonijoje, kuri 
nuolatos dirbtiniu būdu 
tęsiama, nes nei viena vyriau
sybė nenori imtis ryžtingų 
žingsnių — skelbti įmonių ban
krotą ir atleisti darbininkus, 
kurie kartu yra ir rinkėjai. Jau 
daugeliui aišku, jog šis ruduo ir 
žiema bus ypač sunkūs mūsų 
ekonomikai. Labai simptomiš
ku buvo dėl to Lietuvos komer
cinių bankų sąjungos pirmi
ninko V. Bubnio pareiškimas, 
jog rudenį lito ir dolerio san
tykis turėtų būti 1:16. Kas tai? 
Spaudimas vyriausybei? Naujos 
panikos sėjimas visuomenėje? 
O gal noras sukaupti kuo dau
giau litų, sukėlus dirbtinį jų 
stygių ir iš to gerai pasipelnyti, 
kaip buvo padaryta prieš popie
žiaus Jono Pauliaus II vizitą į 
Lietuvą.

Vis labiau įsisuka referen- 
duminė „gero gyvenimo įsta
tymo” karuselė. I ją turėjo 
nelaimę patekti ir Tarptautinio 
valiutos fondo atstovas Lietu
voje P. Kornelijus. Į jo nepalan
kias referendumo atžvilgiu 
kalbas momentaliai reagavo 
konservatoriai jau įprastu jiems 
būdu — į Vakarus iškeliavo dar 
vienas laiškas su skundu. Be to, 
dar vieną laišką turbūt reikėtų 
konservatoriams nusiųsti į 

Pasaulio banką, nes jų atstovas 
Baltijos valstybėse irgi pareiškė 
analogišką nuomonę, kaip ir 
Tarptautinio valiutos fondo 
atstovas: santaupų indek-, 
savimas pakirstų bet kokias 
pastangas reformuoti eko-' 
nomiką Lietuvoje. O gal tai 
Tarptautinio valiutos fondo ir 
Pasaulio banko sąmokslas prieš 
Lietuvos konservatorius? Buvęs 
konservatorių tribūnu, bet susi
klosčiusių aplinkybių priverstas 
galvoti buvęs „Lietuvos aido” 
redaktorius S. Stoma atvirai 
pareiškė, jog konservatorių 
partijoje leista įsigalėti avantiū
ristinei G. Vagnoriaus grupelei, 
kad V. Landsbergis turėtų gerai 
apsigalvoti ir imtis aktyvesnių 
veiksmų. Bet pirmadienį įvyku
sioje tradicinėje spaudos konfe
rencijoje V. Landsbergis tęsė G. 
Vagnoriaus sukurtą dainelę 
apie indėlių indeksacijos būtiny
bę ir eilinių žmonių apiplėšimą. 
Kas tai? Esu įsitikinęs, kad V. 
Landsbergis, būdamas pro
tingas ir mąstantis žmogus, 
negali nesuvokti neigiamų 
indėlių indeksacįjos pasekmių 
Lietuvai. Išvada viena — jis jau 
veikia ne pagal savo valią, o 
vykdo G. Vagnoriaus nurody
mus. Štai čia ir yra G. Vagno
riaus grupelės avantiūrizmo iš
takos, apie kurias kalba S. 
Stoma. Apie G. Vagnoriaus 
realią viršenybę konservatorių 
partijoje liudija ir tai, jog jis 
pagal partijos įstatus yra 
tikrasis jos vadas, o taip pat tai, 
jog V. Landsbergis viešai 
neprieštaravo, kad tokie įstatai 
būtų priimti.

Didelio atgarsio sulaukė 
krašto apsaugos eksministro A. 
Butkevičiaus apsilankymas 
Lietuvoje. įvykiai pasipylė kaip 
iš gausybės rago. Kažkas iš 
aukštų Krašto apsaugos minis
terijos pareigūnų pareiškia, 
kad, sulaikius A. Butkevičių, 
gali atsitikti labai negeri 
dalykai (grasinimas?), į mišką 
vėl išeina, grįžęs į SKAT gretas, 
J. Maksvytis (grasinimas?) ir 
pagaliau už juokingą 10,000 litų 
užstatą, nesant Lietuvoje 
generaliniam prokurorui A. 
Paulauskui, į laisvę palei
džiamas garsusis „Šeimos” 
sąjungos prezidentas V. Lau- 
rinavčius, apkaltintas valsty
binių lėšų grobstymu itin

A. a. Ambasadorius Stasys Lozoraitis ir Daniela Lozoraitienė.

dideliu mastu. Todėl iškyla la
bai pagrįstas klausimas: ar tai 
Lietuvos Respublikos generali
nis prokuroras svetimomis ran
komis siekia išeiti iš keblios 
padėties, ar tai tamsiosios jėgos, 
pasinaudodamos generalinio 
prokuroro nebuvimu, pasiekė 
savo tikslus? >

Braška valstybės biudžetas — 
trūksta pinigų viskam. Į 
ligonines jau nebepriimami ligo
niai, sergantys chroninėmis 
ligomis, vyr. gydytojai, pažeis
dami įstatymus, savarankiškai 
įvedinėja mokesčius už įvairius 
tyrimus, atliekamus ligoninėse. 
Ir tai tuomet, kai kiekvienas iš 
mūsų moka privalomai 31% 
atlyginimo „Sodrai*'. O kur 
nueina tie pinigai, tik vieni 
dievai težino. Iš kitos pusės 
žmonės, patikėję privačiai A. 
Stašaičio ir D. Kapenio drau
dimo bendrovei „Sveik-uoliai", 
atsiduria dar liūdnesnėje situa- j 
cijoje, nes jų pinigai keliauja į 
visiškai kitą verslą, kuris dabar I 
bankrutuoja. Ir ką daryti eili
niam mūsų žmogui — vals
tybinė draudimo sistema su
teikia vargingą egzistenciją, o 
A. Stašaičio sukurtas „uolių" 
draudimo bendrovės iš viso j 
nusavina pinigus. Kuo be
galima tikėti?

Ketvirtadienį praktiškai gimė I 
septintoji antrosios Lietuvos I 
Respublikos vyriausybė. Paskir
ti šeši nauji ministrai, o Darbo 
ir socialinės apsaugos minis- 
terija dar laukia savo vedlio. 
Pasikeitė daugiau kaip pusė da
bartinės vyriausybės ministrų, 
tad jai reikalinga gauti naujus 
įgaliojimus. O interpeliacija da
bartinei vyriausybei pakimba 
ore.

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 
NEIŠGELBĖS EKONOMIKOS

Atsivėrus Lietuvos sienoms į 
Vakarus, nemažai žmonių, 
norėdami kuo greičiau ir dau
giau turėti pinigų, užsiėmė 
vadinamuoju komerciniu turiz
mu. Iš Rusijos ir iš Lietuvos 
veždavo prekes į Lenkiją, 
Turkiją ir toliau, parveždami 
prekių ir iš ten.

Įvedus Lietuvoje aukštus mui
tus, komercinis turizmas neteko 
prasmės. Tada suklestėjo pini
gų skolinimas už dideles 
palūkanas. Kurį laiką žmonės 
skolino pinigus, uždirbtus turis
tinės prekybos metu, kai kas — 
pardavę nelabai reikalingą 
turtą,o kartais ir butus, skolin
davo firmoms, kurios uždirb
davo pinigus iš prekybos nafta 
ir metalais. Tačiau Rusijoje 
prasidėjus privatizacijai, ir 
šiame versle nebebuvo galima 
pasiekti 100% pelno.

Pasak žurnalisto Rimvydo 
Valatkos , pridėtinės vertės 
mokesčio įvedimas dabar, kai 
net 300 valstybinių ir privačių 
įmonių atleistos keliems me
tams nuo bet kokių mokesčių, 
rodo, kad vyriausybė arba visiš
kai nesuvokia makroekonomi
nių procesų, arba sąmoningai 
žlugdo tuos žmones, kurie dar 
galėtų gyventi savarankiškai.

Valatka rašo: „Dar vakar 
buvęs mokus pirkėjas traukiasi 
į kiautą ir iš tolo lenkia parduo
tuves, kuriose dėl valdžios mui
tų ir mokesčių politikos, prekės 
jau tapo brangesnės ne tik už 
Lenkijos ar Čekijos, bet ir už 
JAV bei Vokietijos krautuves. 
Apyvarta katastrofiškai mažėja. 
Daugybė bendrovių, kurios pre

kėms pagaminti arba atvežti 
ėmė brangių kreditų, pagaliau 
išleido daug pinigų krautuvėms 
nusipirkti ir įrengti, tampa 
nemokios".

Prasideda baisi bankrotų ban
ga. Tik šį kartą į krizės 
gniaužtus patenka jau ne vals
tybinės įmonės, kaip 1992 m. 
kada tai buvo natūralu ir 
siektina, o galėjusios klestėti 
privačios firmos .

„Ekonomikoje verslininko 
sužlugdymas yra darbo vietų 
niekinimas dešimtims tūks
tančių žmonių, o politikoje — 
rinkų ir įtakos sferų praradimas 
Rusijoje, Ukrainoje ir kitur, kur 
sužlugdyto Lietuvos verslininko 
vietą užims jo konkurentai. 
Vargu ar sužlugdytas žmogus 
antrą kartą imtųsi verslo — jis 
tiesiog papildys valdžios 
išlaikytinių gretas".

* Visos Seimo politinės jėgos su
taria, kad pridėtinės vertės 
mokestis, nuo gegužės 1 d. 
pakeitęs bendrojo akcizo mokes
tį, yra reikalingas. Manoma, 
kad, įvedus šį mokestį, bendras 
kainų lygis turėtų padidėti 7-9 
procentais.

Seimo nariai tvirtina, kad 
kainų šuolis bus vienkartinis ir, 
pasak socialdemokrato Arūno 
Rudžio, tai „kaina, kurią reikia 
sumokėti už mokesčių sistemos 
sutvarkymą". Manoma,, kad 
biudžeto pajamas mokestis pa
didins 2-3 procentais.

Įvedus mokestį, duona pa
brango 20%, todėl Vilniaus 
duonos kombinatų vadovai 
nutarė surasti būdų, kaip 
sumažinti kelių rūšių duonos

Danutė Bindokienė

Dar viena gedulo 
vėliava

S.m. birželio 14 d. lietuviai 
iškėlė dar vieną skaudaus ge
dulo vėliavą, įrikiavę ją į birže
linių skausmo ženklų mišką. 
Nutvieskusi negando žinia, kad 
birželio keturioliktą dieną su 
šiuo pasauliu Vašingtone atsi
skyrė Lietuvos ambasadorius 
Stasys Lozoraitis, sukrėtė 
netikėtumo ir liūdesio šiur
puliu. Jis buvo grįžęs į Vašing
toną, iš kur, daugelio nuomone, 
niekuomet neturėjo būti išsiųs
tas, kad visiems laikams mus 
paliktų.

Vieną dieną redakcijoje skam
ba telefonas: ar teisybė? Ne
gali būti! Kas atsitiko? Klau
simų daugiau negu atsakymų, 
juo labiau, kad iš šaltinių, 
kuriuose tuos atsakymus bū
tų tikėtasi rasti, negauta 
reikiamo atgarsio. Ambasa
dorius Lozoraitis juk nebuvo 
šiaip sau privatus žmogus. Jis 
atstovavo lietuvių tautai, jis 
buvo žinomas, pažįstamas, ger
biamas, todėl informacijos stoka 
iššaukė net kai kurių besitei
raujančių susierzinimą.

Daugelio atmintyje vėl iškilo 
santūraus džentelmeno, suma
naus diplomato, malonios 
asmenybės vaizdas. Likimas 
lėmė Stasiui Lozoraičiui Lietu
vos ambasadoje JAV atstovau
ti Lietuvai pačiu kritiškiausiu 
ir kone nuostabiausiu jos isto
rijos laikotarpiu. Viso Vakarų 
pasaulio akys buvo nukreiptos 
į vieną nedidelį kraštą prie 
Baltijos jūros, mėginantį iš
sprūsti iš sandarios gobšaus kai
myno saujos. Ne visuomet tai, 
ką tos pasaulio akys matė, buvo 
interpretuojama tiksliai ar pasi
stengiama iš viso suprasti. 
Ambasadoriaus Lozoraičio 
pareiga buvo aiškinti, įtiki
nėti, priminti, varstyti ne 
tik įtakingų Amerikos ir kitų 
kraštų atstovų duris, bet jungti 
ir savus tautiečius į vieningą 
pagalbą Tėvynei. Pasitikėjo Sta
siu Lozoraičiu kitataučiai, pasi
tikėjome ir mes, pasitikėjo ir 
Sąjūdis, tas pagrindinis atgims
tančios Lietuvos variklis, o dar 
labiau pasitikėjo Vytautas 
Landsbergis „dainuojančios re
voliucijos dirigentas"...

kainą. Benzinas pabrango 
20-30%. Iki gegužės 1 d. litras 
benzino kainavo 0.83 lito (0.20 
dol.). Dabar — apie 1 litą (0.26 
dol.)

Anksčiau prieš kiekvieną iš 
anksto paskelbtą kainų 
pakėlimą, parduotuvėse žymiai 

Apie Stasio Lozoraičio dip
lomatinės tarnybos kelią ar
timoje ateityje daug bus 
pasakyta ir parašyta. Tas 
kelias, asmuo ir veikla buvo 
gerai pažįstama ne tik lietu
viams. Su Stasio Lozoraičio mir
timi tarytum pasibaigė tam J 
tikra Lietuvos diplomatinės tar
nybos era, nes tarnyba savo 
kraštui S. Lozoraičiui nebuvo 
tik karjera, o gyvenimo realybė, 
kiuriai jis paaukojo kiekvieną 
savo širdies plakimą. Mūsų 
atmintyje jis visuomet liks tary- 
tum anų nepriklausomybės 
laikų simbolis, galėjęs atrasti 
kelią į naujai atgimusią tėvynę, 
tarytum pratęsęs visų viltis į 
laisvą, nepriklausomą Lietuvos 
rytojų.

Už S. Lozoraičio stovėjo dau- ~ I 
gumas užsienio lietuvių, įrody
dami savo neabejotiną lojalumą, 
kai jis kandidatavo į Lietuvos S 
prezidentus. Nors ne visi tikėjo, 
kad jis bus išrinktas dėl ypa
tingai aršios opozicijos kampa
nijos Lietuvoje, bet savo 
balsavimu už Lozoraitį norėjo 

| parodyti, kur krypsta užsienio 
lietuvių prielankumas. Po 
rinkimų su baime laukėme „an
tro bato numetimo" — oponento, 
nors pralaimėjusio rinkimus, 
pašalinimo iš Lietuvos amba
sados Vašingtone. Deja, Lietu
vos Respublikos prezidentas 
nepanoro išklausyti JAV lietu
vių protestų, nematė reikalo 
parodyti paprasto žmoniškumo 
ir netrukus ambasadorius 
Stasy s Lozoraitis buvo išsiųstas 
Italijon. Tačiau jis pirmasis pa
siuntė užuojautą (Eltos žinio
mis), S. Lozoraičiui mirus...

Mes pradedame apsiprasti su 
dr. Eidintu, paskirtu Lietuvos 
ambasadorium JAV, apsipras- 
tume ir su bet kuo kitu, einan
čiu tas pareigas (argi turime 
kitą pasirinkimą?), bet negali-., 
me apsiprasti su nuoskauda, 
kurią patyrėme, pašalinus Sta
sį Lozoraitį iŠ ambasados Va
šingtone. Kažin, ar su ta nuo
skauda galėjo apsiprasti pats S. a 
Lozoraitis, ar patirtas nusi-. 
vylimas nepagreitino jo žings
nių į Anapus?

padaugėdavo perkančių. Tačiau 
šį kartą taip neatsitiko, papras
čiausiai dauguma žmonių 
neturi atliekamų pinigų. Versli
ninkai sako, kad ir taip trūks
ta pirkėjų, tad ir kainos bus 
keliamos atsargiai. (AGEP, 
05.05)

KAI VIEŠKELIAI DULKĖJO 
S JUOZAS ŽYGAS

i ' 1
K Audrai artėjant

Nors vokiečių kariuomenės pranešimuose tebebuvo 
kalbama apie sėkmingą pozicijų sutrumpinimą, stra
teginių pozicijų užėmimą ar jų pagerinimą, tačiau visi, 
kurie tuos pranešimus skaitė, galėjo suprasti, kad 

; vokiečiai nebepąjėgė rusų spaudimo atlaikyti. Vokietijos 
karinė galybė kvapo jau nebeturėjo. I rytus važiuojan
tieji traukiniai nebebuvo pabūklais ir tankais pakrau
ti. Galbūt jie buvo siunčiami tik dėl to, kad išvežtų, kas 
dar buvo galima išvežti.

■ : Kaunas jau seniai buvo paverstas milžiniška
ligonine. Su kiekvienu traukiniu ar transportiniu 
lėktuvu iš rytų i Kauną invalidų banga pliūptelėdavo. 
Vyrai pačioje jaunystėje, kaip ąžuolai, o jau apgenėti. 
Tai kojos, tai rankos nukapotos. Nušalo, gangrena ir 
amputacija. Atrodo, nebėra sveikų vyrų. Nejaugi „per
galės paradas” bus tik kriukininkams ir vienarankiams 

t' rengiamas? Sekmadieniais, jeigu pasitaiko kiek
gražesnis oras, tai Vytauto prospektą tie kriukininkai 

: užplūsta. Gal jie nenori eiti ten, kur sveiki vaikšto, tad 
•«-kiojasi apie kapines ir Karo ligoninę. Kapinėse, prie 
Pat gatvės, tvarkingai palaidoti vokiečių kariai, tie, 

I kurie žuvo Pirmajame kare, imant Kauno tvirtovę. Ir
Paminklas jiems pastatytas stovi, o rytuose kas juos 
Palaidos ir kas jiems kryžių pastatys?

Daugelis ir lietuvių guli ten pusnynuose vėjo palaido

ti, kažkur prie Ilmenio ežero, kurio Lietuvos žmonės net 
nežinojo. Jie nebesugrįš ir niekas jų ten neaplankys. 
Jeigu vilkai ir šunys jų neištampys, tai, pavasariui 
atėjus ir sniegui nutirpus, gal i bendrą duobę juos suvers. 
Ir mano pažįstamų ne vienas ten pateko. Vieni išėjo 
kovoti prieš komunizmą, kiti tik„Lietuvos sienų” gin
ti. O vokiečiai nutarė, kad Lietuvos sienos yra kažkur 
prie Ilmenio ir Volchovo. Dezertyruoti nebuvo taip 
lengva, kadangi reikėjo daug rizikuoti, tad ne visi išdrį
so: Nors vokiečiai beveik visur traukėsi, tačiau jų kumš
tis okupuotuose kraštuose tebebuvo dar užtenkamai stip
rus. Jie darėsi nervuoti, tad buvo daugiau pavojingi. 
Atrodė, kad karo pabaiga jau artėja. Žmonės ir laukė, 
ir bijojo karo pabaigos, nes komunizmo grėsmė beveik 
kasdien didėjo. Buvo jaučiamas beveik visuotinis nusi
vylimas, kad lietuvių svajonės neišsipildys. Vis buvo 
tikima, kad abu žvėrys nukraujuos, tad tam tikslui ir 
buvo taupomos savųjų jėgos. Tam tikslui ir buvo norima 
turėti ginkluotas pajėgas. Bet darėsi aišku, kad rusiškoji 
meška, nors ir sukruvinta, bet tebebuvo užtenkamai 
pavojinga.

Atėjo 1944-tieji metai ir niekas negalėjo numatyti, 
ką jie atneš. Tik visi tikėjo, kad karas eina į galą. 
Savanorių prospektu dar vyko gana gyvas kariuomenės 
sunkvežimių judėjimas. Iš rytų atvykstantieji darė la
bai liūdną vaizdą. Kariai šalikais ir įvairiais skudurais 
apsivynioję, visokias kailines kepures užsimaukšlinę, 
daugiau į kokius medkirčius panašėjo. Atrodė visi 
išsigandę ir šautuvus apsikabinę. Teko girdėti, kad ne 
tik Gudijoje, bet ir rytinėje Lietuvoje per miškus jau 
darėsi pavojinga važiuoti. Ir dienos metu būdavo 
apšaudomi, o naktimis niekas nedrįso pajudėti. Reikia 
pastebėti, kad plentu vyko ne tik kariuomenės, bet ir 
ūkininkų gyvas judėjimas. Iš maisto kortelių beveik ne

buvo įmanoma pragyventi, tad kaimas miestelėnus mai
tino. Už tai į kaimą važiavo foteliai, sofos ir įvairūs apy
vokos reikmenys. Ant vieno vežimo mačiau net pianiną 
paguldytą. Buvo aišku, kad mūsų kaimas darė pažangą 
ir kultūrėjo.

Jeigu, kurie buvo pradėję užmiršti, kad jie iš kaimo 
atėjo, tai jau spėjo prisiminti ir „šiltus” šeimyninius san
tykius atnaujinti. Įvairių kalbėtojų mėgstami žodžiai: 
„Mes esame kaimo sūnūs”, jau buvo virtę kūnu. Ir be 
tautininkų valdžios pagelbėjimo, tauta vienijosi ir 
jungėsi į bendrą kūną. Ne tik kaimas su miestu artėjo, 
bet ir lietuvis lietuviu daugiau pasitikėjo. Čia turbūt 
buvo jaučiama didelė pogrindžio spaudos įtaka. Už tai 
visi slapukai, kurių daug buvo, ir visi, kurie vokiečių 
potvarkių neklausė ir į „Naujosios Europos” statymą 
nesįjungė, lietuvių policijos ir saugumo nebijojo.

Pasipriešinimas ir pataikūnai
Nėra taisyklių be išimties. Tad ir pasipriešinimo ' 

sąjūdyje buvo mažų išimčių. Tokių, kaip tarėjas Paukš
tys, kuris iš kailio nėrėsi, kad tik vokiečiams įtiktų. Bet 
apskritai buvo stengiamasi saviems padėti ir net, 
reikalui esant, nąkvynę duoti. Ne vieną sykį teko tokio
mis paslaugomis pasinaudoti, kuomet pavojaus ženklas 
buvo duotas. Būnant slapuku, jau trečius metus ven
giant mobilizacįjų bei „garbės” įsijungti į „Naujosios 
Europos statybą”, reikėjo laikytis bent minimalių 
saugumo taisyklių.

O slapuku buvau, kadangi jau nuo pirmųjų karo 
dienų vokiečių pergale netikėjau. O netikėjau todėl, kad 
pirmosiomis karo dienomis pamačiau jų tikrąjį veidą. 
Tad kam kur nors rytuose savo batus be prasmės 
pakloti?

O buvo taip.'Prasidėjus karui, buvau Varėnos 

poligone. Birželio 22 d., sekmadienį, apie vidudienį, 
lydimi vokiečių smingamųjų bombonešių muzikos, tvar- L 
kingai išžygiavome rytų link (atmušti priešo). Pirma
dienį, dar saulei nepatekėjus, pasigirdo komandos keltis. 
Tad reikėjo iš samanų patalų keltis. Sunkvežimiu buvo 
pristatyta kava, bet duonos nebuvo. Kavos atsigėrus, 
buvo dalinami šoviniai. Nors dalinio sąrašai buvo mano' 
kuprinėje, bet politrukai savus sąrašus naudojo. Šoviniai 
buvo ne visiems išduoti. Tie, kurie šovinių negavo, kaip 
vėliau paaiškėjo, buvo kandidatai būsimam trėmimui.

Rūdninkų girios prieglobstyje
Kavos atsigėrę ir po penketą šovinių gavę, buvome 

gerai pasiruošę žygiui. Iš pradžių vieškeliu traukėmės 
gana tvarkingai. Kiek paėjus, ant kelio ir pakelėse 
lavonų vis daugėjo. Taį matyt, daliniai, kurie jau vakar 
popietėje ant kelio buvo užklupti. Galbūt mus išgelbėjo 
tai, kad mes, keletą valandų pažygiavę, miške sustojome 
Korpo štabui sutvirtinimus įrengti. O per tą laiką, 
atrodo, vokiečių aviacija kelius valė. Iš pat ryto, kuomet 
vienoje sodyboje prie šulinio susimetėinfe, buvome Mes- 
serschmitto užklupti. Tik nemažai baimės įvarė, bet 
nuostolių nepatyrėme. Viename kaimelyje, viduryje gat
vės, buvo sudaužyti lietuviškų dalinių sunkvežimiai, 
užmušti arkliai ir jauni kareiviukai, kurie jau buvo 
dulkėmis apnešti. Tai rodė, kad jau per naktį jie čia 
gulėjo. Tuomet nebuvo laiko apie tai pagalvoti ir juos 
bent nuo kelio nukelti, nes reikėjo pirmyn į nežinią 
skubėti. Pagaliau, lėktuvų paraginti, pasiekėme dides
nius miškų masyvus. Tai garsioji Rūdninkų giria, kurios 
užuovėjos niekuomet neužmiršiu, kadangi ji buvo mūsų 
prieglobstis ir norėjome, kad niekuomet nesibaigtų.

(Bus daugiau)
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VYTAUTAS

Visi išeivijos lietuviai nori ir 
turi vilčių išlikti kultūriškai 
gyvi svetimųjų tautų tarpe. Jau 
ne vieną kartą praeityje jie yra 
informavę svetimtaučius apie 
garbingų lietuvių tautos istori
jos praeitį. Dabar, Lietuvai prieš 
ketverius metus atgavus laisvę 
ir nepriklausomybę, jos vardas 
vėl atgijo kitų tautų tarpe.

Lietuvių leidžiama išeivijos 
spauda yra tas veiksnys, kuris 
palaiko kontaktą tarp savųjų, 
suriša visus lietuvius ir kelia 
pasididžiavimą prieš kitatau
čius.

Turint platesnį kontaktą su 
amerikiečių visuomene ir jai 
papasakojus apie Lietuvą bei 
išeivijos lietuvius, pirmas jų 
klausimas yra: kiek jūs turite 
laikraščių?

Paminėjus, kad jų yra nema
žai, jų tarpe ir vienas išeivijos 
lietuvių dienraštis,,Draugas”, 
jie su nuostaba komentuoja, kad 
kultūringa tauta negali'gyven- 
ti be savo spaudos. Šį jų teigimą 
turėtų įsisąmoninti ir užsienio 
lietuviai.

Įsteigus Draugo fondą Čikago
je, milijoninio fondo sudarymas 
priklausys nuo užsienio lietuvių 
visuomenės noro ir ryžtoji turė
ti.

Logiškai galvojant, tas turėtų 
būti nesunkiai įvykdoma. Jeigu 
mes pajėgiame sukurti ir išlai
kyti kitus fondus su keletu mi
lijonų dolerių, kodėl negali bū
ti Draugo fondas tik su vienu 
milįjonu?

Deja praktika jau parodė, kad 
Draugo fondo augimo tempas 
yra per mažas ir per lėtas. Sta
tistika rodo, kad spaudos reika
lu lietusiai yra nerangūs.

Iš išsiuntinėtų 6,000 laiškų,
buvo gauta tik 15 procentų tei
giamų atsakymų. Vadinasi, 
mums dar trūksta 85 procentų.

Užsienio lietuviai turi daug 
turtingų organizacijų, kurios 
turėtų įsijungti į Draugo fondą.

Paprasta aritmetika: jeigu 
bent pusė Šių organizacijų įsi
jungtų į Draugo fondą su 200 do
lerių, lengvai turėtume ketvirtį 
milijono dolerių.

Malonu skaityti „Draugo” 
puslapiuose, kad štai Lietuvių 
bendruomenė ar kita organiza
cija įstojo į Draugo fondą su 
tūkstančiu ar 2,000 dolerių. 
Garbė ir padėka jiems.

O kur mūsų profesionalai ir 
kiti turtingi užsienio lietuviai 
ar verslininkai? Ojų irgi turime 
didelį skaičių. Bene pirmoji gerą 
pavyzdį parodė Čikagos siunti
nių bendrovė „Transpak”.

Mes turime ir daug kitų po
tencialių pajamų šaltinių. Kodėl 
nepanaudoti didesnės propagan
dos su testamentiniais paliki
mais? Daug užsienio lietuvių 
miršta be testamentų. Tie pini
gai dažnai nueina į nežinomų 
asmenų ar valdžios rankas.

Paskutinė didžiausia grupė 
yra „Draugo” skaitytojai ir 
rėmėjai.

Mes visi Lietuvoje turime sa
vo giminių, draugų ar gerų jau
nų dienų prietelių. Gyvendami 
Amerikoje, mokame 90 dolerių 
už metinę „Draugo” prenume
ratą. Nepagailėkime pridėti dar 
10 dojerių, sumokėti 100 dole
rių ir „Draugas” pasieks visus 
jūsų norimus tautiečius Lietu
voje — „Cargo” paštu. $

Iš asmeninio patyrimo žinau, 
kad visi, kuriems užsakiau 
„Draugą” Lietuvoje, jį skaito su 
įdomumu, aiškiau susipažįsta 
su mūsų gyvenimu, jo veikla ir 
yra labai už tai dėkingi.

Šiuo metu svarbiausias veiks
nys yra visuose didžiuosiuose ir 
mažesniuose lietuvių telkiniuo
se Amerikoje, Kanadoje ir kitur 
įsteigti Draugo fondo valdybas 
bei atstovybes.

Vietiniai žmonės ar organiza
cijos turi daugiau galimumų

EŠTOKAS r / ‘

sueiti į asmeniškus ir ar
timesnius kontaktus su Draugo 
fondo atstovais. Visos anksčiau 
išvardintos priemonės turėtų 
būti panaudotos, susitinkant su 
žmonėmis įvairiose vietovėse.

Kiekvieną sekmadiehį lietu
vių susibūrimo vietose Draugo 
fondo stalas su literatūra, lanks
tinukais, pakvitavimais ir kt. 
palengvintų tautiečiams įsi
jungti į fondo narius. Ta pačia 
proga būtų priimamos visos au
kos, prenumeratų užsakymai ar 
pratęsimai čia pat, vietoje, be 
atskirų siuntinėjimų į centrą.

Visos mūsų didesnės organi
zacijos daro savo metinius 
pobūvius ir tuo pačiu finan
siškai'papildo savo kasos stovį. 
Draugo fondo atstovybės turi 
rengti savo metinius pobūvius. 
Juose propaguoti Draugo fondą, 
rasti daugiau narių, mecenatų 
ir propaguoti spaudos rei
kalingumą visiems pasaulio lie
tuviams, nepaisant kur jie 
begyventų. Šių renginių pelnas 
būtų naujas pliusas mūsų 
„Draugui”.

Draugo fondo steigimas Ame
rikos miestuose yra geras ir rei
kalingas veiksnys. Tą mintį įgy
vendinti Los Angeles lietuviai, 
Birutės Vindašienės, fondo ko
ordinatorės Čikagoje, pakvies
ti, ėmėsi iniciatyvos ir neseniai 
įsteigė fondo valdybą: pirm. — 
Vytautas Šeštokas; vicepirm. — 
Karolis Milkovaitis, („Pensinin
ko” red.), Liuda Avižonienė, LB 
Los Angeles apyl pirm.; vajaus 
koordinat. — Antanas Bulota, 
Karių Ramovės ir kitų org. va
dovas; finansų sekretorė — Al
fonsą Pažiūrienė, BALFo, biru- 
tiečių ir kitų org. vadovė; ren-
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Balandžio 24 d. į Pasaulio 
lietuvių centrą Lemonte rinkosi 
atstovai iš JAV LB Vidurio 
vakarų apygardos apylinkių. 
Tai proga visiems sueiti, išklau
syti pranešimų iš PLB, JAV LB 
krašto valdybos atstovų ir — 
svarbiausia į- išgirsti, kas 
vyksta mūsų apylinkėse. Vidu
rio vakarų apygardos valdybos 
pirmininkas Kazys Laukaitis 
atidarė suvažiavimą ir atliko 
trumpą invokaciją bei pager
bimą žuvusių dėl Lietuvos lais
vės. Sekretoriauti į prezidiumą 
pakvietė valdybos sekretorę Ag
nę Katiliškytę-Bemer. Pereitais 
metais apygardos valdyba 
pagerbė keletą ilgamečių bend
ruomenės darbuotojų. Dr. An
tanas Razma tuo metu buvo iš
vykęs į Lietuvą, tai jam buvo 
įteiktas žymuo per šį suvažia
vimą ir padėkota už atiduotą 
laiką bendruomenės reikalams.

ginių vadovė — Danguolė Var
nienė, „Spindulio” ansamblio 
vadovė.

Pirmiausia reikia padėkoti 
visiems šio fondo valdybos na
riams, kurie suprato dienraščio 

g tęstinumo svarbą ir sutiko dirb
ti šį darbą. Visų bendros pastan
gos, darbas ir ryžtas atneš tei
giamus rezultatus.

Mūsų visuomenėje pesimistų 
visuomet buvo ir bus. Tačiau, 

i jeigu mes nieko nedarysime, tai 
i greitai nustosime ir paskutinio 

išeivijos dienraščio. Partinės 
ambicijos čia neturėtų rasti vie
tos. Jeigu mes jų įsikibę 
laikysimės, tai prarasime ne tik 
vienintelį užsienio lietuvių 
dienraštį, bet tas suruoš „Re- 

, quiem” ir kitai lietuviškai pe
riodinei spaudai.

Iždininkas Kęstutis Ječius 
padarė pranešimą, o po jo 
Kontrolės komisija patvirtino 
knygas ir padėkojo jam už labai 
puikų darbą per praėjusius tre
jus metus.

Susirinkusieji turėjo progos 
pasiklausyti Angelės Kamienės 
pranešimo. Ji yra Vyriausio 
rinkiminio komiteto pirmi
ninkė. Komiteto didžiausias ir 
svarbiausias darbas — pažadinti 
visuomenę bendruomenės veik
lai. Techninis darbas eina neblo
gai, bet busimoji Taryba turės 
išleisti taisykles, įstatus ir infor
maciją anglų kalba. Taip pat 
turės sudaryti rinkiminę komi
siją per paskutinę sesiją prieš 
kitus rinkimus, kad būtų pa
kankamai laiko komisijai efek
tingai atlikti savo darbą. Vyko 
diskusijos apie duotus pra
nešimus. Diskusijų metu at
vyko Algis Regis, kuris jau 25 
metus pirmininkauja Apy
gardos komitetui pasauliečių 
teisėmis Šv. Kazimiero kapi
nėse apginti. Jisai ragino vi
siems prisidėti prie šios veiklos, 
nes reikia nauju veidų ir naujos 
energijos išlaikyti Šv. Kazi
miero kapines lietuviams.

Šiais metais baigėsi apy
gardos valdybos trejų metų ka
dencija, tai vyko rinkimai: nau
jos apygardos valdybos ir nau
jos kontrolės komisijos. Naują 
JAV LB Vidurio vakarų apygar
dos valdybą sudaro: Salomėja 
Daulienė, Aleksas Vitkus, Algis 
Urbutis, Genė Rimkienė, Biru
tė Vindašienė ir Svajonė Kere- 
lytė. Nauja Kontrolės komisija 
sudaryta iš Vladd Sinkaus, Kęs
tučio Ječiaus ir Alekso 
Karaliūno. Po rinkimų girdėjo
me pranešimus iš PLB ir Kraš

to valdybos atstovų. PLB valdy
bos vardu kalbėjo dr. Petras 
Kisielius, dėkodamas buvusiai 
apygardos valdybai, o ypač pir
mininkui Kaziui Laukaičiui, už 
atliktą darbą. Minėjo, kad susi
domėjimas artėjančia Dainų ir 
šokių švente Lietuvoje yra di
delis. Šį rudenį vyks Pietų 
Amerikos bendruomenės kon
gresas. Pietų Amerikos lietuviai 
be JAV ir Kanados pagalbos 
neišsilaikys. Taip pat yra 
reikalinga pagalba Rytų Eu
ropos bendruomenėm. PLB 
valdyba deda daug pastangų, 
kad Lietuva įsteigtų konsulatus 
tose vietose.

Toliau kalbėjo Regina Naru- 
šienė, Krašto valdybos vykdo
moji vicepirmininkė. Krašto 
valdybos nariai daug dėmesio 
kreipia į ryšius su Lietuva ir 
atidžiai stebi valdžios veiklą 
Lietuvoje. Turime pareigą prisi
dėti prie Lietuvos atkūrimo. 
Tarybos nariai buvo raginami 
daugiau įsitraukti į bend
ruomenės, ypač savo apylinkių 
veiklą. Visi susirinkę buvo ska
tinami balsuoti Tarybos rinki
muose ir raginti taip daryti savo 
draugus bei pažįstamus.

Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė Birutė Jasaitienė 
minėjo, kad taryba veikia jau 
dešimt metų. Padeda visiems — 
ir čia, ir Lietuvoje gyve
nantiems lietuviams. Taryba 
leidžia „Pensininko” žurnalą, 
„Seklyčioje” veikia restoranas 
ir vyksta įvairūs užsiėmimai 
vyresnio amžiaus lietuviams. 
Raštinė atlieka labai didelį 
darbą ir kas šeštadienį „Drau
ge” yra Socialinių reikalų 
puslapis. Vienas didžiausių ir 
svarbiausių tarybos projektų, 
tai „Vaikų vilties” komitetas. 
Vaikai atvežti iš Lietuvos ir 
gydomi Shriners ligoninėje. 
Taip pat keliauja daktarai į 
Lietuvą operuoti ir mokyti te
nykščius daktarus.

Pranešimą padarą jf Švietimo 
tarybos pirmininku Regina 
Kučienė. Veikia 22 mokyklos, 
su 1,000 mokinių. Bandoma
įkurti kelias naujas mokyklas ir 
ruošiami nauji vadovėliai. Ruo
šiami skaitymo ir rašymo 
konkursai, kuriuose dalyvauja 
vis daugiau mokinių. Ruošia
mos darbo konferencįjos moky
tojams ir studijų savaitė Daina
voje vasaros metu. Švietimo 
tarybą perėmė vaikų žurnalo 
„Eglutė ” redagavimą ir bando 
iš lllinois valdžios gauti užskai
tas lituanistinėm mokyklom už 
svetimą kalbą (foreign langua- 
ge courses). Išklausius praneši
mus, vyko diskusijos ir po to — 
trumpa pertrauka.

Kai po pertraukos susirinko 
atstovai, prasidėjo pranešimai iš 
apylinkių pirmininkų. Iš viso 
JAV LB Vidurio vakarų apy
gardoje yra 15 veikiančių 
apylinkių. Vienos apylinkės at
siuntė savo pranešimus raštu, 
bet daug pirmininkų ar atstovų 
asmeniškai atvyko su visais 
pasidalinti žiniomis, klausimais 
ir problemomis. Beveik kiekvie
na apylinkė prašo, kad būtų 
artimesni ryšiai su Krašto 
valdybos nariais. Apylinkės, 
kiek gali, juda ir kruta. Beveik 
visos bando prisidėti prie Lietu
vos našlaičių išlaikymo, arba 
kokio kito labdaringo darbo. 
Ruošiamos gegužinės, Vasario 
16-tos minėjimai ir kiti pobū
viai. Kitose apylinkėse, didelės 
pastangos įdėtos pritraukti nau
jai atvykusius lietuvius į bend
ruomeninę veiklą.

Kai.vyko diskusijos po apylin
kių pranešimų, keli asmenys 
pareiškė nuomonę, kad daugiau 
dėmesio turėtų būti atkreipta į 
išeivijos veiklą, kad ji sustiprė
tų ir nepražūtų. Suvažiavimas 
buvo uždarytas, po Lietuvos 
himno.

Agnė Katiliškytė-Berner

• 1937 m. gegužės 6 d. vo
kiečių zepelinas „Hindenberg” 
susprogo besileisdamas Lake
li urst, N J. Nelaimėje Žuvo 36 
keleiviai.

CLASSIFIED GUIDE

HELP WANTED

MAIL PROCE88OR
Executive Mailing Service. One Ex»cutlve

Palos Hilą, IL 60485
Machine Operatore to process mail. Benefits. 
Salary: $4.70 — 5.00/hr. plūs bonus/hour. 
Contact: In person.

DĖMESIO VISI JAV IR KITŲ 
ŠALIŲ GYVENTOJAI!

Pasaulinio lygio kompanija, turinti 
savo atstovybes 21 pasaulio vals
tybėje, ieško žmonių darbui. Dėl 
informacjos apie kompaniją prašo
me skambinti nemokamu telefonu:

JAV 1-800-557-7781
Kanada 1-800-557-7735
Australija 1-800-815-255

D. Britanija 0-800-448-812
Dėl smulkesnės informacijos ir dar
bo ypatybių prašome skambint tel. 
(JAV) 1-800-578-8854.

IEŠKO DARBO

Iš Lietuvos, 43 m. moteris 
ieško bet kokio darbo.
Tol. 708-836-5190.

MISCELLANEOUS

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

FRANK 2APOUS
3208 Vi Woot 95th Street

Tel. — (708) 424-8654 
(312) 581-8854

ELEKTROS. 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir. sąžiningai.

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

H. Deckys
Tel. 585-8624

DRAUGE GAUNAMI ANGLŲ KALBA 
LEIDINIAI

LITHUANIAN ARTIST IN NORTH AMERICA Alg.
Kezys. 278 pgs...........................    $20.00

POPULAR LITHUANIAN RECIPES. Josephine
Daužvardis. The tenth edition. 127 pgs. . $7.00

LITHUANIAN COOKERY. Iz. Sinkevičiūtė. 326
pgs................................................................... $15.00

ONA. Short stories. V. Belajus. 100 pgs..........  $1.00
LITHUANIAN CUSTOMS AND TRADITIONS.

Lietuvių-anglų kalbomis. D. Bindokienė. 364
pgs................................................................... $15.00

CROSSES IN THE ARCTIC. M. MELIENĖ. 179
pgs................................................................... $5.00

HELL IN ICE. On. Garbštienė. 255 pgs...... $13.00
A PRIEST IN STUTTHOF. St. Yla. 294 pgs. . $15.00
EASY WAY TO LITHUANIAN. vod. ir 6 kas. moky

tis lietuvių kalbą.......................................... $50.00
LITHUANIAN SELF-TAUGHT. M. Inkenienė. 144

pgs................................................................... $4.00
LITHUANIAN DIASPORA KOENIGSBERG TO

CHICAGO. A. J. Van Raenan. 329 pgs. . $25.00
LITHUANIA 700 YEARS. Alb. Gerutis. 458 pgs. $25.00 
LITHUANIANS IN THE USA. David Fainhauz. 246

pgs ............................................................... $15.00
WOODEN MIRACLES. K. Boruta. 237 pgs... $25.00
A GUIDE TO THE BALTIC STATĖS. Ingr.

Kalnins. 309 pgs......................................... $17.95
INTRODUCTION TO MODERN LITHUANIAN.

Dambriūnas, Klimas, Schmalstieg. 471 pgs $25.00
AVVAKENING LITHUANIA, Jack J. Stukas. 191

pgs ............................................................... $8.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, lllinois gyv. prideda 
sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi tiek lllinois, 
tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai, dar turi pridėti $2.75 
už kiekvieną knygą, supakavimo Ir pašto išlaidų 
apmokėjimui.

REAL ESTATE S

RE/MAX
REALTORS 

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

GREIT 
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

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

KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pularici Rd.

4365 S. Archer Avė. j

DANUTĖ MAYER
284-1900

jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui.

Marųuette Parke parduodamas 
4 bt. mūrinis, kampinis namas 68 
St. ir Washtenaw Avė, skersai gat
vės nuo šv. Kazimiero vienuolyno 
ir Maria gimnazijos kiemo, % bl. 
nuo šv. Kryžiaus ligoninės; 2 bt po 

2 mieg., 2 bt., po 3 mieg. 4- ekstra 
„garden apt.” butukas; 2 auto 
mūrinis garažas. Info. ir apžiū
rėjimas susitarus, tel. 
312-247-3777.

U.S. Savings Bonds 
MakeGreatGifts.

A public service of.tMs newspaper
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SUVAŽIAVIMAS
ALFONSAS NAKAS

tuoti sutikusių St. Petersburgo 
asmenų sąrašą. Štai naujoji 
valdyba: Aldona Baukienė, 
Alfonsas Dzikas, Aurelija Ro- 
bertson, Liūtąveras Semaška ir 
Vytautas Staškus. Neturėta 
kandidatų į Revizijos komisiją. 
Renkant lyg ir formavosi du są
rašai, bet, antrąjam pritrūkus 
žmonių, laimėjo irgi santpe- 
terburgiečiai: Gražina Jazukai- 
tienė, Loreta Kynienė ir Dalila 
Mackialienė. Jokių atsarginių 
nei valdybon, nei Kontrolės 
komisijom

Lengvai parinkta ir vieta 
1995 m. suvažiavimui. Pirmasis 
siūlymas — Sunny Hills. L. Sa
vaitienei, dėl kelių priežasčių 
atsisakius, pasiūlyta Daytona 
Beach. Šios apylinkės pirm. dr. 
B. Preikštienė sutiko. Ši vieta 
daugeliui geografiniu atžvilgiu 
ideali.

Iš dviejų pranešimų „einamai
siais reikalais”, pirmąjį padarė 
Tarybos narys iš St. Peter. A. 
Armalis. Apie testamentų suda
rymą, tinkamų globėjų iš anks
to pasirinkimą sunkios ligos, 
negalios, gilios senatvės atve
jams ir apie kitus socialinius 
reikalus.

Antrasis pranešimas, LB 
Miami apyl. pirm. V. Dubaus
ko, buvo apie tebesikonsoli- 
duojančią, nuolat stiprėjančią 
Konservatorių partiją, kitaip 
Tėvynės sąjungą. Tai dešiniųjų 
jėgų partija, populiari ir išeivi
joje, o šio prelegento — didžiau
sias idealas. Kai pirmajam 
pranešėjui buvo skirti tik keli 
paklausimai, antrasis susilaukė 
stiprids opozicijos, nes LB yra 
virš visų partijų, o jei leidžiama 
kalbėti vienos atstovui, tai kur 
gi kitų? Kilo stiprios diskusijos, 
kuriose kelta net 37 balsai. Iš vi
sų* diskusijų bei išsiaiškinimų 
išplaukė nutarimas, kitą suva
žiavimą neoficialiai pradėti jo iš
vakarėse, keletą valandų padis
kutuoti karščiausius reikalus.

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

JAV LB Floridos apygardos 
suvažiavimas š.m. balandžio 23 
d. vyko Quality Resort vieš
butyje, Singer Island, FL. 
Suvažiavimo dieną užsiregist
ravo 45 apylinkių atstovai ir 
svečiai, kurie turėjo dalyvauti 
programoje. Posėdžiuose trum
piau ar ilgiau dalyvavo ir 
maždaug 10 neregistruotų 
svečių.

10:04 vai. ’r. suvažiavimą 
trumpu sveikinimo žodžiu ati
darė LB Palm Beach apyl. v-bos 
pirm. dr. V. Majauskas. Keliais 
sakiniais visus pasveikino ir 
suvažiavimui vadovauti pa
kviesta kadenciją baigianti 
Floridos apygardos v-bos pirm. 
Janina Gerdvilienė.

Suvažiavimo prezidiumą su
darė apygardos v-bos ir tarybos 
nariai: J. Gerdvilienė, St. 
Kasias, kun. dr. M. Čyvas, A. 
Armalis, dr. Pr. Zunde, L. Sa- 
vaitienė, dr. B. Preikštienė, dr. 
V. Majauskas, V. Dubauskas, 
Marius Sodonis, K. Jurgėla ir 
JAV LB Krašto v-bos vicepirm. 
G. Čepas. Spaudai atstovavo St. 
Juozapavičius, V. Salčiūnas ir 
Alf. Nakas. Rezoliucijų komisiją 
sudarė: D. Augūnienė, K. 
Jurgėla, dr. B. Preikštienė, L. 
Savaitienė ir Pr. Zunde.

Invokacijas perskaitė kun. dr. 
M. Čyvas. Minutės susi
kaupimu pagerbti mirusieji 
bendruomenės veikėjai. Žodžiu 
suvažiavimą sveikino Lietuvos 
Dukterų dr-jos Palm Beach 
skyriaus pirm. D. Augūnienė, 
JAV LB Krašto v-bos vicepirm. 
G. Čepas ir B ALF o skyr. atsto
vas dr. VI. Vaitkus.

Floridos apygardoje veikia 
septynios LB apylinkės: Atlan
tos, Auksinio kranto, Daytona 
Beach, Miami, Palm Beach, St. 
Petersburgo ir Sunny Hills. 
Tokia (raidyno) tvarka apylin
kių pirmininkai ar atstovai 
pranešimus apie veiklą atliko.

Sekė trumpi pranešimai Flo
ridos apygardos v-bos pirm. J. 
Gerdvilienės, iždininkės Loretos 
Kynienės ir Revizijos komisijos 
pirm. R. Zotovienės.

J. Gerdvilienė ragino visus 
dalyvauti * LB Tarybos rinki
muose. Reiškė rūpestį Miami 
apyl. veiklos sutrikimu. Iškėlė 
dr. S. Ramanauskienės, buv. 
Daytona Beach apyl. v-bos 
pirmininkės vaidmenį. Reiškė 
pagarbą L. Savaitienei ir Sun
ny Hills pavyzdingai apylinkei, 
kurioje surenkamos nepropor
cingai gausios aukos ir beveik 
visi nariai sumoka taut. 
solidarumo mokestį. R. Zoto- 
vienė perskaitė Revizijos komi
suos aktą, nurodydama kai ku
riuos netikslumus, kurie čia pat 
buvo išsiaiškinti.

Dėl pranešimų kilusios disku
sijas nutraukus (nes artėjo pietų 
laikas), pakviestas kalbėti JAV 
LB Krašto v-bos vicepirm. Gin
taras Čepas.

Maždaug 40 minučių paskai
toje, prelegentas kalbėjo apie 
Tarybos rinkimus, jų svarbą, LB 
struktūrą ir JAV LB ateitį, 
kurią savaip padiktavo įvykęs 
stebuklas — Lietuvos nepriklau
somybė. JAV LB struktūroje 
nurodė taisytinus apygardų 
ribų netikslumus. Iškėlęs LB 
svarbą bet kur už Lietuvos 
sienų, lietuvių kalbą laikė jun
giančiu veiksniu, bet prašė ne
laikyti tragedija, kai lietuviškai 
užsiangažavęs jaunimas jos 
nemoka ar kalba silpnai. Dėl 
ateities veiklos išdalino 4 klau
simų anketėlę, kurią prašė 
suvažiavimo metu užpildyti.

Valdžios rinkimai, du 
pranešimai ir diskusijos

Popietinė sesija prasidėjo ly
giai sklandžiai kaip ir rytinė. 
Apygardos valdybos rinkimai, 
galėję tęstis amžinybę, ne
užtruko nė penkių minučių, 
todėl, kad kažkas, bene J. 
Gerdvilienė, atsivežė kandida

Vaišės, rezoliucijos, 
meninė programa 

Iškilminga vakarienė prasi
dėjo kitoje Quality Resort salėje 
18:00 vai. Dr. V Majausko 
pakviestas, malda r įkalbėjo 
kun. Vyt. Pikturna. Po vaka
rienės dr. Pranas Zunde per
skaitė rezoliucijas, spėtas pa
ruošti posėdžiui pasibaigus. Jų 
kopijos neturiu, skelbiu ką 
užsirašęs:

I Mišrios šeimos: a) Įtraukti 
jas į lietuvišką veiklą; b) Įtrauk
ti jaunimą; c) Platinti — skaityti 
lietuvišką spaudą, knygas; d) 
Padėti iš Lietuvos į olimpiadą 
atvykusiems.

H Apygardos valdybai: a) Iš 
anksto paruošti suvažiavimo 
programą; b) Suvažiavimą pra
dėti pusdieniu anksčiau; c) Per
svarstyti tautinio solidarumo 
mokestį, eventualiai padidinti.

III Padėkos: Palm Beach 
apyl. v-bai ir jos pirm. dr. Vytau
tui Majauskui už šio suvažiavi
mo surengimą; Gintarui Čepui 
ir Poniai už dalyvavimą; Jani
nai Gerdvilienei už sklandų va
dovavimą.

IV Tikėjimas: Į Lietuvos ne
priklausomybę, į jos šviesesnę 
ateitį.

Šioje vietoje patikslinsiu, kad 
J. Gerdvilienę savo paskaitos 
metu išskirtinai pagerbė G. 
Čepas, įteikdamas jai įrėmin- 
tą-įstiklintą JAV LB Krašto v- 
bos adresą. Ją prisiminė rezoliu
cijų komisija, o vaišių metu, 
taip kitų, jai dėkojo ir dr. V. Ma
jauskas.

Meninėje dalyje — Sunny 
Hills feljetonistė Elena Lukienė 
skaitė du linksmus pasako
jimus. Humoristas iš St. Pet » 
Stasys Juozapavičius skaitė 
ilgesnį nuotykių Lietuvoje pasa
kojimą. Visi trys feljetonai bu
vo kupini humoro ir "klausytojus 
gerai nuteikė.

J Vaišėse, trukusiose beveik 
pustrečios valandos, dalyvavo 
arti šimtas asmenų.

Red. pastaba: išsamų Alf. 
Nako reportažą-teko trečdaliu 
sutrumpinti dėl vietos ribotumo 
dienraštyje.

6 14911 127th STREET 
LEMONT, IL 60439 
Tai.: 708-257-1616 
Fax.: 708-257-1647

LIETUVIŲ FONDAS Z^UTHUANIAN FOUNDATION

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po 
dvitaškio — aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. « asmuo, suma po 
pavardės = įnašų iš viso.

1994 m. kovo mėn.

1 x $5 Bubnys Edvardas, $180.
2 x $10 Palionienė Sofija, $215; Vaitkevičius Stasys, $260.
2 x $20 Naujokaitis Mykolas ir Elena, $520; Vaičeliūnienė 

Kazimiera, $752.
4 x $25 Bilaitis Jurgis atm. įn.: Bilaitienė Albina, $175; Elia 

Spurgis Mary E., $125; Miliauskas Sofija, $125; šarauskas 
Alphonse J., $175.

2 x $30 Aras Kostas atm.: Arienė Marcelė, $300; Jasinskienė 
Gražina Rožė atm.: įm. 2 asm., $290.

9 x $50 X, $350; Balys Karolis atm.: Balienė Stefanija, $1,150; 
Draugelis Arūnas ir Irena, $1,100; X, $350; Kamantas Vyt&utas 
ir Gražina, $2,400; Kirvelaitis Juozas ir Konstancija atm.: Kirvelaitis 
Vytenis, $200; Klosis Walter, $355; Krasauskas kun. Rapolas, 
$400; Lekutis Pranas ir Jonė, $800.

1 x $53 šaulys Antanas, $548.
1 x $55 šaulys prel. Kazimieras atm. įn.: šaulys Antanas, 

$3,060.
2 x $70 Bernotavičienė Irena Regina atm. įn.: Bernotavičius 

Petras, $1,227; Verbila Albinas atm. įn.: įm. 6 asm., $1,070.
41 x $100 Adomaitis Jonas (miręs) ir Ona, $1,800 Augus Vic- 

tor ir Marcella, $600} Barauskas Kazimieras (miręs) ir Ona, $500; 
Berney šuopytė Audronė, $400; Biskis Edwardas ir Jadvyga, $100; 
Burba Kostas ir Donata, $200; Čižikas Balys atm. įn.: Čižikaitė 
Bronė, $3,400; Cukuras Antanas (miręs) ir Janina, $650; Čyvas 
kun. Matas, $2,900; Dabrila Jeronimas, $100; Daugirdas Jonas 
ir Ona, $700; Druseikis Algimantas, $2,000; Gary Simon P. ir Betty
L. , $500; Gaška Antanas (miręs) ir Emilija, $1,200; Gečienė Saulė 
atm. įn.: Gečas Alfonsas, $700; Genys pulk. Petras ir Vilhelmina 
atm. įn.: Poškienė Genytė Nijolė, $735; Harmon dr. Joseph L. atm. 
įn.: Harmon dr. Danutė S., $200; Idzelis Henrikas ir Salomėja, 
$600; Indreika Lionginas ir Stasė atm. įn.: Indreika-Biskis Meilė
M. D., $1,100; JAV LB Clevelando apylinkė; $2,500; Kapačinskas 
Juozas atm.: Kapačinskienė Marija, $1,705; Kaufmanas Petras 
ir Auksė, $400; Kulikauskas Andrius, $100; Lapatinskas Vytautas 
ir Alicė (mirusi), $900; Lembertas Pranas atm. įn.: Lembertas 
Monika; $2,500; Liaugaudas Pranas atm. įn.: Liaugaudienė

Eugenija, $1,000; Maciūnas Vytas, $100; Morkūnas Leonas, $400; 
Pakštas Balys (miręs) ir Emilija, $900; Peleckas Romas, $100; 
Prunskis prel. Juozas, $200; Rasys Juozas A., $3,150; Sadauskas 
Alekas (miręs) ir Kazimiera, $800; Sealey prof. Raphael, $1,000; 
Šileikis-Hood Laima M., $100; X $2,100; Valeska Edward F. ir 
Marcella A., $400; Za 'skas Antanas ir Teodora, $700; Zigaitis 
Augustinas atm. įn : ? jaitis-Gelažius Maria, $547; Žilinskas An- 
thony F., $100; Žlioba dr. Aras ir Lina, $200.

1 x $180 škirpienė Bronė atm. įn.: Vengris Vitolis $40, Kauf
manas Petras ir Auksė $25, Naujokaitis Saulius ir Sigita $25 ir 
6 kt. asm., $180.

8 x $200 Baltutis Vytautas atm. 2-rų mirties metinių proga: 
Baltutienė Ona, $2,000; Gauronskas Petras ir Marija (mirusi), 
$2,350; Lopatas Vaclovas ir Stasė atm. įn.: Lopatauskas Vladas 
ir Vincė, $200; Neverauskas Benediktas ir Vita, $500; šešplaukis 
Alfonsas Ph.D., $500; Šimkus Aleksandras atm.: Šimkienė Bronė, 

$1,000; Sužiedėlis prof. Vytautas A., $500; Visockis Antanas 
ir Jadvyga atm. įn.: Lopatauskas Vladas ir Vincė, $200.

1 x $205 Juškus Albertas atm. įn.: Lithuanian Post 154 
American Legion $50, Penkiūnas V. J. $50, Balčiūnas Birutė $25, 
Buivys Justinas ir Danguolė $25, Surdokas Česaris ir Stasė $25 
ir 3 kt. asm., $205.

1 x $250 Kirkus Bronius ir Stasė (tėvai) ir Bronius (brolis): 
Kazėnas Leonidą, $500.

1 x $500 Liaukus Justinas ir Elena, $5,200.
1 x $1,000 Didžiulienė Kazimiera atm. įn.: Didžiulis Vytautas 

ir Jadvyga, $13,000.
1 x $1,025 Kapčius Jonas atm.: Gelažius Vincentas $150, 

ALTS-gos Daytona Beach skyr. $50, David George $50, Daytona 
Beach Lietuvių Klubas $50, Petrikas M. $35, Baras Stasys ir Elena 
$25, Jagutis M. ir A., $25, Janušaitis Jurgis ir Veronika $25 ir 41 
kt. asm., $1,275.

1 x $2,000 Jansonas dr. Eduardas atm.: Baškys Julius $300, 
Jansonienė Irena $235, Lapšys Algis ir Nijolė $100, Pakalnis 
Pranas ir Salomėja $100, Baškys Donatas ir Rasa $90, Jan- 
čauskas V. ir D. $50, Kuncaitis Elena $50, Norkus Vytautas ir 
Genė, $50, Mickevičius dr. Bronius ir Genė $40, Mineika Stasys 
ir Helen $40, Fradkin Daniel $30, Mickūnas Česlovas ir Irena, $30, 
rastonis e. V. $30, Treinienė Genovaitė $30, Adomavičius Ona 
$25, Ambraziejus J. ir G. $25, Ambrazaitis J. ir E. $25, Bacevičius
A. $25, Bederis R. ir R. $25, Bergas Dr. & Mrs. $25, Cereška A. 
ir J. $25, Doane B. & A. $25, Galinienė I. $25, Garsys W. ir A. 
$25, Gavelis Z. ir V., $25, Izbickis L. ir D. $25, JAV LB Cape Cod 
apylinkė $25, Januškevičius A. ir J. $25, Jucėnas B. $25, Kon- 
tautas J. ir E. $25, Lendraitis J. $25, Norkūnas S. $25, Pautienis 
D. ir M. $25, Petrutis A. ir R. $25, Rutėnienė V. $25, Vasys J. ir
B. $25, Vengris J. ir O. $25, Židžiūnas V. ir M. $25 ir 15 kt. asm., 
$2,410.

1 x $5,000 Bronės ir Stepo Jarembavičių Fondas: Jaremba- 
vičius Bronius, $5,000.

1 x $10,000 Prel. Juozo Prunskio Premijų Fondas: prel. 
Juozas Prunskis, $10,000.

Iš viso $26,783.00.

1994 m. balandžio mėn.9
1 x $10 Macionis Roma atm. įn., $10.
1 x $20 Reventienė Bronė atm., $1,550.
3 x $25 Juškus Albertas atm. įn.: Dainos choras, $230; 

Stulpinas Stasys atm. įn.; Stulpin Liudmila, $285; Zalubas 
Romualdas, $350.

1 x $35 Baluta Pranas atm. įn.: įm. 3 asm., $135.
5 x $50 Girginas Antanas atm.: JAV LB Grand Rapids 

apylinkė, $150; JAV LB Grand Rapids apylinkė, $650; Keblins- 
kas Darius Antanas, $200; Keblinskas Julius Pranas, $200; Lukas 
Juozas ir Barbara, $850.

7 x $100 Keblinskienė Vida, $900; Mateika Albertas atm. įn.: 
Macionis Antanas ir dr. Irena $50 ir 3 kt. asm., $100; Matulevičienė 
Angelė atm. įn.: Kamantas Vytautas ir Gražina ir Rinkienė Ona, 
$770; Paliokas kun. Algirdas, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
jos kapeliionas: įm. „misijos narys”, $100; Montvilienė Izabelė 
atm. įn.: Austras Valė $40 ir 3 kt. asm., $100; Sirusas Saulius, 
$100; Vaišnys dr. Juzoas ir dr. Elona, $1,200.

1 x $125 Varkus Albertas atm. įn.: Gužauskas Jonas $50, 
Kačinskas Edvardas su šeima $50, Dainos choras $25, $125.

2 x $200 Apeikis Vytautas ir Nelė, $1,200; JAV LB Phoenix 
Arizona apylinkė, $1,759.

1 x $330 Staniulienė Adelė atm.: Rugienius Vitas ir Jūrina 
$100, Janušis Antanas ir Zuzana $50, Bublienė Stasė $25, Bublys 
Algimantas ir Birutė $25, Rugienius Algis ir Liuda $25, Udrys N. 
V. $25 ir 6 kt. asm., $1,330.

2 x $1,000 Jemsek Joe, $1,000; X „matehing funds” $7,000.
1 x $3,100 Prof. Stepono Kolupailos Studentų šalpos Fon

das: Masiokas Bronius $3,100.
Iš viso $7,045.00.

Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 
1994.IV.30, 6,635,497 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietu
višką švietimą, meną, kultūrą ir jaunimą 3,588,611 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 2,448,626 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT TAX 
EXEMPT ILLINOIS CORPORATION”.

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia 
lietuvybę.

A.tA.
FAUSTINAI MACKEVIČIENEI
mirus, jos vyrui MEČISLOVUI mūsų nuo- 
širdziausia užuojauta.

Stasys ir Milda Tamulioniai

Lietuvos Nepaprastajam ir Įgaliotajam Ambasadoriui 
Italijoje ir buvusiam Lietuvos Respublikos Ambasado
riui Washington, DC

A.tA.
STASIUI LOZORAIČIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai DANIELLEI 
LOZORAITIENEI, broliui KAZIUI LOZORAIČIUI ir 
visiems artimiesiems.

Amerikos Lietuvių Taryba

Dideliam Lietuvos Patriotui ir vaikystės Drungni 

A.tA. 
AMBASADORIUI 

STASIUI LOZORAIČIUI
mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
D ANIE LAI ir broliui KAZIMIERUI ir kartu liūdžiu

Birutė Šaulytė Čečkienė

A.tA.
FAUSTINAI MACKEVIČIENEI

mirus, jos vyrą MEČISLOVĄ MACKEVIČIŲ, mūsų 
jaunystės dienų Bičiulį, ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Aldona Briškaitienė 
Lidija Jakovickienė 
Praurima Murinienė 
Elena Rūkienė 
Alvina Sabanas-Wells 
Laimutė Šmulkštienė

A.tA.
IRENAI PEMKUVIENEI

mirus, velionės seseriai, mūsų bičiulei, PRANUTEI 
ir JUOZUI MASILIONIAMS, vyrui dr. KAZIUI PEM- 
KUI, sūnui ARŪNUI, dukroms dr. RAMINTAI, GA
JAI, NIDAI, jų šeimoms bei artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Dr. Antanas Balašaitis
Danutė ir Edmundas Eidukai 
Aleksandra ir Aloyzas E iv ai 
Vytautas Janulaitis
Ona Lukienė
Stasė ir Ričardas Petersonai
Jonas Sakas
Elena ir Petras Spukai

Viešpačiui pašaukus

A.tA.
PETRONĖLĘ KINDERIENĘ

į Amžiną Ramybę, liūdime.
Skaudžiai paliestus — dukterį DALIĄ, sūnus RAI

MUNDĄ ir DONATĄ, jų šeimas, anūkus ir proanū- 
kus nuoširdžiai užjaučiame, velionės liūdinčius 
guodžiame.

p
Lietuvos Dukterų draugija

A.tA.
BRONIUI GAIŽAUSKUI

iškeliavus Ąmžinybėn, nuoširdžią užuojautą 
reiškiame jo žmonai KLEOFAI, giminėms bei artimio- 
siems ir kartu liūdime skausmo valandoje.

Julija Adienė
Vanda ir Antanas Gruzdžiai 
Irena ir Antanas Mačioniai 
Loreta ir Petras Murauskai 
Marytė ir Augustinas Paulio n iai 
Elena ir Jonas Purtuliai 
Ada Strijauskienė
Sofija ir Stasys Vaikiai 
Leokadija ir Juozas Žvyniai
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Gegužės 31 dieną prasidėjo 
JAV LB XIII Tarybos korespon- 
dencinis posėdis, kurį praveda 
dabartinis prezidiumas (pirmi
ninkas Vytautas Kamantas, 
vicepirmininkai dr. Vytas Naru
tis ir Birutė Vilutienė, sek
retorės Gražina Kamantienė ir 
Svajonė Kerelytė). Tai jau 
dešimtas šios Tarybos korespon- 
dencinis posėdis. Jo metu 
balsuojama už JAV LB Krašto 
valdybos pasiūlytą JAV LB apy
gardų ir Tarybos rinkiminių 
rąjonų pakeitimo planą, kuris 
buvo neseniai diskutuotas per 
devintą korespondentinį posėdį. 
Taip pat vyksta balsavimas ir 
už Lietuvių fondo narių nuta
rimą paskirti 150,212 dol. sumą 
iš LF pagrindinio kapitalo švie
timo ir kultūros reikalams 
Lietuvoje. Šis korespondentinis 
posėdis baigsis birželio 25 dieną.

Audra Adomėnaitė (11 me
tų amžiaus), Lilijos ir Antano 
Adomėnų dukrelė, Hannum 
pradžios mokyklos šeštojo 
skyriaus mokinė, gavo JAV 
prezidento Bill Clinton 
sveikinimą, o taip pat JAV Švie
timo sekretoriaus Diek Riley 
žymenį — „Educational Ex- 
cellence Award” už pažangumą 
moksle. Toks žymuo suteikia
mas Amerikos mokyklų moki
niams, kurie parodo nepapras
tą pranašumą moksle. Audra 
dabar pateko į pačių pažangiųjų 
moksleivių grupę, kurioje yra 
tik 2% visų JAV mokyklų 
mokinių. Ateinantį rudenį 
Audra naujuosius mokslo metus 
pradės septintame skyriuje, St. 
Germaine pradžios mokykloje, 
Oak Lawn, lllinois.

Santūriai nusiteikusi lietuvaitė — 
Kristina Bacevičiūtė.

x A.a. Valerija Anysienė, 
našlė buv. Nepriklausomos 
Lietuvos diplomato ir valstybi
ninko dr. jur. Martyno Anyso, 
mirė birželio 13 d. Kanadoje, 
sulaukusi ramios senatvės. 
Velionė bus palaidota birželio 
18 d. iš lietuvių ev.-liut. Išgany
tojo bažnyčios Anapilio lietuvių 
kapinėse, Toronto, Ont. šalia 
Bavo vyro a.a. dr. Martyno.
Velionės atminimui prašoma 
aukoti Pabaltiečių Moterų 
Tarybos Sibiro tremtinių Fon
dui arba Mažosios Lietuvos fon
dui. T u •(sk) Labai

x Jei jūs ar jūsų miręs vy- 
ras/žmona anksčiau dirbote 
Vokietijoje nemažiau 18 mėn., 
o vėliau dirbote JAV-bėse, jūs 
galite gauti antrą pensiją iš 
Vokietijos. Kreiptis: tasta 
Agency of USA, P.O. Box 346, 
St. Claire Shores, MI, 48080- 
0346, teL 810-773-7529. Kalba
me angliškai ir vokiškai.

(sk)

Auka steigiamam „Draugo” paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.

Čekius rašyti:

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio.

1
I

Krikščioniškosios kultūros 
fondo spaudos premija už 1993 
metus paskirta Lietuvos savait
raščiui „Naujasis dienovidis”, 
pažymint, kad jis labiausiai 
pasitarnavęs krikščioniškos 
kultūros bei krikščioniškų 
idealų ugdymui lietuvių tarpe. 
Premija paskirta š.m. gegužės 
31 d. įvykusiame posėdyje 
SparkhilI, NY. Vertinimo 
komisiją sudarė: prel. Vytautas 
Balčiūnas, dr. Nijolė Bražėnai- 
tė-Paronetto ir dr. Elona 
Vaišnienė. „Naujojo dienovi
džio” redaktorė yra Aldona 
Žemaitytė. Premijos mecenatas 
— prel. Juozas Prunskis.

LB Lemonto apylinkės val
dyba rengia Baisiojo birželio mi
nėjimą sekmadienį, birželio 19 
d.; 10:30 vai. r. bus vėliavos 
pakėlimas prie kryžiaus, 11 vai. 
šv. Mišios, kurias aukos kun. 
Algirdas Paliokas, giedos sol. 
Dana Stankaitytė ir Lietuvių 
Operos vyrų choras, vad. 
muziko Alvydo Vasaičio. Po Mi
šių trumpa akademinė dalis, 
kurioje kalbės adv. Povilas 
Žumbakis. Visi kviečiami daly
vauti.

JAV LB Švietimo tarybos 
ruošiamojo mokytojų, tėvų ir 
jaunimo studijų savaitėje liepos 
17-25 d. Dainavoje Apolinaras 
Bagdonas skaitys paskaitą: 
„Vytauto Mačernio mirties 
50-jų metų sukaktis”.

Lietuvos metropolitas, Vil
niaus arkivyskupas Audrys 
J. Bačkis, lydimas vyskupo 
Pauliaus Baltakio, OFM ir 
Lietuvos garbės generalinio 
konsulo Vaclovo Kleizos, 
birželio 13 d. apsilankė 
Amerikos Lietuvių Tarybos būs
tinėje. Ta proga arkivyskupui 
A. Bačkiui buvo įteikta Leo
nardo Šimučio knyga „Ameri
kos Lietuvių Taryba”.

Lietuvos Vyčių 36 kuopos 
pobūvis, pavadintas „Dinner is 
served”, įvyks birželio 20 d. M. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje, 4420 S. Fairfield. Vietas 
rezervuoti reikia iki birželio 16 
d., paskambinant Evelyn — 
254-7553 arba Mary — 
927-4990.

x Dr. Leonas Seibutis lie
pos 4 d. išvyksta dirbti į Lie
tuvą — Vilniaus klinikinę li
goninę. Jo kabinetas bus užda
rytas iki rugsėjo 3 d. Dėl sku
bios medicininės pagalbos arba 
dėl nukreipimo pas kitą urolo
gą skambinti: 1-708-448-5545.

(sk)
x Jonė Bružienė, sujaudinta 

Lietuvos vargstančių vaikų 
padėtimi, atsiuntė $900 „Saulu
tei”, Lietuvos našlaičių globos 
būreliui, kad nupirktų vaiku
čiams šiltų kojinių ir pirštinių, 

ačiū, „Saulutė”, 419
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089.

(sk)
x tALPINTUVAI PER 

TRANSPAK siunčiami kas sa
vaitę. Skubius siuntinius siun- 

Ičiame AIR CARGO. Šiunčia- 
| me automobilius. Pinigai per
vedami doleriais. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St, Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772.

(sk)

Sekmadienį Lietuvių tautinėse kapinėse, Justice, IL, buvo pašventintas paminklas-koplytstulpis 
Sibiro tremtiniams atminti. Šv. Mišias aukojo ir Šventinimo apeigas atliko vysk. Paulius Baltakis, 
paminklą savo lėšomis pastatė Pranė ir Julius Pakalkai. Čia matome po šv. Mišių kalbant svečią, 
Lietuvos metropolitą, Vilniaus arkivysk. Audrį BaČkį; jo dešinėje — Jonas Vaznelis ir vysk. Pau- 
nūs Baltakis, OFM. Nuotr. KriaučeUūnienėg

Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
susirinkimas bus antradienį, 
birželio 21 d., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Vieš- 
nia-kalbėtoja yra policininkė 
Marilyn Mahon, kuri susirinku
siems pateiks gerų patarimų, 
kaip apsisaugoti nuo pavojų ir 
nusikaltėlių gatvėje. Kaip buvo 
numatyta, JAV Lietuvių bend
ruomenės Socialinių reikalų 
tarybos pirmininkė Birutė Ja
saitienė parinks aukų, kurios 
bus panaudotos Lietuvos našlai
čiams paremti. Susirinkimo pra
džia — 7:30 vai. v. Visi kuopos 
nariai raginami susirinkime 
dalyvauti.

Petras Giedrimas iš Chica
gos, laikraščio išlaidoms 
sumažinti įteikė 200 dol. ir kar
tu pratęsė laikraščio prenu
meratą kitiems metams. Jam 
nuoširdžiai dėkojame už labai 
reikalingą bei prasmingą auką.

Naujai išrinktą JAV LB 
XIV Tarybą sudaro 36 Tarybos 
nariai-ės, esą dabartinėje XIII 
Taryboje ir vėl perrinkti, ir 32 
naujai išrinkti. Iš viso 68 asme
nys. Iki naujoji JAV LB XTV 
Taryba susirinks į savo pirmąją 
sesiją 1994 rugsėjo 17-18 d., da
bartinė JAV LB XIII Taryba 
tęsia savo kadenciją ir atlieka 
reikalingus darbus. Šiuo metu 
kaip tik vyksta JAV LB XIII 
Tarybos dešimtas koresponden
tinis posėdis.

„Chicago Sun-Times” dien
raštis trečiadienio, birželio 15 d. 
laidoje, aprašydamas įvairius 
įvykius ir žmones, platokai 
pamini ir Stanley Balzeką 
(išspausdinta jo nuotrauka su 
Loreta Visomierskyte), pažy
mint, kad jis neseniai grįžo, 
aplankęs II pasaulinio karo mū
šių vietas Normandijoje bei 
kitur Europoje. Paminėta, kad 
S. Balzekas tarnavęs JAV 
kariuomenės 26 pėstininkų 
divizijoje, buvo paimtas į 
nelaisvę ir dalį laiko praleido 
belaisvių stovykloje Berchtesga- 
den vietovėje. Laikraštis taip 
pat pamini, kad Balzekas yra 
Čikagos lietuvių muziejaus, 
pavadinto jo vardu, įkūrėjas.

x Beverly Shores, IN, netoli 
ežero parduodamas didelis gra
žus namas ir du sklypai su miš
ku. Reikia pamatyti. Susitarti 
anglų kalba. TeL 219-872-4811 
arba 219-872-4636.

(sk)
x Parduodame bilietus ke

lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Les- 
niauskienei, TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-524-0773.

(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA

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

(sk)

BALF’O RŪPESČIAI
Be plačios reklamos spaudos 

puslapiuose, tačiau su dideliu 
pasišventimu ir gilia ištverme 
BALFas tęsia savo veiklą, pra
dėtą dar antro pasaulinio karo 
pabaigoje, 1944 m. Šiuo sunkiu 
Lietuvos atsistatymo laiko
tarpiu nuolatos yra siunčiama 
gausi šalpa sunkioje padėtyje 
atsidūrusiems tautiečiams 
tėvynėje, ypatingą dėmesį ski
riant buvusiems kankiniams, 
tremtiniams, politiniams kali
niams, suluošintiems, sene
liams, ligoniams, daugia
vaikėms šeimoms ir kitiems, 
kenčiantiems didelius trū
kumus. Šalpos siuntiniai yra 
siunčiami teisiogiai šeimoms — 
su rūbais, batais, maistu, aspi
rinu, vitaminais — atrenkant 
aprangą, kad tiktų įvairiems 
šeimos nariams. Paskutinių 
poros metų laikotarpyje buvo iš
siųsti 8 konteineriai su paauko
ta medicinine aparatūra ligoni
nės reikmenimis.

Centro įstaigą nuolatos 
pasiekia gausybė laiškų iš 
Lietuvos ir visuose juose skau
džiai atsispindi dabartinė sunki 
ekonominė padėtis — beveik 
kiekviena šeima yra paliesta 
nedarbo ir iš to iškylančių įvai
rių trūkumų. Jautrūs ir ašarą 
išspaudžiantys yra padėkos 
laiškai (net ir eilėraščiai),

Vidurio Amerikos Lietuvos 
Vyčių vasaros sesijos susi
rinkimas bus Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje šešta
dienį, birželio 18 d. Priešpiečiai 
— 12 vai. d., o sesijos pradžia — 
1 vai. popiet. Sesijoje bus disku
tuojamas Lietuvos Vyčių 
suvažiavimas, kuris vyks Čika
goje, Marriot viešbutyje, rug
pjūčio 4-7 d. Visi nariai raginami 
šioje sesijoje dalyvauti. Rezerva
cijas priešpiečiams priima Teri 
Vaitkus, tel. 312-476-1546. 
Sesiją globoja Lietuvos Vyčių 
112 kuopa. 

Lietuvos Vyčiu šokėjų grupė, kuri dalyvaus „Mažojoje tautinių šokių šventoje" birželio 19 d., 
3 vai. p.p. Jaunimo centre. Pelnas skiriamas „Draugo” paramai. Pirmoje eil. iš kairės: Audra 
Kazlauskaitė, Austė Ringutė, Meghan Hauptman, Nina Padalino, Nennie Nambo ir Natalia 
Padalino: H eilė" Alisa Kosmopoulos^Birutė Ankutė, Rasa Tamulevičiūtė, Reda Karaliukaitė. 
Onutė Utz Vida Oaižutytė, Tadas Mikužis, Tomas Liaugaudas, Vytas Ringus; III eil.: Marius 
Patlaba Aneta Potchebout, Tomas Šakenis, Donatas Garbaliauskas, Andrius Utz, Tomas Pabe
dinskas.' Viršuj0** Frank Zapolis, Auksė S. Kane ir Lidija Ringienė — šokių mokytojai.

išreiškiantys ne tik dėkingumą, 
bet ir nuostabą BALFo tei
kiama pagalba.

Artimas ryšys yra palaikomas 
su Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga, ir jai yra 
teikiama stipri parama įvairiais 
daiktais, vaistais, med. priemo
nėmis ir pinigais, kurie yra dali
nami buvusiems tremtiniams 
visoje Lietuvoje. Pavyzdžiui, 
pereitą žiemą, BALFo pasiųsta 
15,000 dol. šalpa buvo dalinama 
kritiškoje padėtyje atsidūru
siems pensininkams ir sene
liams, įteikiant po 50 litų rei
kalingoms šeimoms.

BALFas yra dėkingas lietuvių 
visuomenei už iki šiol parodytą 
malonų prielankumą BALFo 
labdaros darbams, už aukas, rū
bus, vaistus ir prašome toliau 
remti BALFo broliškos meilės 
tarnybą, kad galėtume padėti 
dar didesniam skaičiui nelai
mingųjų.

Esame dėkingi lietuvių gydy
tojams, atkreipusiems dėmesį į 
reikalo svarbą ir paaukojusiems 
vaistų, kurie yra siunčiami 
Lietuvos tremtinių ir politinių 
kalinių sąjungos vaistinei ir 
dalinami pagal reikalą. Ypač 
dėkojame dr. Antanui ir Aldo
nai Mažeikams už didelį skaičių 
paaukotų ir Centrui pristatytų 
reikalingų vaistų, dr. Irenai Ku- 
raitei — už vitaminus, ir vaisti
ninkei Angelei Dirkienei, Phar. 
D., už malonią talką, užpildant 
gyvybiniai svarbių vaistų recep
tus.

Šiuo metu Tremtinių sąjungos 
socialinio aprūpinimo skyriui 
yra labai reikalingi naudoti 
akiniai, klausos aparatai ir li
gonių vežiojamos kėdės. Jei kas 
galėtų paaukoti šiuos daiktus, 
taip pat ir įvairius rūbus, batus, 
paklodes, prašome juos atsiųsti 
arba atvežti BALFo įstaigai dar
bo valandomis nuo pirmadienio 
iki penktadienio 9-4 vai., 2558 
W. 69th St., Chicago, IL, 60629, 
tel. 312-776-7582.

BALFo centro valdyba

IS ARTI IR TOLI

A.A. STASIO LOZORAIČIO
LAIDOTUVĖS

A.a. Ambasadoriaus Stasio 
Lozoraičio laidotuvės įvyks 
penktadienį, birželio 17 d. 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
Seserų vienuolyne Putname, 
Connecticut valstijoje. Velionis 
bus palaidotas šalia vienuolyno 
esančiose Dangaus Vartų 
kapinėse.

Apeigos bus privačios.
Šeima prašo, kad vietoj gėlių 

norintys pagerbti a.a. Stasio 
Lozoraičio atminimą, aukas 
siųstų Putnamo seselėms, t.y. Kun. A. Gauronskas

Sisters of Immaculate Concep- 
tion Convent, 600 Liberty High- 
way, Putnam, CT 06260.

Pagal galiojančią diploma
tinio protokolo praktiką, Lietu-
vos ambasadoje Vašingtone 
(2622 16th St. N.W. Washing- 
ton, D.C.) š.m. birželio 16 ir 17 
d., nuo 10 vai. r. iki 4 vai. popiet 
JAV valdžios pareigūnai, užsie
nio valstybių diplomatai ir kiti 
asmenys galės pasirašyti Gedu
lo knygoje.

LIETUVIO SMUIKININKO 
LAIMĖJIMAS

Vilhelmas Čepinskis, jaunas 
Lietuvos smuikininkas, buvo* 
atvykęs į New Yorką dalyvauti 
perklausoj Juilliard mokykloj. 
Juo labai domisi Dorothy De 
Lay, garsioji smuiko fakulteto 
dekanė. Buvo likę tiktai ketu
rios vietos, o kandidatų įstoti 
devyniasdešimt penki. Vilhel
mas puikiai pasirodė ir buvo 
priimtas. Tai yra didelis 
laimėjimas jam, kaip gabiau
siam Lietuvos jaunuoliui smui
kininkui, taip pat garbė ir 
Lietuvai. Vilhelmą New Yorke 
globojo dr. Giedrė Kumpikaitė. 
Po perklausos Juilliard jis grįžo 
į Lietuvą išlaikyti baigiamuo
sius gimnazijos egzaminus. 
Vasarą Vilhelmas koncertuos 
Lietuvoj ir Lenkijoj, o rugsėjo 
mėnesį dalyvaus Juilliard tarp
tautiniame smuikininkų kon
kurse Italijoje. Po to atvyks 
studijuoti į Juilliard.

TRAKTORIAI Į LIETUVĄ

Marija Kušlikienė, Grand 
Rapids, MI, užsakė traktorių 
savo artimiesiems Lietuvoje. 
Traktorius su padargais kaina
vo apie 5,000 dol. Gavę trak
torių, jie labai džiaugėsi, nes ten 
kainuotų 20,000 litų, ir nebūtų 
įmanoma jiems nusipirkti. 
Jeigu kas norėtų daugiau infor
macijos traktoriaus pirkimų 
reikalu, kreipkitės: Consulate 
General of Lithuania, 235 York- 
land Blvd., Suite 502, Willow- 
dale, Ontario M2J 4Y8,tel.: 
(416) 494-8313, fax:. (416) 
494-4382.

„MANO LAIMĖ”

Donelaičio žemėje — Kara
liaučiaus krašte Dievo žodį jau 
penkerius metus skelbia lietu
vis kunigas Anupras Gau
ronskas. Ten yra lietuvių net 
14-oje sričių, kuriose jie gyvena 
plačiai išsisklaidę. Tik vienas 
(kunigas bando juos aptarnauti 
O lenkai jau turi tris kunigus. 
Karaliaučiuje dar yra Šv. 
Šeimos bažnyčia, tačiau joje te
beveikia Filharmonija. Augs
burgo vyskupas padovanojo 

i medžiagas, iš kurių buvo 
suręsta koplytėlė. Prieš tai 4 
metus lietuviai meldėsi prie Šv. 
Šeimos bažnyčios sienų. Šiuo 
metu čia jau vyksta kasdien 
pamaldos lietuvių, lenkų, vokie
čių ir rusų kalba. Koplyčią sek
madienį, birželio 12 dieną pa
šventino ir iškilmingas šv. Mi
šias aukojo arkivyskupas Tadas 
Kondrusevičius, atvykęs iš 
Maskvos. Jis baigęs Kauno 
kunigų seminariją. Tilžėje taip 
pat reikalinga lietuviams baž
nyčia. Įdomu, jog lietuviškos 
pamaldos vyksta dar Ragainėje, 
Skaisgiriuose, Įsrutyje, Meteže- 
ryne, Slavske, Svetlogorske, 
Zalesyje ir dar keliose vietovėse. 
Dažnai jie meldžiasi mokyklų 
salėse, arba su šv. Mišiomis juos 
lanko vienintelis lietuvis kun. 
Gauronskas. „Visur, kur tik yra 
lietuvių, stengiuosi aplankyti 
juos su pamaldomis. Jose 
žmonės dalyvaudami ne tik su
artėja su Dievu, bet bendras 
mūsų susibūrimas jungia mus 
dvasiškai vienybėn ir padeda 
saugoti lietuvybę. O tai ir yra 
mano laimė”, — rašo kun. A. 
Gauronskas.

ATSTOVAVO LIETUVĖMS 
MOTERIMS

Prof. dr. A. Šlepetytė-Jana- 
čienė — Pasaulio Lietuvių kata
likių organizacijų sąjungos val
dybos pirmininkė, gegužės 
16-27 d. dalyvavo Pasaulio 
Katalikių moterų organizacijų 
unijos (WUCW0) Tarybos posė
džiuose Romoje. Tarybos narės, 
susirinkusios iš keturių kon
tinentų, buvo priimtos kar
dinolo Trujillo — Vatikano 
Šeimos komisuos pirmininko, il
gesniam pokalbiui ir vėliau 
susitiko su kardinolu Sudano — 
Vatikano Žmogaus teisių 
komisuos pirmininku. Be kitų 
svarbių klausimų WUCW0 
Tarybos posėdžių metu buvo 
sudarytos gairės ir nustatyta 
programa būsimam pasaulio 
katalikių moterų organizacijų 
unijos pasauliniam suvažia
vimui, įvykstančiam 1996 
metais Canberroje, Australijoje

JONINĖS WISCONSINE

Visi kviečiami šeštadienį, 
birželio 25 d., kartu su šauliais 
švęsti tradicine Joninių šventę 
ant Michigano ežero kranto, 
Vinco Bagdono sodyboje, 901 
Sheridan Rd., Kenosha, WI. 
Programą atliks Čikagos 
jaunimo tautinių šokių ansamb
lis „Grandis”. Liepsnos Joninių 
laužas, skambės lietuviškos 
dainos. Svečių patogumui veiks 
baras ir virtuvė. Visi laukiami.


