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Gediminas Vagnorius 
LB seime 

Antradienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, birželio 30 d. (Elta) -

Lietuvos Vyriausybės informa
cijos biuras pranešė, kad liepos 
2 d. ministras pirmininkas Ge
diminas Vagnorius išvyksta į 
JAV. Jis dalyvaus Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės 8-ajame 
seime. Pirmadienį liepos 6 d. su
sitiks su JAV viceprezidentu 
Dan Quayle, Tarptautinio Va
liutos Fondo ir Pasaulio Banko 
vadovais, Amerikos verslinin
kais. Vizito metu numatyta pa
sirašyti JAV ir Lietuvos Res
publikos ekonominio ben
dradarbiavimo sutartj, taip pat 
dokumentus, įteisinančius Lie
tuvos narystę Tarptautiniame 
Rekonstrukcijos ir Išvystymo 
banke. 

Kartu su ministru pirminin
ku į JAV vyksta patarėja eko
nomikos politikos klausimais 
Gabija Petrauskienė. Vizitas 
truks penkias dienas; ministras 
pirmininkas grįš į Lietuvą lie
pos 7 d. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės 8-ajame seime žada 
dalyvauti Lietuvos kultūros ir 
švietimo minis t ras Darius 
Kuolys. 

Vykstant į Lietuvą 
nebereikės kvietinių 

Užsienio šalių piliečiams, no
rint iems vykti į Lietuvą, 
nebereikia kvietimų: įvažia
vimo vizai gauti pakanka pa
teikti pasą atitinkamoje Lietu
vos konsulinėje įstaigoje. Apie 
tai Eltos korespondentą infor
mavo Užsienio reikalų minis
terijos konsulinio departamen
to direktorius Linas Kučinskas: 
„Tokia vizų užsieniečiams išda
vimo tvarka įvedama pagal vy
riausybės nutarimą. Mūsų dip
lomatinės atstovybės išdavinės 
vizas ne vien tik tos šalies, 
kuriose jos įsikūrusios, pilie
čiams: pavyzdžiui, Belgijos gy
ventojas galės gauti vizą į Lie

tuvą ir būdamas Vokietijoje. 
Kaip numato tarptautinė teisė, 
konsulatai gali atsisakyti išduo
ti vizą asmeniui, jei jo at
vykimas keltų grėsmę krašto 
saugumui, viešajai tvarkai, gy 
ventojų sveikatai, moralei. 

Pasaulio Bankas 
teikia vilčių 

Lietuva pirmoji iš buvusių 
SSRS respublikų turi galimybių 
tapti Pasaulio Banko nare. 
Tokią nuomonę susitikime su 
ministru pirmininku Gediminu 
Vagnoriumi pareiškė šio banko 
Pabaltijo valstybių darbo gru-
pės vadovas Adil Kanaan. Lie
tuvos narystės klausimas ture 
tų būti svarstomas liepos mėne
sio pradžioje banko būstinėje 
Washingtone. 

Pasaulio Banko Pabaltijo 
valstybių šefas pažymėjo, kad 
parengiamuosius darbus dėl 
Lietuvos įstojimo į banką jo 
ekspertų grupė užbaigė laiku. 
Jis patenkintas bendradarbia
vimu su tarptautinių ekonomi
nių santykių bei kitų žinybų 
atstovais, kurie banko vado
vybei kvalifikuotai padėjo ruoš
ti ataskaitą apie Lietuvos eko
nominę padėtį. „Mes supranta
me, jog gamybos Lietuvoje ma
žėjimą sąlygoja žaliavų stoka", 
— pasakė banko atstovas. „Pa
dėčiai stabilizuoti ir ekonominei 
reformai Lietuvoje tęsti reikia 
skubios finansinės paramos. Ti
kimasi, kad kreditai energeti
kai, žemės ūkui, farmacijos pra
monei vystyti bus suteikti lai 
ku. Galimas daiktas, kad Pa 
šaulio Bankas kredituos kitas 
strategines Lietuvos ūkio vysty
mo programas, kai tik jos bus 
parušotos". 

Gediminas Vagnorius pasakė, 
kad Lietuvai ypač reikia naf
totiekio, naftos produktų stoties 
statybų. 

Kur dėti Ignalinos 
radioaktyvias atliekas 

Ignalina, birželio 20 d. — Kai 
Lietuvos Respublika perėmė 
pati tvarkyti Ignalinos jėgai
nę, pasirodė Ignalinos svarba 
gaminant elektrą netik Lietu
vai, bet ir eksportui. Pirmasis 
blokas dabar per parą pagami
na elektros už 10 mil. rublių. 
Tačiau visu aštrumu pasirodė 
jos problemos, jų didžiausia — ta 
pati, kaip kiekvienos elektrinės 
pasaulyje — ką daryti subatomi
nio kuro radioaktyviomis atlie
komis. 

Paskutiniuoju metu vyksta 
Lietuvos energetikos sferos per
tvarkymas ir ryšium su tuo ne
seniai Valstybės Kontrolės de
partamento vadovas Kazimie
ras Uoka spaudos konferencijo
je išdėstė tos srities rūpesčius. 
Pripažino, jog apsčiai rasta fi
nansinių pažeidimų, vogimo ir 
kitų prasilenkimų, bet Lietuvos 
gyventojams pavojaus nėra. Bet 
svarbiausia, anot K. Uokos, Lie
tuvoje „nėra vieningos energe
tikos sistemos". Valstybės 
kontrolieriai bejėgiai patikrin
ti Ignalinos atominę elektrinę, 
nes tos srities visi specialistai 
ten ir dirba. Tad kontrolieriai 
pasitenkino susėdę prie stalo su 
elektrinės specialistais išsiaiš
kinti, kas galima. 

Didžiausia problema — kur 
dėti readioaktyvias atliekas. 

Rusija jų nepriima, tad siūloma 
elektrinės nebaigtame trečiaja
me bloke kuo greičiau pastaty
ti saugyklą toms atliekoms, nes 
neturint kur krauti atliekų, po 
18 mėnesių jau tektų stabdyti 
pirmąjį bloką, o antrasis tega
lėtų veikti tik 26 mėnesius. Ta
čiau ir čia yra didelių problemų, 
kaip apie tai rašė Rima Razmis-
levičiūtė ,.Lietuvos ry te" 
(VI.20). 

Šiuo metu ieškoma saugyklos 
statybos specialistų ir šiaip 
žinovų, kurie galėtų bešališkai, 
nepolitiškai patarti kaip geriau
siai tvarkyti elektrinę. Nors 
elektrinėje pašnekesiams daž
nai lankosi įvairūs valdžios 
atstovai, anot korespondentės, 
elektrinėje dirbantieji pasigen
da dalykiškų pašnekesių. 

JT daliniai perima 
Sarajevo aerouostą 

Serbai paveda savo ginklus JT priežiūrai 

Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje ruošiamasi balsuoti dėl JT dalinių siuntimo į Sarajevo, 
prižiūrėti pašalpos siuntimą Sarajevo gyventojams. 

Nustebino teismo sprendimas 
dėl abortų 

Įtampa dėl Rusijos 
grasinimų 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirm. V. 
Landsbergis birželio 22 d. pa 
reiškė, kad vėliausieji Rusijos 
vyriausybės pareiškimai dėl ga
limų karinių pajėgų panaudoji
mo Moldovos ir Gruzijos nera
mumuose, vėl sukėlė didele 
itampą ypač Pabaltijo valsty
bėse. Lietuva gerai prisimena 

Washington, DC, birželio 
29 d. — JAV7 Aukščiausias Teis
mas davė valstijoms teisę apri
boti abortų darymą, palaikyda
mas Pennsylvanijos įstatymą, 
apsunkinantį abortų darymą. 
Šiuo sprendimu, išdėstytu pen 
kiuose formulavimuose, nes de
vynių AT teisėjų nuomonės įvai
riais atžvilgiais nesutiko, dar la
biau buvo susilpninta abortų 
darymo teisė, kuri buvo įteisin
ta 1973 m. padarytame Roe v. 
Wade sprendime, bet nebuvo pa
neigta. 

JAV AT palaikė šias Penn
sylvanijos įstatymo nuostatas: 
1. Moterims, prašančioms abor
to, turi būti paaiškinama apie 
negimusio kūdikio vystymąsi ir 
turi būti pasiūlytos alternatyvos 
abortui. 2. Gavusios šias žinias 
moterys turi dar palaukti 24 va
landas prieš darydamos u x>rtą. 
1983 m. AT buvo panašų įsta-

Konstitucijos 
referendumas 

Estijoje 
Talinas, birželio 29 d. — Esti

jos naujosios konstitucijos refe
rendumas, pravestas vakar, lai
komas praėjusiu. Preliminari
niai duomenys, neįskaitant Ta
lino rezultatų, rodo, kad balsavo 
apie 60^ visų galinčių balsuoti. 
o referendumui būti teisėtu te
reikėjo, kad pusė balsuotų. Iš 
balsavusiųjų didžioji dauguma 
priėmė konstitucijos siūlomą 
projektą: centrinėje Estijoje apie 
8T7c ją priėmė, o rusų daugumos 
apgyventoje Kohtla-Jarve net 
949c priėmė. 

Neaiški išvada antrojo refe
rendumui pateikto klausimo: ar 
nepiliečiai, prieš birželio 5 d. 
padavę pilietybės prašymus, ga
lės balsuoti rudenį vyksian
čiuose parlamento rinkimuose. 
Kol kas pritarimui svyruojant 
apie 50^, manoma, kad Talino 
duomenys bus lemiamieji. 

panašius grasinimus, padarytus 
Berlyno ir Maskvos 1932 bei 
1940 metais. Šiuo metu rusų ka
riuomenės vykdomi Pabaltijo 
valstybių įstatymų pažeidimai, 
ir kiti veiksmai, aštrūs straips
niai ..Pravdoje", grasinimai 
Moldovai ir Gruzijai kelia 
rūpestį ne tik Pabaltijui, bet ir 
tarptautiniuose sluoksniuose. 

tymą atmetęs kaip besiprieši
nantį JAV konstitucijai. 3. Dak
tarai, darantys abortus, privalo 
registruoti ir laikyti smulkius 
duomenis apie kiekvieną pada
rytą abortą. 4. Netekėjusios 
merginos, jaunesnės kaip 18 m. 
ir savęs neišlaikančios, privalo 
turėti vieno iš savo tsvų ar vals
tijos teisėjo leidimą darytis 
abortą. 

Bet AT 5-4 balsų santykiu pa
laikė nekonstituciniu Pennsyl
vanijos įstatymo nuostatą, rei
kalaujantį, kad vedusios mote
rys daugumoje atveju praneštų 
savo vyrams apie darysimą 
abortą. 

Šis sprendimas daugelį nuste
bino, nes konservatorių persva
rą turįs JAV AT aiškiai pasmer
kė kėsinimus panaikinti Roe v 
Wade sprendimą, kas padarytų 
abortus neteisėtais, bet tuo 
pačiu palaikė didžiausią dalį 
Pennsylvanijos įstatymo, apri
bojančio aborto darymo teisę, 
pareikšdami, jog tos nuostatos 
moters pernelyg neapsunkina ir 
tad neprieštarauja JAV konsti
tucijai. 

— Lietuva pripažino Make
donijos ir Bosnia-Herzogovinos 
nepriklausomybę birželio 25 d., 
norint paremti jų teisėtas vy
riausybes ir padidinti jų stabi
lumą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Islandijos kultūros minis
terija Vilniaus universitetui nu
pirko knygų už 20,000 Islandi
jos kronų. 

— Prahoje atidarant galbūt 
paskutinę visos Čekoslovakijos 
parlamento sesiją prez. Vaclav 
Havel prašė, kad kraštas nepa
sidalintų, pareikšdamas, kad 
neįeisiąs tam įvykti. Sekančią 
savaitę vyksiančiuose parla
mento pirmininko rinkimuose 
slovakai žada blokuoti Havelio 
perrinkimą. O iki rugsėjo 30 d. 
parlamentas turės nuspręsti, ar 
skirtis atskiromis respubliko
mis ar likti kartu. 

— Katalikai JAV-ėse remia 
moterų šventimą kunigais 67%, 
pagal Gallup apklausinėjimo 
1992 m. duomenis, gi 1974 me
tais tik 299( katalikų palaikė 
moterų šventimą. 

— Senegale vyksta Afrikos 
Vienybės Organizacijos valsty
bės galvų suvažiavimas. Jos 51 
narės tarp kitko svarstys, ar 
sudaryti Afrikos valstybių 
Taikos palaikymo dalinius. 

— Čilėje rinkimuose laimėjo 
dabartinės vyriausybės palai
komieji kandidatai. Tai paska
ta dabartinei vyriausybei tęsti 
reformas po diktatoriaus Pino-
chet. 

New Yorkas, birželio 29 d. — 
Serbų daliniams atleidžiant Sa
rajevo apsuptį, Jungtinių Tau
tų Saugumo Taryba nutarė 
ten pasiusti dalinius saugoti Sa
rajevo aerouostą ir per jį prista
tomas maisto bei vaistų siuntas 
Sarajevo nukentėjusiems ir is-
badėjusiems gyventojams. 

Pirmuoju uždaviniu JT ST 
įsakė 850 kanadiečių dalinių 
bendradarbiauti su 50 Prancū
zijos technininių darbuotojų, 
užimant Sarajevo aerouostą ir jį 
atidarant veikimui. Pirmųjų JT 
dalinių aerouoste laukiama 
šios savaitės pabaigoje. Jei da
bartinės paliaubos nenutrūks, 
tuo laiku į Sarajevo bus skrai
dinamos reguliarios pašalpos 
siuntos. Kanadiečių daliniai 
teiks apsaugos palydą sunkve
žimiams, vežamiems pašalpą į 
Sarajevo ir ten ją išdalins. 

Pirmasis pašalpos lėktuvas 
išskrido 

Šiandien jau vienas Prancūzi
jos trasnporto lėktuvas, Split ae
rouoste Kroatijoje laukęs gali
mybės skristi į Sarajevo, išskri
do su pirmąja maisto ir vaistų 
siunta, ir dar trys pakrauti lėk
tuvai Paryžiuje laukia leidimo 
skristi tiesiai į Sarajevo. 

JAV taip pat pasiūlė transpor
to lėktuvų pašalpai, bet dar ne
aišku, kada jie būtų gatavi 
skristi. Pagal dabartinius JT 
planus numatoma ten esančius 
kanadiečius karius kelių 
savaičių laikotarpyje sugrąžin
ti į Kroatiją ir pakeisti dviem 
mažesniais batalionais po 400 ir 
500 karių iš Prancūzijos, Egip
to ir galbūt Ukrainos. 

Serbai traukiasi 
Pašalpos planą buvo pradėta 

vykdyti, kai JT Saugumo Tary
bai buvo pranešta, kad serbų da
liniai, spaudžiami pereitą penk
tadienį padaryto ultimatumo, 
apleido aerouostą, savo ginklus 
išveždami į nustatytas vietoves 
JT dalinių priežiūroje. ST taip 
pat įsakė serbų ir Bosnijos da
liniams 48 valandų laiktotar-
pyje liautis šaudytis ir pradėti 
savo gilnklus pavesti JT prie
žiūrai, norint išvengti JT kari
nės intervencijos. 

Šis JT veiksmas sekė po Pran
cūzijos prez. F. Mitterand apsi
lankymo Sarajevo mieste, at
kreipiant dėmesį į 300,000 ap-

Tokiais šuoliais Valdas' homiėius laimi taškus Lietuvos krepšinio rinktinei 
\uo t r Valdo Malinausko 

Ir Kroatija krenta 
prieš Lietuvą 

Zaragoza, Ispanija, birželio 
30 d. — Vakar vakare pirmose 
šio baigminio turnyro rungtynė
se Lietuva nugalėjo Kroatiją 
rezultatu 99:89. Lietuvai šios 
krepšinio rungtynės buvo sun
kios - laimėtojas paaiškėjo tik 
paskutinėse trejose minutėse. 
Kaip paprastai, laimėjimo šulas 
buvo Sabonis, surinkęs 33 taš
kus ir kontroliavęs lentas. New 
Jersey „Nets" žaidėjas Dražen 
Petrovič kroatams pelnė 32 taš
kus. Įveikusi Izraelį Vokietija 
taip, kaip ir Lietuva, eina toliau 
be pralaimėjimų ir šiame turny
re pirmauja su dviem auksiniais 
taškais. Italija, Slovėnija, Čeko
slovakija ir NVS turi po vie
ną tašką, o tuo tarpu Izraelis ir 
Kroatija neturi nei vieno taško. 

Šiandien 7 vai. vak. Lietuva 
žaidžia prieš Izraelį, o trečia 
dienį su Vokietija. 

suptj kenčiančių Sarajevo gy
ventojų. Karine intervencija 
taip pat grasino ir Europos 
Bendrijos nariai, jei nebus ga
lima į Sarajevo įvežti pagalbos. 

Belgrade jau pradėjo veikti JT 
sankcijos, pakilus prekių kai
noms ir opozicinėms grupėms 
pirmą kartą pradėjus demonst
ruoti prieš prez. Slobodan 
Milosevič, kuris norėjo iš buvu
sios Jugoslavijos griuvėsių su
kurti Didžiąją Serbiją. 

Ar atsitraukimas galios? 

Kalbėdamas Saugumo Tary
bai, JT gen. sekr. Bcutros 
Boutros Ghali pripažino, jog 
nežiūrint, kad tikrų paliaubų 
nėra pasiekta, Jungtinės Tautos 
turinčios vienok pasinaudoti šių 
įvykių sudarytomis progomis. 
Saugumo Tarybos rezoliucijoje 
buvo pripažintas padėties opu
mas, atsišaukiant į abi puses 
„neieškoti karinio viršumo" — 
užuomina į būkštavimus, kad 
traukiantis serbų daliniams, 
Bosnijos pajėgos nebandytų 
užimti daugiau teritorijos. 

Tuo tarpu serbų dalinių va
das, kalbėdamas per Belgrado 
radiją, perspėjo, jog serbai ne
leisią pašalpos lėktuvams nusi
leisti, jei priešininkai bandytų 
aerouostą atimti iš Jungtinių 
Tautų. Paliaubų deryboms Eu
ropos Bendrijos vardu vadovau
jantis buvęs Britanijos užsienio 
sekretorius Lord Carrington ža
da nuvykti į Sarajevo, kai tik 
aerouostas bus atidarytas, to
liau tartis su vietinės valdžios 
atstovais. 

Nors tuo tarpu dar neaišku, 
kokių karinių veiksmų imtųsi 
JT daliniai, jei nesisektų vykdy
ti savo uždavinių, diplomatiniai 
šaltiniai nurodo, jog pereitą 
savaitgalį prez. Bush taręsis su 
kitų valstybių vadais apie gavi
mą leidimo iš ST oro pajėgomis 
teikti ginkluotą pasaugą pašal
pos transportams. 

Lietuvos laivyno 
vėliava 

VUnius, birželio 19 d. (Elta) -
Lietuvos vyriausybė pritarė 
Krašto apsaugos ministerijos 
pateiktam projektui dėl karinių 
jūrų pajėgų vėliavų ir jų iškėli
mo vietų. 

Lietuvos karinių laivų vėliava 
— baltos spalvos, padalinta mė
lyna vertikalia ir horizontalia 
juosta. Jos viršuje, kairėje 
pusėje, įkomponuota valstybinė 
vėliava. Karinių jūrų pajėgų 
tvirtovės vėliava (giuisa) taip 
pat bus balta su mėlynos spal 
vos inkaru, kuriame įkompo
nuotas raudonas apskritimas su 
geltonos spalvos Gedimino stul 
pų ženklu. Tokiomis vėliavomis 
pirmiausia pasipuoš jūros pa
krančių apsaugos kateriai, ku
rie jau šią vasarą pasitiks į Klai
pėdos uostą atplaukiančius 
užsienio šalių karo laivus. 

KALENDORIUS 
Liepos 1 d.: Julius, Jutvare. 

Gendrutis, Liepa. 
Liepos 2 d.: Aristonas. Mone-

gunda. Lengvinis. Žilvine. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 5:19. leidžiasi 8:29. 
Temperatūra dieną 82 F (27 

C), naktį 62 F (16 C), dalinai 
saulėta. 
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Redaguoja j .v .s Irena Regienė. 2652 W 65th S t , Ch icago, IL 60629 

SIBIRO TREMTYJE 
ORGANIZAVO SKAUTUS 

,Aušros' mergaičių gimnazijoje 
(dabar Maironio) įsitraukė j 
skautų judėjimą. 1937-1940 m. 
buvo Kauno skaučių ,Neries' 
tunto tuntininkė. Gimnazijoje 
vadovavo /Tėvynės pažinimo' 
kuope lėms , su mok in ia i s 
aplankė daugelį Lietuvos isto
rinių vietų ir keletą užsienio ša
lių. 

.,Paulina Spudienė buvo ap
dovanota L ie tuvos Skau tų 
Sąjungos ,Svastiko' ordinu ir 
Lietuvos Respublikos .1918-
1928 m. Nepriklausomybės' me
daliu. Jos pedagoginę ir vi
suomeninę veiklą nut raukė 
bolševikinės represijos. 1941 m. 
birželio 14 d. atskirta nuo vyro. 
buv. Steigiamojo Seimo nario, 
vėliau ,Aušros' berniukų gim
nazijos inspektoriaus Povilo 
Spudo (1896-1944 mirė Sibire' ir 
s u dviem nep i lname tėm 
dukrom ištremta į Altajaus 
krašto Kosidros rajoną. 1943 m. 
ten sukūrė slaptą tremtinių 
vaikų skautų skiltį, organizavo 
tremtinių švenčių minėjimus. 

„1946 m. pabaigoje su duk
romis pabėgo iš Sibiro. Slaps
tėsi. Vėliau buvo reabilituota, 
bet darbo mokykloje negavo. 

„1988 m. įstojo į Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungą, 
rašė atsiminimus (išspausdinti 
rinkinyje ,Leiskit į Tėvynę") ir 
eilėraščius. Mirė Kaune. Palai
dota Karmėlavos kapinėse". 

Dėkojame skautininkui An
tanui Dundzilai iš Wushing-
tono, D.C.. mums šią žinią 
atsiuntusiam. Red. 

A.a . P a u l i n a S p u d i e n ė 

Lietuvoje leidžiamo „Trem
tinio" š.m. birželio mėn. laidoje 
skau t in inke Natali ja Pupei-
kienė praneša apie a.a. skau-
t ininkės Paulinos Spudienės, 
buvus ios t r e m t i n ė s , mirt}. 
Rašoma: 

„Gegužės 23 d. mirė Sąjungos 
Kauno skyriaus narė, 1941 m. 
t remt inė , mokytoja Paulina 
Spudienė. 

„Gimusi 1998.01.21 Šiaulių 
apskr. Linkuvos valsč. Laiš-
konių km. 1914 m. baigė dvi-
klasę Linkuvos mokyklą, daly
vavo k lo j imų spektakl ių 
rengime, pati vaidino, rašė eiles. 
Vėliau mokėsi Panevėžio ir 
Šiaulių gimnazijose. 1921 m. įs
tojo į Aukštųjų kursų humani
tarinį skyrių, 1922 m. juos per
organizavus į Universitetą, 
1927 m. baigė Humanitarinio 
f a k u l t e t o is tor i jos skyrių 
11925-1928 m. išklausė mokymo 
kursą ir Teisių fakultete). 

„1922 m. studijuodama dirba 
J. Jablonskio sekretore, o tų 
pačių metų pabaigoje pradeda 
mokytojauti Kauno Aušros' 
gimnazijoje. Mokytojaudama 

SVEIKINAM SESE 
LIUDA 

Detroitiškė sesė v.s. Liuda 
Rugienienė JAV LB Michigano 
apygardos suvažiavime buvo iš
r ink ta tos apygardos pirmi
n inke . Sesė Liuda veikliai 
reiškiasi lietuvių visuomeni
nėje, sportinėje, skautiškoje ir 
religinėje veikloje, be to. yra ir 
pajėgi žurnalistė, išsamiais įvai
rių įvykių raportažais pasireiš
kianti spaudoje. Šį savaitgalį se
sė Liuda atvyksta Chicagon 
dalyvauti Lietuvių Sielovados 
suvažiavime. Pasaulio LB seime 
ir įvairiuose renginiuose, susi 
jusiuose su IX-ja Tautinių šokių 

švente. Sveikinam sesę Liudą, 
linkime jai ištvermės ir neiš
semiamos energijos. 

VISI KVIEČIAMI 

Šį savaitgalį Chicagoje be
silankysiančius skautininkus,-
es, akademikus ir kitus skau
tiškos šeimos narius kviečiame 
šį šeštadienį, liepos 4 d., 10 vai. 
dalyvauti skaut iškame susi
tikime — pabendravime Jau
nimo centro maž. salėje. Tikime, 
kad su iš kitur atvykstančiais 
svečiais pabendrauti susirinks 
visi Chicagos ir apylinkių 
broliai ir sesės. Laukiame! 

Ch icagos skau t in ink ių 
d r a u g o v ė s sesės 

Vokietijos lietuviai s k a u t a i iškylauja Huttenfeldo apyl inkėse. Iš k.: tupi arba klupo - Al ius 
Auslaenderis, E imantas Pienius, Mar ius Songaila. Kris tupas Daunoras, Tobias Schroeter, Michael 
Gutzei t . Stovi - Audr ius Lazdinis , Edvardas Schul tzas , Er ika Schultzaitė, Freys Busse, Kar ina 
Kosėk, Wilma Songaiiai tė i r Žibutė Radžiūtė. Nuotr. A l i aus A u s l a e n d e r i o 

BROWNSEA DVASIA 
HUTTENFELDE 

„Aušros" tunto Vokietijoje 
skauta i ir skautės š.m. gegužės 
23-čios vakare patraukė iškylon 
į Huttenfeldo apylinkes, netoli 
nuo Vasario 16-tos gimnazijos. 
Iš anksto susitarę, ponios Moss 
ūkyje pasistatė palapines ir įsi
rengė j auk ią s tovyklavie tę , 
įsikūrę pravedė smagų žaidimą 
miške, o sutemus, susėdę prie 
laužo, užkandžiavo, šnekučia
vosi ir dainavo, {spūdžių gausa 
jauniems iškylautojams neleido 
nurimti ir paskelbus „Tylą", tad 
kitą rytą turėjo keltis, jausdami 
miego stoką. Bet dėl to ne
buvo kam skųstis... Na ir laiko 
nebuvo — reikėjo skubėti pa
tiems keptis blynus su mėly
nėmis , o pasku i t v a r k y t i s , 
nugriauti palapines ir stovykla
vietę palikti švarią ir tvarkingą. 
Užsiėmę darbais nė nepajutom, 
kaip atėjo laikas grįžt! atgal j 
gimnaziją. 

Iškyla labai patiko 11-12 metų 
amžiaus broliams ir sesėms. 
Štai kaip ją prisimena keturioli-
kametis vadovas Tobias Schro
eter. 

„Man labai patiko ši iškyla. 
Labiausiai patiko, kai mes miš
ke stengėmės pagrobti kitos 
skilties vėliavą ir kai mes kitą 
rytą kepėme blynus. Blynus 
kepti buvo smagu, nes pirmą 
blyną dar neiške^ tą valgiau. 
Juokinga buvo. kai blynai nuo 
mėlynių buvo nusidažę mėlyna 
spalva. Man labai patiko ši 
stovykla". 

Vienuolikametis naujas skau
tas Eimantas Pienius pasakoja: 

..Kai mes šeštadienį su skau
tais išėjome į žygį, neteko ilgai 
keliauti. Priėję numatytą sto
vyklavietę, turėjome patys pasi
statyti palapines. Mūsų vadovas 
Alius padėjo jas mums pasta
tyti. Pastatę palapines, ėjome į 
mišką žaisti. Susiskirstėme į dvi 
grupes po šešis asmenis. Alius 
nežaidė, jis prižiūrėjo, kad laiky
tumės žaidimo taisyklių. Baigę 

žaidimą, rinkomės prie laužo. 
Susėdę užkandžiavome ir pas
kui dainavome. Paskui ėjome 
miegoti. "Mes nelabai klausėme 
Aliaus ir neskubėjome miegoti, 
todėl rytą buvome mieguisti ir 
nelabai norėjome keltis. Atsi
kėlę rinkomės prie degančio 
laužo. Alius jau buvo anksčiau 
atsikėlęs ir pamokė mus blynus 
kepti. Kiekvienas pats turėjo 
sau keptis. Pavalgę ir viską su
tvarkę grižome atgal į gimna
ziją. Man 'abai patiko statyti ir 
išardyti palapines, miške žais
t i , kep t i b l y n u s ir laužą 
kūrent i" . 

Mokslo metams pasibaigus, 
baigėsi ir skautų veiklos se
zonas. Savo numatytą veiklą ne
galėjome pilnai įgyvendinti dėl 
transportacijos stokos. Gaila, 
kad negalėjome nuvykti į numa
tytas istorines vietas. Nedidelė 
grupė prityrusių skautų birželio 
7 dieną buvo nuvykę į tarptau
t i n ę s k a u t ų s tovyklą ,,In-
ter-Camp". Bet apie tai kitą 
kartą! 

Budėdamas, 
A l iu s A u s l a e n d e r i s 
-• 

KANADOJE 
ŠV. JURGIO SUEIGA 

TORONTE 

tas, R. Pečiulis, L. Narušis, R. 
Raškauskas, į v.sl. G. Karasie-
jus. Į skautus vyčius kandidatus 
pervesti — D. Viskontas ir R. 
Pečiulis. DLK Vytauto dr-vės j . 
skautai — J. Baliūnas, V. Puze-
ris, J. Wilkinson. Virėjo specia
lybę A. Rusinąs, D. Puzeris. J. 
Wilkinson, dailininko S. Simo-
navičius, G. Tirilis, A. Ruslys. 
Ps. R. Kalendrai išvykus, nau
ju DLK Gedimino dr-vės draugi
ninku paskirtas sk.v.v.sl. M. 
Bijūnas. 

LSB VS įsakymu apdovanoti 
Tėvynės sūnaus žymeniu — A. 
Kišonas ir A. Paškus; Vėliavos 
— L. Narušis ir Pažangumo — 
A. Batūra, T. Pajaujis, R. Pe
čiulis, R. Raškauskas, P. Daily-
dė, P. Leknickas, G. Newmann, 
A. Radtke, L. Ruslys, T. Skrin-
skas. Sueiga baigta vakarine 
skautų malda „Ateina naktis". 

PRITYRUSIŲ SKAUTŲ 
IŠKYLA 

Pr i ty rus ių s k a u t ų dr-vė 
birželio 6 d. iškylavo High 
Parke. Ten prie „Rambyno" sk. 
tunto vėliavos 8 kandidatai — 
psl. Linas Narušis, psl. Petras 
Steponaitis, Vincentas Liačas, 
Aidas Batūra, Vytas Mockus, 
Tomas Pajaujis, Aras Paškus, 
Ričardas Raškauskas — priėmė 
įžodį ir gavo prityrusio skauto 
kaklaraiščius. Iškylai vadovavo 
sk.v.v.sl. Marius Bijūnas. 

DRAUGAS 
(usps-ieiooo) 

THE LITHUAN1AN WORLD WIDE DAILY 

Pubhshed daily except Sundays and Mondays. Legal Holidays, the 
Tueadays following Monday obeervance of Legal Holidays as weil as Dec. 
26th and J a n 2nd by the Lithuaiuan Catholic Press Society. 4545 W 63rd 
Street. Chicago. IL 60629-5589 

Second c lasė poatage paid at Chicago. IL and additional mailing offices. 
Subacription Rates: 80.00. Foreign countries $90.00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd St.. 

Chicago, IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO pr«nuin«raU mokama I i anksto 

metams ^ metų 3 mėn. 
U S A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur ( U S A . dol) $90 $50 $30 
U S A . savaitinis (sešt. laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (sešt. laida 
U.SA. dol ) savaitinis $50 $30 */o 

. . . . , • Redakcija straipsnius taiso savo 
• Administracua dirba kasdien " ^ ^ r , . . Aamimsiracija u nuožiūra. Nesunaudotų straips-
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nuožiūra , 

mų nesaugo Juos grąžina tiiois 
n l r a ' .. . , j - „„„ anksto susitarus Redakcija už 
• Redakcija dirba kasdien nuo »«*=»•« 

"**"** *" , , u skelbimu tunrų neatsako Skelbi 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba suėmimų IUI 
° ° " ^ m ų kainos prisiunčiamos gavus 

prašymą. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol . (1-312) 767-7575 
5780 Archor Ava. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero A v e ) 
Valandos pagal susitarimą 

D R . L I N A S J . B A R T U Š K A 
D A N T Ų G Y D Y T O J A S 

Praktika su Dr. P. Toussaint 
1 0 8 3 5 S. W e s t e r n A v e n u e 

C h i c a g o , IL 6 0 6 4 3 
T o l . ( 312 ) 228 -1133 

Valandos pagal susi tar imą 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog į Medicare 
Priklauso Hoty Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 7 1 Stroot, Chicago 
Tol. (1-312) 434-6646 (veikia 24 vai.) 

antr., ketv., penkt nuo 12 iki 6 v.v. 

f 

. .Juros ark l iuku" valties įgula klauso savo vadoves nurodymų prieš žygj iškylon Iš k. - Kris t ina 
Jonuša i t ė . Aušra Pumputytė. Just inas Jonušas , Jazminą Pumputy tė , Nida Lendrai tyte , Jonas 
Daunoravič ius ir valtininke vair Diana Gulbinaite. 

Nuo t r V. I « n d r a i t i < n e s 

„Rambyno" ir „Šatrijos" tun
tai Toronte birželio 7 d. iškil
mingai paminėjo šv. Jurgio 
šventę, uždarydami ir žiemos 
sezono v<iklą. Lietuvos Kanki
nių parapijos šventovėje išklau
sytos prel. dr. Pr. Gaidos atna
šautos šv. Mišios. Pamokslą 
sakė ir skautus,-es sveikino 
k lebonas k u n . J . S t a škus . 
Skaitinius skaitė L. Paulionytė 
ir D. Gurklytė. Jaunųjų choras, 
vad. N. Benotienės, gražiai gie
dojo. Pamaldos baigtos „Marija, 
Marija" giesme. 

Po Mišių tunta i ir svečiai 
suėjo j Anapilio parodų salę. 
Sueigos komendantas ps. dr. R. 
Saplys ir adj. I. Paškauskienė 
priėmė draugovių raportus. 
Kanados rajono vadė v.s. A. 
Baltakienė skautiškai pasvei
kino. Įneštos vėliavos, skaitomi 
įsakymai. 

Pakelta į sktn. laipsnį E. Si-
monavičienė. Lelijos ordinais 
apdovanotos — v.s. P. Saplienė 
ir G. Tarvydienė. Pažangumo 
žymeniu — D. Baršauskaitė, O. 
Šileikaitė, A. Skrinskaitė, L. 
Paulionytė; Tėvynės dukros — 
I. Balsytė, A. Karasiejūtė, V. 
Puzerienė, J. Yčienė. Gintaro 
žymeniu — S. Kišonienė, D. Ka-
lendraitė, D. Gurklytė ir D. 
Pargauskaitė . 

Skautininkių įžodį pravedė 
v.s. P. Saplienė. Jį atliko — v.sl. 
A. Puzorytė, D. Grybaitė ir I. 
Paškauskienė. 

..Rambyno" tunto įsakymu į 
psl. laipsnį pakelti: A. Batūra, 
P. StcDonaitis. i si. D. Viskon-

ATSTOVAVO KANADOS 
RAJONUI 

Gegužės 22-25 d. LS Brolijos 
ir ^eserijos suvažiavime „Dai
navoje" dalyvavo 50 vadovų-vių 
ir 30 sk. vyčių ir vyr. skaučių. 
Kanados rajonui atstovavo — s. 
R. Otto ir „Rambyno" tunti-
ninkas s. A. Senkus. 

SKAUTIŠKOS VEIKLOS 
RĖMĖJAI 

„Šatrijos" ir „Rambyno" tun
tai dėkoja už finansinę paramą 
Kanados lietuvių fondui ir Prisi
kėlimo parapijos kredito koope
ratyvui. 

KAS STOVYKLAUS 
„ROMUVOJE" 

Rugpjūčio 1-15 d. „Romuvoje" 
stovyklaus: Toronto, Hamiltono, 
Ročesterio, Montrealio, Detroito 
skautai ir skautės. Pakviesti 
ir Clevelando vienetai. 

M. 

(1-312) 7 3 6 4 4 7 7 ; 
M . (706)246-0067; arba (706)246-5581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDtCAL 8UILDING 

6446 Oo. Puloakl Rood 
Valandos pagal susitarimą 

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

MOO W. 95 St Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v.v.. antrd 12:30-3 v p.p 
trecd uždarytaa. Ketvd 1-3 v.p.p.. penkto 

ir seštd 9 v r -12 v.p.p. 

6132 0 . Kedzfe Ava . , Chicago 
(1-312) 776 6606 arba (1-312) 466-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

ir nemoroidų gydymas 
5640 6 . Pulaafcl Roed. 
To l . (1-312) 565-2602 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr., penkt. 12-3 v.p.p. ketv 2-7 v.v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St., Chicago. IL 
Tol. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. 
Tai . (708) 598-8101 
Vai. pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 
Ros. (1-312) 776-6633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4256 W. 63rd 6t. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4 

6 0 ; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6 

K a b . t o l . ( 1 - 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S. K e d z l e A v e . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardiac Oiagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel (1-312)436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (706) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 6. Ketfzte, Chicago. III. 
Tol. (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Ava. , Elgln, IH. 60120 
Tel. (706) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8. Robertą Rd., Hickory HHte, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

Tol. kabineto to buto: (706)652-4169 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 60th Ava . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec. Sėst 12 iki 4 vai pop<et 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tol. (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Paloa Vtolon Center, 7152 W. 127th 61 
Palos Hgts. III. Ketv vai ^ 6 v.v. 

Tai. (706) 446-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
158 N . M I c N f n Ave. , 8ulto 324 Ir 
5638 S. Putae*J M . , Chicago, IL 
81 St. ir Kean Ave., Juatice, IL 

Tai . (1-312) 866-2660 (veikia 24 va i ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W. 7 l a t Stroot 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEl l lgon k Dr. Adama 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Waat Ave . , Orland Park 
706-349-8100 

10 W Martin. NaporvMIa 
700-388-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Va i : antr. 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v 
Sešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (706) 446-5545 

P-P 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 585-7755 

A R A S Ž L I O B A . M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AK IŲ LIGOS 
Oood Samarlton Medtcel Center-

NaporvMIa Campua 
1020 E. Ogden Ave. , t u r u 31 o. 

MapervMe IL 60863 
Tel. 1-706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 586-3166 
Namų (706) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weat 63rd Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Dar vienas žvilgsnis 

Į SPAUDĄ 
Rimtesnė, ne vien sensa

cijomis suinteresuota vietos 
spauda, jau pradėjo rodyti susi
rūpinimo ženklus ir kelti 
klausimą, kurlink yra einama 
šiame laisvos spaudos ir vadi
namos „išsireiškimo" laisvės 
krašte. Viceprezidentui Quayle 
padarius pastabą apie visiškai 
sunykusias šeimos vertybes, kai 
jis kalbėjo apie be vedybų gimu
sius vaikus, teturinčius tik 
motiną, prasidėjo tikras karas 
tiek televizijoje, tiek kasdie
ninėje spaudoje. Sukilo Holly-
woodo filmų gamintojai bei va
dinamų „tabloid" - žemo sko
nio žurnalų, matomų maisto 
produktų krautuvėse ir gausiai 
perkamų, leidėjai - vis gindami 
taip dažnai linksniuojamą spau
dos laisvę, drauge panaudodami 
šią progą kritikuoti dabartinę 
valdžią. Šie puolimai pagaliau 
pabudino gerų laikraščių redak
torius ir susilaukė drąsių žodžių 
keliuose priešpuoliuose prieš 
tuos save laikančius „kultūri
niais elitistais". O ypač vaka
rinėse programose dar vis pasi
juokiama iš viceprezidento blo
go bulvės žodžio išspelinimo. 

Viename puikiai parašytame 
vedamajame buvo išvardyta 
daugybė pavyzdžių, kviečiant 
susirūpinti ,,Quo vadis, 
America" — kurlink eini, 
Amerika? Klausiama, argi tapo 
nebesvarbu įdiegti jaunimui 
supratimą apie religiją, šeimos 
reikšmę ir patriotizmą. Didelė 
tautos dalis buvo sukrėsta mo
kyklose dalinamais prietaisais, 
apsaugojant mylimąją nuo nėš
tumo, lengvu priėjimu prie 
narkotikų, ginklų ir peilių gau
sa, muštynėmis ir beginklių 
šaudymais, nes be to jau neap
sieina ka:;dienos spauda. Pasi
daro vaizdas, kad dabar vis la
biau keičiama tautos „kultūra", 
kuri nustūmė moralės žodį ir 
pakeitė jį malonumais vadi
namus žvėriškumą, muš
tynėmis ir laisvą elgesį, peržen
giant ribą filmuose, video kase
tėse, žurnaluose ir dainų teks
tuose, visiškai peržengiant 
skonio supratimą ir pakeičiant 
tai vulgarumu. Net 40% filmų, 
gaminamų televizijai, dabar 
rungiasi savo tarpe kriminalis
tų, tragedijų, sekso išsilaisvi
nimo iki visiško chaoso vaizda
vime, kad pasidarė nebeįmano
ma rasti maloniai nuteikiantį 
filmą. Žurnalas Newsweek 
skelbia, kad šį rudenį matysime 
video rinkoje pasirodant dar iki 
šiol negirdėtai šlykščias video 
kasetes su nesuskaitomais la
vonais ir panašiai. 

Suskaldyk ir valdyk, sakė 
romėnai senovėje. Kaip bebūtų 
nuostabu, ta taisyklė tebegalio
ja ir dabartyje. Tik pažvelkime 
į visų, tiek senų, tiek naujai 

atkurtų valstybių politikas. Tą 
ryškiai matome artėjant Ameri
kos prezidento rinkimams, kaip 
ir savoje tėvynėje, kur irgi 
ieškoma kabliukų, už kurių 
galėtų užsikabinti konkurentai. 
Atrodo, ten sveikas protas dik
tuotų ne asmeniškus laimėji
mus, o geresnę visos tik ką atsi
gavusios mūsų valstybės viziją, 
todėl dauguma mūsų čia tik 
bejėgiškai nuleidžiame rankas, 
nes pasaulyje kvailių visada 
buvo daugiau, negu išmintingų 
ir nestatančių save į pirminę 
vietą. 

* * * 

Lengviausias laimėjimo būdas 
yra sužadinti žmoguje gyvulį, 
nes visi žinome, kad turime dvi 
puses, besigrumiančias dėl 
laimėjimo. Todėl reikia spaudos, 
nuolat pabrėžiančios šias verty
bes ir valią bei ta kryptimi 
einančias organizacijas. Kitu 
atveju mūsų jaunimas tiek čia, 
tiek ten namie bus pralaimėję 
kovą su vien pelno ir garbės 
trokštančia minia. Argi neatėjo 
laikas ir platesnei publikai 
aiškiai pasakyti savo nuomonę, 
kad daugumas žiūrovų dar nėra 
taip žemai kritę. Ar ši vadina
moji „tauta" tylės ir leis savo 
jaunimui sekti ekrane rodomais 
pavyzdžiais, o gal kas nors 
pasakys, kad daugumai jau 
gana to vulgarumo. 

Ne tik šeima turi budėti jau
no žmogaus vertybių ugdyme, 
bet ypač spauda, kinai, teatrai 
ir knygos. Kol kas džiaugiamės 
savo jaunimo šokių ir dainų 
šventėmis, puikių organizacijų 
veikla, didžiuojamės jaunais 
veikėjais, bet vis dar ieškokime 
būdų tvirtinti juose geresnes bū
do savybes ir savikritiką. 

* * * 

Vis dažniau girdime, kad 
jaunoji mūsų karta nebesidomi 
mūsų spauda. Tai gana na
tūralus iš visų pasaulio kraštų 
į čia atvykusių ir dažnai mišrias 
šeimas sukūrusių bruožas. Pats 
laikas susirūpinti ieškoti būdų 
palaikyti savą spaudą galimai 
ilgiau, įtraukiant į ją rašyti 
mėgstančius. Gal bus neišven
giama įvesti ir anglų kalbos 
vieną kitą puslapį, nes 
gyvenimo realybė nebūtinai 
skaitosi su mūsų jausmais, troš
kimais ir svajonėmis. Jau paste
bėta, kad Lietuvoje apsilankęs 
mūsų jaunimas grįžta tautiškai 
atsigavęs, užmezgęs ryšius su 
bendraamžiais, todėl labai svei
kintinas naujas ryžtas sekančią 
Dainų šventę ruošti Lietuvoje. 
Gal vertėtų prie to prijungti ir 
stovyklavimą, organizuotas 
jaunų žmonių keliones, bandant 
giliau pažinti bočių kraštą. 
Tikrai puiki, gal kiek vėluo
janti, bet labai remtina mintis. 

RKV 

SUTRIUŠKINTA 
BUV. SOV. SĄJUNGOS RINKTINĖ 

Lietuva paklupdo buv. Sov. Sąjungą 116:79 — Badajoz atrankinį 
turnyrą lietuviai baigia 5:0 santykiu 

ŠIUKŠLĖS ŽEMĖS ERDVĖSE 

JAV mokslininkai perspėja, 
kad Žemės orbitoje skriejančios 
raketų nuolaužos, nebeveikian
tys satelitai ir kitokios atlaikos 
kelia pavojų paleidžiamiems 
erdvėlaiviams. Visos tos at
laikos pasiekia 24,000 mylių 
greitį — tai maždaug 7 mylios 
per sekundę. Jau du kartus JAV 
ekspedicijų į erdves įgula turėjo 
dėti nemažai pastangų, kad iš
vengtų susidūrimo su senų Ru
sijos raketų atlaikomis. Galima 
prileisti, kad įvairios „šiukšlės" 
sugadino kai kuriuos komuni
kacijos satelitus, pavojus gresia 
net didžiajam Hubble teles
kopui. 

Cbicagos universiteto fizikas 
pareiškė rūpestį, kad po 20-30 
metų, jeigu erdvės ir toliau bus 

„Tai nebuvo rungtynės, tai 
nebuvo žaidimas, čia buvo daug 
didesnių dalykų, čia buvo mūsų 
tautos garbės reikalas", išsi
reiškė vienas lietuvis dalyvis po 
laimėjimo prieš buvusią Sovietų 
Sąjungą. Šis laimėjimas, geriau 
sakant, sutriuškinimas buvo 
pirmas Nepriklausomos Lietu
vos krepšininkų pasirodymas 
prieš savo „mokytojus" ir 
„globėjus", kuriems lietuviai 
sportininkai turėjo atiduoti 
duoklę per paskutiniuosius 50 
metų. Jiems laimėdavo aukso 
medalius, juos kėlė ant lai
mėtojų pakopų, juos pasaulio 
spauda garsindavo kaip ameri
kiečių krepšininkų rimčiausius 
varžovus. O penktadienį mūsų 
vyrai aiškiai drūtai parodė 
pasauliui, kas buvo to visko 
kaltininkas. Nepadėjo nė du 
latvių parsidavėliai, žaidę 
„Nepriklausomų Valstybių 
Santarvės" (NVS) pusėje. Pri
dėjus pergalę prieš Vengriją ir 
Estiją, Lietuva pradeda 
Zaragozos Olimpinių žaidynių 
atrankos baigminį etapą be pra
laimėjimų. 

Lietuva — Vengrija 106:71 
Kaip ir buvo tikėtasi, Vengri

ja lietuviams nebuvo kietas rie
šutas. Prieš rungtynes buvo nu
ta r t a leisti Marčiulioniui 
pailsėti ir apgydyti koją, nes 
dieną prieš tai jis buvo išsi
narinęs tris pėdos kauliukus. 

Rungtynes su vengrais galima 
vertinti dvejopai. Iš vienos 
pusės, Lietuva turėjo aiškią per
svarą ir laimėjimu neteko abejo
ti, iš kitos rungtynių eiga paro
dė, jog komanda faktiškai gali 
remtis tik 6 ar 7 žaidėjais. 
Pakaitai savo žaidimu labai ski
riasi nuo pirmosios komandos 
žaidimo lygio. Susidaro įspūdis, 
kad su laiku pirmoji komanda 
gerėja, o pakaitai prastėja. Kal
bant ape pavienius žaidėjus, šio
se rungtynėse geriasiai sužaidė 
Gintaras Krapikas. Jis ne tik 
kad surinko daugiausia (23) 
taškų, bet jo veržlumas davė 
toną žaidimui. Tuo tarpu šios 
buvo prasčiausiai Badajoze 
Karnišovo sužaistos rur<jtynės. 

Kėlinį užbaigė 36 taškų pra
našumu (64:28), antrą kėlinį 
treneriai praktiškai leido žais
ti mūsų antrajai komandai. 
Paskutinis kėlinys baigėsi 43:42 
vengrų naudai. Be Krapiko, 
taškus Lietuvai surinko Sabonis 
22, Chomičius 18, Karnišovas 

taip teršiamos, erdvėlaiviai ne
galės saugiai pakilti virš strato
sferos ir atlikti įvairius tyri
nėjimus. Nežiūrint, kad po tam 
tikro laiko erdvių atlaikų grei
tis pradeda lėtėti, jos krinta ir 
sudega Žemės atmosferoje, bet 
dėl nuolat vykstančių susidūri
mų atsiranda daugiau dalelių, 
kurios ilgai skrieja aplink 
Žemę, keldamos pavojų. Moksli
ninkai, kurių konferencija šią 
savaitę vyksta Chicagoje, ragi
na erdvių tyrinėjimais, komuni
kacijų ar kitokių satelitų leidi
mu užsiimančius kraštus šiuo 
reikalu jau dabar rimtai susi
rūpinti. 

Drąsiai pradėta — pusė 
laimėta. 

Horacijus 

REMIGIJUS GAŠKA 

11, Einikis 9, Pazdrazdis 7, Vi
sockas ir Kurtinaitis po 6, Jovai
ša 4. 

Lietuva - Estija 100:70 
Prieš Estiją lietuvių trenerių 

strategija buvo tokia: iškart 
greitai užspausti estus, įgyti 
užtenkamą persvarą ir tada leis
ti pirmajam penketukui ilsėtis, 
nes rytojuje laukė sunkios 
rungtynės prieš NVS. Leiskime 
rungtynes apibūdinti Arūnui 
Pakulai: „Nepaisant įspūdingo 
galutinio rungtynių rezultato, 
mūsų vyrams nemažai teko pa
vargti, kol pavyko pasiekti pra
silaužimą. Estų komandoje nuo 
pat pirmųjų minučių sėkmingai 
žaidė M. Metstak ir T. Sokk. Iš 
toli keletą kartų įmetė A. 
Kuusmaa. Tuo tarpu į mūsų 
komandos taupyklą taškus per 
pirmąsias penkias minutes 
krovė vienas tik Valdas Chomi
čius, pelnęs visus 8 komandos 
taškus. Pirmą kėlinį mūsų vy
rai žaidė gana prastokai, stovi
nėjo aikštelėje, darė daug tech
ninių klaidų, prastai gynė 
savąjį krepšį. Tik tuo ir galima 
paaiškinti faktą, kad būdami 
gerokai pajėgesni už varžovus, 
praėjus penkiolikai minučių, 
savo pranašumą jie sugebėjo 
įrodyti vos vieno taško skirtumu 
— 25:24. Tačiau būtent tuo 
momentu mūsų vyrai sukruto ir 
Sabonio bei Marčiulionio me
timais per penketą minučių 
padėjo mūsų komandai įgyti jau 
labiau apčiuopiamą persvarą — 
43:34. Po pertraukos Lietuvos 
krepšininkai iš karto spurtavo, 
ir abejonių dėl nugalėtojo labai 
greit nebeliko. Gerai šįsyk žaidė 
ir atsarginiai, ypač Visockas, 
Einikis, Jovaiša ir Pazdrazdis. 

Mūsų komandai taškus pelnė 
Sabonis 19, Chomičius 19, iš 
kurių keturi tritaškiai, Karni
šovas 15, besveikstąs Marčiu
lionis 14, Einikis su Jovaiša po 
7, Kurtinaitis ir Visockas po 6, 
Pazdrazdis 5. Estams dau
giausia taškų pelnė jų inter
nacionalas T. Sokk surinkęs 17. 
Po rungtynių šios dvi Pabaltijo 
tautos susitiko aikštelės vidury
je, draugiškai pasisveikino ir 
drauge nusifotografavo. 

Lietuva — buvusi 
Sov. Sąjunga 116:79 

Tai buvo Lietuvos krepši
ninkų įtikinantis laimėjimas 

prieš vieną iš favoritų! Dabar 
aiškiai matyti, kas atsitiko su 
komanda, kurioje nebežaidžia 
pabaltiečiai. Dviejų išgamų 
latvių Miglinieks ir Vėtra 
neužteko. Dieną prieš šias 
rungtynes man skambino Lat
vijos Olimpinio komiteto narys, 
Atlantoje gyvenąs Uldis Palde 
ir tvirtai tarė: „Paprastai mes 
su lietuviais krepšinyje esame 
pr ieša i ir sėkmės jums 
nelinkime, bet šiandien latvių 
tauta eina su Lietuva. Negali
me pernešti savo išdavikų". 

Lietuvių rinktinė sužaidė sa
vame zenite ir su kaupu patei
sino į ją sudėtas viltis. Dėka to, 
dabar Lietuvos vardas dažnai 
bus linksniuojamas. Ar ne 
jaudinantis momentas buvo iš
girsti žilagalvį Praną Lubiną 
praeią sekmadienį per JAV-
Kubos kvalifikacines rungtynes 
NBC televizijoje komentuojant 
apie Lietuvos krešpininkų kelią 
į Barceloną? 

Lietuvių trenerių strategija 
šioms rungtynėms buvo klasi
kinė ir pilnai atitiko komandos 
duomenis: gynyboje palikti 
Sabonį po krepšiu, o kiti ginasi 
agresyvia bei judria zona. Re
ceptas buvo puikiausias! Prie
kiniai zonos gynėjai apstabdė il
gus priešininkų metimus, o 
Sabonis kontroliavo lentas ir 
siuntė kamuolius į kontraata-
kas. Tas ir palaužė NVS pu
siausvyrą. 

Nors mūsų vyrų pasiryžimas 
buvo didelis, bet komanda jautė 
rungtynių svarbą ir pradžioje 
nemažai jaudinosi. NVS rungty
nių pradžioje vedė 8:0! Tik 
dešimtoje minutėje mūsų vyrai 
išlygino 19:19. O po to Karni
šovo metimu prasiveržė į priekį 
ir pirmavimo daugiau iš savo 
rankų neišleido. Kėlinį baigė 
54:38. Po pertraukos vienu 
metu skirtumas buvo siekęs 40. 

Yra balsų, kurie klausia, 
kodėl reikėjo Lietuvai taip žiau
r ia i sumušt i buvusią Sov. 
Sąjungą. Sabonis buvo matyti 
pavargęs, o prieš akis dar 
sunkios atrankos rungtynės 
Zaragozoje. Kodėl neleista 
vyrams pailsėti? Atsakymui yra 
dvi versijos: žaidėjų ir trenerių. 
Žaidėjai sakė norį užmesti po 
vieną tašką skirtumo už kiek
vienus okupacijos metus, o 
treneriai norėjo sukalti didesnį 
skirtumo kapitalą, nes šis re
zultatas, pasiektas prieš NVS, 
galios ir Zaragozoje. 

Demonstracijose Chicagos centre, kad rusų kariuomenė būtų greičiau išvesta 
iš Lietuvos. Matyti P. Michalski ir K. Oksas 

Nuotr. I. T. 

Lietuviams taškus pelnė: Sa
bonis 33, Marčiulionis 26, 
Karnišovas 18, Chomičius 12, 
Kurtinaitis 11, Krapikas 10, Jo
vaiša 6. Dar žaidė Einikis. 

Galutinė a t ranka 
Zaragozoje 

Čia suvažiavo iš visų keturių 
grupių po dvi geriausias koman
das. Praeitą šeštadienį Lietuvos 
krepšininkams teko ištverti 700 
km kelionę autobusu iš Badajoz 
į Zaragozą. Taigi be Lietuvos čia 
prisistatė Vokietija, Kroatija, 
NVS, Čekoslovakija, Slovėnija, 
Italija ir Izraelis. Jei skaitėte 
ketvirtadienio „Draugą", šių 
komandų išsirikiavimas nebuvo 
didelė jums staigmena. Lietuva, 
Vokietija, Čekoslovakija ir Itali
ja į Zaragozą atvažiavo su 
vadinamu auksiniu tašku. Mat, 
laimėtos rungtynės prieš iš tos 
pačios grupės atvažiavusiąja 
komandą nebus peržaistos, jos 
jau užskaitytos. 

O kokie Lietuvos šansai 
patekti į Barceloną? Atsakymas 
tvirtas — geri! 

Teks sužaisti 6 rungtynes. Iš 
šių rungtynių lietuviams reikė
tų laimėti ketverias. Trijų 
laimėjimų gali neužtekti, nes 
dviems ar trims komandoms 
surinkus po vienodą laimėjimų 
skaičių, pavyzdžiui, keturis, 
į Barceloną važiuos komanda, 
turinti geriausią krepšių 
santykį. Na, o kurios tos ketu
rios laimingosios? Po pereitos 
savaitės šimtaprocentinės prog
nozės nežinome, ar ir toliau 
galėsime pasitikėti danguje išsi-
dėsčiusiųjų žvaigždžių ženk
lais... Bet pasitarę su laumėmis, 
mes pasirenkam Vokietiją, 
Kroatiją, Lietuvą ir NVS... 

Pirmadienį, birželio 29 d., 
Lietuva jau žaidė su Kroatija. 
Antradienį ir trečiadienį dar po 
rungtynes. Ketvirtadienį po
ilsis. O po to vėl trejos rungty
nės padieniui. Laimingieji Bar-
celonos dalyviai paaiškės sek
madienį vakare, liepos 5 d. 

Kas dar girdėti? 
Lietuvių komandai didžiau

sias trūkumas yra tvarsčiai — 
kojoms ir rankoms subandažuo-
ti. Badajoz vaistinės jų neturėjo, 
o lietuvių kuklios atsargos buvo 
išsibaigusios. Teko skolintis iš 
anglų ir olandų... Finansinė pa
rama mūsų reprezentantams 
dar ne per vėlu. Dar šiandien 
parašykit čekutį Lithuanian 
National Olympic Committee 
vardu ir pasiuskit į Standard 
Federal Bank, 4192 Archer 
Ave., Chicago, IL 60632. Sąskai
tos numeris yra 1101-310-331... 
Valdui žaidžiant rungtynes su 
Olandija, jo žmona Diana 
pagimdė Aistei ir Raselei sesu
tę. Chomičių šeimoje vyksta 
varžybos dėl naujagimės vardo 
— du šeimos nariai už Ievą, o du 
už Liną. Jei norėtumėt pagelbėt 
šią susidariusią problemą 
išspręst, praneškit „Draugui"... 
Iki Barcelonos žaidynių Lietu
vos rinktinę rėmė ispanų Melil-
los miestas Afrikoje. Už šią 
paslaugą lietuviai šalia užrašo 
„Lithuania" mažesnėmis rai
dėmis turėjo prisisiūti užrašą 
„Melilla" ant savo marškinėlių. 
Tą turėjo padaryti Adidas firma. 
Bet šį užrašą užsiuvo labai 
žemai. Tai kai vyrai susikiša 
marškinėlius į kelnaites Melil-
los užrašas dingsta. Rėmėjams 
tai neaišku. Kartą klausia 
vienas ispanas mūsų krepši
ninkų, kur tas užrašas, o vienas 
iš jų atkirto: „Jei nori ištrauksiu 
ir parodysiu"... 

Kas įvyksta per minutę 
Per minutę pasaulyje: 

susituokia 68 poros, gimsta 114 
vaikų, iškasama 3,000 tonų 
anglies, išlydoma 700 tonų 
geležies ir plieno, pagaminama 
4,600 porų avalynės, padaromi 
68 automobiliai, parduodama 
110,000 laikraščių ir žurna
lų, žmonės suvalgo 4.000 tonų 
įvairių patiekalų ir išgeria 
2,900,000 litrų gėrimų. 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKAITĖ-SIMAITIENĖ 

„Ponia, nepulkit į paniką! Nepraraskit kantrybės! Jūs 
netrukus galėsite savo sūnų pamatyti". Ramiai atsakė 
juodais, glotniai prie kaktos prigulusiais plaukais gailes
tingoji sesutė. Ji vikriai priėjo prie ligonio tėvo. Švelniai 
palietusi jo alkūnę, pusbalsiu tarė: 

„Ponas, jūsų sūnaus padėtis yra labai rimta Šiuo 
momentu gydytojai labai įtemptai dirba su juo, nes nori 
mirčiai užbėgti už akių. Jūs negalite jiems trukdyti. 
Kitaip mirtis išeis laimėtoja". 

„Sesute, sakykit, ar jis gyvens? Ar gyvens?" Siaubo 
apimta, maldaujančiu balsu, kreipėsi į ją motina. Ir jos 
didelės padangių žydrumo akys sudrėko. 

„Mano miela ponia", atsargiai rinkdama žodžius, 
kalbėjo gailestingoji sesutė, „prašau nesirūpinti. Jo pa
dėtis nėra beviltiška. Turėkit kantrybės. Tuoj viskas 
paaiškės. Tikėkit man, kad žmogaus organizmas gali 
daug daugiau pakęsti, negu mes galvojam. O ypač jauno. 
Gydytojai modernios medicinos ir technikos pagalba iš-
gelbsti daug gyvybių. Tikėkim, kad ir šį kartą jie savo 
pacientui neleis nugrimzti į tamsybių marias" 

Ačiū jums, sesute, už negęstančią viltį. Bet su te
kančiu laiku mano baimė, kad mūsų šeimos lizdelis gali 
būti išdraskytas, vis didėja... Iš sielvarto man net šiur
puliai per kūną bėga. Krūtinę lyg kas geležine ranka 
spaudžia, o širdis, tartum lokomotyvas, tuksi. Galva lyg 
kas kūju daužo. Smilkiniai taip tvinksi, rodos ims ir plyš. 

Ach! Kokia nepakeliama mano kančia! Ir kokios ilgos lau
kimo minutės!" Ji giliai atsiduso ir vos ne vos nepravirko. 

„Ponia", švelniai tarė balandiškos širdies gailestingoji 
sesutė, „nuo galvos skausmų aš galėčiau pasiūlyti jums 
vaistų". 

„Ačiū, ne", lakoniškai atsakė ši, nes visą dėmesį buvo 
nukreipusi į ateinantį interną. Urnai nuo gailestingos 
sesutės ji nusisuko ir pasitraukė. Smulkiais, skubiais 
žingsniais priėjo prie jo ir susijaudinusi užklausė: 

„Daktare", ar mūsų sūnus gyvas? Ar jis dar gy-
vas? 

„Taip, ponia, užtikrinu jus, kad gyvas", giliu įsitiki
nimu patvirtino jis. 

„Bet, ar jis..." Lyg bijodama sulaukti neigiamą 
atsakymą, ji staiga užsikirto. Tartum kažkoks kamuolys 
užspaudė jos gerklę. Ji kelis kartus nurijo susirinkusią 
jos burnoj seilę. įbedė į interną savo nerimo pilnas akis 
ir pagaliau vėl prašneko: „Daktare, pasakykit man 
teisybę, ar jis gyvens? Ar gyvens?..." Ji nervingai kos
telėjo ir nekantriai laukė, ką šis jai atsakys. 

„Tikėkimės, kad taip", patvirtino internas ir, iš lėto 
dėliodamas žodžius, kalbėjo toliau, „nes kiekvieno pa
ciento prognozė nėra beviltiška tol, kol jis tebekvėpuoja, 
kol jo širdis tebeplaka,' o akyse tebežėri gyvybės 
kibirkštėlė". 

„O ar jis nebus deformuotas? Ar neturės randų?" Vėl 
kvotė jį ligonio motina. 

„Ponia, jūs per daug dramatizuojat šį reikalą", šaltai 
atsakė internas. „Užtikrinu jus, kad jo išoriniai randai 
bus beveik nematomi, bet vidiniai.." Ir jis, nebaigęs 
sakinio, teigiamai palingavo galvą. 

Tuo momentu ligonio tėvas, kuris kiek nuošaliau 
stovėjo, prisiartino prie jų. 

„Daktare, ka tai reiškia? Ar tai iūsų asmeninė 

nuomonė?" suraukęs kaktą, pakeltu tonu riktelėjo. Jo 
veidas iš pykčio paraudo. Akys sužibėjo. Ryžtingai 
kampuoti žandai suvirpėjo. 

„Jūsų sūnus, būdamas neblaivus, vairavo automobilį 
ir lėkė 90 mylių per valandą. Dėl jo kaltės dvi jaunos 
mergaitės ir vienas jaunuolis nelaiku gavo pasus į dausas. 
Nieko stebėtino, kad to įvykio jis neužmirš tol, kol bus 
gyvas". Ir kiek palaukęs pridūrė: „Užtikrinu jus, kad tie 
randai jam niekados neužgis". 

„Jūs neturite pagrindo mesti jam tokius kaltinimus. 
Tai jau virš mūsų toleruojamos ribos", pasipiktinusi 
sušuko ligonio motina. „Juk jūs nematėt, kaip tas viskas 
įvyko?" 

„Iš tikrųjų taip buvo. Tai faktas, kurio niekas negali 
paneigti, nes duomenys yra gauti iš policininkų, kurie pir
mieji atskubėjo į nelaimės vietą, net nemirkčiodamas, 
su ryškiu sukauptu įniršiu, tvirtino internas. 

„Tai negali būti! Tai jūsų išsigalvojimas! Tai kompro
mitacija! Absurdas! Nesąmonė! Aš nenoriu girdėti jokių 
komentarų iš jūsų! Ir prašau nekišti savo nosies į mūsų 
šeimos privačius reikalus", aštriu žvilgsniu nuo galvos 
iki kojų apžvelgęs interną, atkirto ligonio tėvas tokiu 
tonu. kuriame atsispindėjo nesuvaldoma neapykanta 
šiam jaunam gydytojui. 

Rezidentas tuo metu kalbėjo telefonu ir sekė jų 
pokalbį. Vikriai priėjo jis prie aukšto, liekno, šviesiais 
plaukais, rausvais vaikiškais veidukais su duobute 
smakre, ką tik pradėjusio atlikinėti stažą interno. 
Reikšmingu žvilgsniu pažvelgė į jį ir ramiu balsu tarė: 

„Kolega, norėčiau šnektelėti su tavim" porą žodžių". 
Ir paėmęs jį už parankės, nusivedė kiek nuošaliau. 

..Prašau sakykit! Klausau!" nesmagiai pasijutęs, kiek 
sumišęs, lakoniškai atsakė internas. 

(Bus daugiau) 
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KAS YRA TAS 
ROSS PEROT 

Trečias kandidatas į Amerikos prezidentus 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Amerikos demokratijos parti
jų sistemoje nuo senų laikų 
vyrauja dvi partijos — demokra
tų ir respublikonų. Yra daug 
žmonių, kuriems šių dviejų par
tijų ideologija nėra pilnai prie 
širdies. J ie šioms partijoms 
nepriklauso ar nepritaria, ta
čiau trečiosios partijos nepri
klausomųjų prezidentiniai kan
didatai mažai kada yra laimėję 
rinkimus. Kada žinomos asme
nybės, kaip George Bush ir 
Bill Clinton iš atskirų partijų 
jau keletą mėnesių rungėsi su 
kitais kandidatais, staiga iškilo 
anksčiau negirdėtas asmuo — 
Teksas bilijonierius Ross Perot. 
Šis jo pasirodymas į politinę 
areną respublikonų ir demokra
tų partijų vadovybėse įnešė 
nerimą ir baimę. Amerika savo 
istorijoje yra turėjusi įvairių 
profesijų prezidentų. Jų buvo 
biznierių, advokatų, karių, in
žinierių, artistų ir kt. Tačiau 
Amerika dar nėra turėjusi nė 
vieno prezidento-pardavėjo, 
kuris su savo idėjomis norėjo 
nupirkti Ameriką. Šių metų 
rudens Amerikos prezidenti
niuose rinkimuose jis nori tai 
padaryti ir pakeisti Amerikos 
gyvenimą. Ross Perot, turėda
mas biznieriaus gabumus, Tek
sas valstijoje įsteigė kompiute
rių kompaniją — Electronic 
Data Systems, sumoje jo turtas 
pasiekė per 3 bilijonus dolerių. 
Naujas dalykas jo rinkiminėje 
eigoje yra, kad jis ir jį atstovau
jantieji asmenys nerenka jokių 
aukų. Jis u i viską užmoka pats. 

Dalias miesto gyventojai ir 
dabar jį mato kiekvieną šešta
dienį vairuojantį savo 1987 
metų oldsmobilį į kirpyklą, 
kurią jis lanko kiekvieną sa
vaitę. Amerikos istorijoje jau 
yra buvę įvykių, kada 1912 
metais Theodore Rooseveltas 
stipriai suskaldė respublikonų 
partiją, dėl to Woodrow Wilson 
išbuvo prezidentu du kartus iš 
eilės. Vėliau 1968-1972 metais 
George Wallace nepriklausomų
jų partijoje pasėjo sėklą, 
paskelbdami revoliuciją prieš 
didelę valdžios kontrolę. Dabar 
naujai iškilęs Ross Perot nori 
atstatyti individualizmą Ameri
kos demokratijos centre. Jo 
svarbiausias tikslas yra duoti 
progos visiems gyventojams iš
reikšti savo nepasitenkinimą ne 
tik par t in ių dešiniųjų ir 
kairiųjų grupių politika. Sio 
tikslas yra, kad Amerikos demo
kratija negali pilnai pasireikšti 
dėl neteisingų partinių reikalų, 
papirkimų arba „lobbies", spau
dos, radijo ir televizijos vadovų 
įtakos. 

Ross Perot tiki, kad turtuoliai 
Amerikoje, įskaitant ir jį patį, 
turėtų mokėti didesnius mo
kesčius. Jo lozungas yra — aš 
nedarysiu „lūpų kalbų" išspręs
ti problemas, bet vykdysiu radi
kaliai pagal posakį: Padarykite 
mane „Sheriffu", ir aš išvalysiu 
visą miestą. 

Kitų partijų politikai jau prieš 
keletą savaičių pradėjo galąsti 
peili prieš Ross Perot. Dabar jie 
išvystė revoliucinį judėjimą 
prieš jį ir nešvari rinkimų kom
panija jau įgavo pilną tempą. 
Staiga žodis Perot Baltuosiuose 
Rūmuose įnešė paniką. Prieš 
tai buvo kalbama apie lengvą 
prez. Busho perrinkimą Dabar 
staiga viskas nutilo. Tyliai 
kalbama apie jo galimą pra 
laimėjimą. 

Praeitą savaitę „TIME" žur
nalo ir CNN televizijos pravesta 
statistika parodė, kad Teksaso 
bilijonierius vyrauja rinkimus 
su 13%. Prezidentas ir Bill Clin
ton abudu lygia balsų dauguma 

užėmė antrą vietą. Marlin Fitz-
water, prez. Busho spaudos 
vadovas, Perot vadina ,,A 
MONSTER" arba pabaisa. De
mokratų partijos pirmininkas 
Ron Brown jį vadina „mažuoju 
diktatorium". Respublikonų par
tijos pirmininkas Bob Mitchel jį 
vadina demagogu, kuris gali 
įvesti visame krašte diktatūrą. 

Ross Perot šalininkai pabrė
žia, kad jis jau 1981 metais 
paskelbė karą narkotikams, dėl 
ko Teksas valstybėje yra įvestos 
daug didesnės bausmės už šiuos 
nusikaltimus. 1984 metais jo 
dėka buvo reformuota valstybės 
mokyklų sistema, kuri atnešė 
daug geresnius rezultatus. 

Kaip jau sakyta, jis šiuose 
prezidentiniuose rinkimuose 
naudojas savo asmeniškus pini
gus arba, kaip sakoma, perka už 

savo pinigus prezidento vietą. 
Tuo tarpu jau dešimtmečiais 
respublikonai ir demokratai 
išvystė rinkiminių pinigų defici
tus. Ši suma pasiekė daugiau 
negu 100 bilijonų dolerių. 

Demokratų partija renka pini
gus iš kiekvieno „lobby". Prez. 
Busho administracija parduoda 
savo ambasadas už pinigus as
menims, norintiems būti Ame
rikos ambasadoriais užsienyje. 
Ross Perot siūlo, kad Amerikos 
valdžia neleistų japonams 
tuštinti amerikiečių kišenes ir 
turėtų sumažinti japonų auto
mobilių importą į Ameriką. 

Kitaip tariant, Japonija turė
tų priimti tą patį skaičių Ame
rikos eksporto išlyginti balansą, 
sumai 50 bilijonų dolerių Ame
rikos nenaudai. Tuo pačiu Ross 
Perot pateiktų Japonijai ir Vo
kietijai po 50 bilijonų dolerių 
sąskaitą, kur tie pinigai padėtų 
padengti dalį Amerikos karinio 
biudžeto išlaidų išlaikyti 
pasaulio stabilumą. 

Vieną dalyką mes visi esame 
patyrę , kad prezidentinių 
rinkimų metu padaryti pažadai 
retai kada būna įvykdyti. Kiti 
amerikiečiai visus pažadus va
dina rinkimine propaganda. 
Tačiau, norint susidaryti neu
tralią opiniją apie Ross Perot, 

reikia atkreipti dėmesį ir į kitus Tačiau tie, kurie yra jo pasekė-
priešingus pasisakymus jo 
atžvilgiu. 

1985 metais jis pasižadėjo pa
aukoti 8 milijonus dolerių 
pagerinti Dalias miesto didžiulį 
parką. Tačiau praėjus trejiems 
metams, jis sumokėjo 2 mili
jonus dolerių ir atsisakė nuo 
savo pažado, pažymėdamas, kad 
parko pagerinimas nevyksta 
taip kaip jis nori. 

O jo noras buvo aprūpinti 
kiekvieną parko lankytoją su 
„WALKY-TALKY" aparatais, 
kuriems pasidarė nesaugu ten 
lankytis. Ši priemonė galėtų 
greičiau pranešti sargams apie 
gresiantį apiplėšimo ar kitą 
pavojų. J is nesigaili duoti 
pinigų ir kitiems geriems tiks
lams. Tačiau jis yra be kompro
misų, jeigu nevykdoma taip, 
kaip jis nori. Jis yra didelis 
finansinis rėmėjas, palaikytojas 
ir globėjas Dalias miesto polici
jos. Bet jeigu jo šeimos artimie
ji patenka į tos pačios policijos 
rankas, tada jis nėra patenkin
tas jos veiksmais. 

Jis mėgsta spaudą ir ją seka. 
Jeigu kuris straipsnis jam nepa
tinka, jis išaukia to laikraščio 
redaktorių ir jam išdrožia visą 
savo nuomonę. Ross Perot asme
nybė nėra visiems priimtina. 

jai ir ji mėgsta, yra pasirengę 
priimti jo naują programą, tikė
damiesi, kad jis gali pagerinti jų 
gyvenimą. 

Būti išrinktam naujuoju Ame
rikos prezidentu reikia paverg
ti mases su žavingu ir įvykdomu 
nauju ekonominiu ir politiniu 
gyvenimu, kartu įnešant naują 
progresą ir vykdymą pasaulinių 
reikalų. Jis turi įtikinti ameri
kiečius atsisakyti daug patogu
mų padengti vyriausybės pada
rytą deficitą. 

Jeigu Ross Perot būtų išrink
tas Amerikos prezidentu, tai jis 
turėtų panaudoti visą savo 
legendarinį sugebėjimą, kad 
įtikintų visą tautą juo pasitikėti 
ir pritarti jo daromiems pageri
nimams ir pakeitimams. Ameri
kiečiai nori ir laukia, kad į šį 
kraštą grįžtų buvusi ilgametė 
gerovė, sumažinant nusikalti
mų skaičių ir suteikiant saugu
mo jausmą visų gyventojų 
tarpe. 

D Ė M E S I O ! 
LAIMĖKITE DU UNITED AIRLINES BILIETUS! 

WIN TWO FREE ROUND TRIP TICKETS ON UNITED AIRLINES! 

UNITED AIRUNES siūlo jums du lėktuvo „economy class" bilietus 
voltui, kurie galioja skristi ten ir atgal į bet kurią JAV valstiją, išskyrus 
Havajus ir Alaską. Bilietus galite laimėti, atsakydami į čia pateiktus 
klausimus ir pasiųsdami visą šį skelbimą į: 

Market Analysis, 
United Airlines — EXOPS 
P. O. Box 66100 
Chicago, IL 60666 

Pridėkite savo pavardę, adresą ir telefoną: 

Name 

Address 

City State 

Tel 

* * DRAUGAS IR UNITED AIRLINES skelbia šią apklausą sužinoti apie 
lietuvių požiūrį į keliones ir progas pakeliauti. Apklausa nebus vartojama 
gyventojų surašymo tikslams. Visa informacija — griežtai konfidenciali. 

1. How many air round trips have you taken in the lašt 12 ->onths? 

2 For air travel wrthin tha United Statas, what four cities have you 
flovvn to most often in the past two years? Please list. 

8. When you travel by air, where do you usually purchase your airline 
ticket? 

. Airline ticket counter (at airport) 

.Airline Ticket Office (not at airport) 
Special Travel agency (specializing in travel to particular 

regions or countries) 
_Travel Agency 

9. When you travel overseas by air, do you usually prefer to fly on a 
U.S. airline or a foreign airline? 

Doesn't matter/Don't care 
I don't fly overseas 

.U.S. airline 

.Foreign airline 

10. Do you have plans to travel internationally in the next two years? 

Yes No (Skip to Ouestion 14) 

11. If yes, please list the countries that you will likely visit in the next 
two years: ^ 

— 

None (Go to Q.5) 
1 - 2 
3 - 5 

6- 10 
11-20 
21 and over 12 What would be the specific purpose of your trip(s)? (You may check 

more than one response.) 

_Company business 
_Trade srtow/convention 
.Government business 
. Vacatiort 

. Visit friends/relatives 

.Personai Affairs 

.Other 

3 For air travel outside tha United Statas, what countries have you 
flovvn to in the past two years? Please list. (If none, please skip to Oues
tion 7.) 

13. Hovv likely are you to purchase a vacation packaga vvhich includes 
airfare. hotel, sightseeing, and ground travel? 

.Definitely wi 

.Probably wil 

14. Are you: 

purchase 
purchase 

Malė 

. Definitely will not purchase 

.Probably vvill not purchase 

_ Female 

4. VVhat vvas the main purpose for taking your most recent international 
trip? 

15. VVhat is your marital status? 

Married . Divorced/Separated/VVidovved . Single 

, Business Pleasure 

5. Hovv many people (including yourself) vvere in your travel party? 

.1 (yourself) 

.2 people 
.3-4 people 
.5-9 people 

.10-19 people 

.20 or more 

16. 

17 

In vvhat country vvere you born? 

In vvhat country are you a citizen? 

VVhat age group are you in? 

.12-17 

.18-24 
25-29 
30-39 

.40-49 

.50-54 
.55-59 
.60-64 

65 and over 

6. For your most recent international trip, 
use to fly to your destination? 

vvhat type of airfare did you 
18 VVhat is the highest level of education you have achieved? 

.First Class fare 

. Business Class Fare 

.Economy Full Fare 

. Economy Discount Fare 

.Tour Package 

.Freguent Flyer Award 

.Less than high school graduate 

.High School graduate 
.Some College 
.College graduate or higher 

7. In vvhat Freguent Flyer programs do you actively participate? 

.None 

.American Advantage 

.Continental One Pass 

.Delta Freguent Flyer 

. Northvvest VVorld Perks 
_TWA Freguent Flight Bonus 
.United Airlines Mileage Plūs 
.USA Air Frequent Traveler Program 
.Other (Please specify) 

TAISYKLES 
Stor« apklausote gai< dalyve n v i * nuo 21 m amžiaus Saimoie klausimus atsako t * *eimos gt*/» (Jmona 
ana vyras) 

&s utoldyias aokiausos * » « tu" t>ot pasiustas «iriuf* nurodytu adrasu n a y a M u Kapos 31 d. 

Gakta stot* apklausote aai.<»uti " neatsaką i klausimus tafiau būtina i i skaitymą, iikirpt< ir nusiusti viri 
mrr»*Tu adrasu pažymini sa*$) pavarde adresą, ir telefoną 

laimėtu otiietų negalima paleist kitam parduoti ar 4kersti 

Leimenmo gafimyoe y <"*- ys nuo to kiek asmeng susidomės ir užpildys ii*, anketą UNITED AIRUNCS 
padaryt oaMmi $prand>m« . «a«meto lametotai įseareigoia sumokėti tai iei toks mokestis butu rmkaieu 
lamas UNiTEOAiRuNES . ajamei » sponsor.a. nėra atsakingi ui fcos apklausos 'e/uftatus •' kaip laimetoias 
panaudota ia.rr.eta, tyiieta, 

UNITED AIRLINES kitM j.:j oro hram be. DRAUGO tarnautota. soie apklausote datyvaut. negali 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL PSTATE 

Mūsų bejėgiškumo jausmas 
neteisybės ar agresijos akivaiz
doje kyla iš mūsų sąmoningo 
pašalinimo Dievo iš savo kasdie
ninių rūpesčių. 

Mohandas Gandhi 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

•ra 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie A v e . , 
Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

MISCELLANEOUS 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Blhtstrubienė 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

S953 8. K M U t Ave. 
Tel. 436-7878 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

j y t 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

u i apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208!* Wsst 95th Strst 
Tsl. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicigos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Viską, ko reikia jūsų namie pa
darysime pigiai, gerai ir greitai. 

Kreiptis: Artūras 
Tel. (312) 471-6064 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis ( Hermis Doefcys 

Tel. 585-4624 Nuo 8 ryte Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

Lietuvis, turintis patyrimą namų 
remonto ir priežiūros darbuose, 
ieško darbo. Skambinti vakare 

Tel. 312-778-7614 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3 kamb. modernus 
butas pirmame aukšte, Marquette Pk. 
apyl Su šiluma, oro vėsinimu; moderni 
virykla, šaldytuvas, skalbykla su 
mašinomis. Suaugusiems. Te l . 
708-361-5594 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
Union Pier, prie ežero 
liepos-rugpjūčio mėn. 

Skambinti: 616-469-1600 arba 
po 7 v.v. 708-788-3769 

HELP WANTED 

Reikalinga moteris gyvent kartu 
Bervvyn, IL su senyvo amžiaus 
pora ir padėti jiems namų ruošoje. 
Kreiptis: 708-484-5618. 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

A public service of tbis m'vvspaper 

80-tojo Gimtadienio proga 

JUOZĄ VASIUKEVIČIŲ 

sveikina vaikai: Joana, Džiugas, Danutė, Jurgis, Rimvydas 
ir anūkai: Povilas, April, Andrius, Kristina ir Ričardas 

KELIAI I ŠOKIŲ ŠVENTĘ 
Rosemont Horizon, 6920 N. Mannheim Road. Rosemont, IL, kuriame 
įvyks IX išeivijos lietuvių tautnių šokių šventė, yra Chicagos šiaurės vakarų 
Rosemont priemiestyje, į šiaurę tuoj už O'Hare aerouosto, prie 90 greit
kelio, einančio iš Chicagos centro į Rockfordą. Arti yra ir 190 bei 294 greit
keliai, kurie vasarą yra taisomi. 

Tiesus, pastovaus judėjimo kelias, vedantis be jokių posūkių į šventę yra 
t šiaurę einantis La Grange Road, kurio pavadinimas po La Grange Park 
keičiasi, Mannheim Road, Nr 12. 20 ir 45 Juo važiuojant, atstumas 
nuo Stevenson (#55) greitkelio iki Horizon stadiono yra apie 16 mylių ir. 
pravažiavus La Grange. VVestchester. Bellvvood. Franklin Park, Schiller 
Park, yra Rosemont miestelis Kelio vakarinėje pusėje yra Rosemont 
Horizon stadionas 

„ATLAIDAI — Uthuanian Pilgrlmages" — l.oyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje. Knygai jžangas parašė 
Mykolas Drunga, Česlovas Grincevičius, Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys. Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai. Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetirfi-
taučiui Gaunama ..Drauge", kaina su persiuntimu 27 dol. 
Illinois gyventojai dar prideda 2 dol. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W 63rd St. 
Chicego. IL 60629 

http://ia.rr.eta
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Tai t ik keletas iš stambes
niųjų objektų, apie kuriuos 
plačiau pasisakoma gamtos 
apsaugos ekspertų ir atkreipia 
visuomenės dėmesį, bet yra 
daug ir mažesnės apimties 
įmonių, kurios per metų metus 
teršė Lietuvos gamtą. 

Tačiau yra ir tam tikrų pra
giedrulių. Lietuva turi gerai iš
simokslinusių gabių žmonių po
tencialą. Daug kur pradžios dar
bai jau matyti — antai jau pra
dėta statyti vandens apvalymo 
stotis prie Kauno. Panašūs dar
bai vyksta Vilniuje bei kai ku
riuose kituose miestuose. Ekolo
ginių problemų sprendimams 
paspart inti reikia didelių fi
nansinių išteklių, kurių šiuo 
metu labai trūksta, o taip pat ir 
stabilumo valstybinėse struktū
rose. 

Ir jaunimas su vėliavomis demonstruoja prieš rusų kariuomenę. 

SUSITIKIMAS SU VALDU 
ADAMKUM 

Kaip jau nekartą anksčiau, 
JAV Vidurio Vakarų gamtos 
apsaugos direktoriui Valdui 
Adamkui vėl teko lankytis tar
nybiniais reikalais Lietuvoje bei 
kitose su tarnyba susijusiose 
Pabaltijo srityse. Iš kelionės 
grįžęs, birželio 21 dieną Lietu
vių centre Lemonte po sekma
dienio pamaldų jis kalbėjo vi
suomenei apie savo kelionės 
įspūdžius, ypač apie gamtos ap
saugos bei jos svarinimo bandy
mus Lietuvoje. Šį su Valdu 
Adamkum susitikimą surengė 
neseniai lietuvių dantų gydy
tojų į s t e i g t a organizac i ja 
„American Dental Assistance to 
Lithuania". Šio pokalbio suren
gime ypač daug iniciatyvos pa
rodė tik ką į ADAL organiza
cijos darbus įsijungusi sumani 
ir e n e r g i n g a Daina Si l iū-
nienė-Tijūnėlytė. taip pat talki
nant Indrei ir Donatui Tijūnė
liams. 

Aktuali pokalbio tema bei kal
bėtojo populiarumas sutraukė 
daug klausytojų. Susitikimo or
ganizatorė Daina Siliūnienė, 
atidarydama pokalbį, priminė, 
kad bus reta proga išgirsti as
menį, kurio visuomeninė veikla 
ir atlikti darbai toli išeina 
už jo tarnybino lauko ribų. 
Pokalbiui pravesti ji pakvietė 
dr. Leonidą Ragą, ADAL orga
nizacijos pirmininką. 

Dr. L. Ragas, prieš pristaty
damas kalbėtoją, susirinku
siems trumpai priminė, kad 
šiam suėjimui būta ir antraeilio 
tikslo, bū t en t p r imin t i vi
suomenei ADAL (American 
Dental Assistance to Lithuania) 

pradėtą darbą bei planus atei
čiai. Kadangi dantų sveikatos 
sritis yra apverktinoje būklėje, 
tad ir šios organizacijos tikslas 
yra bandyti praktiškai šią pa
dėtį taisyti, steigiant prie Kau
no Medicinos akademijos Odon
tologijos fakulteto pavyzdinę ap
mokomąją kliniką, kuriai vado
vautų savanoriai dantistai iš 
Vakarų pasaulio. Užuomazga 
klinikai jau yra, pradėtą darbą 
reikia tęsti, nors čia susiduria
ma su nemažom išlaidom. Krei
piamasi į kolegas dantistus ir 
visuomenę, atgarsis yra pozity
vus, aukotojų atsiranda, o ir ši
to suėjimo metu suauko ta 
ADAL darbams remti daugiau 
kaip t ryl ika š imtų dolerių. 
L ie tuv iškas ačiū dosniems 
aukotojams. 

Valdas Adamkus, prieš pradė
damas savo pranešimą, pritarė 
ADAL pradėtiem darbam ge
rinti dantų sveikatą Lietuvoje. 
Ji yra kone tokioje pat sunkio
je padėtyje, kaip ir gamtos ap
saugos sritis. 

Savo p r a n e š i m e Valdas 
Adamkus suminėjo tr is pagrin
dines gamtos apsaugos sritis, 
kurios šiuo me tu Lietuvos 
vyriausybei bei suinteresuo
tiems asmenims kelia daug sun
kiai įveikiamų klausimų. 

Vandens tarša yra viena iš tų 
sričių, kurios sutvarkymas pa
reikalaus daug lėšų ir bendro 
darbo. I jį turės įsijungti ir kiti 
Pabaltijo srities kraš ta i . Balti
jos jūra, o ypač Kuršių marios 
yra neįsivaizduotinas sovietinės 
s is temos t a r š o s pavyzdys . 
Numatyto naftos terminalo prie 

Po išsamaus praneš imo, kur į 
susirinkusieji su dėmesiu sekė, 
buvo ir eilė klausimų, daugiau
sia liečiančių ekologines pro
blemas. I esančią dabart inę poli
t i n ę padėt į p r e l e g e n t a s 
pareiškė, kad jis žvelgia op
timistiškai. Lietuva išs i r inks 
seimą ir palengva išbris iš esa
mo liūno. Į prezidentus kandi
d a t u o t i j is t i k r a i n e ž a d a . 
Poltinėje plotmėje išsivers j ie ir 
be išeivijos. 

Dėkingi skirstėsi a t s i lankiu
sieji prelegentui Valdui Adam
kui už pasidalinimą pa t i r t a i s 
profesiniais bei a s m e n i n i a i s 
įspūdžiais Lietuvoje, dėkingi 
taip pat Dainai Siliūnienei-Tijū-
nė ly t e i , p a r o d ž i u s i a i t i e k 
gražios iniciatyvos, su reng ian t 
šį susitikimą. 

J . K o n č i u s 
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Baltijos statyba irgi kelia daug 
sus i rūp in imo, eibę nesibai
giančių ginčų ir nuomonių, 
kurioje vietoje tokį terminalą 
reikėtų statyti . O kad be jo išsi
versti nebus galima, tai irgi 
aišku, nes kitu atveju rusų eko
nominė kont ro lė dominuos 
Lietuvoje, kaip ir anksčiau, o iš 
to gali iškilti ir politinės įtakos 
pavojus. 

Ignalinos atominė jėgainė irgi 
kelia daug susirūpinimo ne tik 
l ietuviams, bet ir kaimynams! 
Cernobilis yra skaudus galimų 
p a s e k m i ų p r i m i n i m a s . Ką 
daryti su radioaktyviom at
liekom? Apie pačios jėgainės 
saugumą, nesant statybinių 
p l a n ų , n e g a l i m a d a u g ką 
konkrečiai nustatyti . K u r tie 
planai? Atrodo, kad kažkas 
kažkur juos slepia, o Maskva 
nėra suinteresuota juos su
rasti ir parodyti. 

Atmosferos taršai daug prisi
deda Akmenės cemento fab
rikas. Reikėtų mažinti gamybą, 
įrengti specialią filtravimo sis
temą, o tai irgi surišta su mili
joninėmis išlaidomis. Pajamų iš 
eksporto nėra daug, ypač valiu
tos. Prekyba vyksta daugiausia 
mainais su buvusiomis socialis
t inėmis šalimis. Nemaža žalos 
oro terš ime daro taip pat ir bio
cheminės medžiagos, išmetamos 
į orą Kėdainių trąšų fabrikuo
se bei cheminiuose kombina
tuose. 

A.tA. 
JOANA DUDĖNIENĖ 

MILIAUSKAITĖ 
Gyveno Putnam, CT, anksčiau Chicagoje, Marquette 

Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. birželio 24 d., sulaukusi 90 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje, Kelmės valsč., 

Kušleikių kaime. 
Nuliūdę liko: sūnus Vytautas, marti Eglė, anūkė Rūta 

Dudėnaitė. 
Velionė buvo žmona a.a. Kazio. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, liepos 1 d. nuo 4 iki 8 v.v. 

ir ketvirtadienį, liepos 2 d. nuo 2 iki 8 v.v. Petkus Marąuette 
laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 3 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, marti ir anūkė. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

A.tA. 
JONAS KAVALIŪNAS 

tes idžiaugia Amžinąja Šviesa. Velionio liūdinčioms 
mūsų draugijos narėms , žmonai STASEI, dukrai VAI-
GALEI ir žentu i J O N U I nuoširdžiausią užuojautą 
re i šk ia 

Lietuvos Dukterų draugija J 
Po apžiūrėjimo įdomybių. 
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A.tA. 
'.* JONUI KAVALIŪNUI 

mirus , liūdesy likusias, žmoną STASĘ ir d u k r ą 
VAIGALĘ su vyru J O H N nuoširdžiai už jauč iame ir 
ka r tu liūdime, o mirusiajam meldžiame Amžinosios 
Šviesos, ramybės ir džiaugsmo. 

i: M. Augustinavičienė 
i><: A. Jurjonienė 

V. Untulis 
V. Balčytis 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CfflCAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9862 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

P A S I R A Š Ė 
N E P R I K L A U S O M Y B Ė S 

AKTĄ 

1939 metais primuoju trauki
niu a tvykau į atgautą Vilnių 
pas savo draugą Vytautą Gavė
ną. K a r t u su Vytautu dainavo
me „Čiurlionio" ansamblyje. 
Šio namo antrame aukšte jis 
nuomojo didelį erdvų kambarį . 
Mano šeimininkai buvo lenkų 
kilmės. Šių šeimininkų tvir
t inimu, tai buvo istorinis kam
barys, kur iame buvo pasirašy
tas Vasario 16 dienos aktas . 
Daug dienų teko praleisti šiame 
kambaryje. Ir štai vieną 1940 
metų birželio 15 dienos vakarą, 
besėdint kambaryjevišgirdome 
trenksmą. Sudrebėjus langų 
st iklams siauroje Pilies gat
velėje, nuskubėjome pažiūrėti, 
kas įvyko. Pamatėme milžiniš
k u s Raudonos ios Armi jos 
t a n k u s . N e p a p r a s t a i susi
jaudinau ir galvojau: šio namo 
kambaryje buvo patvir t intas 
Vasario 16 dienos aktas ir šiame 
kambaryje sulaukiau Lietuvos 
vergijos. 

A n t a n a s K a v a l i ū n a s 
Clevelandas 

IX IŠEIVIJOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS ĮVYKIŲ TVARKARAŠTIS 

Liepos mėn. 1 d., trečiadienį, 12:00 - 1:00 vai. p.p. 
Tautinių šokių ansamblio GRANDIS pasirodymas 
Daley Praza, Chicago, IL 

Liepos mėn. 2 d., trečiadienis — „UTHUANIAN DAY IN 
CHICAGO" 
Tautinių šokių grupės SPINDULYS pasirodymas 
Daley Plaza, Chicago, IL 

Liepos mėn. 4 d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Susipažinimo vakaras Jaunimo centre, Chicago, IL 

Liepos mėn. 5 d., sekmadienį 

10:30 vai. ryto šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje, Chicago, IL 

PAMALDOS Lietuvių Evangelikų-Liuteronų Tėviškės 
bažnyčioje, Chicago, IL 

2:00 vai. p.p. ŠOKIŲ ŠVENTĖ Rosemont Horizon, Rosemont, 
IL 

6:00 vai vak. Banketai Hyatt Regency, Rosemont, IL 

Liepos mėn 8 d., trečiadienį, 7:30 vai.v ak. 
Argentinos Lietuvių Centro Ansamblio INKARAS koncertas 
Jaunimo centre, Chicago, IL 

Liepos mėn. 11d., šeštadienį 
Pramatytas Lietuvos Respublikos Klaipėdos Konservatorijos 
Ansamblio VĖTRUNGĖ koncertas 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

JAV LB krašto valdybos vicepirmininkas informacijos reikalams 
Washingtono demonstracijos metu kalbasi su Pabaltiečių komiteto direktore 
Sandra Aistars. Rimantas Stirbys vadovavo Washingtono demonstracijoms 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS . Z a l ^ a i ^ 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
C ARGO — siunčiame oro linija 
,,ŽAIBAS" — virs 10 skirtingų paketu pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
•S2S South 7tth AvofMM 223 KatvarUų gatvė 
HM*ory HM, IMneto §0457 VIMua, U««uva 
Tatafonaa (703) 430-7272 Tatefonas 3S0-11S H 77S 392 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių n a m a i Chicagoje ir p r i emiesč iuose . 

Visus l a ido tuv ių n a m u s galite pas iekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

a M A M M M B MMummiiiMiHi 
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x Darius Kuolys, Lietuvos 
Respublikos Kultūros švietimo 
ministeris, ir Audrys Antanai
tis, tos pačios ministerijos parei
gūnas, kuris rūpinasi užsienyje 
gyvenančiais lietuviais, atvyko 
į Chicagą ir dalyvaus PLB 
seime Lemonte. Lydimi Reginos 
Kučienės, jie aplankė „Draugo" 
redakciją ir spaustuvę pain
formavo apie savo darbus ir 
gyvenimą Lietuvoje. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje Marąuette Parke 
ateinantį sekmadienį, liepos 5 
d., per lietuviškas šv. Mišias gie
dos choras ir solistės Margarita 
Momkienė ir Genovaitė Mažei
kienė, palydint smuikui ir flei
tai. Diriguoja muz. Antanas 
Linas, prie vargonų bus Ričar
das Šokas ir Kazys Skaisgirys. 

x „Draugo" redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė bus 
uždarytos penktadienį, liepos 3 
d., ir šeštadienį, JAV Nepri
klausomybės liepos 4-tosios 
šventėje. „Draugas" su Kultū
riniu priedu išeis penktadienį, 
liepos 3 d., o liepos 4 d. išeiti ne
gali. 

x Dr. Vaclovas Dargužas, 
Šveicarijos LB valdybos vice
pirmininkas, yra atvykęs kaip 
atstovas į PLB seimą, kuris 
įvyks šios savaitės gale 
Lemonte. lydimas dr. Leono 
Kriaučeliūno, lankėsi „Draugo" 
redakcijoje ir administracijoje ir 
pasidalino kelionės įspūdžiais. 
V. Dargužas yra veterinarijos 
gydytojas, Berno mieste verčia
si savo specialybe. Vilniaus uni
versitetas jam yra suteikęs gar
bės doktoratą. Svečias yra apsi
stojęs ir globojamas Irenos ir dr. 
L. Kriaučeliūnų. 

x Skautiškam suski kimui-
pabendravimui liepos 4 d., šeš
tadienį, 10 vai. ryto kviečiami 
visi vietiniai ir Chicagoje Tau
tinių šokių šventėn ir PLB sei-
man, ir į kitus renginius atvykę 
skautininkai,-kės, Akademinio 
Skautų sąjūdžio nariai ir pla
čioji skautiška šeima. Susi-
tiktuvės vyks Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Visus kviečia 
dalyvauti Chicagos skau-
tininkių draugovė. 

x Į IX Lietuvių Tautinių 
šokių šventę jau pradeda at
vykti šokių ansambliai iš įvai
rių pasaulio kampų. Iš Pietų 
Amerikos jau atvyko „Dobilas" 
(Argentina), „Inkaras" (Ar
gentina) ir „Nemunas" (Bra
zilija). Liepos 2 d. į Chicagą at
skrenda „Vėtrungė" iš Klaipė
dos. Visi yra kviečiami dalyvau
ti liepos 5 d. Rosemont Horizon 
patalpose Tautinių šokių šven
tėje. 

x IX Išeivijos Lietuvių Tau
tinių Šokių Šventės LEIDI
NYS jau atspausdintas . Lei 
dinį galima įsigyti Gifts Int'l — 
Vaznelių parduotuvėje arba 
Seklyčioje. Leidinio kaina: 
$5.00 

(sk) 
x „Vaidilutės" tea t ras vai

dins P. Vaičiūno komediją „Pat
riotai" liepos 4 d., šeštadienį. 
8 v.v. Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte. Bilietai po $5 gau
nami prie įėjimo. 

(sk) 

x Akademikai skautai ren
gia šokius liepos 3 d. 8 v.v. 
VVestin Hotel, 6100 River Rd., 
Rosemont, IL. pusė mylios nuo 
Hyatt Regency. Gros „Slim Jim-
mie/Gintaras". Įėjimas $8. 
Informacijai skambinti: 
708-257-1050. 

(sk) 

x Tai man Deli sveikina at
vykusius į Tautinių Šokių 
Šventę! Nuolatiniems ir nau
jiems klientams atkreipiame 
dėmesį, kad parduotuvė atdara 
liepos 4 d. nuo 9 v.r. iki 5 v. p.p.. 
uždaryta liepos 5 d. Talman 
Deli, 2624 W. 69 St., Chicago, 
312-434-9766. 

(sk) 

x A.a. 
v ič ius , 
Lietuvos 
veikėjas, 

Juozas 
žymus 
Vyčių 

mirė ir 

Boll-Bule-
ak to r ius , 
ir Balfo 
palaidotas 

Pittsburge, Pa. Jis visuomet 
lietuviams padėdavo veikloje, 
ypač vaidinimuose vaidyba ar 
režisavimu. 
x East Chicagos Medžioto

jų ir meškeriotojų klubo žuva-
vimo varžybos prie Bass ežero 
Indianoje bus liepos 18 d., šeš
tadienį. Pradžia 7 vai. ryto. Po 
žuvavimo 12 vai. prasidės narių 
šeimų ir draugų piknikas. Visi 
prašomi dalyvauti ir pailsėti 
gamtoje. 

x Lie tuvos R e s p u b l i k o s 
Švietimo ir kul tūros minis
teris Darius Kuolys kalbės 
PLB seimo metu liepos 2 d., ket
virtadienį 1 vai. po pietų į vyks
tančiame simpoziume apie li
tuanistinį švietimą. Kiti kalbė
tojai bus Regina Kučienė, Gied
ra Paulionienė, Andrius Šmitas, 
kun. Antanas Saulaitis. Simpo
ziumui vadovaus PLB valdybos 
vicepirmininkė švietimo rei
kalams Milda Lenkauskienė. 

x American Travel Service 
praneša, kad jų įstaiga JAV 
Nepriklausomybės šventės sa
vaitgalį bus uždaryta penkta
dienį, liepos 3 d. ir šeštadienį, 
liepos 4 d. 

(sk) 

x Anthony Dagys ir Al. A. 
Simmons (IL) parėmė IX Tau
tinių Šokių Šventę 200 dolerių 
auka. Šventės lėšų telkimo 
komisija dėkoja už paramą. 

(sk) 

x ADAL (American Dental 
Assistance to Lithuania) infor
macijos stalas veiks PLB seimo 
metu per Pasaulio lietuvių cen
tro gegužinę Lemonte, penkta
dienį, liepos 3 d. Visi, ypač at
vykę iš toliau, kviečiami susi
pažinti su organizacijos veikla. 
Dėl informacijos skambinti dr. 
Leonidui Ragui: 708-529-0955. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto taryba 
birželio 29 d. posėdyje Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
Kristalų salėje pagal Vliko 
seimo nutarimą baigė savo 
veiklą. Vliko tarybą sudariusių 
15 politinių grupių tęs savo or
ganizacinę veklą kaip iki šiol. 
Dalis atstovų kėlė mintį stip
riau remti Altą. Pagerbti mi
rusieji, prisiminta ir pasigesta 
daugelio ankstyvesnių Vliko 
tarybos darbuotojų. Posėdis 
vyko pakilia nuotaika, pasi
džiaugiant tarybos ilgų metų 
Lietuvos laisvinimo veikla. 
Palankiai sutikta mintis po 
metų susitikti bendram susi
rinkimui. 

x Liepos 2 d., ketvirtadienį, 
yra paskelbta Lietuvių diena 
Chicagoje. Šią dieną skelbia 
Chicagos miesto meras Richard 
Daley, atsižvelgdamas į lietuvių 
tautos įnašą Chicagos miesto 
gerovei. Illinois valstijos guber
natorius Jim Edgar Lietuvių 
dieną Illinois skelbia liepos 5 d. 

x Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos distrikto numatyta 
Stankūnų sode Beverly Shores, 
Ind., gegužinė liepos 4 d. 
neįvyks dėl Tautinių šokių 
šventės. Nuoširdžiai visų vyčių 
valdyba atsiprašo. 

x Jaunimo centro kavinė 
liepos 5 d. po šv. Mišių dėl Tau
tinių šokių šventės neveiks. 
Kavinė bus atidaryta kitais 
sekmadieniais. 

x Jurgis ir Veronika Janu-
šaičiai iš Daytona Beach, Fl., 
atvyko į Chicagą ir apsistojo pas 
savo dukterį ir žentą Skvirblius. 
Jie nori dalyvauti PLB seime, 
bet svarbiausia — Lietuvių 
Tautinių šokių šventėje Rose
mont Horizon salėje. J. Janušai-
tis yra nuolatinis „Draugo" 
bendradarbis, ypač daug rašęs 
apie Tautinių šokių šventės 
rengimą. Jis, lydimas Juozo Zy-
go, aplankė „Draugą" ir pasi
tarė dėl tolimesnio bendradar
biavimo. 

x Healthy Food Restau-
rant , seniausias lietuvių resto
ranas pasaulyje, kviečia Jus ap
silankyti, kai būsite Chicagoje. 
Jūsų patogumui, IX Šokių 
Šventės savaitgalio valandos: 
Pirm. Šešt. 6:30 v.r. iki 8 v.v. 
Sekm. 7 v.r. iki 8 v.v., 3236 S. 
Halsted St. Chicago (Bridge-
port'e), tel. 312-326 ?724. Pri
imamos rezervacijos, Iki pasi
matymo! 

(sk) 

x Antradienį, liepos 7 d., 
7:30 v. ryto Švento Jurgio 
parapijoj, Clevelande, Ohio, bus 
aukojamos šventos Mišios už 
a.a. Adelės Kazlienės sielą. 
Malda ir šventų Mišių auka yra 
stipriausia pagalba vėlėms 
anapus. Tr. šv. Mišias užprašė 
A. A. Rima ir Aleksas Petraus
kis. 

(sk) 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d 
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Redaguoja J. PUtCas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 66d> Piace. Chicago, IL 
Chicagos skyriaus 

x Kaip ir anksčiau, Atlanta 
laukia J ū s ų siuntinių į Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 

Kad „Draugas" išliktų dienraščiu, rė
mėjai, bendradarbiai ir skaitytojai prašo
mi pagalbos. Ruošdami testamentinius 
palikimus, nepamirškite „Draugo" ir jo 
leidėjų. Viename punkte maloniai prašome 
įrašyti: „I give and beųueath the sum of... 
to „Draugas" (arba to the Lith. Marian 
Fathers), 4545 W. 63th St., Chicago, IL 
60629". Aukos „Draugui" ir Marijonų vie
nuolijai nurašomos nuo valstybinių mokes
čių. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarime 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarime 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

GEDIMINO SAPNAS 

O seniai, seniai taip buvo. 
Iš Trakų medžioklėn jojo 
Kunigaikštis Gediminas, 
Šventaragyje medžiojo. 

Bemedžiodamas pavargo. 
Tuoj po ąžuolu užsnūdo. 
Susapnavo keistą sapną, 
Jį išaiškinti panūdo. 

Keistą vilką susapnavo 
Geležiniuose šarvuose, 
Kuris šaukė taip galingai, 
Kaip neįprasta sapnuose. 

Kunigaikštis klausė krivį: 
— Kas gi tas galingas 

i šauksmas? 
Ką dabar turiu daryti? 

Pagalvojęs tarė krivis: 
— Kurki toje vietoj miestą. 
Pastatyk ant kalno pilį — 
Vilnių, upėmis apriestą. 

Nerimą Narutė 

AR MANIM GALIMA 
PASITIKĖTI 

Aš manau, kad manim galima 
pasitikėti. Mano draugai visada 
mano žodžiu tiki. Aš niekada 
savo draugams nemeluoju. Bet 
kartais aš mamai pasakau, kad 
visos pamokos >ra paruoštas, 
bet iš tikrųjų jos nėra paruostos. 
Taip sakau, neš noriu eiti pas 
draugą. Jei pasakysiu, kad 
neparuoštos, mama neleis. Aš 
taip daryti negaliu. Jei aš taip 
elgsiuos, manimi niekas ne
pasitikės. 

DK 
Rytis Dumbrys 

Marąuette Parko lit. m-los 8 
sk. mokinys. 

MALONIAUSIAS METŲ 
LAIKAS 

Pavasaris yra maloniausias 
metų laikas. Latike medžiai, gy
vuliai, gėlės ir paukšteliai atgy
ja. Jie grįžta iš šiltųjų kraštų ir 
pradeda linksmai čiulbėti. Visa 
gamta pradeda žaliuoti. 

Pavasarį ir žmonės pradeda 
daugiau lauke judėti, sportuoti 
ir rūpintis daržais. Orui su
šilus, visur prasideda didesnis 
judėjimas. Jaunimas sportuoja, 
vyresnieji stengiasi pasodinti 
daržovių ir gėlių. Pagal patarlę, 
pavasarį ir akmenėliai juda. 

Vytas Jurjonas, 
8 sk. mokinys. 

Dariaus Girėno lituanistinė 
mokykla. 

BJAURI TVARKA 
(Lietuvių tautosaka) 

Bėgo lapė pagel geležinkelio 
bėgius. Pavargus atsitūpė pa
silsėti ir padėjo savo uodegą ant 
bėgių. 

Tuo metu važiavo traukinys ir 
nupjovė jai tą uodegą. Piktumu 
nesitverdama lapė sako: 

— Tai bjauri tvarka: nieko 
čia nė pasidėti negalima! 

Hamiltono, Kanados jaunučiai ateitininkai: sėdi (iš kairės dešinėn) Petras 
Vaičiūnas, Justinas Trumpickas, Lukas Gudinskas. Stovi: Simonas Trum-
pickas, Domas Gudinskas, Snieguolė Liaukutė, Vanessa Trumpickaitė ir 
Austė Vaičiūnaitė. 

ŪKININKAS SKRENDA Į 
ERDVES - KĄ J I S TEN 

MATO? 

Vieną dieną ūkininkas su ra
keta nuskrido į erdvę. Jis ten 
matė daug keistų planetų. Vie
na atrodė kaip morka. Ji buvo 
labai stora. Po to jis matė 
apskritą planetą, kuri turėjo 
kelias skyles, tai jis nusileido 
ant to apvalaus daikto. 

Jis nusileido ant mėnulio, bet 
nežinojo, kad tai buvo mėnulis. 
Mėnulis atrodė kaip sūris, nes 
jis buvo labai didelis. 

Jis ten rado Flamingą, poną 
Daržovę ir ponią Daržovę. Jie 
valgė sūrį, ir kai norėjo ko kito, 
jie skrido į kitą planetą ir valgė 
tą daržovę. Jie turėjo raketą, tai 
nuskrido į anas planetas. Jam 
ten taip patiko, kad jis pasiliko 
vienerius metus. 

Kitais metais jie norėjo pama
tyti Ūkininko planetą — pada
rytą iš žemės ir vandens. Kai jis 
įlipo į raketą, ji buvo užblokuo
ta sūriu. Kai jis užvedė motorą, 
tas sprogo. 

Taip smarkiai sprogo, kad jis 
skrido, skrido j ūkininko ūkį. Ir 
jis ten gerai gyveno. 

Domas Gudinskas, 
Vanessa Trumpickai tė 
Hamilton, Ont. Canada 

Gabumai įvairioms veiklos 
sritims atsiskleidžia, sulaukus 
tam tikro amžiaus. Kaip parodė 
vokiečių psichologo M. Forvego 
tyrinėjimai, sulaukus 6 metų, 
atsiskleidžia gabumai muzikai, 
truputį vėliau — matematikai ir 
piešimui. Literatūriniai ga
bumai išsivysto nuo 13 iki 20 
metų. Forvegas tvirtina: tie ga
bumai yra būdingi visiems ati
tinkamo amžiaus žmonėms, 
tačiau daugelis neranda sąlygų 
juos ugdyti. 

Vokietijos lietuviai skautai iškylauja Huettenfeldo apylinkėse. Iš k. - Tobias 
Schroeter, Kristupas Daunoras ir Marius Songaila. 

Nuotr Aliaus Auslaender io 

AUKSAPLAUKIS IR 
AUKSAŽVAIGŽDĖ 

(Lietuvių liaudies pasaką) 
(Tęsinys) 

Anksti rytą Auksaplaukis pa
kilo ir išbėgo į kalną. Susiradęs 
nuostabiame darže ežerėlį, kibi-
riuku pasigavo kelias žuvytes, 
parsinešė ir paleido į savo 
tvenkinį. 

Kitą rytą tvenkinys buvo 
pilnas aukso žuvelių, tiktai 
knibždėjo, nardė, blizgėjo prieš 
saulę. 

Ir trečią kartą atėjo senė pa
sižiūrėti. Viską pamačiusi, kad 
taip gerai vaikam sekasi, susi
raukė, bet paskui dar meili
kauja: 

— Mano brangvardėliai, gra
žu, labai gražu, bet dar vieno 
daikto čia reikėtų: tiesos paukš
telio. Tai labai pritiktų, labai 
pritiktų, balandėliai. 

— O kur jį galima gauti? 
— O gi vis ten pat, širdele, vis 

ten pat, tame pačiame darže ant 
kalno. Tiktai reikia paeiti į patį 
galą, o gale daržo stovi toks 
namas, tame name ant krosnies 
tiesos paukštis narvelyje — 
paimk ir parsinešk. 

Trečią kartą Auksažvaigždei 
ta senė dar labiau nepatiko. Jai 
net pasirodė, kad senė išeidama 
pro vartus piktai nusijuokė. Dėl 
toji labai draudė savo broliuką, 
kad neitų to tiesos paukščio. 

— Tuščia jo, — sakė ji. — Ar 
neužteks mums ir tų gėrybių, 
kurias turime? Neik, broleli. Aš 
naktį ir blogą sapną sapnavau, 
o mano širdis lyg ką nujaučia. 

Bet Auksaplaukis nenorėjo 
nusileisti. 

— Jau du kartus buvau, gerai 
man sekės, — kalbėjo jis. — 
Eisiu ir trečią kartą. 

Jis išėjo. Įėjęs į nuostabųjį 
daržą, ėjo tolyn dideliais takais, 
viskuo gėrėdamasis, į nuosta
biausias gėles žiūrėdamas. Pri
ėjo ir tą namą. Įėjęs į vidų, pa
matė ir čia visokių gražumėlių. 
Viename kambaryje pridėta 
puikiausių indų ir statulų, 
kitame kambaryje — puikiausių 
paveikslų ir dar visokių daiktų. 

Auksaplaukis visur čia norėjo 
ilgiau pabūti, savo akis padžiu
ginti, dėl to ėmė ir užtruko. O 
kas tame darže ar šiame name 
ilgiau užtrukdavo kaip valandą 
laiko, tas iš čia nebeišeidavo. 

Bernelis įėjo į tą kambarį, kur 
buvo tiesos paukštelis. Pasisto
jęs ant kėdutės, siekė jį paim
ti, tiktai-skilimt, kaip koks 
stiklinis indelis nukrito, suskilo 
į šukeles ir pasiliko asloje... 

(Bus daugiau) 

TELEVIZAULIS 

Skambutis suskambėjo ir visi 
mokiniai susėdo savo suoluose. 

— Dabar, vaikučiai, — tarė 
mokytoja garsiai, — aš jums 
užduosiu skaitinį, ir jūs man 
įduosite turinio aprašymą po 
atostogų. 

— Ar ne per atostogas? — su
vaitojo Rimas susiraukdamas. 

— Gerai, Rimai, — griežtai 
tarė mokytoja, — nes tau labai 
patinka skaityti, aš tau pridėsiu 
„Algimantą". 

Rimas nieko nesakė, tik mur
mėjo sau piktai. Grįžęs namo iš 
mokyklos, Rimas atsisėdo prieš 
televiziją ir ją įsijungė. 

Rimai, — sakė mama, įeidama 
į kambarį, — aš sutikau tavo 
mokytoją šiandien, ir ji man 
sakė, kad tu turi skaityti „Al
gimantą". 

— Man nepatinka skaityti! — 
garsiai atšovė Rimas. 

— Nesvarbu, turėsi skaityti, 
nes tu dabar nueisi į biblioteką 
ir išsiimsi tą knygą, — griežtai 
pasakė mama. 

Bibliotekoje Rimas „Algiman
to" nerado, iš tikrųjų jis nelabai 
ieškojo. Jis sau vaikštinėjo, ieš
kodamas įdomesnės knygos. 
Staiga jis pamatė knygą, kurios 
viršelyje auksinėmis raidėmis 
buvo išspausdinta ,,Tele-
vizaulis". 

— 0,o,o, — ištarė Rimas. 
Jis pasiėmė knygą ir nuėjo 

prie stalo peržiūrėti. Atvertęs 
knygą, Rimas pastebėjo, kad 
nebuvo žodžių, tik išskiriamas 
nykščio antspaudas su žodžiais 
„Prispausk nykštį čia". Rimas 
patraukė pečiais ir prispaudė 
nykštį. Staiga knyga dingo, ir 
Rimas pastebėjo, kad visos kitos 
knygos lėtai pavirto saldainiais, 
ir tie, kurie skaitė knygas, dabar 
valgė saldainius. Bibliotekinin
kai pavirto saldainių par
davėjais. 

— Puiku! — nudžiugo Rimas. 
Rimas nutarė apžiūrėti šį nau

ją pasaulį, nes jis yra buvęs 
šitokioje padėtyje anksčiau. Jis 
yra matęs „Ateitį", turėjęs 
„Dovanų nelaimę", „Kasetėje" 
radęs tuštumą ir net „Stebuk
lingame veidrodyje" matęs ža
lias beždžiones. Rimas išėjo lauk 
ir pastebėjo, kad viskas buvo 
paprasta, normalu. 

— Ei, Rimai, — kažin kas 
šaukė. 

Rimas apsisuko ir pamatė sa
vo draugą Jurgį, kuris irgi yra 
buvęs keistuose pasauliuose. 

Jurgi, kaip gyveni? — paklau
sė Rimas, apkabindamas drau
gą. — Aš maniau, kad jūs persi-
kėlėte į Floridą. 

— Buvau, sakė Jurgis, — bet 
tada čia atsidūriau ir man tai 
buvo geriausia diena visame 
mano gyvenime. Atsiprašau, 
bet man reikia bėgti į mokyklą. 
Nori eiti kartu? 

— Žinoma, — atasakė Rimas. 
(Bus daugiau) 

Rimas Putr ius 
K. Donelaičio lit. m-los 8 kl. 

mokinys 

Dailininko K. Šimonio pieštas lietu
vių tautinis papuošalas. 


