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Sveikiname Lietuvos laisve besidžiaugiančią 
IX Lietuvių tautinių šokių šventę! 

JAV karo laivas 
Klaipėdoje 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

i 

Vilnius, liepos 2 d. (Elta) — 
Liepos 1 d. pirmą kartą į Klai
pėdą atvyko Jungtinių Ameri
kos Valstijų karo laivas „Ha
vves". Aidint muzikai, laivo tra
pu į prieplaukos aikštelę nu
sileido fregatos kapitonas Fran
cis D. Demasi. Jį pagal klai
pėdiečių tradiciją su vasaros gė
lių puokšte, rėčiu, verpste ir 
klumpaite sutiko Eglė ir Žilvi
nas, JAV ambasadorius Lietu
voje Darryl Johnson su žmona, 
kiti ambasados darbuotojai. Lie
tuvos pakrančių apsaugos rink
tinės štabo viršininkas, Klaipė
dos miesto vadovai ir gyvento
jai. 

Po to uostamiesčio valdyboje 
įvyko oficialus svečių priėmi
mas. Jį pradėję miesto tarybos 
pirmininkas Vytautas Čepas ir 
meras Benediktas Petrauskas 
papasakojo apie Klaipėdos mies
tą ir uostą, padėkojo amerikie
čiams už draugišką vizitą. Susi
tikime kalbėjo JAV ambasado
rius Lietuvoje Darryl Johnson, 
karinio laivo „Havves" kapi
tonas Francis D. Demasi. 

Klaipėdiečiai ir uostamiesčio 
svečiai turėjo progą laisvai 
pabuvoti JAV karo laive, o ame
rikiečių jūreiviai susipažinti su 
Klaipėda, Palangos kurortu, 
Neringos nacionaliniu parku. 
Šiandien „Havves" išplaukė į 

' Daniją. 

Priėmė Estijos diplomatą 

Estijos Respublikos nepapras
toji ir įgaliotoji ambasadorė Lie
tuvai Valmi Strikaitienė įteikė 
skiriamuosius raštus Vytautui 
Landsbergiui. Buvo išreikštas 
pasitenkinimas gražiais ir glau
džiais dviejų Baltijos valstybių 
santykiais. 

Ryšiai su Tunisu stiprės 

Birželio 30 d. Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis priėmė Tuniso 
Respublikos draugystės ir geros 
valios delegaciją, kuriai 
vadovauja Tuniso Respublikos 
sveikatos apsaugos ministras 
Dali Jazy. Delegacijoje — aukšti 
Tuniso Respublikos pareigūnai, 
atstovaujantys užsienio ry
šiams, informacijai, sveikatos 
apsaugai, turizmui. 

Tunisas buvo viena pirmųjų 
arabų šalių, pripažinusių Lie
tuvos nepriklausomybe. 

Tuniso respublikos ministras 
įteikė Vytautui Landsbergiui 
Tuniso respublikos prezidento 
Zinal-Abidin Ben Ali laišką. 

Sužinos, kur NVS-je norės 
apsigyventi rusų kariai 

Lietuvos AT pirmininkas 
Vytautas Landsbergis birželio 7 
d. Potvarkiu Nr. 29 įpareigojo 
Lietuvos Vyriausybę ir Krašto 
apsaugos ministeriją surinkti 
duomenis apie išvedamos ka
riuomenės karininkų ir praporš

čikų šeimų poreikius apgyven
dinti jas naujose perkėlimo 
vietose. Kartu so potvarkiu 
pateiktos apklausos anketos, 
kuriose prašoma nurodyti, 
kokioje Rusijos ar kitos NVS 
šalies srityje norima apsigy
venti ir ar paliekamas laisvas 
butas Lietuvoje. Apklausa skir
ta nustatyti karininkų ir jų 
šeimų narių skaičių Lietuvoje, 
kad galima būtų sukaupti tarp
tautinius fondus persikėlimui. 

Trumpai 
Režisierius Jonas Jurašas pa

skirtas Kauno dramos teatro 
meno vadovu. Menininkas grįž
ta į Tėvynę iš Vokietijos. 

Lietuvos susisiekimo mi
nisterijos delegacija išvyko į 
Italiją, kur susitiks su šios šalies 
transporto ministru ir transpor
to firmų atstovais. 

Bernardas Brazdžionis Ra
šytojų sąjungoje, Vilniuje, supa
žindino su naujo leidimo savo 
poezijos knygele „Šaukiu aš tau
tą"; pirmą kartąjį buvo išleista 
Kaune 1941 m. 

Kolumbo regatos užbaigime 
ir JAV nepriklausomybės šven
tės ceremonijoje dalyvauti, į 
JAV išvyko Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininko pavaduotojas 
Kazimieras Motieka. 

Vokietijos Bundestago žemės 
ūkio, maisto ir miškų pramonės 
komisijos delegacija šiandien at
vyksta į Lietuvą. 

Lietuvos Žaliųjų partijos 
iniciatyva liepos 7 d. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žaliosios par
tijos rengia bendrą akciją prieš 
neteisėtą Rusijos kariuomenės 
buvimą šių Baltijos valstybių te
ritorijose. Tą dieną numatomos 
masinės demonstracijos. 

Europos demokratijos, Vaka
rų ir Rytų Europos santykių rai
dos problemos buvo gvildena
mos Vilniaus menininkų rūmų 
Baltojoje salėje įvykusioje tarp
tautinėje konferencijoje, kurią 
surengė įtakingas Italijos kultū
ros ir politikos žurnalas ,,Micro 
Mega". 

Baudžiamosios teisės ir bau
džiamojo proceso įstatymų refor
mos klausimais tris dienas Vil
niuje vyko seminaras. Jį orga
nizavo Lietuvos teisingumo mi
nisterija kartu su Europos ta
ryba. 

I Boną dalyvauti Rytų 
Europos valstybių ryšių žinybų 
vadovų konferencijoje šiandien 
} Vokietiją išskrido Lietuvos 
ryšių specialistų delegacija. 

JAV dolerio pirkimo kursas 
liepos 2 d. Lietuvos banke buvo 
131, pardavimo - 160. VFR 
markės - 85.90 ir 105 rb. (L.K.) 

Daugybė lietuviškų šokių ratelių, iš lietuviškų telkinių įvairiuose pasaulio 
kraštuose, mums simbolizuoja beveik 50 metų trukusį, nenuilstamą darbą 
bei rūpestį, siekiant tėvynei Lietuvai laisvės. IX Lietuvių tautinių šokiu 

šventėje jau šoka kartu ir Vėtrungės ratelis iš laisvos, atsikuriančios 
Lietuvos. 

Nuotr. Jono Kuprio 

Pabaltijo valstybės pi aso 
UNICEF pagalbos 

Nužudytas Alžirijos prezidentas 

New Yorkas, birželio 29 d. — 
Praeitą penktadienį Jungtinių 
Tautų Vaikų fondas - UNICEF, 
baigdamas birželio 15 d. pradėtą 
tarybos sesiją, priėmė rezoliuci
ją, kuria numatoma praplėsti 
UNICEF veiklą Pabaltijo vals
tybėse, Centrinėje ir Rytų Eu
ropoje bei Nepriklausomų Vals
tybių Sandraugoje, praneša Lie
tuvos Nuolatinė Misija Jungti
nėse Tautose. Si rezoliucija 
UNICEF sesijoje sukėlė nema
žai kontroversijos, nes Trečiojo 
pasaulio kraštai baiminosi, kad 
Rytų Europos regionas nukreips 
vystymosi lėšas nuo jų, praeity
je tradiciškai ir išimtinai gavu
sius UNICEF paramą. 

Lietuvos Misijos patarėja 
Gintė Damušytė, kalbėjusi bir
želio 16 ir 19 d. UNICEF plena
rinėse sesijose Pabaltijo valsty
bių vardu, pabrėžė, kad Estija, 
Latvija ir Lietuva yra jautrios 
besivystančių kraštų porei
kiams, ypač Afrikos kontinente, 
kur vaikų mirtingumas yra la
bai aukštas. Tačiau ji atkreipė 
tarybos narių dėmesį į Pabalti
jo valstybių vaikų ir motinų 
sveikatos bei socialinės apsau
gos sunkumus, ypač pereinant 
į laisvąją rinką. Šio sunkaus lai
kotarpio pasekmės „sudaro pa
vojų mūsų vaikų, motinų ir kitų 
pažeidžiamų grupi , sveikatai. 
Jų sveikatos ir socialinės ap
saugos klausimai buvo apleisti 
per pastaruosius centrinio pla
navimo dešimtmečius, o dabar
tinę padėtį toliau blogina žlun
ganti ekonomija ir socialinės ap
saugos sutrikimas", aiškino Da
mušytė. 

Pabaltijo valstybių atžvilgiu, 
taikli parama dabar padėtų įga
linti ilgalaikį progresą, kuris 
kitaip gali būti pakirstas trum
palaikių krizių. Socialinės ap
saugos programos nepajėgia pa
kelti didėjančių reikalavimų. 
Valdinės institucijos nepajėgia 
patenkinti visų vaikų medicini

nių poreikių, o nevaidinęs oga-
nizacijos, gyvavusios prieškario 
metais, per okupaciją buvo su
naikintos ir tik dabar pradeda 
atsisteigti. 

Nors Pabaltijo valstybėse fi
nansiniai nepritekliai yra didelė 
problema, dar svaresni yra 
nacionalinių struktūrų silp
numas bei technologijos at
silikimas. Todėl UNICEF para
ma yra skubiai reikalinga, no
rint ugdyti palaipsnį vystymą
si. Pvz., Pabaltijo valstybių 
sveikatos apsaugą paralyžuoja 
vaistų, vakcinų ir medikamen
tų chroniški trukumai, todėl 
norima kuo greičiau atstatyti 
vaistų gamyba respublikose. 

Maža investicija dabar suma
žintų stambias išlaidas vėliau, 
tuo atvejujei donorėm valsty
bėm atsisakius ar nesiryžus pa
remti regioną šiame lemtinga
me momente, e^istuojančiai in
frastruktūrai būtų leista sužlug
ti. Sužlugusio? infrastruktūros 
atstatymas reikalaus žymiai 
daugiau lėšų ir jėgų, negu efek
tyvių priemone panaudojimas 
dabar, gelbstm: infrastruktūrą 
nuo žlugimo, baigė Damušytė. 

Alžiras, birželio 29 d. — Alži
rijos prezidentas Mohammad 
Boudiaf, sausio mėnesį pakvies
tas vadovauti valdžiai, buvo nu
šautas policininko uniforma ap
sirengusio žudiko. Boudiaf nu
žudymas, įvykęs Annaba mies
te, 280 mylių į rytus nuo Alži-
ro, kur Boudiaf buvo atvykęs 
sakyti prakalbą, yra lemtingas 
įvykis^arabų pasaulyje vis didė
jant skilimui tarp nuosaikiųjų 
muzulmonų ir radikaliai an-
ti-vakarietiškai nusistačiusiųjų 
fundamentalistų. 

Nors Alžirijos valdžia oficia
liai neapkaltino jokios grupės, 
manoma, jog nužudymą įvykdė 
opozicinis Islamiško Išgelbėjimo 
Frontas, kurį sausio mėnesį 
valdžia paskelbė nelegalia 
organizacija, kai jie atrodė lai
mėsią rinkimus. Penkių narių 
vyriausybė, kurią sudarė nuo 
Alžirijos nepriklausomybės 
paskelbimo 1962 metais kraštą 
valdantis Nacionalinis Frontas, 
jį pakvietė būti šio valdančio 
komiteto prezidentu, nes jie pa
tys visi Alžirijos gyventojų 
akyse buvo sukompromituoti 
korupcija, ir dėl to jų partijai 
grėsė būti išstumtai iš valdžios. 

Mohammad Boudiaf žmonių 
buvo laikomas tautos herojų, 
nes jis vadovavo Alžirijos išlais-

Lietuva nugali 
Vokietiją 

Zaragoza. Ispanija, liepos 2 
d. — Vakar, ve ai vakare, Lie
tuva nugalėjo Vokietiją 100:84. 
čia vykstančiame baigminio at 
rankos rato k et irtose krepšinio 
rungtynėse. Pirtto kėlinio rezul
tatas buvo 49:40 vokiečių nau 
dai. Antrame kėlinyje nesustab 
domas buvo Ša'ūnas Marčiulio 
nis, surinkę;- *0 taškų šiose 
rungtynėse. ;.atuva ir toliau 
eidama be praiimėjimų yra įsi 
tvirtinusi lentefcs viršuje. Liko 
sužaisti dar trejos rungtynės. 

vinimo kovoms, kurios baigėsi 
Alžirijos nepriklausomybės pa
skelbimu 1962 m. Tačiau, ka
dangi jis susikirto su Naciona
linio Fronto partija dėl korupci
jos ir kitų valdžios piktnaudo-
jimų jis buvo priverstas gyven
ti tremtyje Maroke ir iš ten 
buvo pakviestas vadovauti val
džiai tik praėjusį sausio mėnesį. 

Savo prezidentystės metu jis 
tačiau nesiliovė netik skatinęs 
valdžios reformas, bet taip pat 
aršiai priešinosi ir musulmo
nams fundamentalistams. Tad 
jis priešų turėjo iš visų pusių. 
Prakalbai atidarant kultūros 
centrą Annaboje jis buvo pirmą 
kartą oficialiam vizitui išvykęs 
iš Alžiro nuo savo inauguracijos 
ir savo kalbos metu jis buvo nu
šautas kulkos į pakaušį. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Bratislavoje prez. Vaclav 
Havel patvirtino laikiną vyriau
sybe, kuri, tikimasi, taikiai ves 
krašto pasidalinimą į Čekiją ir 
Slovakiją. Ministru pirmininku 
paskyrė Jan Strasky, o į vyriau
sybę paskyrė penkis čekus ir 
Denkis slovakus. Strasky yra 
CeKų vado Vaclav Klaus šalinin
kas. 

— Filipinų pres. Fidel Ramos 
inauguracijoje birželio 30 d. 
buvo 7.000 kareivių sargybos ir 
pirma kartą taikiai buvo per
leista valdžia naujam preziden
tui. Jam tačiau teks rasti spren 
dimą kraštą teriojančių mark
sistų ir muzulmonų sukilėlių 
problemai. 

Šarūnas Marčiulionis, atrankinėse 
varžybose su Vokietija. Lietuvos 
olimpinei krepšinio r inkt ine i 
..sukalės" 40 tašku. 

— Lenkijos ministras pirmi
ninkas VValdemar Pavvlak, prieš 
porą savaičių pradėjęs eiti šias 
pareigas, grasino atsistatydinti, 
jei parlamentas neparems jo re
formos programos. Jis iki šiol te
turi tik prez. L. VValesos ir savo 
partijos paramą. 

JAV Senatas nutarė 
apriboti pašalpą 

Rusijai 
W ashington, DC, liepos 1 d. 

— JAV Senatas liepos 1 d. nu
balsavo 92:2 santykiu apriboti 
pašalpą Rusijai, nebent ji daro 
žymią pažangą dalinių išvedimo 
iš Pabaltijo procese. Bet Senatas 
atmetė 60:35 balsų santykiu 
įstatymo projektą pagal kurį 
apribojimai įsigalėtų betarpiš
kai, neduodant Rusijai 12 mėne
sių parodyti pažangą. 

Priimtasis įstatymo projektas 
skiria 620 mil. dol. (150 mil. dol. 
1992 m. ir 470 mil. dol. 1993 m.) 
Rusijos ekonominei pašalpai, 
plius 18 mil. dol. JAV Valstybės 
Departamanto išlaidoms ir 6.8 
mil. dol. JAV Informacijos 
Agentūros išlaidoms. 

Tame įstatyme taip pat ski
riama 400 mil. dol. pašalpa 1992 
m. ir 450 mil. dol. 1993 m. Rytų 
Europos valstybėms, imtinai ir 
Pabaltijo. 

Vatikano deficitas 
Vatikanas, birželio 27 d. (AP) 

— Praėjusią savaitę Vatikanas 
pranešė apie rekordinį biudžeto 
deficitą 1991 metams: 87.5 mil. 
dol., bet tai esąs mažesnis 
deficitas, negu buvo tikėtasi, iš 
dalies dėl padidėjusių aukų 
Petro Skatiko rinkliavai. Šis de
ficitas buvo 1.5 mil. dol. didesnis 
už 1990 m. deficitą, bet mažes
nis, negu numatytoji 91.5 mil. 
dol. deficito suma. 1991 m. Vati
kanas turėjo 196.3 mil. dol. 
išlaidų ir 108.8 mil. dol. pajamų. 

Deficitas buvo padengtas au
komis iš visų pasaulio vyskupijų 
ir Petro Skatiko rinkliavos. Be 
to, apie 3.5 mil. dol. buvo gauta 
iš Vatikano miesto-valstybės 
operavimo pajamų — teikiant 
miestui-valstybei vandenį, 
elektrą ir pašto patarnavimą. 

— Pietų Afrikos stambiau
sioji darbininkų unijų federaci
ja šaukėsi visuotinio darbininkų 
streiko rugpjūčio mėnesį, reika
laujant prez. F. W. De Klerk 
vyriausybės atsistatydinimo. 

KALENDORIUS 

Liepos 3 d.: Šv. Tomas Apaš
talas, Anatolijus. Sunitą. Taut-
minas, Ata. 

Liepos 4 d.: JAV Nepri
klausomybės šventė. Šv. Elzbie
ta Portugalė. Berta, Teodoras, 
Malvina. Aldis. Danmilė. 

Liepos 5 d.: Agatonas, Filo
mena. Vintaras. Lakštutė. 

Liepos 6 d.: Šv. Marija Goret-
ti. Tomas. Romulas, Kutrimas, 
Ritonė. 

Liepos 7 d.: Kirilas, Estera, 
Sungailis. Skinutė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:20. leidžiasi 8:29. 
Temperatūra dieną 92 F (33 

C), naktį 66 F < 19 C), debesuota, 
tvanku, galimybė lietaus su per
kūnija. Šeštadienį — galimybė 
lietaus iš ryto. paskui saulėta, 
vėsiau. Sekmadienį — saulėta ir 
vėsiau. 



* DKAUUA&, penKtaaienis, iyy<* m. liepos mėn. 3 d. 

/PORTO APŽVALGA 

NAUJI VIKOS LAIMĖJIMAI 
,,Sporto apžvalgos" ' š.m. mėjusioje komandines varžybas, 

gegužės 1 d. laidoje džiaugėmės Šiomis varžybomis Vika sėk-
jaunos gimnastės Vikos Gylytės mingai užbaigė sezoną, kuriame 
laimėjimais. Varžybų sezonui jį laimėjo Illinois valstijos 8 kla-

LIETUVA ŽENGIA BE 
PRALAIMĖJIMŲ 

Zaragozos baigminis atrankos turnyras pradėtas 
lietuvių krepšininkų pergalėmis prieš Kroatiją ir Izraelį. 

REMIGIJUS GAŠKA 

pasibaigus, sveikiname ją 
pasiekusią naujus laimėjimus. 

Birželio 27 d. Schaumburg, 
Illinois, Marriot viešbučio 
pokylių salėje vykusiose JAV 

sės čempionatą ir pateko į Vi
durio Amerikos apygardos All-
Star komanda praėjusį mėnesį 
Ohio valstijoje vykusiose varžy
bose. 

mergaičių gimnastikos Teisėjų Šį savaitgalį Vika šoks IX-je 
taurės varžybose iš 10 JAV Lietuvių Tautinių šokių šventė-
vasltijų dalyvavo 30 gimnas- je Chicagoje. o po to dviejų sa-
tikos klubų, atstovaujamų dau- vaičių poilsiui vyks į ateitinin-

Atsivežę vieną auksinį tašką 
iš Badajoz, laimėtas rungtynes 
prieš NVS, ir pridėję pergales 
prieš Kroatiją ir Izraelį, lietu
viai krepšininkai šiuo metu 
eina be pralaimėjimų, ir su 
trimis taškais stovi pirmoje vie
toje. Su dviem taškais seka 
Vokietija, Italija ir Slovėnija. 

Slovėnijos pergalė prieš 
Vokietiją buvo nemaža staig
mena. Įtikinančiu rezultatu, 
88:76, slovėnai paklojo vieną iš 
šio turnyro favoritų. Vokiečių 
centras, NBA žaidėjas Uwe 
Blabb po rungtynių prasitarė: 
„Pra lošėm prieš geresnę 
komandą, ir pralošėm pelny
ta i" . Rungtynėse žaidęs kitas 
NBA narys, Indiana „Pacers" 
žaidėjas Detlef Schrempf vo
kiečiams pelnė 22 taškus, bet ir 
jo puikaus pasirodymo neužteko 
palaužti kietų slovėnų. Su šiuo 
laimėjimu Slovėnijos markė žy
miai pakilo, ir jei ir toliau ji taip 
žais, užsitarnaus sau kelionę į 
Barceloną. Tik jai dar teks susi
tikti su keliais kietokais riešu
tais: Kroatija, Lietuva ir NVS. 

Nors Kroatija ir turi du 
pralaimėjimus, prieš Lietuvą ir 
Vokietiją, jos negalime dar nu
rašyti. Likusios rungtynės jai 
bus lengvokos ir turėtų dar 
sukombinuoti 3-4 taškus. 

Pralošus prieš Kroatiją, NVS 
(buv. Sov. Sąjungos) šansai 
sumažėjo. Ateityje turės labai 
pasitempti. Norint pakvėpuot 
Barcelonos oru, jiems reikės 
nuga lė t i Vokietiją arba 
Slovėniją. 

Lietuva — Kroatija 99:89 

Olimpiniams atrankos žaidi
mams prasidedant Kroatija 
buvo viena iš favoričių. Kroa
tijos ir Lietuvos vardai dažnai 
būdavo minimi kaip stipriausių 
Europos krepšinio komandų. 
Todėl šių rungtynių laukta su 
dideliu susidomėjimu. 

Lietuvos krepšininkams šis 
susitikimas buvo sunkus. Pir
mame kėlinyje vyravo kroatai. 
Mūsiškiams nesisekė, ypač 
baudų metimas. Mestų baudų 
tikslumas buvo arti 30%. Po 
pertraukos reikalai iškart nepa
gerėjo. Antro kėlinio viduryje 
rezultatas 66:60 kroatų naudai. 
Nuo to laiko lietuviai sukrunta. 
Likus žaisti septynioms su pu
se minučių, mūsiškiai sugeba 
pirmą sykį pasivyti kroatus ir 
išlygina 69:69. Tačiau, čia 
Krapikas gauna 5-tą baudą ir 
apleidžia aikštę. Rezultatas 
keičiasi tai vienų tai kitų 
naudai. Kroatai veda 73:72. 
Penkioms minutėms likus, 
77:74 jų naudai. Lieka trys mi
nutės. Lietuviai veda dviejų 

LTOK FONDO SĄSKAITA 

Paremti Lietuvos olimpinių 
rinktinių pasiruošimą ir dalyva
vimą 1992 Olimpiadoje Lietuvos 
Tautinis Olimpinis komitetas 
(LTOK) atidarė specialią sąs
kai tą Chicagoje, Standard 
Federal Banke, kurios numeris 
yra 1101310331. Čekius prašo
ma rašyti: Lithuanian National 
Olimpic Committee. Visiems 
aukotojams bus pasiųsti pakvi 
tavimai. Čekius siųsti: Stan
dard Federal Bank, 4192 Archer 
Ave., Chicago, IL 60632. 

taškų skirtumu. Čia Sabonis, 
Marčiulionis ir Chomičius 
sumobilizuoja visas jėgas ir per 
vieną minutę sukombinuoja 8 
taškus. Likus vos truputį 
daugiau negu minutei, čia 
Kurtinaitis užsitarnauja 5-tą 
baudą. Kroatai daro 2 krepšius. 
Skirtumas šeši taškai. Bet per 
paskutines 17 sekundžių Cho
mičius sukombinuoja dar ketu
ris taškus ir rungtynės baigiasi 
dešimties taškų skirtumu. Iš
imtinai turime pažymėti Sabo
nį, kuris sužaidė ypač gerai — 
ir gynime ir puolime, ir buvo ta 
centrinė ašis, apie kurią sukosi 
lietuvių žaidimas. Arvydas 
surinko 33 taškus. Kitus taškus 
pelnė: Karnišovas, Kurtinaitis, 
Marčiulionis — visi po 16, 
Chomičius 10, Krapikas ir Eini
kis po 4. 

Lietuva — Izraelis 95:85 

Ir čia lietuviams nebuvo leng
va duona. Kadangi šiame turny
re Izraelis neturi užsipelnęs dar 
nei taško, atrodo, mūsiškiai per 
lengvai žiūrėjo į šias rungtynes. 
Tai ir atsitiko. Pirmame kėli
nyje Izraelis ilgai pirmavo 6-7 
taškų skirtumu ir lietuviams 
nesisekė arčiau prisiirti. Ypač 
nesulaikomai metė jų žvaigždė 
Avi Gordon, kuris per rungty
nes surinko 38 taškus. Saboniui 
nesisekė. Gana anksti jis pateko 
į baudų nemalonę ir rungtynėse 
težaidė 24 minutes. Pirmam 
kėliniui baigiantis izraelitai 
vedė net 10 taškų skirtumu. An
trame kėlinyje vaizdas nesi
keitė. Jam įpusėjus, lietuviai 
buvo dar atsilikę 6-iais taškais. 
Šiuo momentu kaip tik laimė 
atsisuko lietuvių pusėn. Graži 
Kurtinaičio-Karnišovo kom
binacija, du miklūs Marčiu
lionio praėjimai, pora įmestų 
baudų rezultatą persvėrė lietu
vių naudai. Rungtynėms bai
giantis mūsų vyrai tvirtai 
perėmė vairą į savo rankas ir 
uždėjo dar keletą „magary
čioms". 

Taškus pelnė: Karnišovas 21, 
Kurtinaitis 19, Marčiulionis 18, 
Sabonis 16, Chomičius 12, 
Krapikas 7, Einikis 2. 

Šią savaitę lietuviams liko dar 
ketverios rungtynės: prieš Vo
kietiją trečiadienį, o penkta
dienį, šeštadienį ir sekmadienį 
liko kovos prieš Italiją, Čeko
slovakiją ir Slovėniją. Iš šių 
ketverių rungtynių, dviejų lai
mėjimų užtektų užsitarnauti 
teisę į Barceloną. 

giau negu 250 jaunų gimnasčių. 
Vienuolikametė Vika Gylytė 

iš Lemont, IL, Illinois gimnas
tikos instituto narė, šio čem
pionato 8-tos klasės divizijoje 
laimėjo pirmą vietą. Vika 
dalyvavo ir iš keturių geriausių 
Illinois gimnasčių sudarytoje Il
linois All-Star komandoje, lai

kų jaunučių stovyklą Dainavoje. 
Šią vasarą Vika bus pakelta 

į 9-tą gimnastikos klasę ir, jei 
ir toliau bus sėkminga savo 
pasirinktoje sporto šakoje, turės 
progos dalyvauti tarptautinėse 
varžybose. 

Sėkmės, Vika! 
IR 

Futbolas Chicagoje 

PUIKI PERGALĖ PRIEŠ ^SPARTĄ 

Vika Gylytė, JAV jaunųjų gimnasčių 
8-tos klasės laimėtoja. 

Futbolo klubo „Lituanica-
Liths" vyrų komanda praėjusį 
sekmadienį, birželio 28 dieną, 
žaidė priešpaskutnes pavasario 
rato Metropoli tan lygos 
pirmenybių rungtynes prieš to
je lygoje pirmaujančią čekų 
„Spartą". Rungtynės vyko 
vienoje iš geriausių Chicagos ir 
apylinkių aikščių, Illinois Bene-
dictine College stadione, Isle, 
IL, kuris yra maždaug 30 mylių 
nuo Marąuette Parko. „Liths" 
komandos vadovai šį kartą 
turėjo sunkumų sudaryt i 
komandą, nes keli žaidėjai, dėl 
įsipareigojimų darbe, negalėjo 
žaisti. Iš susidariusios krizės iš
gelbėjo ryžtingi komandos vyrai 
— Rolandas Siniakovas ir Imre 
Hidvegi, jr. Pirmasis jau kuris 
laikas žaidžia su skaudančia ko
ja ir vis neranda progos jos 
poilsiui. Antrasis — ką tik buvo 
atpylęs, žaisdamas visą laiką re
zervo komandoje, daugiau negu 
80 laipsnių karštyje. 

Komanda išbėgo aikštėn: J. 
Putna, T. Maestre, V. Mar-
činskas, R. Siniakovas, P. Masn-
jak, G. Kavaliauskas, G. Grigas, 
I. Hidvegi, V. Žuromskas, A. 
Grigaliūnas ir R. Urbonavičius. 
Pamatę tokios sudėties 
komandą išsirikiavusią prieš 
„Spartą", ir nė vieno atsarginio 
žaidėjo ant suolo, turbūt ir 
didžiausi optimistai nebesitikėjo 
„Liths" pergalės. Kažin ar iš 
viso tokių buvo? 

Erdvi, švari aplinka, lygi, 
kaip biliardo stalas aikštė, 
karšta saulė, bet gaiviai šiu
renantis vėjelis — gražesnio 
scenovaizdžio sunku ir tikėtis. 

Teisėjams paskelbus rungty
nių pradžią, prasidėjo ryžtinga 
kova, vykusi dėl kiekvienos 
aikštės pėdos. Pirmąjį puslaikį 
„Liths" vyrams dažniau ban
dant apšaudyti „Spartos" var
tus, kartais net ir labai pavo
jingai, puslaikis tačiau baigėsi 
be rezultatų. 

Per pertrauką susirinkę fut
bolo sirgaliai atrodė patenkinti 
ligšioline rungtynių eiga ir 
turimomis lygiosiomis. 

— Aš sutikčiau, kad ir visos 
rungtynės baigtųsi lygiomis, — 

1992 METŲ SALFAS SĄJUNGOS 
GOLFO ŽAIDYNĖS 

1992 metų ŠALFAS sąjungos 
27-tos tarpmiestinės ir in
dividualinės golfo varžybos vyks 
rugsėjo 5-6 d., Huron Golf Club 
— Radisson on the Lake, Ypsi-
lanti, MI. 

Žaidynės vyks jau mums 
įprastu formatu. Individualinės 
varžybos bus pravestos šiose 
klasėse: Meisterių — 0-7 Hcp., 
„A" - 8-14 Hcp., „B" - 15-20 
Hcp., „C" - 20-26 Hcp , „D" -
daugiau negu 27 Hcp., Senjorų 
55 metų ir vyresnių ir Moterų 
klasėse. Jei užsiregistruos nors 
3 žaidėjai, galės būti jaunių bei 
jaunučių klasių varžybos. 

Tarpmiestinės varžybos: šeši 

geriausi dviejų dienų rezultatai 
iš 9 žaidėjų ir keturi geriausi iš 
6 žaidėjų moterims. 

Apsistojimo vieta Yra **** 
žvaigždžių Radisson on the 
Lake viešbutis, 1275 Huron St., 
Ypsilanti, MI 48197. Tel. 313-
487-2000 arba 800-333-3333. 
Viešbutis yra golfo aikštės vi
duryje. Rezervacijos daromos 
Lithuanian Golf Tournament 
vardu. Kambarių kainos — 79 
dol. už naktį dviem. Ši kaina 
dar nėra galutinė; ji gali šiek 
tiek sumažėti. 

Golfo klubas, Huron Golf 
Club, tarp Detroito ir Ann Ar-
bor, yra prie pat I 94 ir 

ne vienas pareiškė. 
Antrame puslaikyje „Liths" 

komanda dar ryškiau išnaudojo 
ir taip jau neįprastai didelę 
aikštę, tiksliomis pasuotėmis 
sukombinuodami keletą gražių 
antpuolių. Penktoje minutėje R. 
Urbonavičiaus stiprus šūvis su 
galva, atšokęs nuo „Spartos" 
vartų viršutinio virpsto, atsidū
rė prie baudos aikštės dešinio 
kampo, iš kur Aidas Grigaliū
nas tiksliu šūviu pasiuntė jį į 
priešingą vartų kampą ir 1:0 
„Li ths" naudai. Po įvarčio 
mūsiškių antpuoliai dar labiau 
padažnėjo. Kairiąja aikštės puse 
prasiveržusį R. Urbonavičių 
„Spartos" gynikas pastatė ant 
galvos, už fcą teisėjas paskyrė 
baudos šūvį. Iš V. Žuromsko 
baudinės pasuotės, R. Urbona
vičius rezultatą pakėlė ligi 2:0. 
Ir po antrojo įvarčio vyko gyvas, 
permainingas ir techniškai 
puikus žaidimas, koks yra 
galimas tik ne visose aikštėse ir 
ne prie visų teisėjų. Prieš 
rungtynių pabaigą R. Urbona
vičius, atsfĮadęs prie prie
šininkų baudbs aikštės dešinio
jo krašto, pasiuntė stiprų šūvį ir 
nuginklavo ^Spartos" varti
ninką, užtikrindamas savo ko
mandai pergalę, nesitikėtai 
aukštu 3:0 rezultatu. 

Visa komanda sužaidė nuosta
biai tvirtai. Vartininkas J. Put
na išgelbėjo nuo vieno įvarčio, 
kuris būtų galėjęs nukreipti 
visą rungtynių eigą priešinga 
kryptimi. 

Gaila, kad tokio lygio rungty
nės vyksta tolimuose priemies
čiuose ir beveik be žiūrovų. Tuo 
pačiu laiku kalbama ir rašoma, 
kad „Soccer'f yra populiariau
sias sportas pasaulyje. Pasauly
je galbūt tik ne Chicagoje ir ne 
Amerikoje. Kad taip pastebimai 
to „Soccer" neignoruotų didžio
ji spauda ir TV — Soccer prigy
tų. Bet čia didelis biznis ir sun
ku apie jį net kalbėti. 

Liepos 24 ir126 dienomis ne
priklausomos Lietuvos futbolo 
rinktinė atvyks Chicagon ir 
rungtyniaus Soldier Field sta
dione. Lietuviai žiūrovai turės 
progos pasirodyti platesniu mas
tu. 

Mūsų „Liths" šiuo metu yra 
pirmoje vietoje. Išsilaikymas jo
je priklausys ir nuo kitų 
komandų, su kuriomis mūsiš
kiams nebeteks žaisti pavasario 
rate. 

J . J . 

Paduoti ranką — tai paduoti 
save. 

Anonimas 

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Uncoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Flelda, III. 
Tel. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 
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DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 

4007 W. 59 St. 
T * . (312) 735-5556 

507 S. GHbert, LaOrange, IL. 
T * . (700) 352-4407 

DR. LINAS J. BARTUŠKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Praktika su Dr. P. Toussaint 

10835 S. Western Avenue 
Chicago, IL 60643 

Tel. (312)238-1133 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 

Rez. (1-312) 770-7679 
Kab. (1-312) 502-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravlnla PI. 
OvtandParfc, IL 

Tai. 700-3494607 
Priklauso Christ ir Palos Comm. ligoninėms 
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DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass Ava., Ste B, tai. (708) 5124084 
VVastmofrt, IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybe — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chirurgija 
Hely Croee, 2701 W 68 Si.. Chicago 

'e (312) 471-5573 
9830 S Ridgetand. Chicago Ridge. IL 

Tai. (708) 423-0313. 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Sąskaitas siunčiame tiesiog į Medtcare 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2424 W. 71 Street, CMcago 
Tel. (1-312) 024 5040 (veikia 24 vai.) 

antr, ketv., penki, nuo 12 iki 6 v.v. 
Ka*. (1-312) 736-4477; 

(700)246 0007; arba (700)246-6561 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MtDICAL BUILDING 

0440 t o . Pulealtl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tai. 312-735-7700 

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Tel. 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
OANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hlckory Hllla 

Tai. (700) 596-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FaMfNiy M*XJrCe?l CMOOC 
217 E. 127 St. — Lemom, IL 60439 
P"kia.jso Paios Community Hospitai ir 

SHver Cross Hospitai 
Valandos pagal susitarimą 

• Tel. (708) 257-220S 

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

3900 W. 15 St. Tel. (706) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v p.p -7 v.v.. antra 12:30-3 v p.p 
trečd. uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p.. penktd 

ir šeštd. 9 v.r -12 v.p.p 

Kab. tel. (1412) 605-0340; 
Rez. (1-312) 779-6633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4265 W. 63rd 8t. 
Vai. pegal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. tel. (1-312) 471-3300 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D 

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kadzle Ave., 

Chicago , Hl. 6 0 6 5 2 

6132 8. Kedarfe Ave., CMcago 
(1-312) 778-0000 arba (1-312) 400-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis, 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 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312)767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai Į vakarus nuo Ctcero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
ROGER TOLENTINO, M.D. 

Gydytojai ir chirurgai 

IL 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tel. (1-312) 586-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 791h Ave . Hickory Hills. IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai. pagal susitarimą 

Namų (706) 584-5827 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzia. CMcago, III. 
Tel. (1-312) 825-2670 

1165 Dundee Ava., Eloln, M. 60120 
Tel. (706) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllla. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: (708)852-4169 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 8o. SOth Ave., Ctcero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč. Sėst. 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Patoe Vlalon Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tol. (706) 448-1777 

Sherman ligoninė. Elgjn. 
Tel. 708-8880876 

išvažiavimo #183 į pietus. Tel. 
313-487-2441. 

Registracija ir susipažinimo 
vakaras bus penktadienį, rugsė
jo 4 d. Žaidynes prasidės šešta
dienį ir sekmadienį 8 vai. ryto. 

Šias 27-tas žaidynes rengia 
Detroito sporto klubas „Kovas". 
Platesnę informacija teikia Vy
tas Petrulis, 30115 Brookview, 
Livonia, MI 48152. Tel. 
313-525-0294 ar 313-584-0466. 

DR. DANA M . S A U K L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermafc Rd. 
Westchester. IL 60153 

Tel. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS A. SIDRYS. M.D. 
Ophthalmologas/Akių Chirurgas 

2838 W. 71et 8t 
312 488 5888 

4148 W. 83rd St. 
312-738-7709 

\ ^e^e^t ov^p^o» i K. 

DR. P E T R A S V. K I S I E L I U S 
DR. E U G E N E M c S N E R Y 

DR. J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
156 N. MUNaan Ave., S«Me 324 Ir 
S83S S. Pulaakl Rd.. CMcago, IL 
81 St. Ir Keen Ave., Juatlce. IL 

Tel. (1-312) 588-2860 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

on. s. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2464 W. 71et Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr. if 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 w 63rd Street 

Vai antr 1-4 v. p.p ir ketv 2-5 v 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (1-312) 776-2880 
Rez. (706) 448-5545 

PP 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

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

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 
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Laisvė yra turtas, 

BET LAISVĖ 
VISIEMS 

Jau daug kartų minime 
Amerikos Nepriklausomybės 
šventę. Šio krašto gyventojai 
nelabai ir atsimena, kad laisve 
gali naudotis daugiau kaip du 
šimtus metų. Bet jokia laisvė, 
jokia nepriklausomybė neat-
seina be aukų, be kraujo pralie
jimo ir be didelio ryžto. Tauta, 
nors susidariusi iš ateivių, nori 
turėti savo gyvenimą, savo kelią 
ir savo sprendimus. Kai prieš 
daugiau kaip du šimtus metų 
anglų ir kitų tautų palikuonys 
sukilo prieš Ameriką užkaria
vusią Angliją, tai buvo išda
vimas savo tėvynės. Kartu tai 
buvo ir palaima — laisvė ir ne
priklausomybė tam emigrantų 
kraštui, kuris jau turėjo savo 
gyvenimą. 

Jungtinių Amerikos Valsty
bių istorikai šiuo metu rašo, kad 
prieš daugelį metų net toks ka
riautojas už laisvę George Wa-
shington, vesdamas sukilėlių 
kariuomenę, sveikinimus ger
damas alų siuntė Anglijos 
karaliui, kaip savo viršininkui 
ir gyvenimo pavyzdžiui. 

Tai prisimena net dabar šios 
valstybės istorikas Bishop, 
kuris tikrai nori gero savo 
kraštui. Taip pat jis nori būti 
teisingas istorijos mokslui. Ir jis 
prideda, kad laisvė, savivalda, 
sava prekyba ir savas gyve
nimas visiems buvo brangus. To 
laiko žmonės pakėlė didelius 
vargus, atsikratydami išnau
dojimo ir mėginimo emigrantus 
padaryti tik vergais ir darbi
ninkais. 

Nepriklausomybė ir tikroji 
laisvė neatėjo net šiam kraštui, 
šiai valstybei, ateiviams šioje 
turtingoje žemėje be didelių 
aukų. Kariautojai ir vadinami 
valstybės Tėvai norėjo, kad šio 
krašto gyventojai išpažintų lais
vės idealus ir dirbtų sau 
patiems, savo šeimoms, savo 
jaunajai kartai. Jie jau neat
siminė Europos ir Anglijos 
užkariautojų ir jų noro valdyti 
ir naudotis turtais, kurie buvo 
gaunami iš šios žemės. Bet ta 
žemė daugeliui jau buvo bran
gi — ji buvo jų gimtoji žemė, jų 
vaikų ateitis. 

* * * 

š ia i , buvo išnaudojami ir 
padary t i t ik ra i s į rankiais 
turtėti. Reikia tik prisiminti šio 
krašto prezidentą Abraomą 
Lincolną, kuris net gyvybę pa
aukojo, kad pagaliau ši naujai 
atrasta žemė, šis kontinentas, 
bent jo šiaurinė dalis turėtų 
gyvenimą, laisvę, nepriklau
somybę ir tikrai užtikrintą atei
tį. 

Tai prisimenama Nepriklau
somybės šventės proga, nes da
bar manoma, kad laisvė buvo 
veltui duodama, kad valstybė 
susikūrė patogiu metu ir kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
gyventojai per porą dienų pasi
darė laimingi. Nei šis kraštas, 
nei šio krašto gyventojai, nei 
pasaulis laisve tuojau negalėjo 
naudotis. Kaip visur ir visada, 
laisvė papuošta krauju, 
aukomis, pasiryžimu ir ateities 
uoliu kūrimu. Šiandien tuo tik 
galima džiaugtis. Bet visuomet 
reikia pažvelgti ir į praeitį, į iš
naudotojus ir nugalėtus sun
kumus. 

Nereikia manyti, kad ta ano 
meto laisvė ir nepriklausomybė 
buvo tik palaima. Už ją reikėjo 
dar daugelį metų kovoti, auko
tis, ieškoti naujų gyvenimo 
priemonių. Daugelio buvo likę 
artimieji anapus Atlanto. Jiems 
reikėjo padėti, juos šelpti, guos
ti, bet ir šio krašto daugelis gy
ventojų dar sunkiai kūrėsi, 
nelengvai dirbo, savųjų 
daugeliu atvejų buvo išnau
dojami. Juk iš istorijos atsi
mename, kad paprastiems dar
bininkams reikėjo dėl išnaudo
jimo atiduoti gyvybes, laisvę ir 
dalį uždirbto turto. Tai nebuvo 
laisvės ženklas, o kaip tik nedo
rųjų išnaudojimas ir laisve pa
sinaudojimas. 

Nelengvai atsėjo ir kova, kuri 
daugelį metų buvo vedama 
prieš paskirus turtuolius. Jie 
jau buvo įsigyvenę. Jie turėjo 
galią ir valdžios užtarimą. 
Paprastų darbininkų buvo 
viešpačiai ir darbdaviai. Dėlto 
ir kilo civilinis karas, kurio 
metu žuvo tūkstančiai, gal ir 
milijonai nekaltų žmonių, bet 
žuvo taip pat ir tokių, kurie 
gynė savo teises ir savo praban
gų gyvenmą. 

Reikia prisiminti ir to meto 
vergus, kurie buvo visiški betei-

TEISINĖ SISTEMA 
TARNAUS ŽMOGUI 

Pasikalbėjimas su Lietuvos Respublikos generaliniu prokuroru 
Artūru Paulausku 

Rimties valandėlei 

PJŪTIS DIDELĖ 
DARBININKŲ MAŽA 

* * * 

Kai mes iškeliame vėliavas, 
kai nuoširdžiai minime šio 
krašto praeitį, turime atsiminti, 
kad pavyzdinė laisvė nėra vieno 
kurio krašto, vienos tautos ar 
valstybės privilegija. Teisingai 
sakoma, kad laisvė yra nedalo
ma. Kad laisve naudojasi ši 
žemė, tai į laisvę ir nepri
klausomybę turi teisę ir kitos 
žemės, kitos tautos ir kiti žmo
nės. 

Pavergtųjų tautų atstovai la
biausiai žino apie neseną komu
nistinę vergiją. Taip pat dau
gelis tautų žino, kad jos yra di
desnių tautų ir kariuomenę tu
rinčių valstybių išnaudojamos. 
Amerikos laisvė yra viltis 
laisvės norinčioms tautoms, ku
rios nori kurti savo gyvenimą ir 
savo ateitį. Taip yra dabar 
Balkanuose, taip yra Afrikoje ar 
Azijoje, taip yra ir Pietų 
Amerikos kai kuriose valsty
bėse. Ir jos laisvės laukia, į 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
laisvę žiūrėdamos. 

Ne visuomet ir ne visi žmonės 
moka naudotis laisve. Laisvė 
šventa ir tinka tik doriems, 
nesuteptiems ir idealistiškai 
nusiteikusiems žmonėms. Mes 
žinome iš istorijos, žinome taip 
pat iš dabarties, kad daugelis 
kraštų, neseniai laisvę atgavę, 
ja nemoka naudotis, ją tik suge
ba išnaudoti tie, kurie savyje 
turi daugiau blogybių, negu 
žmoniškumo ir ateities gero no
rėjimo. 

Verta pažvelgti tik į tuos kraš
tus, kurie buvo komunistinėje 
vergijoje. Buvę vadai dabar 
išnaudoja žmones, tautas ir 
valstybes, nes jie prarado pri
vilegijas ir veltui duodamas vie
tas. Ir tokius reikia prisiminti 
šia didžiosios šventės proga, kad 
laisvės išnaudotojų būtų kuo 
mažiau ir kad jie negautų iš
galvotų pirmenybių. 

Šia proga reikia pažiūrėti ir į 
savo varganą Tėvynę, kurios tik 
dalis laisve naudojasi. Reikia 
prisiminti ir tuos, kurie šiame 
krašte yra gimę ir turi pareigas. 
Ir jie turi galvoti apie tikrąją 
laisvę, t ikrą demokratinę 
valdžią ir geresnę ateitį, kurią 
patys turi kurti ir savo artimie
siems aiškiai parodyti. Šven
čiant Amerikos Nepriklausomy
bės šventę, reikia galvoti ir apie 
savo laisvę ir nepriklausomybę. 

Pr. Gr. 

(Pabaiga) 
R. Razgaitienė: Lietuvoje 

neseniai iškilo KGB agento 
Kliūgerio reikalas. Kokia 
prokuratūros rolė tokios rū
šies bylose? 

A. Paulauskas: Prokuratūra 
pagal savo funkciją ir kompe
tenciją privalo tirti valstybinius 
nusikaltimus, ir vienas iš vals
tybinių nusikaltimų yra šnipi
nėjimas. Mes esame tardymo or
ganas, kuris atlieka tyrimą, tar
dymą, iškeliam bylą, aiškina
mės. Galima daryti tokią išvadą 
iš tų straipsnių serijos „Lietu
vos aide", kad agentas slapyvar-
de Kliūgeris po kovo 11d. atliko 
šnipinėjimo veiksmus Lietuvos 
teritorijoje. Man, kaip prokuro
rui, kelia šiek tiek nerimą ir 
nesupratimą, kad autoriai šitų 
straipsnių, būdami valstybinės 
komisijos KGB veiklai tirti na
riai, visą informaciją pirma 
pateikia laikraščiui. Tiktai po 
to, kai mes pareikalavome 
pateikti tuos pirminius doku
mentus, iš kurių tie straipsniai 
buvo atspausdinami, gavome tų 
dokumentų kopijas, kurių pa
grindu tie straipsniai rašyti. 

R. Razgaitienė: Jus galvoja
te, kad KGB veiklai tirti 
komisija pirma turėtų su 
prokuratūros pasitarti, prie 
viešai paskelbiant medžiagą 
apie tariamus agentus? 

A. Paulauskas: Taip. Aš esu 
įsitikinęs, kad nei vieno šnipo, 
nei viena valstybė nesugavo per 
laikraštį ir nesugaus. Jei rimtas 
yra nusikaltimas ir norima rim
tai tirti šį reikalą, pirma reikia 
pasitarti su tardymo organais, 
pagaliau su prokuratūra, gal su 
operatyvinėm tarnybom, su sau
gumu. Kai spaudoje pasirodo 
kaltinimai, duodama galimybė 
pasiruošti, gintis, visa kita. Blo
gai, kai eiga pradėta neteisinga 
kryptim, nes turėtų būti visiš
kai kitaip ir rezultatas dabar 
yra sunkiai nusakomas. 

R. Razgaitienė: Serijoje, 
kuri spausdinama „Lietuvos 
aide", yra minimi ir kiti agen
tai slapyvardžiais. Ar Jūs 
žinote, kas jie yra? 

A. Paulauskas: Tai ir yra 
mūsų bėda, turbūt, kad visos tos 
žinybos, kurios yra šiandien 
įpareigotos tą darbą dirbti, dir
ba atskirai. Balys Gajauskas 
yra paskirtas kaip tik saugumo 
tarnybos šefu ir tos komisijos 
KGB veiklai tirti vadovu. Ka

dangi jie susipažįsta su KGB 
archyvais, su medžiagom ten, 
būtų gerai, kad jie apie visus 
deputatus, visus iškilusius 
galimus nusikaltimus iš karto 
perduotų prokuratūrai. Mes nei-
nam į tuos archyvus, į KGB pa
statą, ten neskaitom, netiriam. 
Tam yra speciali sudaryta 
komisija. Kol kas mes iš jų gau
nam labai ir labai nedaug, o 
prie šitos pirminės informacijos, 
be medžiagos pradėti nuo kažko 
tai ieškojimą, yra neteisinga. 

R. Razgaitienė: Pas Jus 
dabar yra pravestas genoci
do įstatymas. Ar Jūs pla
nuojate aktyviai pradėti 
vykdyti tą įstatymą ir kaip? 

R. Paulauskas: Taip, aš jau 
pasirašiau įsakymą dėl šito įsta
tymo vykdymo, reglamentavom 
tą tvarką, kur bus pareiškimai, 
kas tirs, atliks tardymus. Nuo 
balandžio 15 d. tik įsigaliojo tas 
įstatymas ir dabar galima ofi
cialiai, procęziškai apiforminti 
visus veiksmus. Bylos yra dėl 
Rainių, Pravieniškių ir Pane
vėžyje nušautų žmonių. Jau 
pareiškimai eina. Jie yra regist
ruojami ir tiriami, duota jau yra 
komanda, kad jie pradėtų tirti. 
Bet šitas darbas nebus įma
nomas be saugumo tarnybos, 
kuri dar nėra operatyvi. Čia la
bai didelis darbas, kur is 
reikalauja tyrimo archyvuose, į 
užsienį važinėjimo, jeigu 
apkaltintieji išvykę iš Lietuvos, 
pavyzdžiui, į Izraelį. Žmonės 
bus nusenę, ix šiandien jau mes 
turime su senukais reikalų. 
Kitas dar pavojus, kad mes 
nenukryptumėm tik į tų vykdy
tojų gaudymą, išleisdami, kad 
buvo organizatoriai. Jiems irgi 
reikia duoti teisinį įvertinimą. 

R. Razgaitienė: Į Jūsų įsta
tymą taip pat įeina nacių 
okupacijos laikotarpis? 

A. Paulauskas: Taip. 
R. Razgaitienė: Ar Jūs pra-

matote tokios rūšies bylas? 
A. Paulauskas: Kol kas mes 

neturime tokių duomenų. Eina 
čia iš Wiesenthalio, iš vietinės 
bendrijos žmonių pareiškimai. 
Mes tikrinam,, bet kad būtų jau 
realus pagrindas kelti bylą, mes 
kol kas tokių neturim. Bet jeigu 
pasitvirtins, jas , be abejo, 
tirsime. 

R. Razgaitienė: Ar Jūs esa
te turėję susitikimų ar kon
taktų su Amerikos Teisin
gumo departamento specia

lių tyrimų įstaiga, vadinama 
OSI? 

A. Paulauskas: Jų buvo at
vykęs vienas darbuotojas, čia 
dirbo archyvuose, ir manau, kad 
jeigu atvyktų toliau, mes, aišku, 
turėtumėm šituos eismus kaž
kaip tai reglamentuoti su vals
tybe, numatyti pareigas ir tei
ses. Kai aš Amerikoj susitikau 
su to skyriaus vadovais, tai jie 
daugiau pasakojo apie savo 
darbą, apie problemas savo 
darbe, o nelietėm tokių kon
krečių klausimų. Mes turime 
įsipareigojimą bendrauti su vi
som šitom tarnybom įvairiuose 
kraštuose ir kiek įmanoma pa
dėti. 

R. Razgaitienė: Jūs praėju
sį pavasarį lankėtės Ameri
koj United States Informa
tion Agency kvietimu. Kas 
geriausiai patiko Amerikoj ir 
kas mažiausiai? 

A. Paulauskas: Aš manau, 
kad pati kelionė buvo taip suor
ganizuota daugiau parodyti 
gerąją pusę. Man patiko, saky
sim, kad visgi į teisėjus labai 
požiūris yra geras, kad teismų 
pastatai yra tokie garbingi, iš
didūs, pabrėžiantys. Labai pa
tiko maršalo tarnyba (mar-
shall's service), kuri organizuoja 
teismuose apsaugą ir organiza
ciją. Manau, kad kai ką būtų 
galima pasisemti dėl organizuo
to nusikalstamumo tyrimo ir 
bylų nagrinėjimo. Šitie dalykai, 
aš manau, verti dėmesio. Dėl 
neigiamų apraiškų tai man 
atrodo, kad yra įvairių pusių. Aš 
tiktai susidariau vaizdą, kad 
ten taip, kaip ir visame pasau
lyje, yra geri žmonės ir blogi, 
yra protingi ir pasirodo yra ir 
kvaili ir nekompetetingi, kaip ir 
visur. 

R. Razgaitienė: Koks bend
rai įspūdis apie Amerikos tei
sinę sistemą? 

A. Paulauskas: Amerikos 
modelis imponuoja tuo, kad ten 
labai griežtai yra valdžių su
ski rs tymas. Nerasi turbūt 
Europoje tokios šalies, kur būtų 
taip griežtai vykdomoji, įsta
tymų leidžiamoji, teisminė val
džia. Europinė sistema žino 
įvairius variantus, modifika
cijas šitų suskirstymų. 
Laikomasi to pateis principo, 
bet ne taip steriliai gal kaip 
Amerikoj. O aš manau, kad visa 
ta mūsų įstatymų kūrimo 
praktika ir dabar ir prieš karą 

Jėzus žiūrėjo į savo pasiunti
nybę, kaip į didelį lauką. Rugiai 
ir kviečiai jau prinokę, pjūtis 
didelė, bet darbininkų nėra. Jie 
turi atlikti darbus, bet jų mažu
ma ir negali visko padaryti. Tai 
tik vaizdas, kai viešpats Jėzus 
turėjo dvylika apaštalų ir dalį 
mokinių, kuriais jau galėjo pa
sit ikėti . Ir Jėzus išsiuntė 
septyniasdešimt du mokinius 
ten, kur jis pats vėliau turėjo 
eiti. 

Jėzus jiems pasakė: „Pjūtis, 
tiesa, didelė, o darbininkų 
maža. Taigi, prašykite pjūties 
viešpatį siųsti darbininkų į savo 
pjūtį. Eikite, štai aš siunčiu jus, 
kaip avinėlius tarp vilkų... Į 
kuriuos tik namus įeisite, pir
ma sakykite: Ramybė tebūnie 
šiems namams. Jei tenai bus ra
mybės sūnus, jūsų ramybė ilsė
sis jame; jeigu ne, ji sugrįš pas 
jus" (Lk. 10,2-6). 

Tai kunigai, kurie eina ar turi 
eiti pas visokius žmones. Vieni 
juos sutinka su meile ir pagar
ba Viešpačiui Dievui, kiti jiems 
pasipriešina ir juos niekina. Bet 
tikroji ramybė, kurią Jėzus davė 
savo apaštalams ir mokiniams, 
neprapuolė. Ji grįžta pas juos, ir 
mokiniai džiaugėsi kad Jėzaus 
vardu jie galėjo išvaryti demo
nus ir visokias galybes. Jėzus 
jiems pasakė: „Tačiau ne tuo 
džiaukitės, kad dvasios jums 
pasiduoda, bet verčiau džiauki
tės tuo, kad jūsų vardai įrašyti 
danguje" (Lk. 10,20). 

Jėzus pamokė savo mokinius, 
kaip turi elgtis kelionėje, misi
jose, sielovadoje, kai sutiks 
visokių žmonių. „Pasilikite tuo
se pačiuose namuose valgydami 
ir gerdami, ko pas juos yra, nes 
darbininkas vertas savo už
mokesčio. Nevaikščiokite iš 
namų į namus. Į kurį tik miestą 
įeisite, ir priims jus, valgykite, 
kas jums padėta. Girdykite ja
me esančius ligonius ir sakyki
te jiems: Jums priartėjo Dievo 
karalystė". (Lk. 10,7-9). Kristaus 

daugiau buvo orientuota į 
Europą, į kontinentinę teisę ir 
matyt jinai išliks. Bet tą, ką aš 
mačiau Amerikoj, be abejo, tos 
žinios niekur nedingsta, jos 
lieka. 

R. Razgaitienė: Jūs nese
niai „Gimtajame krašte" tei
gėte, kad Vakarų Europa 
naudingesnis teisinis mode
lis. 

A. Paulauskas: Kategoriškai 
(Nukelta į 7 psl.) 

mokiniai neturėjo išsiskirti iš 
nuolatinių gyventojų. Bet jie 
turėjo skelbti Kristaus misiją, 
kad Dievo karalystė jau arti. 
kad jų ir viso pasaulio žmonių 
išganymas jau ateina, ir tai su 
Jėzumi Kristumi. 

Ir apaštalas šv. Paulius sako 
aiškiai ir įsakmiai: „Saugok, 
Dieve, kad aš kuo nors girčiaus, 
kaip tik mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus kryžiumi. Per jį man 
pasaulis yra prikaltas ant 
kryžiaus ir aš pasauliui... Toliau 
tegul niekas manęs nevargina, 
nes aš nešioju savo kūne Vieš
paties Jėzaus žymes" (Gl.6,14, 
17). Kai kas aiškina, kad šv. 
Paulius nešiojo Viešpaties Jė
zaus žaizdas, bet iš tikrųjų 
apaštalas taip mylėjo Kristų, 
taip dėl jo kentėjo pažeminimus 
ir kūno kančias, kad tos žymės 
liko jo kūne, kaip Viešpaties 
Jėzaus žymės. O Jėzaus žymė ir 
yra jo kančia ant kryžiaus, jo 
kančia dėl žmonių, nusidėjusių, 
ne tik pirmąja, bet ir kitomis 
nuodėmėmis. Sv. Paulius ir ga
lėjo sakyti, kad jis nešioja 
Kristaus žymes, kad jo gyveni
mas panašus į Kristaus kryžių. 

Tai Viešpaties Dievo valia, 
kad jis siuntė savo Sūnų gelbėti 
žmoniją. Ir šv. Paulius sako: 
„Jis mus išrinko jame (Jėzuje) 
pirm pasaulio įkūrimo, kad 
būtumėm jo akivaizdoje šventi 
ir nesutepti meilėje. Jis iš 
anksto paskyrė mus, kad būtu
mėm jam įsūniai per Jėzų 
Kristų, taip kaip buvojo valios 
sumanyta, kad girtumėm jo gar
bingą malonę, kuria jis ap
dovanojo mus jo mylimajame 
Sūnuje" (Ef. 1,4-6). 

Tik Jėzuje yra išganymas, tik 
jame pasireiškia Dievo valia. 
Kristus ir primena savo moki
niams, kad pjūtis yra didelė, bet 
darbininkų maža. Reikia mels
tis, kad pats Dievas pašauktų 
darbininkų, ypač dabar, kai jų 
trūksta visuose kraštuose, kai 
jų trūksta ten, kur ateistai metų 
metais žalojo jaunimo sielas. 
Viešpats gali pašaukti akmenis, 
kad jie atliktų pareigas, kurias 
uždėjo Jėzus Kristus vysku
pams ir kunigams. Juk pats Jė
zus pasakė: „Jei šitie (jo moki
niai) tylės, akmenys šauks" 
(Lk. 19,40). Reikia Kristaus mo
kiniams šaukti, kad nereiktų 
akmenims kalbėti ir vesti Dievo 
vpikus tikruoju krikščionio 
keliu. 

P.A. 

Aš neniekinu nė vieno savo 
priešo, jeigu jis yra geras, ir 
neaukšt inu nė vieno savo 
draugo, jeigu jis yra blogas. 

Teognis 

Žinok, kada išleisti, žinok, 
kada taupyti, žinok, kada pirkti, 
žinok, ką pirkti — ir niekad 
nebūsi basas. 

Skotu patarlė 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU ] 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKAITĖ-SIMAITIENĖ 
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„Kolega", atgavęs pusiausvyrą, nuolaidžiai 

prašneko internas, „netenka abejoti, kad kiekvienas 
iš mūsų mokosi taip ilgai, kol gyvena. Ačiū tau už 
tokius jausmingus ir giliai prasmingus žodžius. Dabar 
suprantu, kad savo pyktį turėsiu dažnai pažaboti". 

„Man neapsakomai džiugu tai girdėti", patenkin
tas atsakė rezidentas. „Tikėk manim, kad aš visados 
ir visais atžvilgiais esu pasiruošęs tau padėti, kiek tik 
galėdamas ir kaip išmanydamas". O dabar pakeisiu 
temą. Sakyk, ar tu esi girdėjęs kontrastinę skalpelio 
filosofiją?". 

„Deja, ne. Negirdėjau", brūžindamas muiluotu 
šepečiu rankas, atsakė šis. 

„Na, gerai. Klausyk! Žmogžudžio rankose skalpelis 
yra įrankis atimti žmogui gyvybę. Chirurgo gi rankose 
jis yra instrumentas išgelbėti ją". 

„Tai tiesa", patvirtino internas. „Keista, kad man 
iki šiol nebuvo šovusi į galvą tokia mintis. Ga.būt dėl 
to chirurgai turi didybės maniją?" 

„Nieko nuostabaus", atsakė rezidentas, "«•* tarp 
gydytojų specialistų nuolat vyksta smegenų šova. 

Internistai aiškina, kad jų specialybė stovi aukščiau 
už chirurgiją, nes yra kilusi iš medicinos mokslo kū
rėjo Hipokrato, kuris mažomis priemonėmis sėkmingai 
gydė žmones. Anot jų, chirurgai tuo pasigirt negali, 
nes jų specialybė yra atsiradusi iš kirpėjų. 

Chirurgai, žinoma, nepasiduoda. Jie savo spe
cialybe didžiuojasi, tvirtindami, kad tai yra i ena iš 

geriausių ir tinkamiausių gydymo priemonių. Trum
pu laiku ligonis arba išgyja, arba miršta. Pasak jų, 
internistai yra tikri vargšai. Jie dieną iš dienos sėdi 
prie ligonio lovos ir visokiomis žolelėmis tik lopo ir lopo 
jį. Bet pagaliau tas vis tiek numiršta". 

Nežiūrint tai, nė vieni iš jų be vienas kito neapsi
eina, nes tarp skalpelio ir stetoskopo yra tamprus 
ryšys". 

Tuo metu įėjo į prausyklą gailestingoji sesutė ir 
padėjo abiems gydytojams užsivilkti chalatus, užsimau
ti gumines pirštines ir užsidėti kaukes. Taip „apsi
šarvavę", jie nuėjo į operacinę. 

Ant stalo, apšviesto stipria prožektoriaus šviesa, 
gulėjo 18 metų jaunuolis. Aplink jį, lyg šešėliai, judėjo 
laborantai. X-Ray, EKG technikai, gailestingosios sesu
tės ir įvairių specialybių gydytojai. Operacinės gailes-
tngoji sesutė neapsakomu vikrumu dėjo tai vieną, 
tai kitą instrumentą į chirurgų rankas. 

Netrukus įėjusius stažistus pastebėjo rasotu veidu 
chirurgas. Nuvargusiu žvilgsniu žvilgterėjo į juos ir 
tarė: 

„Šis švenčių proga pasitaikęs uždavinys yra neap
sakomai komplikuotas. Ačiū, kad atėjot mums padėti". 
Ir davęs jiems nurodymus, vėl kibo į darbą. 

Tačiau, nežiūrint gydytojų dedamų pastangų, 
ligonio gyvybė smarkiu tempu riedėjo į pakalnę. Jo 
jaunos jėgos ėmė išsisemti, o širdis pavargti. Aštrus 
giltinės dalgis, lyg Deokleno kardas, kabojo virš jo 
galvos. 

Buvo truputį po penktos valandos iš ryto. Anestezis-
tas, kuris balsiai pranešinėjo ligonių gyvybinius 
ženklus: pulsą, kvėpavimą, kraujo spaudimą, ūmai 
nutilo. Kiek patylėjęs aplink apsižvalgė. Nuėmė nuo 
savo lenktos nosies aprasojusius akinius ir, valydamas 
jų stiklus, pusbalsiu sumurmėjo: „Hm! Hm! Exitus 
lethalis". Ir tuoiau iš mirusio venų pradėk) išiminėti 

adatas. 
Operacinėj įsiviešpatavo absoliuti tyla. Visi nuleido 

rankas ir tartum apstulbinti stovėjo. Buvo aišku, kad 
kiekvienas savo mintyse savaip pergyveno jaunuolio 
mirtį. 

Netrukus gailestingoji sesutė ėmė atrišinėti nuo 
gydytojų veidų kaukes ir nuiminėti nuo jų rankų 
kraujuotas gumines pirštines. 

Vyriausias chirurgas delnu nubraukė susirinkusius 
ant kaktos prakaito lašus. „Uh-huh! giliai atsiduso. 
Paniurusiu veidu apžvelgė visus ir, linguodamas galvą, 
prašneko: 

„Taip, taip. Exitus lethalis. Viskas nuėjo veltui. 
Mes kovą pralaimėjom. Gaila, kad gydytojai, kaip ir 
kariai, negali laimėti kiekvieno mūšio". 

Tai, be abejo, tiesa, daktare.' patvirtino jo asis
tentas. Tačiau mus dar kurį laiką kankins „gydytojo 
iliuzija", kad galbūt ką nors dar buvo galima padaryti". 

„Darėm viską, ką galėjom", atsiliepė iki šiol bur
nos nepravėrusi operacijai asistavusi gailestingoji 
sesutė. „Todėl Hipokratas ir toliau gali ramiai ilsėtis 
savo karste. Ar ne taip, daktare?", kreipėsi ji į chirurgą. 

„Taip, sesute. Absoliučiai sutinku su jumis, nes esu 
tos pačios nuomonės", taisydamas ant nosies galo 
nukritusius akinius, kalbėjo chirurgas. „Tačiau man 
šiurpas bėginėja per nugarą, kai pagalvoju, kokioj 
keblioj padėty dar tebesu. Ir koks paradoksas! Visaip 
bandau surasti tinkamų žodžių pranešti tėvams apie 
jų sūnaus mirtį, bet kaip nesurandu, taip nesurandu. 
Vargas man! Kaip aš išsinarpliosiu iš tos bėdos!" Ir 
staiga nusipurtęs pridūrė: „Pirmiausiai nueisiu į savo 
kabinetą ir šiek tiek išsitiesiu, nes mano kojos nuo il
go stovėjimo atsisako man tarnauti, o ir mano mintys 
dėl smegenyse atsiradusios anemijos yra absoliučiai 
išsisėmusios". 

(Bus daugiau) 
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H O R I Z O N T A I 
T A M S I V I D U R N A K Č I O 

G A T V Ė 

Rusijos prezidentui B. Jelcinui 
birželio 16 ir 17 d. lankant i s 
Washingtone, JAV rvor.gresc 

~ bibliotekos Madisono rūmų to 
^ paties vardo galerijoje buvo 

at idaryta - .-s Sovietų 
Sąjungos a t g a b e n t ų s l ap tų 
dokumentų paroda, kur i čia 
tęsėsi ak dvi dienas. Ją aplankę 

liai t a rė jo progos 
p a m a t y t ' , k a i p d i e n r a š t i s 

" W a s h i n g t o n P o s t " r a š ė , 
»* ..praėjusiais meta is nuversto 

sovietinio režimo b ru t a lumo 
aiškius į rodymus". Parodoje 
visuomenės dėmesiai buvo iš-

. s t a t y t a apie 300 a n k s č i a u 

. buvusių slaptų komunis tų par
tijos dokumentų , p radedan t 
1917 m. įvykusia Spalio revoliu
cija, kurios išdavoje komunistai 
valdžioje išsilaikė daugiau negu 
70 metų, ir baigiant praėjusių 

., metų rugpiūčio mėnesio puču. 
.jį Eksponuojami dokumenta i , 
. - kaip pabrėžia amerikiečių masi-
, nes informacijos priemonės, yra 
v t ik maža dalis komunis tų par

os centro komiteto milžiniškų 
•> archyvų, kurie pučo metu pate-
•'• ko į r ankas Jelcinui ištikimų 
'• demokra t in ių re formin inkų , 

''" apimantys visą 76 m. laikotarpį. 
"° Pavyzdžiui eksponuojamas 1918 
"" m. Vladimiro Lenino r a n k a ra

šy tas pa re i šk imas , ku r i ame 
teigiama, kad Vaka rų masinės 
informacijos priemenių praneši
mai, jog nuvers tas is Rusijos 
caras nužudytas, esąs kapitalis
tinės spaudos išmislas. Vienas 
iš paskutinio laikotarpio doku
mentų — tai KGB rapor tas , ra
šytas septynerius metus prieš 
1986 m. įvykusią avarija Cerno-
bilio branduolinėje jėgainėje, 
kuriame perspėta apie r imtus 
t rūkumas jėgainės statyboje. 

Iš retesniu dokumentų paro
doje eksponuo jamas r a n k a 

sytas laiškas, metams praėjus 
po 1917 m. revoliucijos, kuriame 
Leninas duoda nurodymus vie
tiniams partijos pa re igūnams . 
Kaip dorotis su provincijoje 
vykstančiais buvusių stambes-

ininkų, vadinamų „kūli
k a i s ' . ne ramumais bei sukili
mais. Savo laiške Len inas ragi
na viešai, v isuomenei ma tan t , 
pakar t i mažiausiai š imtą žino
mų „kulokų"*. kad žmonės iš
sigąstų ir l iautųs i ruošę ne
r amumus . 

Žiūrovai parodoje galėjo pa
matyt i d iagramas, kiek žmonių 
mirė badu ryšium su Stalino 
pastangomis suvaryt i ūkir.:r 
kus į kolchozus. Tą uždavinį 
1934 m. vykdė pat ies Stalino 
proteguojamas Sergiejus Kiro-
vas. Taip pat rapor tas , kaip 
vesti propagandą prieš rašytoją 
Aleksandra Soiženyciną po to. 

,-kai jis 1970 m. gavo Nobelio 
premiją. 

Kaip pastecima dienraštyje, 
• šie dokumentai, kurie netrukus 

epos mėnesį bus išvežt; atgal 
; į Maskvą, kad Rusijos žmonės 
; galėtų juos pamatyt i , anksčiau 
J buvo prieinami t ik saujelei 
\ a kštų k o m u n i s t ų par t i jos 
', pareigūnų. Dokumen tus pa-
'. odai a t r i n k o a m e r i k i e č i a i 
'. mokslininkai. Birželio 15 d. su 
! parodoje išstatytais dokumen-
• ta is buve supažindinti laikraš

t in inkai . Ten kalbėjęs Jelcino 
; patarėjas Dmitrijus Volkogono-

vas Rusijos istoriją iki pernai 
rugpiūčio men. įvykusio pučo 
apibūdino kaip „ tamsia vidur-

! nakčio gatve. 
Parodo- rengėja — JAV Kori

ką ta prega išleido 
liuk ~t ous'.apių leidinį, 
kuri • -varbesni ko-

istemo.- a t l ik t i 
; uodi įvairiais jos vieS-

I 'Kotarpiais. Dau-
- • i 

T ukr? i 
* .neti 

tnuoja Los 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

vienu sakiniu, kurio antroje 
pusėje rašoma: „...nepasitenki
nimas augo ir kruvina priespau
da pareikalavo gyvybių tautiš
kai susipratusių tautų tarpe , 
ypač K a u k a z e ir Bal t i jos 
valstybėse". 

Kai čia rašant is birželio 17 d. 
priešpietę nuvažiavo apžiūrėti 
parodos, tuo metu Madisono 
vardo galerijoje, kur buvo 
išstatyta paroda, vyko kažkokia „ , . , „ .... . . . 0 .. . , 

~ . ,. f ,. . , . . . Kasandra Adams, Tomas Mikuckis ir Aukse Stockute dt-
oficiali dalis, i kurią galėjo A n g e l e s J a u n i m o š v e n t ė j e 
pa tęs t i t i k iš anksto kviesti Nuotr. R. Arlauskienės 
žmonės. Ten kalbėjo Rusijos 
atstovai, ir jų žodžiai buvo 
verčiami į anglų kalbą. Besto
vėdamas koridoriuje, mačiau, 
ka ip iš galerijos išėjo keli 
senatoriai, jų tarpe ir veteranas 
Cranston, nes už keliolikos mi
nučių Kapitoliuje turėjo kalbė
t i Jelcinas. 

Išeinantį iš parodos sutikau 
advokatą Zigmą Butkų, kur is 
1972 m. su visa šeima paslaptin
gai pabėgo iš Lietuvos ir netru
kus atsirado Chicagoj. Iš ten po 
kurio laiko persikėlė Washing-
tonan ir dabar dirba Kongreso 
bibliotekoje kaip europinės tei
sės specialistas. Šį kartą jis man 
pasakė, kad rugsėjo mėn. Kon
greso bibliotekos siunčiamas 
keliaus į Lietuvą ir į ki tas 
Pabaltijo valstybes. Tai bus pir
moji jo kelionė tėvynėn po 20 
metų. 

S u m a ž ė j o Vilniaus radi jo 
š t abas 

Tie lietuviai, kurie gyvena 
toliau nuo Chicagos, ypač JAV 
ry t in iam pakraštyje ir kur 
dienrašt is „Draugas" su nau
jaus iomis ten skelbiamomis 
teleksu iš Lietuvos gautomis 
žiniomis dabar keliauja 2-3 
savaites, paskutines naujienas, 
kas vyks ta Lietuvoje, sužino 
klausydamiesi Vilniaus radijo 
ypač t a i s vakarais, kada jis 
gerai girdimas. 

Tačiau gegužės 17 d. Vilniaus 
radijas pranešė, kad nuo birželio 
1 d. pasi traukia (ir jau pasitrau
kė) šie pa tys štabo nariai: E. 
Butkus, R. Pakėnienė, A. Mato
n i s ir V. Razmantas . Tai 
pranešęs diktorius Pr. Karlonas 
citavo neperseniai JAV besilan
kiusio rašytojo K. Sajos žodžius, 
kad Amerikoje esą tik keliasde
šimt Vilniaus radijo klausytojų. 
Tuo t a rpu mums atrodo, kad 
klausytojai užjūriuose skaičiuo
jami ne dešimtimis, o tūks
t anč i a i s . Pasak diktor iaus , 
galimas dalykas, kad ateityje 
Vilniaus radijas savo transliaci 
jas sumažinsiąs. Nors šią skiltį 
rašant j a u yra prabėgusios trys 
birželio mėn. savaitės ir Vil
niaus radijas programas tebetę
sia, redakcijoje, kaip atrodo, dir
bant šiems štabo nariams: R. Ja 
kutytei , S. Lamsargytei, G. Lit-
v a i t i e n e i , J. Kavoliui , Pr. 
Karlonui ir keliems kitiems 
ta lk in inkams. 

Amerikos Balso lietuvių re
dakcijoje Washingtone, kuri 
anksčiau paruošdavo dvi pusva
landines ir vieną 15 min. laidą, 
dabar dirba 9 žmonės. Tuo tar
pu kai valandos trukmės Mar
gučio programą Chicagoje 5 
v a k a r u s savaitėje paruošia 
vienas P. Petrutis . ka r ta i s 
patalkininkaujant L. Narbučiui 
ir dar vienam kitam. 

Lietuvoje nuostabiai nemaži 
ne tik radijo, bet ir spaudos 
žurnalistų štabai. Pasak Ame
rikos Balso pareigūnės R. Bal
t u š y t ė s pare i šk imo, j a i šį 
p a v a s a r į aps i l ank ius savo 
tėvynėje. „Amerikos Balse — 42 
redakcijose dirba 4,000 žmonių, 
t.k du kar tus daugiau, negu 
Lietuvos televizijoje..." Prieš 
pusantrų metų savaitraštyje 
..Gimtasis kraštas" įdėtoje jo 
redakcijos nuotraukoje matėm 
13 štabo narių ir dar 4 buvo 
išvykę Tuo tarpu išeivijos 
lietuvių vienintelio dienraščio 

L O S A N G E L E S 
„ S P I N D U L Y S " 

Los Angeles LB „Spindulio" 
ansambl io 36-toji J a u n i m o 
šventė birželio 7 d. vyko Šv. 
Kazimiero parapijoje. „Spin
dulio" ansamblis šoka ir dai
nuoja jau 43 metus. „Spindulio" 
p i an i s t ė Ona B a r a u s k i e n ė 
bendradarbiauja nuo pat pra
džios! 

„Spinduliui" vadovauja šio šo
kių ir dainų ansamblio pradi
ninkės a.a. Onos Razutienės 
duktė Danguolė Varnienė. Su-
ja bendradarbiauja muzikos va
dovas Viktoras Ralys, akordeo
nistas Jonas Aras, pianistė Ona 
Barauskienė ir šokių mokytojai 
Danutė Scola, Jonas Bužėnas ir 
Ramunė Raulinaitienė. 

Šioje šventėje „Spindulys" pa
rodė Los Angeles bendruome
nei, kad šokėjai yra pasiruošę 
vykti į IX-ją Tautinių šokių 
šventę Chicagoje. Šioje Jaunimo 
šventėje net pasirodė tikra Vete
ranų grupė. Kokia staigmena 
matyti mūsų tėvelius ir vyres
n ius d r a u g u s t a i p v i k r i a i 
šokančius. 

„Draugo" štabą sudaro t ik 5 
redakcijos nariai ir daugybe 
neapmokamų bendradarbių. 

Tas pats su išeivijos savaitraš
čiais. „Darbininke" dirba du 
štabo nariai — kun. dr. K. Buč 
mys ir P. Jurkus, kurie atlieka 
ir kalbos taisytojų pareigas. 
„Dirvoje" dabar pastoviai dirba 
tik viena- redaktorius, gražaus 
amžiaus sulaukęs B. Gaižiūnas. 
Tuo tarpu kruopščiai redaguo
jamą savai t raš t į „Tėviškės 
žiburius" paruošia 4 asmenys — 
prel. Pr. Gaida, J. Andrulis, V. 
Kastytis ir Č. Senkevičius. 

Tokius mažus štabus turė
dama, tačiau tiek redaktoriams, 
tiek ir bendradarbiams rodant 
nuostabų pasiaukojimą, išeivi
jos spauda dar laikosi, nors laik
raščių bei žurnalų skaičius ir 
sumažėjęs. Lygiai taip pat ir 
radijo valandėlės. Tuo tarpu 
Lietuvoje, kaip atrodo, tiek 
laikraščiams, tiek ir radijui 
tokius didelius štabus turint , 
darosi vis sunkiau išsilaikyti ir, 
kaip Vilniaus radijas progno
zuoja, jiems teks galbūt mažinti 
laidų skaičių. 

Šventė prasidėjo šokėjų įžy-
giavimu į salę ir-Bi oniaus Bud-
riūno daina „Šia dien mūsų 
šventė". Susirinkusius pasvei
k ino Lie tuvos g e n e r a l i n i s 
konsulas Vytautas Čekanaus
kas ir Angelė Nelsienė LB 
Vakarų apygardos vardu. 

Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos „ S p i n d u l i u k a i " 
padainavo „Gintarėliai", „Kur 
marių krantas" ir „Vai ko nusi
žvengei". Tarp dainų, mok. 
Amando Ragausko pirmas sky
rius, mok. Danguolės Kuolienės 
an t ras skyrius ir mok. Gailės 
Radvenytės t rečias skyr ius 
padek lamavo kelis e i lėraš
tukus . Amanda Ragauskaitė 
gražiu kanklių solo prisidėjo 
prie muzikinės programos. 

„Spindulio" choras, vadovau
j a m a s muz. Viktoro Ralio, 
dainavo keturias dainas: „Jo
ninės", „Ei, žirgeli", „Pabaigtu
vių pėdos", ir solįstu Linu Poli-
kaičiu — „Aš čia gyva". 

Šokėjai ir žiūrovai netilpo 
salėje, todėl šokių dalis vyko 
lauke, mokyklos kieme. Jau
niai, jaunimas ir studentai šoko 
gyvatarą, dobilėli, rugučius ir 
vėdarą. Mergaites baletiškai 
atliko įspūdingą blezdingėlę. 
V e t e r a n a i s m a g i a i pašoko 
rugelius ir karklas . Studentai 
energingai šoko greitą kubilą ir 
visu mėgiama malūną. Mažieji 
. .Spinduliukai" prisidėjo su 
, ,Grybs, g rybs" i r . ,Nor iu 
miego". Vyrai šoko naują šokį 
Juodbėrėlį, o merginos — naują 
šoki „P^r girią girele". Sekė 
dzūkų polka, čigonėlis ir jdomi 
šapnagių polka. Veteranai šoko 
stebėtinai greitą uolinderį ir 
aušrelę. Programos gale — pa-
trepsėlis ir suktinis paskutinis. 
Programa užbaigta Lietuvos 
himnu. '_ 

Didelis ačiū „Spindulio" rė
mėjams! 

Ga i l ė R. 

mokslo metų įspūdžių disku
sijos, buvo įteikti metraščiai su 
mokinių nuotraukomis ir raši
niais ir pažymių kortelės. 

Marytė Newsom pasveikino į 
salę susir inkusius mokinius, 
mokytojus ir svečius. Sakė, kad 
būklė Lietuvoje yra pasikeitusi 
ir mes tur ime pagalvoti, ar vis 
dar norime dėti pastangas į li
t u a n i s t i n ę mokyklą. Mūsų 
mokyklos kokybė priklauso ne 
vien nuo mokytojų, bet ir nuo 
mokinių pas tangų , įdėtų į 
p a m o k a s , n a m ų da rbus ir 
mokytojų klausymą klasėje. 
Didelė padėka priklauso tė
veliams ir mokytojams, auko-
jant iems laiką lietuvių kalbos 
išlaikymui. Paklausė vyriausių 
mokinių, ar turėsime lituanis
tinę mokyką už 10 metų? Moki
niai atsakė; „Aišku, kad turė
sime!" Bet, t a s priklauso nuo 
tėvų. Kiek tėvai įdės darbo, 
tokia bus mokykla. Prašė, kad 
k i e k v i e n o s še imos tėvai 
prisidėtų. Prašė mokinių pri
k a l b i n t i b e n t vieną kitą 
lietuviuką lankyti šeštadieninę. 
Vasaros darbai užduodami ne 
kaip pabauda, bet su linkėjimu, 
kad lavintų lietuvių kalbą ir va
saros laiku. Linkėjimai vyks
tantiems į Chicagą ir padėka 
visiems, prisidėjusiems prie 
mokyklos. 

Į prezidiumą buvo pakviesti 
Vakarų Pakraščio mokyklų in
spektorius Ignas Medžiukas, 
mokyklos vedėjai Violeta Ged
gaudienė ir Algimantas Žemai
taitis, dešimto skyr. mokytojai 
Aldona Kudirkienė ir Vladas 
Šakalys ir tėvų komiteto pirm. 
Danutė Mažeikienė. Ignas Me
džiukas pasveikino susirinku
s ius ir L i e t u v i ų Kredi to 
kooperatvo unijos vardu įteikė 
mokyklai auką. 

Violeta Gedgaudienė , sa
kydama, kad turime dažniau 
pagerbti ir įvertinti savuosius, 
paminėjo auklėtojus ir įteikė 
garbės pažymėjimus ir knygas 
geriausiems mokiniams. 

„ K i š k i ų " (pr iešdaržel io) 
mokytoja Aldona Butkienė, 

IX IŠEIVIJOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS ĮVYKIŲ TVARKARAŠTIS 

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. Miš ios Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje. Chicago, IL , 

PAMALDOS Lietuvių Evangelikų-Liuteronų Tėviškės 
bažnyčioje. Chicago, IL 

2:00 vai. p.p. ŠOKIŲ ŠVENTĖ Rosemont Honzon, 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, Chicaao, IL 

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

kuriai talkino Tara Barauskai
tė, Laima Žemaitaitytė ir tė
veliai, įteikė „Kiškiams" bai
gimo lapelius. Šių metų kiškių 
klase lankė Linutė Balchaitė, 
Katarina Butkytė, Mikalina 
Celani, Daina Elner, Laura 

Elner , Amanda I lgūnaitė , Elytė 
Mažeikai tė , Andrius Mikuckis , 
Ingu tė Newsom, T a u r a s Stoč-
kus ir Aleksas Vilkas. 

Darže l io mokytoja , k u r i a i 
t a lk ino Vi ta Vilkienė ir k u r i 

(Nukelta į 6 psl.) 

LOS A N G E L E S 
LITL ANISTINĖJf OKYKLA 

Los Angeles Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos mokslo 
metų baigimas buvo pradėtas 
vėliavų pakėlimu ir šv. Mi-
šiomis. Mokiniai praleido valan
dą savo klasėse, kur vyko 

"LIETUVA ?5 

Garsusis Lietuvos liaudies ansamblis debiu
tuoja JAV-bėse Drury Lano teatre. 
Dalyvauja 30 žymiausių Lietuvos artistų! 
Nepraleiskite šių metų įdomiausio 
kultūrinio įvykio! 

„LIETUVOS" spektakliai 

prasideda liepos mėn. 8 d 
Ansamblis angažuotas tik 2 savaitėms! 

Spektakliai: 

Trečiadieniais, liepos 8 ir 15 dienomis. 8:30 v v.. 
Ketvirtadieniais, liepos 9 ir 16 dienomis, 2:00 v p.p. 
Penktadieniais, liepos 10 ir 17 dienomis, 8:30 v.v.. 
Šeštadieniais, liepos 11 ir 18 dienomis 6:00 v.v. ir 9:30 v.v.. 
Sekmadieniais, liepos 12 ir 19 dienomis 2:30 v. p.p. ir 7 v.v. 

Prie teatro veikia ir restoranas, bet ten vietas reikia užsisakyti iš anksto, 
o taip pat ir spektaklių bilietus, paskambinus jų telefonais. 

r))tmį^iif. 

m 
OAKDPOOKTERRACE 

100 Drury Lane, Oakbrook Terrace, IL 
708-530-8300 708-530-0111 

INTERNATIONAL 
9525 SO. 79TH AVENUF. HICKORY HILLS, IL 60457-2259 U.S.A. 

SIŪLOME DIDŽIAUSIĄ PASIRINKIMĄ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 
1992 METAIS 

Liepos mėnesį: 
Nuo 02 liepos iki 18 liepos 
Nuo 06 liepos iki 18 liepos 
Nuo 09 liepos iki 25 liepos 
Nuo 12 liepos iki 25 liepos 
Nuo 16 liepos iki 01 rugp. 
Nuo 20 liepos iki 01 rugp. 
Nuo 23 liepos iki 08 rugp 
Nuo 26 liepos iki 08 rugp. 
Nuo 30 liepos iki 15 rugp. 

Rugpjūčio mėnesį: 
Nuo 03 rugp. iki 15 rugp. 
Nuo 06 rugp. iki 22 rugp 
Nuo 09 rugp. iki 22 rugp 
Nuo 13 rugp. iki 29 rugp. 
Nuo 20 rugp. iki 05 rūgs. 
Nuo 24 rugp. iki 06 rūgs. 
Nuo 27 rugp. iki 12 rūgs. 

«ra 

Rugsėjo mėnesį: 
Nuo 03 rūgs. iki 19 rūgs. 
Nuo 10 rūgs iki 26 rūgs. 
Nuo 14 rūgs. iki 26 rūgs. 
Nuo 17 rūgs iki 03 spalio 
Nuo 20 rūgs iki 03 spalio 

Spalio mėnesį: 
Nuo 01 spai iki 17 spalio 
Nuo 04 spal iki 17 spalio 
Nuo 05 spa1 iki 18 spalio 

BTC 

Kviečiame keliauti su grupėmis, arba pavieniui. Mūsų įstaigos profesionalų štabas yra 
pasiruošęs jums sudaryti patogiausias kelionės sąlygas už žemiausias kainas Jau treti 
metai, kai labai sėkmingai veikia mūsų raštinė Vilniuje, kur galite gauti visas kelionių paslau
gas ir informacijas Lietuvoje. Užsakome viešbučius, transportą ir įvairias ekskursijas. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TE L. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

1992 METŲ KELIONIŲ TVARKARAŠTIS į NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ 

SKANDINAVŲ — par Kopenhagą LUFTANSA — p«r Frankfurtą 

Liepos 13 iki rugpjūčio 2 
Liepos 27 iki rugpjūčio 8 
RugpjūCio 10 iki .rugpjūčio 22 
Rugpjūčio 24 iki rugsėjo 6 
Rugsėjo 10 iki rugsėjo 26 
Spalio 8 iki spalio 24 

Liepos 12 iki liepos 28 
Liepos 26 iki rugpjūčio 11 
Rugpjūčio 4 Iki rugpjūčio 27 
Rugpjūčio 16 iki rugsjėo 1 
Rugsėjo 1 iki rugsėjo 15 
Spalio 4 iki spalio 20 
Spalio 13 iki spalio 29 

AUSTRŲ — p«7 Vieną 

Liepos 19 iki rugpjūčio 1 
Rugpjūčio 6 iki rugpjūčio 20 
Rugsėjo 6 iki rugsėjo19 
Spalio 1 iki spalio 17 

I 

TAIP PAT TURIME 2 PILNAS EKSKURSIJAS PO LIETUVĄ 

504. RUGPJŪČIO • - 20 EKSKURSIJA PO LIETUVA, 
Vilnius 3 naktys. Kaunas 3. Palanga 3. Vilnių* 1. Vlana 3 (Austry oro tlni\») 

505. RUGSĖJO 1 - 1 5 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Knunas 3. Šiauliai 1. Klaipėda 3. Vilnius I, Frankfurtas 1 (Luftansa oro linija) 

Kviečiamo keliauti su grupe ar pavieniui. Kiekvienas galėsite pasirinkti tinkamą grįžimo datą. Taip 
pat galime sudaryti ir individualų kelionės tvarkaraštį pagal jūsų pageidavimus. AMERICAN THAVEL 
SERVICE, kaip visuomet, sudarys patogiausias keliones už geriausias kainas. 



Redaguoja dz. K. A. Dagyi 

SPYGLIUOTA 
ENCIKLOPEDIJA 

Arba pluoštas mokslinių žinių 
ir liaudžiai, ir tiems, kurie jau 
viską žino ir jokių kitų mosklų 
nereikalingi. 

Alpinistas — alpstantis pia
nistas. 
A n t a u s i s — 
sienelė. 

akinių rėmų 

Antrosios vedybos — restau
ruota pilis, patvaresnė, pastaty
ta ant klaidų pamato. 
Ateitis — moterų primatą gar
sinąs patraukliai redaguojamas 
premijuotas žurnalas. 
Atėnai — tie, kurie turi ateiti. 
Atostogos — tai toks metas, kai 
būna nemaža džiaugsmo bosui, 
dar daugiau jo tarnautojams 
(bosui išvykus). 
Atvirukas — atviras vyrukas. 
Autobiografija — automobilio 
aprašymas. 
Autoinspekcija — savęs apžiū
rėjimas patogiu metu. 
Autošaržas — automobilis po 
avarijos. 
Baladė — žiūr. naktibalda. 
Betarpiškas — kas važiuoja 
prikimštam autobuse. 
Blaivykla — didžiulis pastatas, 
pasilikęs, iš „tarybinių" laikų, 
kur vietos visad trūksta, bet jos 
visiem atsiranda. 
Brangenybė — išlaidi žmona. 
Burna — kūno dalis, kuri vis
ką žino, išskyrus kada reikia 
užsidaryti. 
Cheminiai ginklai — nitra
tais ir pesticidais prisotintos 
daržovės. 
Čekis tas — čekių padirbi-
nėtojas. 
Degalinė — deganti alinė. 
Dešra — toks išradimas, kur 
bloga mėsa turi kur pasislėpti. 
Eiliuoti — užimti iš karto kelias 
eHes. 
Estet ika — estų etika. 
Galininkas — tas, kuris daug 

gali. 
Gydytojas — sveikatos saugo
tojas tų, kurie praktikuoja ne
sveiką gyvenimo būdą. 
Grūdinti — barstyti grūdus. 
Įstatai — dirbtiniai dantys. 
Iškvietimas — mafijos sufabri
kuotas popierėlis, Lietuvoj par
duodamas po 300 dolerių, kurio 
pirkėjus Chicagoje gelbsti nuo 
bado dr. Adomavičius, Seklyčia 
ar kiti geradėjai. 

Išminčius — kuris sugeba ati
daryti vaistų buteliuką be 
kirvio. 
Kaktusas — „mano senelis, 
kuris rytais prašo jį dar nenu
siskutusi pabučiuoti" (iš 
mokinių rašinių). 

Laisvala ikis — tas, kuris 
laisvai laikosi, blogai pritvir-
t ntas. 
juojalus — šunelis, kuris daug 
loja. 
Lopšinė — lopšio kaimynė. 
Meteoras — šviesi juosta, 
matoma naktį. Pagal Amerikos 
farmerių almanachą tai šiaurės 
ašigaly kylančios kibirkštys, 
baltoms meškoms slidinėjant po 
ledynus. 
Ministerija — mažytis isterijos 
pasireiškimas. 
Motociklas — išradimas, kuris 
žmogų padaro laimingu tris kar
tus: kai jį nusiperka, kai gyvas 
ir sulopytas žmogus grįžta iš 
ligoninės, kai tą išradimą 
parduoda. 
Naktibalda — žiūr. Baladė. 
Našlys — labiausiai gaudomas 
sutvėrimas iš Lietuvos atvyku
sių pagyvenusių mergelių. 
Naujakuris — vos pradedantis 
eilėraščius rašyti gimnazistas. 
Nosis — būtina žmogaus kūno 
dalis, tik dažniausiai naudo
jama ne tam, kam sutverta, bet 
kišimuisi į ne savo reikalus. 

(Bus daugiau) 

— Nori darbo mano ministerijoj? Ar 
gali įrodyti, kad esi mano giminaitis? 

I š i n d ų s p a u d o s 

PAVOJINGA LAIMĖTI 

Brazilijoj ar kur kitur Lotynų 
Amerikoj sporto stadione ko
mandai pralaimėti baisu. Juo 
svarbesnės ar baigminės žaidy
nės, tuo daugiau būna užmuštų, 
pralaimėjusi komanda turi slėp
tis šarvuočiuose ar bunkeriuose, 
o po vienų tarpvalstybinių fut
bolo rungtynių tarp Costa Ricos 
ir Nicaraguos kilo karas. 

Sapnų karalystėje 
Saulės ir mėnulio užtemimai 

kartojasi, kartojasi užtemimai ir 
galvose, net blaivininkų. Po 
Naujienų mirties, rodos, jau 
niekam nesivaideno šmėklos, 
stogais nevaikščiojo nelabieji, 
bet štai nei iš šio, nei iš to ger
biamoji ponia Delfiną Tričienė 
pasapnavo ir sapną papasakojo 
Lietuvių balse (Nr.ll): 

„Apie 1965 m. pradėjo iš ok. 
Lietuvos pasirodyti mažos gru
pelės „kultūrininkų"... per 
KGB įsteigtą „Tėviškės" d-ją 
pradėjo susirišti su atskirais 
visuomenės veikėjais ir T. T. 
Jėzuitais... taikiniu tapo Liet. 
Bendruomenė... Pradėta siųsti 
jaunimą į ok. Lietuvos mokyk
las... Tas nebuvo daroma B-nės 
vardu, bet B-nėgyliai tam pri
tarė ir rėmė, nęs;į jos vadovybe 
jau buvo įėję veiklūs „liberaliu-
kai". Pagaliau ok. Lietuvos 
„kultūrininkų" veikla perėjo į 
T. T. Jėzuitų Jaunimo Centrą. 

„JAV Kat. Bažnyčia veikia 
pagal marksistine „išlaisvinimo 
teologiją" — Tai stipriai paveikė 
ir lietuvių vienuolijas... Jauni
mo Centras tapo „kultūrinių 
ryšių" su ok. Lietuva centru... 
Opozicija buvo niekinama, išjuo
kiama. Daugiaasia puolė vie
nuolių leidžiama spauda..." Ir 
t.t., ir t.t. * J 

Ta proga verta atsiversti Lie
tuvių enciklopediją (XXVI t.), 
kur apie sapnus taip rašoma: 
„Sapnų turinį sudaro tos dienos 
išgyvenimų detalės, miego metu 
sąmonę pasiekią garsai ir kiti 
aplinkos stimulai ir, svar
biausia, patiek ^žmogaus slapti 
troškimai ir ambicijos, jo kon
fliktai, pasąmonės užgaidos ir 
instinktinės jėgos". Kadangi 
sapnai esti nelogiški ir nerealūs, 
tai su miegančiais ir sapnuojan
čiais argi galima ginčytis? 

DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. liepos mėn. 3 d. 

malonu 
KOMPIUTERIŲ IŠDAIGOS s ū n ų t u r ė t L # 

Po savaitės r 

Iš vokiečių spaudos 

Vincennes universiteto stu
dentė Jill buvo sulaikyta už 
greitą važiavimą. Tėvams pa
skambino ir pranešė: „Turiu 
jums gerą ir blogą žinią. Mano 
16 metų automobilis vis dar eali 

Vienas įdomesnių eksponatų 
Osakos pasaulinėje parodoje 
buvo „elektroninė" katė. J i 
kniaukdavo 14 kartų per 
minutę, vartydavo akis. Šio 
aparato išradėjas tvirtina, kad 

Harlan Johnson iš S. Dakotos 
laukė iš valdžios nedidelio čekio 
ir vietoj 31 dolerio „gavo dau
giau negu 4 milijonus. Žinoma, 
buvo juokų, aiškinimosi su že
mės ūkio įstaiga, paaiškino, kad 
jų kompiuteris mėgsta pa
juokauti, ten kur nereikia, kelis 
sykius popieriuose išspausdina 
vis keturis milijonus, kaip ir šį 
kartą: 4,038, 277.04. 

Stebėtinai panašiai yra atsiti
kę Linui Gyliui, kai jis, norėda
mas banke uždaryti kelių centų 
sąskaitą, gavo vieno milijono 
čekį. Gylys moka pajuokauti, tai 
iš to padarė istoriją, kurią at
spausdino ir Chicago Tribūne. 
Jis į banką nuėjo su to 
laikraščio korespondentu ir lyg 
niekur nieko paprašė sumą iš
metėti. Aukščiausi banko vado
vai pradžioj palaikė tai apiplė
šimu, bet korespondentas pa
aiškino jų kompiuterio išdaigą 
ir pasiūlė mašiną sudrausmin
ti. Visiems buvo linksma.* 

iA/flfi 

SŪNUS GRĮŽTA 
ATOSTOGŲ 

Kolumnistas'Art Buchwald 
rašo apie sūnų, grįžusį iš kolegi-

Mūsų Chicagoje buvo priešin- Jo s atostogų pas. tėvus. Tėvas be 
gai. Riaušės, kokių iki tol k l t a k o s a k o : B \ 
nebuvo, kai Chicagos miesto " M a l o n u t a v e ' s ū n a u ' n a " 
krepšinio komanda finale lai- m u o s e m a t y t l - N a m a i ** t a v e s 

mėjo Amerikos čempionatą t u š t L A š J a u b ^ i a r d o * * Pa" 
(kažkodėl jie tvirtina, kad tai engiau, gal sužalsime partiją? 
„pasaulinį čempionatą"), tai tą ~ J i s 3™ P ^ g ^ l e i s K J3111 

nakt į iš džiaugsmo sudaužyta, P a i l s ė t i i r apsišvarinti. Jis taip 
sudeginta namų apie šimtą, su- sublogęs, me*n turėsime at-
žeisti 95 policininkai, suimta P« n ė t l ' " k a l b*J° m ° t m a -
daugiau negu tūkstantis entu- P a s k u i tevas s u n u l / • " • * 
ziastų, o apverstų sumindžiotų dvidešimt dolerių, kad sunūs 
automobilių dar nebaigė skai- 8 a l ė t u s u dra««a i s l š e i t l a l a u s 

čiuoti. Štai kuo skiriasoChicaga i š 8 e r t i ' ° m o t i n a džiugesį, 
nuo Brazilijos. sakydama: -

- Tikrai namuose 

Vyras klausia žmoną: 
— Ar matei šiandien sūnų? 
— Ne, bet aš mačiau jį vakar 

su draugais, jfe visą šaldytuvą 
ištuštino. 

— Kada jis grįžta atgal į 
mokyklą. - nekantravo tėvas. 

— Na, rugsėjo mėnesį. 
— Dieve tu mano, dar du mė

nesiai, — nusigando tėvas. 
— Atrodo ilgas laikas, — sako 

žmona, — bet nepamatysi, kaip 
greit prabėga hepa ir rugpjūtis. 

— Tikrai, bet man atrodo, 
kad, kai jis išvyksta iš namų, tai 
laikas labai greit lekia, bet kai 
namie, tada laikas visai susto
ja, — apgailestavo tėvas. 

Juozas ORIUSYS Šluota 

T Anas Žilvitis 

KIEK AŠ VERTAS? 
Vienas vertas pagyrimo, 
Kitas — kumščio ar lazdos. 
Vienas tunka nuo gėrimo, 
Kitas liesas dėl mados. 
Susimąstęs traukiu dūmą 
Ir stebiu nevienodumą. 

Kiek aš vertas? — vis galvoju. 
Parsiduosiu, kaip matau. 
Rodos, turguj atsistoju. 
Rodos, arkliu pavirtau. 
Žvilga pasagos ant kojų. 
Kiek aš vertas? — vis galvoju. 

Bet nė arklio aš nevertas, 
Jei kišenė man tuščia 
Ir jausmai krūtinėj kertas, 
Ir kliedėt imu nakčia 
Tad keičiu nevertingumą 
Aš į kramtomąją gumą. 

Sovietinio rojaus metais 
Į parduotuvę įpėdino pirkėjas 

ir klausia: 
- Vinių turite? 
- Ne. 
- O šakių? 
- Ne. 
- Kibirų? 
- Ne. 
- O iš viso ko nors turite? 
- Nieko! 
- Tai kodėl neuždarote 

parduotuvės? 
- Neturime spynos 

Brežnevui skaitant prane
šimą, areštavo žmogų. Jis buvo 
šnipas. 

— Kaip jums pasisekė 
atpažinti priešą? — paklausė 
majoro Pronino. 

— Aš vadovavausi Jūsų pra
nešime išsakytu nurodymu: 
„Priešas nesnaudžia". 

Lektorius aiškina, kad komu
nizmas jau horizonte. 

Jo klausia: 
— O kas yra horizontas? 
— Tai įsivaizduojama linija, 

ties kuria dangus susikerta su 
žeme ir kuri tolsta nuo mūsų, 
kai bandome prie jos priartėti. 

KARAS IR TVANAS 
Armėnijos radijo paklausė, ar 

g a l i S S S R p i l i e t i s iŠ algOS nUSl- Jeigu ai būčiau Vytautas didis, . 
pirkti automobilį? Tačiau radi- ^ * ^ w , " * * ^ ' ' 
. .. _ Aš prisipildęs pūnas didybes 
jas jau antra diena neatsako — scenon neičiau ir atsistočiau. 
visi dar tebeplyšta iš juoko! 

— Jūs gausite pensijos 83 
rublius ir 62 kapeikas, — 
aiškina socialinės rūpybos sky
riaus darbuotoja pardavėjui. 

— Tai katino ašaros! 
— Niekuo negaliu padėti, 

nedidelė buvo jūsų alga. 
— O kodėl nepriskaičiavote 

pasalinių pajamų?! 

Į kolūkį atvežė kino žurnalą 
apie Afriką. 

— Vašia, žiūrėk, vaikšto visai 
nuogi! Ko gero, pas juos 
kolūkiai anksčiau atsirado negu 
pas mus. 

Ir kam čia joti prie Juodą marią, — 
Nuo kordo, baito įskousta strėnos. •" 
Kas iš tų marių, kas iš tų kartų, 
Prieš mano narsią kalbą nuo scenos t 

t 

Žodžiai ir žodžiai lig begalybės, 
Prakalbas mėgsta jaunas ir senas, 
Vytauto dšiiio, didha didybe, 
Tuoj nuskandintų čia žodžių tvanas. 

Vyksta galingas kalbų veikimas, 
Posėdžiuos kalba, kalba banketuos, • 
Be iodOų tvano joks sujudimas 
Dar negirdėtas ir neregėtas. 
Jeigu ai būčiau Vytautas didis, 
Aš nepradėčiau -nė jokio karo, 
Susirinkimuos kalbų gausybes 
Visoįį priešą graban nuvaro. 

Vista ir nuo laktos nulekia 
rėkdama, o aras ir padangėmis 
plevena tykiai. 

* 
Putnamo seselių rėmėjų susi

rinkime Povilas Norvilas prane
šė, kad į rėmėjų eiles įstojo 
penkios narės: keturios Onos ir 
viena ne Ona. 

Po savo pranešimo Brežnevas 
užsipuolė referentą. 

— Aš užsakiau kalbą pen
kiolikai minučių, o ji tęsėsi visą 
valandą! 

— Leonidai Iljičiau, bet juk 
ten buvo keturi egzemplioriai! 

IS senu raštų 

— To mums net per daug, bet k u r gauti dešrų? 
Iš prancūzų s p a u d o s 

KLAUSIMAS SU 
ATSAKYMU 

— Kodėl KASA pakeitė dar
bo valandas taip, kad dirbantis 
žmogus jokiu būdu negali į ją 
užeiti? 

— Greičiausia todėl, kad kitos 
finansinės įstaigos stengiasi 
patogiau patarnauti dirban
tiesiems taupytojams. 

Jūra, vandeniu apsijovijusi 
tavo žemė; vaikščiojančių silkių 
uodegos 
ritmą dijalogų maistą dalijas 
Kregždės ir kregždinai 
j afrikų medų spjovę 
pas Lietuvos kiaulių palėpius susilekia. 

Oras 
.kaip Sruoga, mokosi 
Sakų apmatus, plikybe apkvaišusius 
pumpurais apvaisinti 
ir kaip meluojama jaunystė 
žali gyvuliai pakeliais vaikščioja 
Pavasaris — Lietuvos pagimdyta vaistinė. 

Su spaudžiam dvasios raumens sūrį 
ir gręžti medžio lirikos sulą. 

Ar ir tamsta 
Putine 
pakol vaizduos dar vaistinė — 
eilėraKių karalius 
0 parašytą poperj 
pelės 
pro pilvą j galvą kalasi 
Kamaros piliečiai 
gerbia užvis 
/eislę kritikų. 

Lietuvos orosferą paukščiai valdo 
Kalbu apie tuos, kurie mėgsta bibliotekoj katinas sukosi: 

d a ž n a i ir g a r s i a i r e i k š t i savo (Srdis — genys, Širdis — ilgėjimo valandos) 

DANTYS IR IŠMINTIS 

i r 
nuomones visais pasaulio klau
simais, bet kiekvieną kartą, 
praverdami burną teparodo kar
tais auksinius dantis, o kartais 
— tik kvailumą. 

rieno amžiaus knygų 
-K viena susiSukuosena. 

(B. Babrsaafcaa) KiUraičut kran
te*. Kaunu 1*91 

lėkti 75 mylių greičiu. Bloga ^ pį r mų bandymų namuose 
tai, kad tą gerą žinią žino ir surado 9 peles, pastipusias nuo 
policija". Reader's Digest. infarkto. 

Viešbutin įėjės kubietis prisis
tato: 

— Chuanas Rodrigas Katam-
ba de Pegpeto i Gonzales. 

— Gerai, gerai, — tarė portjė, 
— tik tegu paskutinis iš jūsų 
uždaro duris. 

Dr. G. Valančius 

PASKAITOJ 

Iš užsienio spaudos 

Labaj negisrai daro mo
teris kurio* wftjkszcxiojete po miestą su 
wi«na> w;szt*; tu kiausziniu, su kielejs 
cybulejs, o namuose gaspadoriste ra ma
žąjį wajkalėja daug knwidos t u r i . . . — 
Sulaukė jom&rko arba turgaus, paemias 
gaspadorius vzepeluka jewu važiuodamas 

- . . i iug miestą, kad rejkia jam ka nusipirkti; 
IŠ Sa les gaiO. aUimineirjfaapadine kad irjej rejkia re-

N e g i r d ž i u ! Š a u k i a °*'0 *rD* tarkos, arba kito menko dajkto, 
ir ji draugi* wasiuoie palikus namus sx«j-

VienaS. mina su wajkeleįs Jej kurios wiraa bala-
— K o č i a g i r i e s , k a d e81 mutas ir girtuoklis, taj pawina motariaska 

, _. , . , .. , , drauge su wiru watiuotia ant turgaus arba 
kurčias, - atsake kitas balsas. J o a ^ k o deV j o d4bojimo. 

* * 
Trumpi pamokinimai ir rodos, 

Vilnius 1861 
* 

Kodėl, norėdami atstatyti 
valstybe, vokiečiai puolė dirbti, 
o lietuviai vogti? 

Antraštė Lietuvos aide, 
geg. 3 d. 

Patvirtinta teisybė: Tie žmo
nės, kurie miegodami knarkia, 
visada pirma užmiega. 

Tegyvuoja kamuolys ir jo 
teikiami malonumai! Sportas, 
Vilnius 
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JELCINO KELIONĖ 
Į AMERIKĄ 

Ieško pagalbos nusigyvenusiai 
Rusijos federacijai 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

Buvęs Rusijos Federacijos va
das Gorbačiovas neseniai lankė
si Amerikoje pasirinkti dolerių 
savo įsteigtam Maskvoje „Sme
genų" ir Gorbačiovo fondui. De
ja, iš tų surinktų daugiau kaip 
trijų milijonų dolerių eilinis 
Rusijos gyventojas nieko nepa
juto, nes tie pinigai yra Gorba
čiovo nuosavybėje. 

Jam grįžus iš kelionės atgal į 
Maskvą, dabartinis prezidentas 
Jelcinas, nieko nelaukdamas, 
birželio 14 dieną išskrido į 
Washingtoną. Svarbiausias ke
lionės tikslas buvo prašyti 
daugiau pinigų badaujantiems 
gyventojams, už tai siūlant 
sumažinti savo raketas. Gor
bačiovas, naudodamas naują 
strategiją, nutarė nekreipti 
dėmesio į Jelcino viešnagę Ame
rikoje. Jis tuo pat metu išvyko 
5 dienų kelionei į Izraelį. 
Atvykęs į Jeruzalę, tuoj užsidėjo 
, jermulką" ir kartu su rabinu 
Jehuda Gete nuvyko melstis 
prie vakarinės Jeruzalės verks
mų sienos. 

Gorbačiovui lankantis Ameri
koje, buvo ištiestas raudonas 
kilimas, ir įvyko susitikimas su 
kongreso vadais ir prez. Bushu. 
Šis perdėtas jo pagerbimas labai 
nepatiko Jelcinui. Jis už tai 
atsikeršijo, atimdamas jam 
skirtą limuziną ir jį apkaltino 
pagalba teroristams, jam esant 
Sov. Sąjungos prezidentu. Taip 
pat šių dviejų vadų tarpe yra di
delis nesutarimas dėl ameri
kiečių belaisvių, kurie, galimas 
dalykas, dar ir šiandien yra Ru
sijos lageriuose. 

Be kitų oficialių vizitų, Jelci
nas, lankydamas Ameriką, pa
sakė kongreso sesijoje kalbą, 
kurios metu kongreso dalyviai 
atsistojo jį pagerbti, sukeldami 
ovacijas. Jo kalbos svarbiausias 
motyvas buvo — pažadas atsta
tyti Rusiją su kitomis respubli
komis ir galutinai palaidoti ko
munizmą. Tačiau jis kartu per
spėjo, kad 70 metų trukęs koš
maras vėl gali grįžti, jeigu grei
tai nebus gauta didesnė Ameri
kos piniginė ir ekonominė pa
galba. 

Vėliau jis kaltino Gorbačiovą, 
kuris žino, kad Rusijoje yra 
laikomi amerikiečių belaisviai, 
tačiau jis nieko apie tai nesako. 
Jelcinas tiki į abipusį nusigink
lavimą, dėl ko abi pusės liks su 
3,500 raketų. Galutinas nusi
ginklavimas bus pasiektas 2000 
metais. 

Piniginės pagalbos atžvilgiu 
čia yra gana komplikuotas rei
kalas. Pirmiausia pačiai Ame
rikai yra reikalingi pinigai 
išgelbėti savo miestus, kuriuose 
gyvenimas kasdieną darosi blo
gesnis. Bedarbių skaičius žy
miai didėja. Paskaitykite laik
raščius, pažiūrėkite televiziją, 
kad įsitikintumėte šio krašto 
piliečių nesaugumu ir riaušėms. 
Didėja apiplėšimų ir žudynių 
skaičius, kurių policija jau 
nepajėgia sukontroliuoti. Ką 
gali duoti Amerika kitiems 
kraštams ir ką ji nereikalingai, 
neapgalvotai išmeta? Čia į pa
galbą turėtų ateiti visos didžio
sios pasaulio valstybės. 

Jelcinas Washingtone pažadė
jo tęsti savo naują ekonominę 
programą. Rusijos gyventojams 
tų pažadų neužtenka. Jie pyksta 
ant valdžios, kuri dar neįvedė 
jaučiamo ekonominio pagerėji
mo. Niekas nenori tikėti, kad, 
atsistatydinus Jelcinui, vėl įsi
galės komunizmas. Gyventojai 
prileidžia ir bijo naujo autori-
tetarinio režimo su nacionaliz
mu priekyje. Tada Jelcino nusi-
tnnklavimas nustotu sralios. nes 

esamos buvusių Sovietų raketos 
bėl bus atkreiptos į Amerikos 
pusę. 

Šio meto Washingtono pagal
bos Maskvai paketas sudaro 
apie 6.5 bilijonų dolerių, kas 
faktiškai sudaro tik humanita
rinę pagalbą, kurios nepakanka 
patenkinti visų gyventojų. Tuo 
pačiu Jelcinas skatina Ameri
kos privačias kompanijas ir biz
nierius daryti daugiau investa
vimų Rusijoj. Ekonomiškai per
siorganizavusi Rusija padės 
naujų darbų įkūrimui pačioje 
Amerikoje. 

Tačiau čia netikima, kad tik 
viena Amerika gali išgelbėti 
Rusijos respubliką su savo pini
gais. Čia reikalinga visų tautų 
piniginė ir ekonominė parama 
nualintą kraštą grąžinti į 
normalų gyvenimą. 

Birželio 18 dieną, ketvirta
dienį, Jelcinas parskrido namo 
po Amerikos kongreso sukeltų 
ovacijų. Išlipusį iš lėktuvo 
Maskvos aerodrome sutiko 
labai kukliai. Maskvos valdžios 
pareigūnams pareiškė, kad jia 
niekad negali tikėtis gauti tokių 
ovacijų iš Rusijos parlamento, 
kokias jis gavo Amerikoje. Jis 
galėjo su savo pažadais, 
prašymu ir šypsena užkariauti 
Amerikos kongresą, bet jis 
negaus aplodismentų iš 
Maskvos gyventojų, kurie 
klaus, kiek mėsos gaus jų šei
mos šios dienos pietums. 

Kitas Rusijos gyventojas ste
bisi, kodėl Amerikos kongreso 
nariai vienuolika kartų atsisto
jo ir plojo Jelcinui už jo kalbą. 
O ką aš gavau iš to? Aš neran
du į tai jokio atsakymo. 

Šių dieną Rusijos gyventojai 
išdirbo lozungą, įvertinantį jų 
gyvenimą, kuris yra išreiškia
mas keliais žodžiais: gerai-blo-
gai, geriau-blogiau. Tačiau jie 
nieko nemato, kad ši Jelcino ke
lionė jiems atnešė ką nors geres
nio jų kasdieniniame gyvenime. 

Verta pažymėti šios Jelcino 
kelionės metu susitikimo su 
prez. Bushu linksmesnę pusę. 
Amerikoje yra tradicija atvy
kusį kitos valstybės aukštą 
svečią pavaišinti ir pagloboti. 
Prez. Bushas, prieš jam išvyks
tant namo, nutarė jį paplauky-
ti Marylando valstybės upėje su 
63 pėdų ilgumo liuksusine mo
torizuota jachta. Ši jachta 
Amerikos valdžios buvo kon
fiskuota iš narkotikų pirklių 
1980 metais. Ši paskutinė ke
lionė po Ameriką buvo parinkta 
parodyti jos gražius vaizdus. 
Žinoma, Jelcinas to nežinojo. 
Šios kelionės vaišėse dalyvavo 
George Bushas, James Baker, 
Nicholas F. Brady, Robert 
Strauss ir kiti amerikiečių ir 
rusų pareigūnai. Kelionės metu 
upėje amerikiečiai norėjo jam 
parodyti, kas valdžios yra 
daroma pašalinti užteršimui 
Chesapeake Bay vietovėje. Tas 
davė progos Jelcinui paprašyti 
Busho padėti pašalinti masini 
cheminį užnuodijimą Baltijos 
jūros. 

Laivui plaukiant upės pa
krantėse, jį sutiko ir pamojavo 
jo keleiviams gražios moterys, 
kurios atkreipė dėmesį į neilinį 
įvykį ir pasiuntė savo šypsenas 
į praplaukianti konfiskuotą lai
vą. 

(A t ke l t a iš 4 psl.) 

parėmė darželį iš Vilijos Žemai-
taitytės, turėjusios grįžti į 
mokslus, įteikė mokiniams 
darželio baigimo lapelius. 
Darželį lankė Kimberly Adams, 
Kr i s tukas Butkys, Liudas 
Deveikis, Daina Karaliūtė, 
Mindaugas Lapinskas, Birutė 
Pakuckaitė, Vita Reivydaitė, 
Kr i s t ina Serota ir Vilija 
Vaitaitė. 

Pirmo skyriaus mokytojas bu
vo Amandas Ragauskas. Ge
riausi mokiniai buvo Janina 
Griciūtė, Danius Anelauskas, 
Sigita Newsom ir Ievutė Ra
gauskaitė. 

Antro skyriaus mokytoja buvo 
Danguolė Kuolienė. Geriausias 
mokinys buvo Tomas Mikuckis. 

Trečio skyriaus mokytoja 
Gailė Radvenytė. Pirmas moki
nys Aleksas Newsom. 

Ketvirto skyriaus mokytoja 
Aldona Kudirkienė. Geriausi 
mokiniai — Viktoras Karuža, 
Audra Griciūtė ir Povilas Jocas. 

Šešto ir septinto skyriaus 
mokytojos Genė Plukienė ir 
Audronė Žemaitaitienė. Šešto 
skyriaus pirma mokinė Ieva 
Mulokaitė. Septinto skyriaus 
pirma mokinė Vilija Gulbinai-
tė. 

Aštunto skyriaus auklėtoja 
Eugenija Dambra. Pi rmi 
mokiniai: Agnė Baranauskaitė 
ir Povilas Pakuckas. 

Lietuviškai besimokančių 
vaikų klasės mokytojai Dalia 
Jasiukonienė ir Rolandas Ra
gauskas. Pirmi mokiniai: Mi-

chael Ryback, Povilas Žemaitai
tis ir Jackie Ryback. 

Seminaro auklėtoja Regina 
Gasparonienė sveikino savo vie
nintelį mokim Arą Mattį, 
lankiusį seminarą ištisus 
metus. 

Inspektorius Ignas Medžiukas 
buvo pakviesta? įteikti dešimto 
skyriaus atestatus. Dešimtą 
skyrių baigė Romas Kudirka, 
Nerijus Mikalajūnas, Amanda 
Ragauskaitė, Domas Rinke
vičius, Vilija Tompauskaitė, 
Daina Žemaitaitytė ir Vida 
Žemaitaitytė. Visi baigiantieji 
dešimtą skyrių žada seminarą 
lankyti dvejus metus ir įsigyti 
dvylikos metų atestatą. 

Romas Kudirka tarė žodį de
šimto skyriaus vardu, tvirtin
damas jaunesniems, kad verta 
lankyti lituanistinę mokyklą. 
Minėjo, kad dauguma dešim
tokų lanko šeštadieninę nuo 
darželio, o , šįmet prie jų 
prisijungė dar trys mokiniai. 

Maža kas duoda daugiau pasi
tenkinimo kaip matymas kaip 
mūsų vaikai tvarkosi su savo 
paaugliais. 

Doug Larson 

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

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kraipt ts Į Hermis D«cfcys 

M L •585-6624. Nuo 8 ryto iki 6 v.¥. 
Kalbėti lietuviškai 

Rlchard Hanus, adv. 
Imigracijos įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Randoiph, Sufta 2100 

Chicago, II 6O606 
Tol . 312-464-2380 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

At icary ta 7 d ienas savaitėje Dide
lis pas i r ink imas [vairiausių kepinių 
ir namuose gamin to maisto — 

Cater ing 
6 2 1 6 8 . Archer A ve. 

C h i c a g o . IL 6 0 6 3 8 
T a i . 5 8 1 - 8 5 0 0 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedaį 
ir Reikmenys 
Virs 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVYRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5810 8. Pulaskl Rd. 

Phons (312) 581-4111 

Marytė Nevvsom ir Algis Že
maitaitis pranešė Švietimo 
tarybos piešinių konkurso 
laimėtojus. Buvo premijuoti 
visas pirmas skyrius, Ieva 
Mulokaitė, Vita Reivydaitė, 
Albinas Lapinskas, Daiva 
Mattytė ir Mindaugas Lapins
kas. Švietimo Tarybos Rašymo 
konkurse buvo premijuotas 
Nerijaus Mikalajūno dešimties 
puslapių rašinys. Premijuoti 
Dainos Žemaitaitytės ir Aman-
dos Ragauskaitės rašiniai. 

A. a. Onos Razutienės premiją 
(už pasižymėjimą lietuviškoje 
veikloje) velionės duktė 
Danguolė Varnienė įteikė Arui 
Mečiui. 

Amandos Ragauskaitės pa
ruoštos kankliavimo mokinės, 
ketvirto skyriaus Audra Griciū
tė ir trečio skyriaus Aušra 
Venckutė, paskambino kanklė
mis. 

Didelis ačiū visiems, ir 
pasimatysime rudenį mokyk
loje! 

Gailė R. 

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

Kreiptis: Artūras 
Tol . (312)471-8084 

4th OF JULY GREETINGS 
Independence Day Greetings To Ali My VVonderfuI Li thuanian Friends 

Remember T h e Price of Freedom is Sometimes H igh , But Alvvays Worth lt 
. ' Courtesy of 

INDEPENDENT PAVING COMPANY 
Bellwood. Illinois Telephone: (708) 544-7120 

Best VVishes * o Our Many Friends 
For a Sa<e and Happy 

4th of July 
From 

A — B 
WINDOW CLEANING CO. 

»:{312) 939-3646 

Independence Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LEE TELEVISION SERVICE 

(ELECTRONICS) 
5629 W. 63rd St., Chicago, IN. 

T e l . : (312) 561-6300 

Nepriklausomybes. Dienos Sveikinimai 
BROAOWAY AUTO WRECKERS LTD. 

13545 S. Sacramento, BIIM Mand, m. 
(708) 371-9300 

CNcago Phon* (312) 225-7005 
Didehs pasirinkimas -riaukusių auto modelių 
vartotų dalių. Perkame naujų modelių automo
bilius ir laužą. Kalbame lietuviškai. 

Best VVfsties To Ali 
For A Safė And Happy 

4th of July 
Courtesy of 

A FRIEND 
IL 

Best VVishes For A Safe and Happy 
4th of July 

From 
SENTINEL PAINT CO. 
Phone: (3(12) 342-1272 

2301 North Putok i Road 
Chicago, Ml. 

K A S PHARMACHY 
"A Centsible Drug Store" 

We Honor Ali Insurance & VValfare Plans 
Free Neighborhood Prescriptjon 

Delivery Service 
(312)476-6006 
2601 W. 59th 

EDENS OPTICIANS 
4143 W. 63rd St., Chicago, III. 

(312) 585-7800 
5569 W. 95th St., Oak Lawn, III. 

(706) 499-3656 
Prescriptions Filled 
Frames Repaired 

Independence Day Greetings 
To Our Many Friends And Patrons> 

From the 
FULLERTON 6 CAUJFORNIA 

SHELL SERVICE 
Phona: (312) 486-0334 

2811 W. FuHarton, Chicago, IN. 

Best VVishes For A Safe And Happy 
Independence Day 

From 
MARTN MUFFLER SALES 

6547 S. Wa«tarn Ava . , Chicago, IN. 
(312) 737-8200 

"The Muffler Pioneer" 

Kai turėsi apsispręsti, klausk 
patarimo pareigos, o ne aistros. 
Kiek tik gero pasauly padaryta, 
viskas padaryta klausant parei
gos balso, ir kiek tik blogo - vis 
klausant savimeilės balso. 

J. B. Lacordaire 

Best Wishes For A Safe And Happy 
4tfiOt July 

71M 6 arCSTERN 
CURREMCYEXCHANGE 

7054 S. W m i m Ava., Chicago, IN. 
(312)47«-2721 

Checks Casrted — Money Orders 
Westem Union. — License Service 

WESTLAWN CURRENCY EXCHANGE 
VVishes Ali Our Lithuanian Friends 

A Safe and Happy 4th of July 
4021 W. 63rd St. 

Chicago, M. 60629 
(312)767-7636 

Instant RenewaJ of License Platės 
And City Stickers 

Independence Day Greetings 
To Our Many Friends And Patrons 

Courtesy of 
MIDWAY PRARMACY INC. 

Phona: (912) 767-9155 
Dollar Off Wrth Vitamins 

4324 W. 63rd St., Chicago, IN. 

Independence Day Greetings 
DAINA RESTAURANG 

2656 W. 71«t St., Chicago. III. 
(312)434-9666 

Open Tuesday thru Sunday 
8 A M . to 8 P.M. 
Ciosed Monday 

Independence Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAWFORD SAUSAGE CO. 

— Daisy Brand Meat Products — 
Phona: (312) 277-3095 

2310 S. Pulaskl. Chicago, III. 

Independence Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
SLUOGE REMOVAL 

AND SEWER SERVICE 
Phona: (312) 869-5175 

2315 Weat Moffat, Chicago, III. 60647 

Best VVishes Fo$A Safe And Happy 
4thSf July 

From 
MT. GREENWOOD 

HARDUVARE 6 SUPPLY 
3124 W. u i * . Chicago, IN. 

(312)861-9770 

V. T. E L E C T R I C CO. 
L icensed, Insured — Bonde;: 

4 3 8 - 6 9 3 7 
Elektros ir namų apš i ldymo 

sistemų pataisymai 
. Vytautas T a r a s 

OLD FASHIONED CANDIES 
6216C«nnak 

Berwyn, IN. 
(706) 766-6669 

Home of French Cream 
Chocolate Novelttes 

Ali Types of Boxed Candies 

Independence Day Greetings 
From 

RAY'S THE ULTIMATE IN 
AUTO REFINISHING 

4417-19 S. Kadzle, Chicago, m. 
(312) 890-1790 

Domestic & Foreign Body Work 
Insurance Work Invited 

Licensed By City And State 
Kalbame lietuviškai 

M!0WAY CATERING 6 BANOUET HALL 
4222 W. 63rd St. 

Chicago, 1 
(312) 661-4222 

Banquets For VVedJngs And Ali Occastons 
In Your Home Or Our Bancjuet Hali 

Package Plans Avaiiable 

CLASSIFIED GUIDE 
R E A L ESTATE 

Best VVishes To Ali For A 
Safe And Happy <th of July 

From 
LAVttf IANES 

6750 t . Pulaskl 
Chicaao. t*. 

(312) 662-2525 

Best VVishes For 
A Safe And Happy 

4th of July 
From 

MANIK MOTOR SALES 
(312) 889-8887 

1 1800 N. Clcaro Ava. 
Chicago, III. 

Best VVishes For A Safe And Happy 
4th of July 

From 
ELLIS CLEANERS 

3026 E. 91 st. St., Chicago, III. 
(312) 721-6858 

Serving Chicago Since 1934 
VVeddmg Gowns Expertly Dry Cleaned 

And Seated m an Airtight/VVaterproof Chest 
Ideal VVedding Grft! 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 588-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• M L S . Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pens in inkams Nuolaida. 

Ontuį£ 21 
m MIS 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

_2). 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Bus 312-585-6100, res. 312-778-3971 

FIRST RATE REAL ESTATE 
A U Š R A KRIŠČIŪNAITĖ 

P A D A U N O 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, anglų ir 
ispanų kalbomis 
* Nemokamas namų 

įvertinimas 
* Perkame ir 
parduodame namus 

* Apartmentus ir žemę 
* Pensininkams 

nuolaida 
* Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

Malonėkite Kreiptis šiuo telefonu: 
(312)767-2400 

4545 W. 67th Street. Chicago. IL 60629 

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

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

Trt. 376-1882 ar 376-5996 
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsi t 

už apdraudą nuo ugnies ir automobil io 
j a s mus. 

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

3 2 0 8 V j W « 6 t 9 5 t h S t r o t 

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

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licensed. Bonded, Insured 
Nauj i darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
te lės. Karšto vandens tankai, pom
p o s . I šva lome u ž s i k i m š u s i u s 

I vamzdž ius , 
BEN SERAPINAS 708-638-2960 

Dengiami stogai, kalamas 
„s id ing" , bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837 

REAL ESTATE 

-1 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6528 S. Kedzla Ava., 

Chicago, IL 60829 

(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 l i e tuv iška i 
• Nuola :da pensininkams 

ŠIMAITIS REALTY 
Vik toras Šimait is 

I rsna B l l n s t r u b l e n ė 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kedzia Ave. 
Tel. 436-7878 

Gntuifc. KMIEC1K REAlT.cc . 
'ryt 7922 s. Puiask; K.:. 
Z \ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite paduo t i ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. )i 
p ro fes iona l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesional iai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir pr iemies 
čiuose. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3 kamb. m o d e m u s 
butas p irmame aukšte. Marquette Pk. 
apyl. Su šiluma, oro vėsinimu; moderni 
v i ryk la , ša ldy tuvas , ska lbyk la su 
m a š i n o m i s . S u a u g u s i e m s . T e l . 
7 0 8 - 3 6 1 - 5 5 9 4 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMĄ* 

Turiu Chicngos miesto leidimą DuDu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS CUMPUTIS 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 

reikmenis Pasinaudoki te patogiu 

planu at idedant pasir inktus reik

menis ypat inga i p roga i . Pi lnai 

užbaigtų foto nuotraukų aptarna

v imas At idary ta p i rmad ien i ir 

ketvirtadieni vakarais iki 8 valan

dos Antrad. i r trečiad susikalbesit 

l ietuviškai 

3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel. 776-1486 

PLAYHOUS 
A K * L * U * B * A * S 

•-:• Home o f ' A n t r a s Kaimas" ••: 
Sveikiname visus Šokių Šventės proga. Kviečiame pasilinksminti. 

Penktadienį gros ansamblis "THK MUTH.ATORS" 
Šeštadienį gros ansamblis "THK WlLD COYOTES" 

VKIKIA LIETUVOS DAILININKU PARODA. 

Apsidarome 7 v. 
Mu/.ika prasideda 10 v. 

L a u k i a m i Vis i ! 

25 5West69thSt. Chicago. I I . Telefonas: ( 
tw 



TEISINE SISTEMA Laiškas UKAUUAS, penktadienis, 1992 m. liepos mėn. 3 d. 

Los Angeles Jaunimo šventėje „Spindulio" šokėjos atlieka blezdingėlę. 
Nuotr. R. Anelauskienės 

RENGINIAI CHICAGOJE 

Birželio 30-liepos 4 d. PL 
Bendruomenės seimas Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Liepos 3 d. — PL centro ge
gužinė Lietuvių centre, 
Lemonte. 

— IX Išeivijos Tautinių šokių 
šventės šokėjų repeticija Rose
mont Horizon patalpose. 

Liepos 4 d. — Chicagon Tau
tinių šokių šventėn atvykusių 
skautininkų ir kitų skautiškos 
šeimos narių susitiktuvės Jau
nimo centro maž. salėje 10:00 
v.r. Globoja Chicagos skautinin-
kių draugovė. 

— IX Išeivijos Tautinių šokių 
šventės šokėjų susipažinimo 
vakaras Jaunimo centre. 

—Vaidilutės teatro pastaty
mas 7 v.v. Lietuvių centre, 
Lemonte. 

— Lietuvos Vyčių Amerikos 
Vidurio apygardos metinis pik
nikas Stankūnų restorane, Pi-
nes, Indianoje. 

Liepos 5 d. — Iškilmingos šv. 
Mišios 10:30 v.r. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčio
je, Marąuette Parke. 

— Iškilmingos pamaldos 10:30 
v.r. lietuvių ev.-liuteronų „Tė
viškės" parapijos bažnyčioje, 
6641 S. Troy, Chicagoje. 

— IX Išeivijos Lietuvių Tauti
nių šokių šventė 2 v.p.p. Rose-
mont Horizon, 6920 N. Man-
nheim Rd., Rosemont, IL. 

— IX Išeivijos Tautinių šokių 
šventės banketai 6 v.v. Hyatt 
Regency O'Hare, 9300 West 
Bryn Mawr Ave., Rosemont, IL. 

Liepos 10, 11 ir 12 d. -
Brighton Parko Lietuvių festi
valis tarp 4347 gatvių Western 
bulvare. 

Liepos 12 d. — Šv. Kazimiero 
seserų Vasaros festivalis vie
nuolyno kieme. 

Liepos 19 d. — Amerikos 
Lietuvių Tautinės sąjungos 
Chicagos skyriaus gegužinė 
Ateitininkų namų ąžuolyne, 
Lemonte. 

Liepos 26 d. — Anglijos 
Lietuvių klubo gegužinė Šaulių 
namuose. 

— PLC pietūs Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Rugpjūčio 2 d. — „Draugo" 
gegužinė — piknikas tėvų 
Marijonų vienuolyno sodelyje. 

Rugpjūčio 9 d. — Brighton 
Parko lietuvių namų savininkų 
gegužinė Šaulių namuose. 

- J A V LB Vidurio Vakarų 
apygardos v-bos ruošiama gegu

žinė Lietuvių centre, Lemonte. 
— Lietuvių Krikščionių De

mokratų sąjungos gegužinė 
Vlado Šoliūno sodyboje, Le
monte. 

Rugpjūčio 15 d. — „Li-
tuanicos" futbolo gegužinė 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Rugpjūčio 16 d. — Balfo 
gegužinė Jaunimo centre. 

— PLC gegužinė Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Rugpjūčio 23 d. — Ateitinin
kų namų gegužinė Namų sode
lyje, Lemonte. 

Rugpjūčio 30 d. — Lietuvių 
Respublikonų Illinois lygos 
metinė gegužinė Lietuvių 
centre, Lemonte. 

— ,Lietuvių Balso" laikraščio 
gegužinė 1 v.p.p. Grinių sodybo
je, Lockport, IL. 

Rugsėjo 10-13 d. — Santa
ros-Šviesos suvažiavimas Lietu
vių centre, Lemonte. 

Rugsėjo 12 d. — „Antro 
Kaimo" spektaklis 7:30 v.v. 
„Playhouse" patalpose. 

— Second City pasirodymas 
Lietuvių centre, Lemonte. Ren
gia Lietuvių Tarptautinio 
Teatro 1993 m. festivalio Vil
niuje rėmėjai. 

Rugsėjo 13 d. — „Lietuvos 
Aidų" radijo programos geguži
nė Šaulių namuose. 

— „Antro kaimo" spektaklis 
7:30 v.v. „Playhouse". 

— LB Lemonto apylinkės ge
gužinė Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Rugsėjo 19 d. — Kabareto 
vakaras Lietuvių centre, Le
monte. 

— „Antro kaimo" spektaklis 
Playhouse, Marąuette Parke. 
7:30 v.v. 

— „Lietuvos Vaikų viltis" 
org. pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Rugsėjo 20 d. - JAV LB 
Vidurio Vakarų apygardos 40 
metų veiklos Jubiliejinis minė
jimas Lietuvių centre, Lemonte. 

— „Antro kaimo" spektaklis 
Playhouse, Marąuette Parke. 
7:30 v.v. 

— Suvalkiečių draugijos ge
gužinė Šaulių namuose. 

— Sol. Jolantos Staniulytės 
koncertas Jaunimo centre. Ren
gia „Margutis". 

— LB Vidurio Vakarų apygar
dos pietūs Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Rugsėjo 26 d. - PLC Der 
liaus šventė Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Spalio 3 d. — „Antro Kaimo" 
spektaklis 7:30 v.v. „Playhouse. 

— Tarptautinio festivalio va
karonė Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Spalio 4 d. — „Antro kaimo" 
spektaklis 7:30 v.v. Playhouse. 

— Zarasiškių klubo gegužinė 
Šaulių namuose. 

— Šv. Pranciškaus seserų vie
nuolijos rėmėjų seimas Tėvų 
Marijonų vienuolyno patalpose. 
11 vai. r. šv. Mišios už gyvus ir 
mirusius šv. Pranciškaus vie
nuolijos rėmėjus, -as. 12 vai. 
pietūs. 1:30 v.p.p. registracija ir 
posėdis, 

Spalio 9 d. — Akademinio 
Skautų sąjūdžio metinė šventė 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Spalio 10 d. — „Margučio" 
radijo 60 metų sukaktuvinė 
šventė. 

— Akademinio Skautų sąjū
džio metinė šventė Lietuvių cen
tre, Lemonte. 

Spalio 17 d. — „Puota jūros 
dugne", rengiama Chicagos 
jūrų skautų,-čių Lietuvių cent
re, Lemonte. 

— „Lietuvių Balso" laikraščio 
metinė vakarienė Lietuvių Tau
tiniuose namuose 6 v.v. 

Spalio 23-25 d. - Filatelistų 
draugijos „Lietuva" filatelijos ir 
numizmatikos paroda „Lithpex 
XXIV" Jaunimo centre. 

Spalio 25 dL — Jaunųjų talen
tų popietė Jaunimo centre. Ren
gia „Giedra" ir Lietuvos festi
valio pagalbinis komitetas. 

Lapkričio 1 d. — ALSM vai
kų popietė Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Lapkričio 7 d. — Zarasiškių 
klubo metinis susirinkimas 
Šaulių namuose. 

Chicagos Lietuvių Golfo klubo 
pokylis L ie tuv ių centre , 
Lemonte. 

Lapkričio 13-15 d. — „Atei
ties" savaitgalis Jaunimo cen
tre, Chicagoje ir Ateitininkų na
muose, Lemonte. 

Lapkričio 14 d. — LB Lemon
to apylinkės pokylis Lietuvių 
centre, Lemonte. 

— Lietuvių Operos balius, 
Jaunimo centre. 

Lapkričio 21 d. — Lietuvių 
Fondo veiklos 30-mečio sukak
tuvinis pokylis, Martiniąue. 

Lapkričio 28 d. - LSK „Li-
tuanica-Liths" tradicinis poky
lis Lietuvių centre, Lemonte. 

Gruodžio 31 d. — Lietuvių 
Operos Naujųjų ..įetų sutikimas 
Jaunimo centre. 

Prietarai yra skystapročių 
religija. Anonimas 

INTERNATIONAL - _ _ 
TRAVEL CONSULTANTS Z a i i ^ a S ^ 

Organizuojame grupines ir individualias Keikies į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausk>mis kainom.s. 

CAROO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu ( namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

(Atkelta iš 3 psl.) 
gal taip ir nesakiau, bet kad 
Amerikoj ta teisės sistema 
visiškai, visiškai skiriasi nuo 
mūsų, tai taip. 

R. Razgaitienė: Į gerą pusę 
ar į blogą? 

A. Paulauskas: Aš nemanau, 
kad viena kažkuri sistema turi 
daugiau pranašumo už kitą. Čia 
gal turėtų ir ta ir ta sistema 
tarnauti žmogui, kad užtikrintų 
teisėtumą, kad galima būtų pri
imti kuo teisingesnius spren
dimus, kad jokių nebūtų skylių, 
sakykim, o turbūt tokios idea
lios niekas negali sukurti — 
tokios, kad jau būtų visiem. Ma
tyt ir ta ir ta sistema turi 
trūkumų, ir mes, kuriant savo, 
jau galim pasižiūrėti į patirtį 
tų valstybių ir gal nekartoti tų 
klaidų. Sakykim, prokuratūros 
re ika lą Vokietijoj svarstė 
dešimt metų. Ir išspręsta daug 
skirtingiau, negu Italijoj, negu 
Prancūzijoj, negu Ispanijoj, Šve
dijoj. Visur šita teisminė arba 
valdžios sistema yra visai kitaip 
išsikomponavusi skirtinguose 
kraštuose. Man labiausiai pa
t i k o prancūzų garsus tei
sininkas Montesąuieu, kuris 
pasakęs, kad negalima mecha
niškai nė vieno įstatymo per
kelti į kitą valstybę, kad kiek
viena valstybė turi kurti savo 

MOKYKLŲ SUJUNGIMO 
KLAUSIMU 

Pedagoginiame lituanistikos 
instituto žurnalistikos kurse 
buvo dėstoma, kad geras 
žurnalistas vadovaujasi faktais, 
neapsiriboja vienu šaltiniu, yra 
nešališkas, objektyvus ir skaity
tojui pristato visas žinių objekto 
puses. 

Birželio 25 d. teko skaityti 
straipsnį apie Kristijono Done
laičio ir Dariaus Girėno 
lituanistinių mokyklų susi
jungimo klausimą. Skaityda
mos pastebėjome, kad straipsnis 
buvo vienpusiškai parašytas, 
neatsižvelgiant į Kr. Donelaičio 

įstatymus, kurie atitinka to 
krašto papročius, žmonių būdą, 
pagaliau gamtą, klimatą ir visa 
kita. Tik tada tas įstatymas 
turės dvasią, kuri tiks šitai tau
tai. Ir matyt toks įstatymas yra 
labiau priimtinas tai pačiai 
valstybei, tai pačiai tautai, kuri 
jį vykdo. O kai mes perkeliam 
kažkokius tai įstatymus mecha
niškai, nukopijuojam, jie turbūt 
nelabai ir prigyja, užtat gal ir jie 
yra nevykdomi. 

R. Razgaitienė: Ačiū už 
pokalbį ir linkiu daug sėk
mės , atstatant te i sę ir tei
s ingumą Lietuvoje. 

U M TORVIL LTD. 
L i T H U A N l A N P A R C E L S E R V I C E 
New prices for packages! 

Seasonal discount 12% for all products frcm the 
"TorviT-92 catalogue 

8ELF PACKED PARCELS [AIR OR BOATJ 
THE MO*T ATTKACTIVE LOW PRICES 

$ 1 * 8 0 Lb. 
' * Rus *«rvlc« ehargv ' 

D e a r cli«A-it! W^e a r e trie o n l y 
P A R C E L S E R V I C E 
w h e r e y o u c a. n s e n e i 

M O R E f o r L E S S ! 
CftLL T O l l . FREE CANADA 1-800-661-0210 

U.S.A. 1 -800-972-9284 or 1-800-932-7995 
PAu/iriA H—«omm«3a—>8*a.um«7.numni.OMUO — s*»i 
VMUAUM m n K t r 404 noncasvtfM Ava.. Toroms. OnHrto kMR 2MS 

Tu.' <41«) 7M4320 Far (411) T U M I 
T« • (411) m t o P K (41>) m mo 

M C . HaadO*c*?i»Wa*t Chicago A»..Cnicago.a.eM22 fttMMMl <J11)27*0*7J 
U . O . A . Įrooct, Rąą —TERPOSTMIR 10SS Brooa—r. BuHMO, N Y. 1421? Į g " f g B 

TAUTIEČIŲ* VYKSTANČIŲ Į UETUVĄ, DĖMESIUI! 
Bendra Lietuvos-JAV įmonė „Vytaras", vienintelė Hyundai 
automobilių parduotuvė Lietuvoje, pristato naujus 1992 Sonata ir 
Pony/Excel automobilius. 

• Automobiliai atvežami iš Pietų Korėjos 
• Automobiliai specialiai pritaikyti Ryrų Europos klimatui ir 

benzinui > 
• Visi automobiliai su garantija ir garantiniu aptarnavimu 
• Mechanikai ir „management* apmokyti Amerikoje. 

Taip pat parduodami nauji visų modelių džypai, „4-wheet drive" 
su dyzeliniais varikliais. Nupirkti automobiliai gali būti Jums pri
statyti į Lietuvą aerouoste arba bet kur Lietuvoje. 
Visais klausimais prašome kreiptis į: 
Aras Intarnatlonal, Inc. (Authorized Hyundai Automobile 
Distributor in Lithuania) 
Melbourne. Florida, Tai. 407-728-8467, Fax 407-727-2855 

arba 
„Vytaras" (Authorized Hyundai Automobile Dealer), 
TEL. 42-6443, 44-48-85 

Perkant tiesiai iš platintojų sutaupysite pinigų! 

•S28 South 7ttn AventM 

Telefonas (704) 430-7272 

223 K«*v«rt»ų oatv* 
Vilnius, Lietuva 
Telefone* 350-115 Ir 774-392 

PRIMENAME: Lietuvoje labai laukiami Jūsų siuntiniai 
PATARIAME: kreiptis tik į BALTIA EXPRESS 
TEIGIAME: vienintelė ir seniausia kompanija patikimiausiai pristatanti 

Jūsų siuntinius 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
SUBSICMARY OF AMBER GROUP PRES. VIDMANTAS RAPSYS 

« 

TIK 90 et. UŽ SVARĄ, VIRŠ 80 sv. 
$1.00/sv. IKI 80 sv. 

— APDRAUDŽIAME, PAKUOJAME, PAIMAME IŠ NAMŲ 
— SIŲSKITE VISKĄ, NAUJĄ IR NAUDOTĄ: RŪBUS, MAISTĄ, 
VAISTUS, BALDUS IR AUTOMOBILIUS 

LAIVO KONTEINERIS IŠPLAUKIA LIEPOS 15 d. 
MŪSŲ SUPAKUOTI TIK GERIAUSIŲ AMERIKIETIŠKŲ PRODUKTŲ 
MAISTO SIUNTINIAI YPAČ LAUKIAMI LIETUVOJE 40 sv. TIK $85.00 

EXPRESS ORO CARGO SIUNTOS KAS TREČIADIENI 
ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS 

3782 W. 7»th St. 
CMICAOO , IL 40482 

SKAMBINKITE NEMOKAMU TELEFONU 
1-4O0 SPARNAI (1^00-772-7424) 1—312-244-444S 

Chicagoje Ir apylinkėse paimam I i namų 

mokyklų vadovybę bei moky
tojų tarybą. Esame mokytoja
vusios Donelaičio mokyklose 
ketverius metus ir gerai pažįs
tame mokyklų sujungimo rūpes
tį. Kai pradėjome šį klausimą 
svarstyti, supratome mokyklų 
sujungimo pravartumą. Tačiau 
mes, mokytoja i , nebuvome 
informuojami, ir daug kartų 
buvo apsilenkta su mokytojų 
taryba. Ne kartą mums buvo 
tėvų paaiškinta, kad „Lituanis
tinė mokykla yra tėvų (o ne 
mokytojų...)". Pravartu pa
minėti, kad visi , išskyrus vie
ną mokytoją, ketina sugrįžti 
ateinančiais metais ir toliau tęs
ti švietimo darbą Kr. Donelaičio 
mokyklose. 

Reikia pastebėti, kad straips
nyje nebuvo paminėta, kad šiuo 
metu yra b a n k e užšaldyt i 
Donelaičio mokyklų pinigai. 
Dabar nėra įmanoma atsiskai
tyti už šių mokslo metų mo
kyklos nuomą, už metraščio ir 

„Pirmųjų žingsnių" laikraštėlio 
spausdinimo išlaidas ir moky
tojų algeles. Komitetui, kuris 
nusprendė užšaldyti šiuos pini
gus, priklauso trys (iš keturių) 
nariai, kurie gegužės mėnesį 
raštiškai pareiškė, kad jų vaikai 
išstoja iš Donelaičio mokyklų. 
Tie patys asmenys, posėdžiavę 
Seklyčioje birželio 7 d., išrinko 
save naujuoju Kr. Donelaičio 
mokyklų tėvų komitetu. Toks 
elgesys nėra nei logiškas, nei 
sąžiningas. Tuo pačiu norime 
pabrėžti, kad didesnė dalis 
pinigų, kurie šiuo metu yra 
neprieinami, buvo sukelti prieš 
daugelį metų Donelaičio mo
k y k l o s vadovė l ių leidimo 
fondui. 

Mums, baigusioms Kr. Done
laičio mokyklas ir jose išdirbu
sioms ketverius metus, yra 
liūdna. Galų gale tik mūsų vai
kai nukentės. 

Vida Brazaitytė ir 
Rima Polikaitytė 

A.tA. 
JONAS ŽOSTAUTAS 

Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau Chicagoje. 
Mirė 1992 m. birželio 30 d., sulaukęs 80 m. 

amžaus . 

N u l i ū d ę liko: ž m o n a , d u k t ė ir s e s u o . 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-0852 

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

L 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų te le fonas : 7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

Chicago, Il l inois 60629 
M312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hil ls, Ill inois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Il l inois 60650 
708-652-1003 

Laidotuv ių namai Chicagoje ir pr iemiesč iuose . 

V i s u s la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l - (312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



8 DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. liepos mėn. 3 d. 

x Ry to j JAV-bių Nepri
k lausomybės šventė visiems 
privaloma švęsti. „Draugas" 
šiandien, liepos 3 d., penkta
dienį, išeina su Kultūriniu prie
du. Penktadienį „Draugo" re
dakcija ir administracija ne
dirbs. Šeštadienį visa įstaiga 
bus uždaryta. Pirmadienį, liepos 
6 d., redakcija, administracija ir 
spaustuvė dirbs kaip visomis 
dienomis ir išleis antradienio, 
liepos 7 d., laidą. 

x R a s a Eugenija Veselkai-
tė iš Detroito susižiedavo su dr. 
Eriku Vasiliausku iš Chicagos. 
dabar gyvenančiu ir specialybę 
darančiu Los Angeles. Vestuvės 
numatomos šių metų lapkričio 
7 d. Detroite. 

x Našlių, našliukų ir pa
vienių klubas turės gegužinę 
liepos 12 d. Šaulių namuose. 
Pradžia 12 vai. po pietų. Bus 
gardus maistas, smagi muzika 
ir atsigaivinimui gėrimai. Pra
šome visus dalyvauti ir smagiai 
praleisti laiką. 

x Alvydo Pakarklio Kera
mikos paroda yra Lion Frame 
galerijoje, 3125 W. 71 St., Chica-
goje. Dailininkas gyvena dr. J. 
Adomavičiaus namuose ir žada 
dešimt dienų badauti, kad būtų 
iš Lietuvos išvesta rusų ka
riuomenė. 

x Klaipėdos „Vėtrungės" 
šokio ansamblyje šoka III ir 
IV kurso studentai, kurie su 
šiuo ansambliu yra aplankę 
Kauną, Vilnių, Rygą, Alytų ir 
kitus miestus. Beveik visi šie 
studentai pradėjo šokti nuo 
mažens, o dabar lanko Klaipė
dos konservatoriją ir studijuoja 
choreografijos specialybę. Su 
jais galima susipažinti. 

x Atvykusieji į Liet. Bendr. 
seimą ir Tautinių šokių šventę 
kviečiami atsilankyti į Liet. 
Dailės muziejų Lemonte, kur 
dabar vyksta šios parodos: 
Lietuvos liaudies meno, Vil
niaus grafikos ir akvarelės, A. 
Kezio fotografijų, tautodailės ir 
kt. Muziejaus vai. šią savaitę: 
12-5 v. p.p. Tel. 708-257-2034. 

(sk) 

x Playhouse k lubas svei
kina visus Šokių Šventės proga 
ir kviečia visus pašokti ir pasi
linksminti. Penktadienį gros 
ansamblis „THE MUTILA-
TORS". Šeštadienį gros an
samblis „THE WILD 
COYOTES". Laukiami visi! 

(sk) 

x Talman 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 „Vaidilutės" teatras vai
dins P. Vaičiūno komediją „Pat
riotai" liepos 4 d., šeštadienį, 
8 v.v. Pasaulio Lietuvių centre. 
Lemonte. Bilietai po S5 gau
nami prie įėjimo. 

(sk) 

x Chicagos paš to centrinės 
įstaigos viršininko asistentas 
Lawrence Gordon atkreipė savo 
dėmesį į pasitaikančius dažnus 
nenormalumus „Draugo" dien
raščio pristatyme mūsų skai
tytojams. Jis mūsų administra
cijai pažadėjo, kad laikraščio 
pristatymas tuoj pagerės, ir 
pripažino, kad buvo nemaža 
padaryta klaidų ir nerūpes
tingumo iš pašto tarnautojų pu
sės. Chicagos centrinis paštas, 
į kurį kas vakarą yra prista
tomas „Draugas", šiuo metu 
baigia savo persitvarkymus,nes 
pereis į naujas patalpas. Mums 
pažadėta, kad jie savo pareigas 
atliks geriau ir antros klasės 
pašto tarnyboje nebeturėtų būti 
tų nesusipratimų, kurie buvo su 
mūsų skaitytojais iki šiol. 

x Lietuvių Tautinių šokių 
p rog rama prasidės sekma
dienį, liepos 5 d., Rosemont 
mieste, Horizon salėje, 2 vai. po 
pietų. Į šventę nuvažiuoti bus 
galima automobiliais ir spe
cialiais autobusais. Bus apie 
2000 šokėjų ir labai daug žiū
rovų, nes taut in ia i šokiai 
parodomi t ik retkarčiais 
masiniu būdu — šokant šokė
jams. 

x LKVS Ramovės Chica
gos skyriaus ramovėnai rengia 
tradicinę-metinę išvyką liepos 
12 d., sekmadienį, į Internatio
nal Frienship Garden Michigan 
City, Indiana, prie Nepriklau
somos Lietuvos prezidentų eglių 
ir jų garbei pastatytų pamink
lėlių. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. Išvykos atidarymas 
12 vai. Chicagos laiku, pake
liant mūsų tautinę vėliavą. 

x Chicagos South West 
skyriaus seniorų piknikas bus 
liepos 8 d., trečiadienį, McKin-
ley Park, prie Archer ir Western 
gatvių. Valgis, gėrimai ir kiti 
įvairumai — veltui. Pradžia 9 
vai. ryto. Visi lietuviai seniorai 
kviečiami dalyvauti. 

x TRANSPAK siunčia siun
tinius, baldus; parūpina butus, 
automobilius, traktorius. Per 
vedam dolerius. Transpak, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Kaip ir anksčiau, Atlanta 
laukia Jū sų siuntinių į Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, BL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 

x Padėki te vargstant iems 
Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus— 
$100.00 „Žaibas" 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, 111. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

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. 312-326-2724. Pri
imamos rezervacijos. Iki pasi
matymo! 

(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. 

„ L i e t u v o s " ansambl io , kurio nuotrauką čia matome prie Trakų ežero, spektakliai prasideda 
liepos 8 d., trečiadienį, 8:30 vai. vak., Drury Lane Oakbrook Terrace teatre, ir tęsis iki liepos 
19 dienos sekmadienio imtinai. Ansamblyje daiyvauja 30 artistų. „Lietuvos" spektakliai bus 
kiekvieną trečiadienį 8:30 vai. vak., ketvirtadieniais 2 vai. po pietų ir 8:30 vai. vak., penkta
dieniais 8:30 vai. vak., šeštadieniais 6:00 vai. vak. ir 9:30 vai. vak., o sekmadieniais 2:30 vai. 
popiet ir 7:00 vai. vakare. Vaikai iki 14 metų leidžiami veltui, jei eina kartu su tėvais. Bilietai 
gaunami paskambinus teatro telefonu: 1-708^300111. Galima naudoti ir kredito korteles. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ PREKYBOS 

RŪMŲ UŽMOJAI 
IR DARBAI 

Lietuvių Prekybos rūmų 
metinis banketas įvyko š.m. 
gegužės 17 d. Gražiai išpuoštoje 
Martiniąue pokylių salėje susi
rinko 350 Prekybos rūmų narių 
bei svečių pabendrauti ir pasi
linksminti. Banketo rengimo 
komiteto pirmininkas adv. Ro-

x I r e n a L u k o š e v i č i e n ė , 
PLB valdybos vicepirmininkė 
kultūros reikalams ir PLB 
seimo kultūros komisijos pirmi
ninkė, suorganizavo kultūros 
reikalų simpoziumą. Simpoziu
mas įvyko ketvirtadienį, liepos 
2 d., 3 vai. popiet. Jame kalbėjo 
Lietuvos ministeris Darius Kuo
lys, Dalia Viskontienė, Danutė 
Bindokienė, Elena Aglinskienė. 
Simpoziumui vadovavo Irena 
Ross. 

x Ritonė Rudai t ienė iš Oak 
Lawn, 111., a.a. tėvelio Tonkūno 
prisiminimui „Draugo" para
mai atsiuntė 100 dol. čekį. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

x Geros išvaizdos, aukšto
ka, išsilavinusi moteris, ieško 
gyvenimo draugo, pensininko 
amžiaus, nerūkančio. Rašyti: 
P .R, P.O. Box 29128 Chicago, 
IL 60629. Į r a š a n t ir te l . 
numerį. 

(sk) 

x Stasė ir Česlovas Olšaus
kai (IL), a.a. Vlado, Eleonoros ir 
Audronės Garbenių šeimos at
minimui paaukojo 1000 dolerių 
IX Tautinių Šokių Šventei. 
Šventės garbės mecenatams po
nams Olšauskams nuoširdžiai 
dėkoja lėšų telkimo komisija. 

(sk) 

x „Lion F r a m e " galerijoje 
(sav. L. Narbutis), 3125 W. 71 
St., Chicago, vyksta Lietuvos 
dailininkų spalvotos grafikos ir 
Alvydo Pakarklio keramikos 
darbų paroda. Lankymo vai. šį 
savaitgalį: ketvd. 12-8 v.v., 
penktd. 10-6 v.v., šeštd. 9-4 v. 
p.p. Tel. 312-778-6322. 

(sk) 

x Akcijų, bonu bei kitų ver
tybių p i rk ime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andr iu s Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod 
man & Renshaw, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

A R A S R O O F I N G 
Arvydas Kl«la 

Dengiame Ir taisome 
visų rūsių stogus 
Tel. 708 2 5 7 0 7 4 6 

Skambinti po 6 v.v. 

bertas Zapolis atidarė pobūvį, 
sveikindamas visus dalyvius ir 
džiaugdamasis, kad šio banketo 
nuotaika tikrai linksma, nes 
Lietuva atgavo laisvę. Banketo 
vadovė, Standard Federal 
Banko vyr. viceprezidentė Rūta 
Juškienė pabrėžė, kad banketas 
turi ir svarbesnį tikslą — kiek
vienais metais Prekybos rūmai 
pagerbia iškilų asmenį už 
nuopelnus Lietuvai ir lietuvių 
visuomenei, taip pat įteikia 
stipendijas lietuvių kilmės stu
dentams. Sveikindamas banke
to dalyvius, Lietuvos gene
ralinis konsulas Vaclovas Klei
za pažymėjo svarbų Prekybos 
rūmų vaidmenį Lietuvos eko
nominio gyvastingumo atkū
rime. 

Prekybos rūmų naujasis 
pirmininkas Dovydas Macke
vičius, kuris taip pat yra Stan-

x BALTIA EXPRESS ir to
liau siunčia skubiai ir pati
kimai siuntinius į Lietuvą. 
Žiūrėkite reklamą „Draugo" vi
duje, arba skambinkite nemo
kamu tel. 1-800£PARNAI ar
ba 1-800-772-7624. 

(sk) 

x „SAGIL'S restoranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gaidžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liutikienė i r L Naujo-
kienė. „SaguV, 6814 W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel. 
708-5980685. 

x Richard Hanus, advoka
tas, imigracijos įstatymų žino
vas, 205 W. Randolph, Suite 
2100, Chicago, IL 60606, tel. 
312-464-2380. Pirma konsulta
cija — veltui. 

(sk) 
X ROMAS PŪKŠTYS, 

Transpak firmos savininkas 
vėl vyksta į Lietuvą liepos 
gale. Pinigai parvedami dole
riais pasieks jūsų artimuosius 
liepos mėn. Atsiskaityti iki 
liepos 14 d. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų samus Chicago
je ir apylinkes*. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Runas 
Stankus, tel. (312) 5865959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokejimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI7-7747. 

(sk) 

dard Federal banko prezidentas, 
savo žodyje pristatė Lietuvių 
Prekybos rūmų užmojus: ska
tinti ekonominį bendradarbia
vimą tarp Lietuvos ir JAV, su
daryti sąlygas lietuvių prekybi
ninkams Lietuvoje ir Ameriko
je glaudžiai dirbti ir vienas kitą 
remti, kelti lietuvių preky
bininkų profesionalinį lygį 
Lietuvoje ir Amerikoje, atkreip
ti JAV ir kitų pasaulio tautų 
dėmesį į Lietuvos reikalus. Mac
kevičius pabrėžė, kad šie 
užmojai yra tiek pat aktualūs 
šiais laikais, kaip prieš 60 metų, 
kai jo senelis Justinas Mac
kevičius Sr. buvo vienas iš 
Prekybos rūmų steigėjų ir 
pirmasis Prekybos rūmų pirmi
ninkas. J i s užtikrino, kad 
Prekybos rūmai ir toliau tęs 
pastangas šiuos užmojus atlikti. 

Mackevičius pasidžiaugė, kad 
Prekybos rūmų 1992 m. „Man 
of the Year" žymuo skiriamas 
tikrai nusipelniusiam asmeniui 
— kongresmanui Richard Dur
bin. Pristatydamas kongres-
maną Durbin, Mackevičius 
pažymėjo, kad jis yra ne tik 
efektingiausias ir stipriausias 
Lietuvos rėmėjas JAV kongre
se, bet taip pat vienas veik
liausių ir svarbiausių JAV At
stovų rūmų narių. Tuo visi 
lietuviai gali tikrai pasididžiuo
ti. Banketo dalyviai patvirtino 
Mackevičiaus žodžius, pagerb
dami kongresmaną Durbin šil
tais ir gausiais plojimais. 

Priimdamas „Man of the 
Year" žymenį, kongresmanas 
Durbin padėkojo Prekybos rū
mams ir banketo dalyviams už 
jam suteiktą garbę ir už nuošir
dų priėmimą. Jis sveikino visus 
lietuvius už ištvermę ir ryžtą, 
kovojant už Lietuvos laisvę, bet 
pažymėjo, kad laisvės kova dar 
nebaigta; Lietuva neturės tikros 
laisvės, kol joje viešpataus rusų 
kariuomenė. Jis pažadėjo 
nepailstamai dirbti dėl ka
riuomenės išvedimo iš Lietuvos. 
Kongresmanas Durbin įspėjo, 
kad Lietuvai gresia pavojus ir iš 
vidaus. Yra nepaprastai svarbu, 
kad lietuviai ir Lietuvoje, ir 
Amerikoje vieningai dirbtų, at-
statydami tautos politinę bei 
ekonominę santvarką. Jis ap 
gailestavo, kad būtų neapsako
mai tragiška, jeigu po tokios 
kruvinos kovos atgavusi laisvę, 
Lietuva vėl ją prarastų. Kong
resmanas Durbin ypatingai ska
tino Prekybos rūmų stipen
dininkus ir apskritai lietuvišką 
jaunimą įsijungti į Lietuvos 
laisvės išlaikymo darbą. 

Stipendininkus pristatė ir 
stipendijas įteikė Antanas 
Rudis, Jr. ir Rūta Juškienė. 
Šiais metais stipendijas gavo 
Mary Elizabeth Cellan, John C. 
Cuthbertsont, Elena Rūta Tijū-
nėlytė ir Amy M. Nebrieza. 

Baigiant banketo oficialią 
dalį, visi dalyviai, solisto Algir
do Brazio vadovaujami, sugie
dojo „Lietuva brangi". 

Rūta Jušk ienė 

KELIONĖ 
PAS PROTĖVIUS 

Birželio 9 d. Liucija Hoff-
manienė, „Lietuvos Vaikų 
Vilties", komiteto savanorė, 
suorganizavo išvyką į Brook-
fieldo zoologijos sodą. Oras pasi
taikė labai geras, dėlto ir 
kelionė buvo linksma. Važia
vome Dalios Cerauskienės auto-
mobilu, į kurį tilpo net 12 
žmonių. Visi buvo geros nuo
taikos, dainavo. Dainas pravedė 
ir labai puikus muzikos vadovas 
mažasis Mindaugas. 

Zoologijos sodas labai didelis, 
dėl to, kol viską apžiūrėjom, 
nepastebimai prabėgo 6 valan
dos. Pamatėme daug žvėrelių, 
labai patiko visa aplinka. 
Tačiau turbūt didžiausią įspūdį 
visiems paliko tropikai. Pabu
vojome Pietų Amerikoj, Azijoj ir 
net Afrikoj. Visur vis kitokia 
gamta, kitokie gyvūnai. Ilgiau 
pabuvęs tikrai pradedi galvoti, 
kad esi toje šalyje. Afrikoj 
turėjome ir nuotykių. Vienam 
berniukui iš rankų išsprūdo 
knyga ir nukeliavo pas 

' si 
Kongresmanas Richard Durbin priima Lietuvių Prekybos rūmų „Man of the 
Year" žymenį iš Dovydo Mackevičiaus, Prekybos rūmų pirmininko ir Stan
dard Federal Banko prezidento. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

beždžionę. Tai ta gudruolė, 
užuot ją suplėšius, ėmė skaityti, 
Toks jos poelgis susilaukė 
didelio pasisekimo. Iš visų pusių 
pasigirdo juokas ir foto aparatų 
spraksėjimas. 

Ši išvyka mus nuvargino, bet 
kartu ir pradžiugino. Alkį 
malšinome sumušt inia is , 
troškuli — ledais ir vaisiais. Pri
sidarėme nuotraukų, kiekvie
nas vaikas prisiminimui gavo 
po atvirutę su savo pasirinktu 
žvėreliu. 

Mes labai dėkojame Liucijai ir 
Dalei, kurių dėka taip linksmai 
ir nepamirštamai praleidome tą 
dieną. Taip pat reiškėme nuošir
džią padėką S. Virpšai, V. Len-
kevičienei ir M. Jakštienei už fi
nansinę paramą šiai išvykai. 

Ne visi vaikai važiavo kartu. 
Viena mergaitė yra ligoninėj, 
kita tik grįžusi, ir ši kelionė 
būtų jai per sunki. O dar kiti 
zoologijos sodą jau buvo aplankę 
su Elena ir Albinu Hoffmanais, 
kuriems mes taip pat nuošir
džiai dėkojame. 

Ilona Stanevičiūtė 

ĮDOMI KELIONĖ LAIVU 

Išaušo puikus ir saulėtas 
birželio 24 d. rytas. Ši diena Šv. 
Jono diena. Chicagoje tos dienos 
rytą žmonės būreliais rinkosi į 
Seklyčią, bet ne joninių švęsti. 
Jie buvo susiruošę plaukti lai
vu „Spirit of Chicago" Michigan 
ežeru. Kelionę surengė Vyres
niųjų lietuvių centras, o jai 
puikiai vadovavo Elena Siru
tienė. Į šią kelionę buvome 
pakviesti ir mes, vaikai ir jų mo
tinos iš Lietuvos, atvykę gydy
tis į Shriners ligoninę. 

Kelionė laivu paliko didelį 
įspūdį. Mes ne tik skaniai papie
tavome, pasiklausėme puikios 
muzikos, bet ir žavėjomės įspū
dingai atrodančiais dangorai
žiais, grožėjomis Michigan ežero 
vandens platybėmis, prime
nančiomis gimtąją Baltijos jūrą, 
kvėpavome gaiviu oru, maloniai 
tarpusavyje bendravome. Visų 
nuotaika buvo puiki. Ir kuomet 
muzikinę programą vedantie
ji pasveikino Jonus ir Janinas 
ir visiems laivo svečiams prista
tė vaikučius iš Lietuvos — 
Silviją, Lidiją, Kęstutį ir Min
daugą, tuomet mums buvo iš 
tiesų labai smagu, kad mažos 
Lietuvos vardą išgirdo daug 
įvairių tautybių žmonių, plau
kusių kartu su mumis. Tai buvo 
puikus siurprizas ne tik vardu
vininkams — Jonams ir Jani-
noms, bet ir mūsų vaikučiai 
buvo maloniai nustebinti. Dvi 
valandas trukęs plaukiojimas 
prabėgo nepastebimai greitai, 
suteikęs mums ir mūsų vai
kams daug teigiamų nuotaikų, 
praplėtęs mūsų kuklias žinias 
apie išeivijos lietuvių sostinę 
Chicagą. 

Esame be galo dėkingi JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkei Birutei Jasaitienei, 
renginio vadovei Elenai Siru
tienei ir koordinatorei Teresei 
Drūtytei-Šoliūnienei už turinin
gai suorganizuotą išvyką. Mus 
grupė šiltai priėmė į savo tarpą 
ir visą kelionės laiką maloniai 
su mumis bendravo. 

I rena Aleksandravičienė 
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