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Danijos karalienė 
Lietuvoje 

Penktadienio žinios iš Lietuvos 
Vi ln ius , liepos 31 d. (Elta) -

Šiandien į Lietuvą atvyksta Da
nijos karal ienė. Jos didenybė 
Danijos karal ienė Margreth U 
labai laukia vizito į Lietuvą, pa
reiškė Aukščiausiojoje Tarybo
je įvykusiame brifinge Danijos 
karalystės nepaprastasis ir įga
liotasis ambasadorius Lietuvo
je Birger Dan Nielsen. 

Karalienę lydės jos vyras prin
cas Henr ikas ir vyriausiasis sū
nus, sosto įpėdinis princas Fre
derikas. Delegacijoje — Danijos 
užsienio reikalų ministras Uffe 
Ellemann-Jensen, kiti aukšt i 
pareigūnai . Beje, tarp jų bus 
konsultacinio komiteto, kuris 
rūpinasi pagalba kitoms vals
tybėms (ir Baltijos šalims) pir
mininkas , ivesticijų banko, ku
r i s r e m i a Danijos-Lietuvos 
bendras įmones, atstovas. 

Vakare svečių namuose bus 
surengt i oficialūs pietūs kara
lienės garbei. 

Šeštadienio rytą Danijos ka
ral ienė apsilankys Kalvarijų 
turgavietėje. Kaip pasakė am
basadorius B.D. Nielsen, Jos 
didenybė nori pamatyti , kaip 
veikia Lietuvos ekonomika, su
sitikti su prekeiviais. Vėliau ji 
dalyvaus Danijos buitinio di
zaino parodos atidaryme „Ar
kos" galerijoje, lankysis Arki
katedroje, apžiūrės karališkąją 
koplyčią, archeologinius kasinė
j imus. Tai jai bus labai įdomu, 
nes jos didenybė yra studijavusi 
archeologiją. 

Karal ienė ir jos gausi palyda 
lankysis Trakuose, ten pietaus, 
po to apžiūrės vieną iš privačių 
ūkių. Šeštadienį 10:40 v.v. kara
lienė išvyks iš Lietuvos. 

T r y s nauj i min i s t ra i i r 
v i e n a n a u j a minis te r i ja 

Liepos 30 d. Aukščiausiosios 
Tarybos sesijoje Lietuvai prisie
kė t r y s nau ja i p a s k i r t i 
minis trai . 

Socialinės apsaugos minis t ru 
paski r tas Teodoras Medaiskas, 
iki šiol dirbęs šios ministerijos 
skyr iaus viršininku. Gimė Vil
niuje 1951 m. 1973 m. baigė Vil
niaus universiteto matematikos 
fakultetą. Dirbo liaudies ūkio 
planavimo mokslinio tyrimo 
ins t i tu te , dėstė Valstybinėje 
konservatorijoje, Vilniaus uni
versiteto Ekonominės kiberneti
kos ka tedroje . Ekonomikos 
mokslų kandidatas, docentas. 

F inansų ministru paskir tas 
Audrius Misevičius, iki šiol 
dirbęs socialinės apsaugos mi
nistro pavaduotoju. Gimė 1959 
m. Lazdijų rajone, Leipalingyje. 
1982 m. baigė Vilniaus univer
siteto finansų ir kredito fa
kultetą, buvo paliktas šioje ka
tedroje kaip stažuotojas, vėliau 
— asis tentas . Nuo 1990 m. So
cialinės apsaugos ministro pa
vaduotojas. Ekonomikos mokslų 
kandidatas . 

Ministru be portfelio Rytų po
litikai paskirtas Aukščiausio
sios Tarybos deputatas, užsienio 
reikalų ministro pavaduotojas 
Ged iminas Šerkšnys. Gimė 
1948 metais. 1972 m. baigė 
Kauno medicinos institutą, bio
fizikas. Dirbo fizikinių tech
ninių energetikos problemų in
st i tute, širdies ir kraujagyslių 
sistemos fiziologijos ir pato
logijos mokslinio tyrimo insti
tute, „Baltic Amadeus" įmo
nėje. 1990 m. išrinktas Lietuvos 
parlamento deputatu. Nuo 1991 

metų — Užsienio reikalų minis
tro pavaduotojas. 

Sesijoje pr i imtas nutar imas 
Lietuvos respublikos prekybos 
ir mater ial inių išteklių mi
nisteriją reorganizuoti į Lie
tuvos respublikos pramonės ir 
prekybos ministeriją. 

M e d i n i n k ų t r a g e d i j o s 
m e t i n ė s 

Liepos 31 d., š v e n t o m i s 
Mišiomis Vilniaus arkikatedro
je prasidėjo Medininkų tragedi
jos metinių minėjimas. Antakal
nio kapinėse prie žuvusių Tėvy
nės gynėjų amžino poilsio vietos 
stovėjo garbės sargyba, buvo pa
dėta gėlių, uždegtos žvakės, 
skambėjo gedulo muzika. Pirmą 
valandą popiet Medininkuose, 
kur prieš metus buvo žvėriškai 
nužudyti mūsų pasienio sargy
biniai ir mui t in inkai , įvyko 
gedulo mit ingas. 

A m e r i k o s p a g a l b a L ie tuvos 
e n e r g e t i k a i 

JAV paskyrė 220,000 dol. 
Klaipėdos naftos terminalo pro
jektavimui ir statybos priežiū
rai. Tai numaty ta ekonominės 
ir finansinės pagalbos sutarty
je, kuri liepos 31 d. pasirašyta 
Vilniuje, Lietuvos energetikos 
ministerijoje. K a r t u pasirašyta 
ir techninio-ekonominio bendra
darbiavimo su tar t i s tarp termi
nalo statybos atsakovo — valsty
binės Klaipėdos naftos ekspor
to įmonės ir J A V projektavimo 
firmos „Floor Daniel Williams 
Brothers", turinčios tokių darbų 
didžiulę patirtį. 

T a r d y m a s a t n a u j i n t a s 

Lietuvos Respublikos Gene
ralinis prokuroras A. Paulaus
kas pranešė E l t a žinių agentū
rai, kad Lietuvos masinės infor
macijos priemonės — spauda, ra
dijas — neteisingai informavo 
visuomenę, jog baudžiamąją 
bylą dėl 1991 m. liepos 31 d. žu
dynių Medininkų muit inės ir 
pasienio poste p rokura tū ra yra 
nutraukusi . Darbas tęsiamas. 

Parengtinis tyr imas , toliau 
rašoma generalinio prokuroro 
pranešime, a t l i k u s Lietuvos 
teritorijoje visus būt inus tar
dymo veiksmus, 1992 m. kovo 
31d. buvo tik sustabdytas. Šiuo 
metu, ka i tarp Lietuvos respub
likos ir Rusijos Federacijos yra 
pasirašyta tarpvalstybinė sutar
tis dėl teisinės pagalbos, tardy
mas atnaujintas ir aktyvūs tyri
mo veiksmai a t l iekami už Lie
tuvos ribų. 

Vi ln iaus u n - t o c h o r a s 
Dzūki joje 

Liepos 31-osios rytą Vilniaus 
universiteto akademinio choro 
dainininkai k a r t u su savo va
dovu dirigentu Rimu Zdanavi
čium pradeda pėsčiųjų žygį po 
Dzūkijos aukš tumas ir klonius. 
Jie apžiūrės pakelėje sut iktus 
pilkapius, k i tu s kul tūros ir 
gamtos paminklus, senąsias gy
venvietes, pagiedos kaimo baž
nytėlėse. 

Pėsčiųjų žygiai su dainomis ir 
giesmėmis jau tapo šio choro 
tradicija. Choristai ta ip pat 
vyksta giedoti per didžiuosius 
at laidus į įvair ias Lietuvos 
bažnyčias, buvo pasiekę ir Lat
viją — dalyvavo Agluonos kata
likų bažnyčios atlaiduose. 

Prez. Bush daro 
kompromisą su 
Kongresu dėl 

ekonomijos 

Ketvirtadieni New Yorko Kennedy aerouoste nuo tako nuvažiavo 
išskrendantis TWA lėktuvas. Nors visas lėktuvas buvo paskendęs 
laimingai iševakavo. 

ir užsidegė į San Francisco 
liepsnose, visi 287 keleiviai 

Verslo vadybos programos 
Lietuvai 

VVashington, D C , liepos 27 d. 
— JAV Informacijos Agentūra 
(USIA) paskyrė 317,000 dol. 
Purdue universitetui , kad jis 
pe r aštuoniolika mėnesių pa
ruoštų verslo vadybos kursų 
programą Lietuvos universitetų 
fakultetams bei įmonių vedė
jams. 

Ši programa susidarys iš try
likos po vieną savaitę t run
kančių vienetų intensyvaus ap
mokymo verslo vadybos bei eko
nomijos srityse ir jos bus per
duodamos trijose Lietuvos insti
tucijose: Kauno Technologijos 
universitete, Vytauto Didžiojo 
universitete ir Lietuvos Žemės 
Ūkio akademijoje. Purdue uni
versitetas sukurs i r paruoš pro
gramas, išvers knygas ir paruoš 
vadovėlius lietuvių kalboje šiai 
programai. 

„JAV Informacijos Agentūrai 
labiausiai rūpi skat int i demo
kratinius judėjimus, kur t ik juos 
matome pasaulyje ir padėti su
kurt i stprias laisvos rinkos eko
nomijas, kurios t iems judėji
mams padėtų tarpti ir klestėti", 
— pareiškė USIA direktorius 
Henry Catto. „Šios lėšos padės 

T r u m p o s ž i n i o s 
Lie tuvos Aukščiausioji Ta

ryba liepos 30 d. ratifikavo Lie
tuvos v y r i a u s y b ė s ir J A V 
vyr iausybės sus i t a r imą dėl 
santykių plėtojimo prekybos ir 
investicijų srityje. Susi tarimas 
buvo pasirašytas 1991 m. liepos 
6 d. Washingtone. 

Vi ln iaus šiuolaikinio meno 
centre a t i d a r y t a Paryžiuje 
gyvenančio žymaus l ietuvių 
išeivijos skulptoriaus Antano 
Mončio kūrybos paroda. 

Austral i jos lietuvių sporto 
sąjungos pirmininkas žurnalis
t a s Antanas Laukaitis Vytauto 
Didžiojo karo muziejui Kaune 
padovanojo leidinį apie Austra
lijos lietuvių sporto organizacijų 
veiklą, t a ip pat įvairių vertingų 
eksponatų. 

Kla ipėdoje prasidėjo pir
masis tarptautinis medalininkų 
simpoziumas. J a m e dalyvauja 
dailininkai iš Vokietijos, Dani
jos, Švedijos, k i tų Šalių. Čia 
sukurti mažosios plastikos dar
bai bus perduoti Klaipėdos Ma
žosios Lietuvos muziejui. (V.P.) 

š ioms Lietuvos institucijoms 
padėt i s t ip r ius pagrindus, k a d 
jos galėtų išvystyti gyvybiškai 
re ika l ingus verslo mokymo pla
n u s " , — j i s pr idūrė . 

USIA y r a JAV egzekutyvinio 
p a d a l i n i o užs i en io r e ika lų 
įs taiga, ku r io s uždavinys y ra 
remt i ir išaiškint i JA'v užsienio 
politiką užsienio kraštuose per 
įvair ias informavimo progra
mas . Jos vedamų programų tar
pe y r a Voice of America radijo 
p rogramos , Radio/TV Mar t i , 
Worldnet televizijos satelitų sis
t e m a , Fu lbr igh t mokslo stipen
dijų programa, bei įvairios kitos 
kalbėtojų programos, bibliote
kos ir ku l tū ros centrai. USIA 
t u r i per 200 centrų daugiau 
ka ip 130-je valstybių. 

Baltijos kariuomenių 
vadai vizitavo NATO 

B r i u s e l i s , liepos 30 d. — 
Šiandien pasibaigė tris dienas 
čia vykęs Baltijos valstybių 
Kar in ių š t abų viršininkų, vizi
t a s Š iaurės Atlanto sutar t ies 
organizacijoje (NATO). 

Lietuvos Jungt in io štabo vir
š in inkas pu lk in inkas leitenan
t a s Valdas Tutkus bei jo kolegos 
iš Latvijos ir Estijos dalyvavo 
specialiame NATO karinio komi
te to posėdyje, kurio metu Balti

jos vals tybių atstovai padarė 
p r a n e š i m u s kariuomenės orga
nizavimo, ryšių su užsienio 
valstybių kar inėmis struktūro
mis pa la ikymo klausimais. 

Balt i jos valstybių ka r in ių 
š tabų vi rš ininkai susitiko su 
NATO politinio komiteto moks
lo d i rektora to , gynybos organi
zavimo, s t ra teginio planavimo, 
g inkluotės kontrolės skyrių pa
re igūnais . J i e ta ip pat lankėsi 
NATO kar in ių pajėgų Europo
je būst inėje. 

Ka r tu s u karo Štabų viršinin 
ka i s susi t ikimuose dalyvavo 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Misijų p r ie Europos Bendrijos 
d ip lomata i . 

• 
— Pie tų Afrikoje Afrikos Na

cionalinio Kongreso partijos 
vadas Nelson Mandela pareiškė 
nestabdysiąs streikų, kol nebus 
nuvers ta esamoji vyriausybė, 
nežiūrint perspėjimų, kad strei-
kuotojai būsią atleisti iš darbų. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Ol impinėse žaidynėse Bar-
celonoj Lietuvos krepšinio rink
tinės rungtynes su NVS Jungtine 
komanda Lietuva pralaimėjo 90: 
80. Šiuo metu Lietuva laimėjo 
3 rungtynes, pralaimėjo 1, o 
Jungt inė komanda laimėjo 4, be 
pralaimėjimų. JAV tuo tarpu yra 
laimėjusi 3, pralaimėjusi 0. 
Penktadienį po pietų JAV žaidė 
prieš Braziliją. 

— Kolumbi jos prez. Cesar 
Gaviria liepos 28 d. atleido iš 
pareigų Teisingumo ministerio 
pavaduotoją Eduardo Mendoza, 
nes jis be leidimo ir neginkluo
t a s ėjo kalbėtis su kalėjime 
laikomu narkotikų pirklių vadu 
Pablo Escobar. Jis yra aukščiau
sias valdžios pareigūnas, iki šiol 
dėl Escobar pabėgimo atleistas 
iš pareigų. 

— I z r a e l i s su Va t ikanu 
sudarė jungtinę komisiją aptarti 
galimybes užvesti diplomati
n ius ryšius. Iki šiol Vatikanas 
laikė Izraelio elgseną su pales
tiniečiais didžiausia kliūtimi 
ryšiams. 

VVashington, DC, liepos 28 d. 
— Prezidento G. Bush vyriau
sybė, matydama nerangią kraš
to ekonomiją kaip t i k Prezi
dento perrinkimo kampanijos 
metu, yra pasiruošusi atsižadėti 
savo ilgai propaguojamo kapi
talinių pajamų mokesčių suma
žinimo, jei Kongresas patvirtins 
jos k i tus projektus ekonomijai 
atgaivinti, pranešė prez. Bush 
vyriausybės pareigūnai. 

JAV Senatui pradedant svars
tyti galbūt paskutinį stambų 
mokesčius liečiantį finansinio 
plano projektą, JAV vyriausybė 
r u o š i a s i pada ry t i d idesn į 
spaudimą, kad Kongresas pa
tv i r t i n tų Prezidento sausio 
mėnesį pasiūlytą ekonomijos 
atgaivinimo planą, kur į tačiau 
šį pavasarį Kongresas buvo at
metęs. 

Baltųjų Rūmų pareigūnai ta
čiau pabrėžė, kad derybose su 
įstatymdaviais jie spausią, kad 
būtų priimtas visas Prezidento 
Busho planas, imtinai ir kapi
talinių pajamų mokesčių suma
žinimas, kuriam priešinasi dau
gumas Demokratų. Bet aukštie
ji vyriausybės pareigūnai, po 
intensyvių diskusijų savo tarpe, 
nutarė , kad blogiausiu atveju 
priimtų apkarpytą plano versi
ją, kurioje nebūtų kapital inių 
pajamų mokesčių sumažinimo. 

B u s h p l a n a s — s k a t i n t i 
invest ici jas 

Prezidento pasiūlymas suma
žintų taksus, kuriuos reiktų 
mokėti už pelną, gautą parduo-

— Latvija įveda muitų patik
r in imus traukiniuose, perva
žiuojančiuose jos sienas, prade
dant liepos 27 d. Dėl to ke
lionės pailgės 30 minučių ir teks 
keisti traukinių tvarkaraščius. 
Numatyta įvesti ir vizų sistemą, 
keliaujantiems iš Nepriklauso
mų Valstybių Sandraugos kraš
tų, b e t dar nenumatyta nuo ku
rios dienos bus reikalaujama 
vizų. 

Kai penkiolikmetė ukrainiete gimnaste Tatiana Gutsu laimėjo aukso medali 
individualinėje gimnastikoje, pirmą karta Olimpinėse žaidynėse suskambėjo 
Ukrainos himnas ir buvo keliama Ukrainos vėliava. Gutsu priklauso 
Nepriklausomų Valstybių Sandraugos Jungtinei komandai, bet kai jos nariai 
laimi aukso medali individualiose varžybose, grojamas jų tautybės himnas 
ir keliams jų vėliava. 

dant akcijas, bonus a r kitas in
vesticijas. Tų mokesčių sumaži
nimas yra centrinė dalis Prezi
dento plano skatinti ekonomiją, 
kuriame 5,000 dol. mokesčių kre
ditą gautų ir pirmą ka r t ą 
savus namus perkantieji, kuria
me galima būtų be pabaudos 
skolintis vaikų universi teto 
moks lap in ig iams a r nau jo 
namo įmokėjimui iš savo sutau-
pų pensijai ir kuriame įmonės 
gautų įvairias mokesčių leng
vatas, kad joms būtų lengviau 
samdyti naujus darbininkus, 
tuo atgaivinant ekonomiją. 

Vienas aukštas Baltųjų Rūmų 
pareigūnas, kuris nenorėjo būti 
pavarde minimas, reporteriui 
pasakė: „Mes nutarėme išgauti, 
ką galime iš Kongreso, net ir jei 
reiktų atsisakyti kapitalinių 
pajamų mokesčio sumažinimo. 
Prezidentui svarbu pravesti 
ekonominės reformos projektą, 
tad priimsime jį ir be kapita
linių pajamų mokesčio sumaži
nimo, jei tik Demokratai neįves 
kitų pakeitimų, kurie sukeltų 
sunkumų Baltiesiems Rūmams". 

Kapitalinių pajamų mokesčio 
sumažinimo šalininkai teigia, 
kad tai būtų vienas efekty
viausių būdų skatinti naujas in
vesticijas, kurios sukurtų naujų 
darbų ir praplėstų ekonomiją. 
Priešininkai tačiau primena, 
kad didžiausia nauda iš to mo
kesčių sumažinimo būtų tik tur
tingiesiems. 

G e r i a u šis t a s , n e g u n i eko 

Vyriausybės sprendimas šiuo 
atveju rodo, jog ji suprantant i , 
kad jei jie laikytųsi tų mokesčių 
sumažinimo, Demokratai arba 
reikalautų kelti mokesčius tur
tingiesiems arba išbrauktų ki
tus vyriausybės rekomenduoja
mus projektus. 

Daugelis dalykų liečiančių 
mokesčius dabartiniame Prezi
dento ekonomijos projekte yra 
remiami daugelio Kongreso 
narių ir tad projektas turi gerą 
galimybę būti priimtas, jei tik 
būtų išvengta ginčo su Demo
kratais apie Kapitalinių pajamų 
mokesčio mažinimą arba taksų 
kėlimą tur t ing ies iems. Šis 
sprendimas yra la imėj imas 
prez. Bush vyriausybėje esančių 
centristų, kurie argumentuoja, 
kad yra geriau pravesti kokį 
nors ekonominį planą, kad ir 
suluošintą, negu, griežtai lai
kant is principų, visai plano 
neturėti . 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 1 d.: Šv. Alfonsas 
Liguori, Meilė, Viltė, Saduvis, 
Gaudą. 

Rugpjūčio 2 d.: Euzebijus, 
Steponas I, Tugaudas, Varpūnė. 

Rugpjūčio 3 d.: Nikodemas, 
Lidija, Manigirdas, Lengvine. 

Rugpjūčio 4 d.: Šv. Jonas 
Vianney, Domininkas, Perpe-
tua, Gerimantas, Nemune. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:43, leidžiasi 8:10. 
Temperatūra dieną 80 F (26 

C), naktį 62 F (16 C), saulėta, šil
čiau, galimybė lietaus į pava
karę. Sekmadienį ir pirmadienį 
šiek tiek vėsiau, sekmadienį ga
limybė lietaus. 
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JAS VASAROS 
UNIVERSITETAS 

Pati pirmoji pastaba apie šios 
vasaros JAS stovyklą Daina
voje: jeigu toks energingas, 
kū ryb ingas , in t e l igen t i škas , 
k r i k š č i o n i š k a i nus i t e ikus ių 
žmonių būrys susirinks kas va
sa rą a t e i t i n i n k ų j a u n i m o 
s tovyklose , t a i kas vasa rą 
maždaug šimtas patenkintų sto
vyklautojų sugrjš } namučius , 
paragavę meno bei rankdarbių 
grožio, pasiklausę ir išmokę gai
vinančių liaudies dainų, įkvėp
ti krikščioniškos šeimos dvasia. 
Šios stovyklos vadovai labai 
g r a ž i a i globojo i r a u k l ė j o 
suvažiavusius jaunučius. Nuo 
pat pradžių susidarė j auk i , pa
togi stovyklinė atmosfera. Pagal 
vadovų kursų nurodymus, jau iš 
anksto pasiruošę vadovai suge
bėjo ka r tu su savo būrel ia is 
(šiais metais, pagal stovyklos 
temą, vadinami korporacijomis) 
kas rytą pristatyti visai sto
vyk la i tos dienos temą. O 
f a k u l t e t a i (d ieninės temos) 
mūsų vasariniame universi tete 
buvo įvairūs: gamta/ekologija, 
med ic ina , teologija, istorija 
menas , muzika, filosofija, litera
tūra ir net politika. Puikiausiai 
pasiruošusios mokytojos t a ip 
pat kruopščiai, uoliai dirbdamos 
su jaunučia is , susi laukę viso
kiausių teigiamų kūrybingumo 
pasekmių. Šiais meta is įjun
gėme psichologinių pašnekesių 
užsiėmimą, kuris, mokytojos 
Vitos Aukštuolienės dėk?, buvo 
aukš to lygio ir prasmingai pri
t a i k y t a s va ikams . Buvo ir 
r a n k d a r b i a i (Berž inskienė) , 
m e n a s <L. Palubinskaitė), au
d i m a s (Braune) , r e l i g i n i a i 
pašnekesia i (kun. Saulait is) , 
laikraštėlis (M. Palubinskaitė), 
ideologija (G. Palubinskaitė), 
g a m t a (Vygantienė) , da ina
vimas (V. Šimaitytė), drama (R. 
Ješmanta i tė ) ir sportas (M. 
Landytė ir A. Mitrius). Kas
dieninė stovyklos eiga gerųjų 
mokytojų dėka buvo sklandi ir 
įdomi. 

S t e b ė d a m a šį s t o v y k l i n į 
pasaulėlį, tur iu pabrėžti, kad, 
ka ip visada, pats stovyklos 
branduolys buvo stovyklautojai. 
Š ių j a u n ų j ų i n t e l i g e n t ų 
dėmesys, kūrybingumas, lanks
t u m a s ir talentas buvo nepails
t amas . Buvome nustebinti, kad 
ne t ir stovyklos darbin inkai 
prisidėjo prie programos, pasta
tydami didžiulį kryžių susi
kaupimo vakarui, sukurdami 
pasirodymus ir pan. Turbūt po 
tokios apybraižos kyla smal
sumo reiškiniai: kaip jaunučiai 
tą programą vykdė? Kas ten da
rėsi?... Atsakymui pateikiu šias 
pačias maloniausias, įspūdin
giausias stovyklos akimirkas: 

G a m t o s ekologijos diena — 
vaka re gamtos puotos (laužo) 
m e t u buvo suvaidinta žemės 
sukūrimas, atominis sprogimas, 
o po to mūsų didingos planetos 
l inksmas šokis aplink saulę. 
Ta ip pat teko pažvelgti į skruz
dė lyno mikroskopinę egzis
tenciją šioje žemėje. Visi pasi
r o d y m a i p ra juokd ino ir 
apšvietė. 

Medic inos diena — stovyk
lautojai darbščiai, tvarkingai 
perėjo . .ateitininkų ligoninės" 
penkių principų stoteles, tikrin
dami savo dvasios, šeimos, tau
t o s , p r o t o ir v i s u o m e n ė s 
sveikatą. 

Teologijos d iena — kiek
vienas stovyklautojas ant akme

nėlio nutapė j a m jai asmeniškai 
svarbiausią k r ikšč ionybės 
ženklą po kun. Saulaičio pra
vestos susipažinimo su kun. Yla 
valandėlės. Tada t rumpame 
ceremoniale sudėjo visus akme
nėlius vėliavų aikštėje, padary
dami didžiulę ,Y' raidę — garbės 
paminklą kun. Ylai. Vakare 
stovyklautojai penkiolikos sto
telių reiškiniu išgyveno Kris
taus kančios kelią. Vadovas 
Liudas Landsbergis įspūdingai 
suvaidino Jėzų , n e š d a m a s 
didžiulį v i r tuvėje d i rbus ių 
pastatytą kryžių. Prie kiek
vienos stotelės skirtingas bū
relis atliko savo dalelę: Kristaus 
persekiojimas, Marijos sielvar
tas, Kristaus palaidojimas ir t.t. 
Stovyklautojai procesijos metu 
skambiai giedojo naujai išmoktą 
lotynišką g iesmelę ,Ubi 
Caritas'. Nepakartojamas įspū
dis. 

Istorijos diena — istorinei 
nuotaikai sukel t i visi sto-

J A S vasaros s tovyklos Dainavoje š tabas ir s tovyklautojai . 

federacijos vadas Juozas Poli-
kait is nuotaikingai pasveikino 
s u s i r i n k u s i u s s u v a ž i a v i m o 
dalyvius. Saulė Palubinskienė, 
suvažiavimo prelegentė, įdo
miai kalbėjo apie gėrio ir blogio 
kontūrus. O pati puikiausia su
važiavimo žinutė: Vilija Šimai
tytė , Skaidrys de Sa Pereira, ir 
Antanas Juzaitis davė atei
tininkų įžodį. Sveikiname visus 
tr is! 

Literatūros diena — Susi
pažinome su vaikų literatūriniu 
pasauliu, besigrožėdami net 
spetyniais spektakliais. Visi 
buvome sužavėti „Meškiuku 
Rudnosiuku", ,,Egle, žalčių 
karaliene" ir ki tais . (Manau, 
ateityje Kauno ir Vilniaus 
dramos tea t rams vertėtų ir 
šiapus Atlanto ieškoti būsimųjų 
žvaigždžių!) 

Politikos diena — šį rytą 
Dainava buvo paskelbta nepri-

vos Dainavos prezidentu. Grei
tai, šauniai, drąsiai susimetė 
naujosios ministerijos: švietimo, 
t r anspor to , pramogų, susi
siekimo, apsaugos ir ekonomi
kos. Visą ry tą ministerijos 
ruošėsi: pinigus, pašto ženklus 
„spausdino", kalėjimą pastatė , 
ruošė „ taksi" vagonėlius... O 
švietimo ministerija net sukūrė 
ir paruošė Dainavos himną, 
vėliavą ir herbą. Savo darbais ir 
gabumais, stovyklautojai paty
rė, kas vyko ir vyksta tėvynėje. 
Jau dabar auklėjami šaunūs 
padėjėjai/patarėjai Lietuvai, o 
gal ne t būsimas vadas? 

Stovyklos paskutinę dieną 
įvyko „mokslininkų suvažia
v imas" ir užbaigtuvės. Buvo 
išdalintos pažymių knygutės 
(vadovų ruošiamos/užpildytos 
stovyklos metu) ir JAS Univer
siteto diplomai visiems sėk
mingai perėjusiems universiteto vvklautojai ryte pasirodė vėlia-

vų aikštėje, apsirengę kaip k l a u s o m a - P e r pusryčius vyko fakultetus. Malonu pranešti , 
vaidilutės ir kunigaikščiai. Tai 
sudarė malonią a tmosferą 
dienos temos pristatymui, kurį 
tikrai gražiai atliko mergaičių 
9-tas ir berniukų 2-as būreliai. 
Vakarinė programa: „Mados 
per a m ž i u s " , „Mados per 
pasaulį" ir „Prezidento puota". 
Prezidentas Landsbergis (va
dovas L. Landsbergis) buvo at
vežtas juoda mašina į Dainavą 
ir buvo visų iškilmingai su
tiktas prie salės durų. pagerbtas 
lietuviška juosta, gėlėmis bei 
audringais šūkiais . Įvairių 
pasaulio t a u t ų atstovai su
sirinko „Jungtinių Tautų di
džiojoje salėje" ir savo šūkiais, 
tautiniais šokiais bei dainomis 
pasveikino laisvą Lietuvą ir 
josios prezidentą. J ų tarpe buvo 
kiniečiai, škotai, argentiniečiai, 
japonai, indai ir kt . 

Meno 'muzikos d i ena — iš 
ryto berniukų 5-tas būrelis pa
demonstravo muzikinę istoriją, 
pradėdami nuo paprasto būgno 
ritminio mušimo. Perėjom dar 
keletą muzikinių etapų, kol 
priėjome prie k l a s i k inė s 
muzikos. Tada, finalui, staiga 
išgirdome Bethoveno 9-tąją 
simfoniją, be rn iukams diri
guojant. Nuostabus vaizdas... 
Pavakaryje kiekviena korpo
racija nutapė Dainavos peizažą. 
Pave iks la i buvo i škab in t i 
Dainavos meno ir kultūros gale
rijoje (iš t ikrųjų tai buvo 
valgykla, bet tikėjomės, kad 
visi, t a i p k a r š t a i apsup t i 
meniškų jausmų, nepastebėjo). 
O vakare talentų vakaras — 
,Dainavos kabaretas". Vakarėlio 
p ravedė jas : Č iu r l i on i s — 
muzikas, o po pertraukėlės, 
Čiurlionis — menininkas. Toks 
didysis mūsų tautos talentas, 
turbūt, įkvėpė visus vakaro 
dalyvius, nes pasirodymai buvo 
pasakiški. Dvi sesutės Valai
tytės sugebėjo sujungti lietuvių 
kilniausias kūrybos pažibas su 
dabartiniais laikais su savo 
,rap' s t i l iaus daina apie Binkį, 
Bradūną, Brazdžionj, Maironį, 
ir kt.! 

Filosofijos diena — dieno
tvarkės branduolys: ideologijos 
mokytojos Gintos Palubinskai
tės paruoštas J A S suvažiavi
mas. Visas būrys stovyklautojų 
buvo įdarbintas, kad viskas išei
tų kuo oficialiau . Buvo spaudos 
korespondentų stalas, fotogra
fas ir sekretoriatas. Ateitininkų 

prezidento rinkimai. Stovyklau
tojai išrinko Darių Norvilą lais-

kad visi sėkmingai užbaigė uni
versitetą, gaudami net „cum 

ATEITĮ REGIM TĖVYNĖS 
LAIMINGĄ 

PRANAS RAZGAITIS 
(Tęsinys) 

Prof. kun. A. Liuima, Lietuvoj 
leidžiamoje „Nepriklausomoje 
Lietuvoje" straipsniu „Gyvosios 
dvasios uždaviniai" (4.8.92) in-
tepre tuoja šį K r i s t a u s 
palyginimą (Mato 13-24): „Su 
dangaus karalyste yra kaip su 
žmogumi, kuris pasėjo dirvoje 
gerą sėklą. Žmonėms bemie
gant, atėjo jo priešas, pasėjo 
kviečiuose r aug ių ir nuėjo 
sau". Šią švento rašto citatą 
autorius šitaip interpretuoja: 

tas neprietelis yra ne kas 
kitas, kaip pats žmogus, jo net
varkomi polinkiai, jo negy
venimas evangelijos dvasia, jos 
išpažinimas tik lūpomis, ne šir
dimi, ne pačiu gyvenimu... 
Gyvoji dvasia turi budėti, nuola
tos k ū r y b i š k a i r e i k š t i s ; 
.žmonėms b e m i e g a n t ' 
...nereiškia fizinio miego, bet 
kaip tik dvasinį miegą... nes šis 
miegas yra kaip tik gyvosios 
dvasios praradimas, jos mirtis... 
dvasiai bemiegan t , nebėra 
turinio, vien tik beprasmė išorė. 
Iš asmenybių darosi tik vaikš
čiojantys automatai ar jie bus 
paprasčiausi tikintieji, ar aukš
tieji hierarchijos asmens... Čia 
malda, poteriai , netgi sak
ramentai, bet priimti išoriškai, 
formalistiškai, be dvasios, nes ji 
,miega' be įtakos gyvenimui... o 
po to, ,pilnai' atl ikus pareigas 
Dievui, atsiskaičius su Dievu ir 
Išsilaisvinus', prasideda kitas, 
naujas gyvenimas, gyvenimas 
pilietinis, gyvenimas sau, gyve
n i m a s š e i m a i , gyven imas 
tautai, kur Dievui jau nebėra 
vietos, kur visa daugiau ar 
mažiau pa lenk ta naudai ir 
malonumui". Su atvira širdimi 
turime prisipažinti, kad šie žo
džiai yra taikomi ir mums. Jie 
pakartotinai primena prof. St 

atnauju£i Kristuje" užsidegimu 
laimėjo romiečius Kristui, prieš 
tai prislėgtus tų pačių negero
vių kaip ir šiuolaikinis žmogus, 
taip ir mes, jauni ir seni, su 
„viską atnaujinti Kristuje" savo 
širdyj keiskime pirmiausia 
patys save, o jau tuo pačiu keisis 
ir aplinka. Kad išliktume sąly
tyje su gyvąja dvasia, reikia 
naudot is gal ingu g inklu — 
malda. Sunku mels t is , kai 
dvasioje sausra. Meldies ir lyg 
niekas tavęs negirdi, lyg į tuš
tumą kalbėtum. Rodos, lyg 
Dievas nus ig r į žę s . Rodos, 
kalbies su pačiu Dievu, bet va, 
ir nut rūko ryšio siūlas, lūpos 
kalba maldos žodžius, o širdis 
jau kieme a r pas kaimynus. Vėl 
pabudini dvasią, grįžti prie šir
dies maldos. Dievas nenusi-
grįžta nei minutei nuo žmogaus; 
savo silpnume nusigrįžta nuo 
Dievo tik žmogus, kad savo 
n u s i ž e m i n i m e vėl jį susi
grąžintų, sako Guardini. Tokių 
sausros valandų pergyveno ir 
šventieji, pergyveno ir pirmieji 
apaštalai Alyvų kalne. Malda — 
tai dvasios sparnai. „Kai tu 
panorėsi melstis, eik į savo 
kambarį ir užsirakinęs melskis 
savo Tėvui, esančiam ten slap
toje, o tavo Tėvas, regintis slap
toje, tau at lygins" (Šv. Mato 
6-6). Neužtenka būti sekma
dieniniu ateit ininku, Dievas 
mums davė laisvą valią. Ją pri-
va lome p a j u n g t i gyvosios 
dvasios veikimui per maldą 
taip, kaip fizinį nerangumą 
kūnas įveikia per kasdieninę 
mankštą. 

Lietuvos ateitininkija pasi
r inko eiti gyvosios dvasios 
keliu. Junkimės su jais. 

Niekas neabejoja, kad blogis 
egzistuoja. J is ieško sau vietos 
ir žmonių širdyse, ir insti-

laude" garbės pažymėjimą... 
Šitokie darbai, uždaviniai ne 

vieno žmogaus dėka pavyko. Tai 
y r a s tovyklautojų dvasinio 
žavumo, intelekto energijos vai
siai. Tai yra visos vadovybės, 
viso štabo, visų mokytojų ir 
tok ių a s m e n ų kaip Astos 
K a z l a u s k a i t ė s (vakar in ių 
p rog ramų vedėja) ir Vijos 
Bublytės (komendante) talkos 
vaisiai. Kiekvienam ir kiek
vienai, kuris ar kuri nesigailėjo 
savo laiko ar talentų paaukoti 
šios stovyklos pasisekimui, 
reiškiu giliausią pagarbą ir 
nuoš i rdž iaus ią , š i lč iausią 
padėką. Su tokiais asmenimis, 
kaip pavyzdžiais, ši jaunučių 
kar ta išaugs stipri, darbšti, 
daili, lietuviška, ŠVIESI! 

Garbė Kristui! 
Danutė Petrusevičiūtė 

JAS Centro valdybos 
pirmininkė 

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Fields. III. 
Tai. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

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

Roz. (1-312) 778-7679 
Kab. (1-312)582-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravlnla PI. 
Orland Park, IL 

Tai. 708-349-0887 
Priklauso Christ ir Palos Comm. ligoninėms 

Šalkauskio prieš penkiasdešimt tucijose. Tiems, kurie siekia 
metų raginimą ateit ininkams išlaikyti aukštumoje gyvenimo 

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

ligos ir chirurgija 
Holy Crose, 2701 W 68 St.. Chicago 

Tel (312) 471-5573 
9830 S Ridgeland. Chicago Ridge. IL 

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

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tai. 312 735-7709 

217 E I27st St 
Lemont. IL 60439 

Tai. 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robarts Road 
Hlckory Hllla 

Tai. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Ftmlly Medlcii CNntc 
217 E. 127 St. — Lemont. IL 40439 
Priklauso Palos Communrty HosO'tal ir 

Siiver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. (708) 257-2245 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmotogas/Akių Chirurgas 

2636 W. 71a* St. 
$12 1 — 

4149 W . 63rd St. 
312-735-7709 

Chicago, IL 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

4007 W 59 St. 
Tol. (312) 735-5556 

507 S. Gllbert. LaGrange. IL. 
Tol . (708) 352-4487 

I DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
V GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
l SPECIALYBĖ — širdios, plaučių, kraujo 
• spaudimo, artrito ir cukraus ligos 
I Sąskaitas siunčiame tiesiog į Medicare 
priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
f 2 4 M W. 71 Stroot, CMcagjo 

Tol. (1-312) 434 6649 (veikia 24 vai.) 
antr., katv., ponkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
(708)248-0087; arba (708)248-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD M U H C A L BUILDING 

• 4 4 3 Sa. Pulaokl Road 
Valandos pagal susitarimą 

8132 S. Kotfzte Avo. , Chicago 
(1-312) 778-8989 a^a (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

per gyvosios dvasios sąjūdį išsi
vaduoti iš dvasią migdančios 
rutinos. 

Kaip šv. Povilas su „Viską 

būdą, viena iš svarbiausių 
užduočių ir y r a apsup ime 
sulaikyti blogi ir jį naikinti . 

(Bus daugiau) 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312)787-7575 
5780 Archer Avo. 

(6 blokai | vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojai ir chirurgai 
AneetezIJoa Ir skausmo 

gydymo •piciiBam 
Sherman ligoninė. Ekjin.'IL 

Tol. 703 U I 8373 

D R . D A N A M . S A U K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 w . Cormak Rd. 
vvestchester, IL 6 0 1 5 3 

Tol . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

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

3800 W. M St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir seStd 9 v.r.-12 v.p.p. 

Kab. ta i . (1-312) 885-0348; 
Roz. (1-312) 779-8533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 53rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

5-9; antr. 12-6; ponkt 10-12; 1-6. 

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

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. Kadž io A v a . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Ked2ie 
Chicago, IL 60629 

Tol. (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. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
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Spauda tarnauja, 

O VISUOMENĖ JĄ 
REMIA 

Daug kartų kalbėjome apie 
savą spaudą. Daug kartų karto
jame, kad spauda reikalinga tol, 
kol pasaulyje yra žmonių, ją 
skaitančių, ja besirūpinančių, ja 
savo reikalus remiančių. Jei, 
svetur gyvenant, nebūtų lietu
viškos spaudos, visi pasijustų 
neturtingesni. Neturėtų ryšių 
vieni su kitais, ypač didesnės 
gyvenvietės su mažesnėmis. Tie 
ryšiai, nuolatiniai kontaktai 
padeda išsilaikyti svetimoje 
žemėje, padeda išlaikyti savo 
tautinius savitumus, tradicijas, 
jungtį. 

Ateina laikas, kad spauda 
sava kalba jau nėra reikalinga. 
Gal bus toks laikas, kad ir lietu
viai teskaitys tik svetimomis 
kalbomis, gyvens tik svetimais 
reikalais, užmiršę save ir savo 
kilmės šaknis. 

Nesistebime, kad nei italai, 
nei vokiečiai, net ir daugelis 
kitų imigrantinių tautybių jau 
nebeturi savos spaudos arba 
turi tik labai skurdžią. Jie jau 
gyvena svetimu gyvenimu, nors 
nori išlaikyti savo kultūrą ir 
savo papročius, kaip vokiečiai 
ar italai. Jie daro tautines šven
tes, į kurias tekviečia tik 
vokiečius, tik italus, tik savo 
kilmės amerikiečius, bet jau 
kalba svetima kalba. Jie 
mėgina atgaivint i savo 
gyvenimą, kuris dar yra užbrėž
tas jų tautose, nors su savomis 
tautomis jau neturi gilesnių 
ryšių. 

Ar tas pats likimas laukia ir 
lietuvių, tai nesunku pasakyti. 
Visi imigrantai naujuose kraš
tuose eina tuo pačiu keliu, 
gyvena tomis-pačiomis prie
monėmis, prisitaiko prie poli
tinio supratimo ir nori pasi
daryti gyvenamo krašto pilkos 
masės nar ia is . Tuo tarpu 
lietuviai dar perjauna gyvenimo 
srovė amerikietiškoje aplinkoje. 
Jie ieško savęs, savo tautinių 
būdų, tradicijų, gyvenimo 
priemonių, ryšių tarp savųjų. Ir 
lietuviška spauda tebėra pagal 
pažiūras, ideologiška, bet 
tautinė, gyva ir gyvybę savuo
siuose žadinanti. Taip galima 
kalbėti apie visus laikraščius ir 
žurnalus, kurie dar reiškia gy
vybę. 

Šiaip mėgina visi nuolatinius 
skaitytojus įjungti į pasaulio 
reikalus, nors niekada 
neužmiršta ir savo tautiečių, 
savo valstybinių reikalų, savo 
pragyvenimo šaltinių ir eko
nomijos, kuri bet kuriai vals
tybei yra labai svarbi. 

Lietuviškų laikraščių užda
vinys svetimuose kraštuose yra 
platus, komplikuotas ir nekas
dieniškas. Jie turi laukti visuo
menės, bent ideologiškai ar
timos, paramos ir nuolatinio 
atsiminimo. Jie turi duoti savo 
žmonėms pasaulio žinias, 
neužmiršdami, kad pirmoj eilėj 
jie tarnauja savo tautiniams 
reikalams, savo tėvynei ir savo 
tautiečiams. 

Lietuviški reikalai yra lietu
viškos spaudos gyvybės šaltinis, 
išsilaikymo laidas ir pragyve
nimas. Jie reikalingi savo tau
tai ir saviems, nors išsisklai
džiusiems svetimose žemėse. 
Visuomenės paramos tautinė 
spauda pirmoj vietoj turi laukti 
ir jos gauti — tai jos tikslas ir 
tautybės išlaikymas. 

* * * 

Vokiečiai sako, kad kraštą 
gerai pažinsi iš jo raidės, su
kauptos knygose. Būtina taip 
pat, kad tos knygos negulėtų 
sandėliuose, kad būtų kas jas 
skaito, kas jomis rūpinasi, kas 
jas platina. Tai buvo senesniais 
laikais, kai išeidavo daug 
knygų, bet nebuvo daug laik
raščių. Jie kasdien, kelis kartus 
per savaitę ar tik savaitėje duo
da svarbių žinių, suriša vienus 
žmones su kitais. Jie ideologiš
kai augina sau narius, galinčius 
net ateiti su savo programa į 
politines viršūnes. Taip yra 
Vokietijoje, taip Prancūzijoje, 
taip Anglijoje ar Italijoje. Tik 
dar gyvenimas nenusistovėjo 
buvusiuose pavergtuose kraš
tuose. Ten dalis žmonių neturi 
gyvenimo supratimo — jiems 
buvo tik įsakoma. 

Šiame krašte kiekvienas 
didesnis miestas turi savo laik
raštį — dienraštį, kuris apima 
gyvenimą visu plotu, kur laik-

, rastis eina, bet ir visą pasaulį. 
Jei ne visi laikraščiai nori duoti 
žmonėms susipažinti su 
pasaulio reikalais, tai tik iš
imtys kultūringuose kraštuose. 

BALTIJOS JŪROJ PASKANDINTI RimtiC8 "*•"*** 
VOKIEČIŲ CHEMINIAI G I N K L A I VISUOSE YRA KRISTUS 

* * * 

Bet kurios spaudos elgeta
vimas nėra labai garbingas, nei 
labai priimtinas. Visuomenė, 
skaitytojai, tautos žmonės yra 
bet kokios spaudos dalis, juo la
biau svetur einančios lietuviš
kos spaudos. Nei lietuvių tauta, 
ilgus metus buvusi vergijoje, nei 
tėvynės tautiečiai — bent 
dauguma — nėra labai turtingi 
ir gali savą spaudą svetur rem
ti ir išlaikyti. 

Visuomenės dalis, kuri savo 
spauda naudojasi organizaci
joms, subuvimams, iškilmėms, 
net vestuvėms, turi jausti, kad 
ji yra spaudos dalis. Spauda yra 
jos gyvybė, jos ateitis, tautos 
gyvenimo ir jos gyvybės sve
timose žemėse pratęsimas. 

Vasarą gegužinės, kurios 
poilsiui sutraukia minias savų 
žmonių, norinčių susipažinti, su 
pažįstamais susitikti ir kartu 
savą spaudą paremti, yra prie
monė spaudai išsilaikyti. 
Rudens baliai ar koncertai, 
kurie remiasi populiariuoju 
dėsniu — duodu, kad duotum — 
yra rėmimas savo spaudos, 
meninis atsigaivinimas, pabu
vojimas su savais, naujų pa
žinčių sudarymas. 

Jos dažnai yra taip reikalin
gos, kad be jų žmogus pasijustų 
tartum vienišas lauke, kuriame 
nieko nėra, tik medžiai be 
kalbos. Tai daro visa išeiviškoji 
spauda, tai daro ir lietuvių 
spauda. Ji nori savo skaitytojus 
turėti arčiau savęs, laikraštį ati
duoti į jų rankas ir padaryti jų 
dalimi. 

Jei šio krašto paštas, mirtys ir 
nejautrumas yra didelis spaudos 
priešas, tai reikia nugalėti, 
pakęsti, jaust is svetimoje 
žemėje ir svetimuose papročiuo
se. „Draugas" nenori nei ge
gužinių, nei koncertų, nei balių 
naštos sau ar visuomenei, bet 
nori būti kartu su visais, nori 
jausti gyvenimo ritmą, lietu
višką gyvybę svetimuose kraš
tuose, tautinį veikimą, kuriam 
jau daug metų tarnauja. Jis dar 
nori būti naudingas, kol jo 
reikės lietuviškai, tautinei ir 
kilmės gyvybei išlaikyti sve
timoje žemėje, nugalėti svetimą 
inertiškumą, pajusti tautinį 
gyvenimą savyje ir savoje aplin
koje. 

Pr . Gr. 

Antrajame pasauliniame kare 
nugalėto priešo cheminis ginklų 
palikimas yra paskandintas 
Baltijos jūroje. Šis, jau užmirš
tas, įvykis dabar kelia didelį 
susirūpinimą Europos valstybių 
tarpe. Svarbiausia, kad dar nėra 
surasta būdų, kaip šią problemą 
išspręsti. 

Surūdijusių cheminių ginklų 
iškėlimas paviršiun sudaro 
pavojų, kad gali užnuodyti ne 
tik uostus, bet ir esančias prie 
Baltijos jūros valstybes. 

Baltijos jūros dugne, tik 100 
metrų gilumoje, po Antrojo 
pasaulinio karo sąjungininkai 
paskandino šimtus tūkstančių 
vokiečių ginklų. Dabar, praėjus 
daug metų, šie ginklai jau pra
rūdijo ir leidžia nuodingas du
jas į Baltijos jūros vandenis. 

Toksiniai cheminiai elemen
tai iš surūdijusių bombų ir 
granatų greitu laiku gali 
pasiekti pavojingą lygį, grasin
dami ne vien tik jūros augalams 
ir gyviams, bet ir 30 milijonų 
žmonių tų valstybių, kurios 
susisiekia su Baltijos jūra. 

Sąjungininkai sumetė į jūrą 
tris šimtus tūkstnačių veikimui 
paruostų vokiečių ginklų, kurių 
pakaktų išnaikinti visą Europą. 
Tas darbas atliktas tarp 1945 ir 
1947 metų. 

Dabar jau randami stiprūs 
nuodai Baltijos jūroje. J ie 
ekologiją naikina greičiau, kaip 
vėžys. Jeigu prie to pridėsime 
toksinius chemikalus, tikriau
siai Baltijos jūrą galėsime pava
dinti „mirties ežeru". 

Ateinančių trejų metų laiko
tarpyje išnyks jūros gyvūnija, 
nes jau dabar ginkluose yra pra
rūdijusios skylės, per kurias į 
vandenį sunkiasi nuodai. Balti
jos jūros uostų ir komercinė 
žuvininkystės pramonė bus stip
riai paliesta, pakenkiant eko
nomijai devynių valstybių, 
kurios prieina prie Baltijos jū
ros. 

Šie nelemti įvykiai, atnešę 
Baltijos kraštams problemas, 
prasidėjo prieš pusšimtį metų. 
JAV, Anglija ir Sovietų Sąjunga 
po Antrojo pasaulinio karo slap
tame pasitarime susitiko nu
spręsti, ką daryti su vokiečių 
nenaudotais cheminiais gink
lais, jų tarpe odos ir nervų pažei
dėjais bei ašarinių bombų 
dujomis. 

Nenorėdami šiuos ginklus 
užkasti į žemę, sąjungininkai 
nutarė pusę milijono tonų 
bombų, granatų ir minų palai
doti Atlanto vandenyne. Tačiau, 
neturint pakankamai laivų, jie 
to plano atsisakė, nutardami 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

didžiausią dalį ginklų sumesti 
į Baltijos jūrą. 

Amerika su Anglija šiam 
tikslui naudojo Anglų kanalą, 
netoli Danijos ir Švedijos. 
Tačiau jie nebraižė detalių 
žemėlapių ir nepažymėjo tiks
lios vietos, todėl šiandien yra 
sunku ginklus surasti. 

Tuo tarpu sovi :tų kariuomenė 
gavo Kremliaus įsakymą atlikti 
visų ginklų paskandinimą iki 
1948 m. sausio 1 dienos. Jie 
kartšligiškai dirbo antroje 1947 
m. pusėje ir vokiečių chemines 
bombas paskandino Baltijos 
jūroje. Jų darbo metu pasitaikė 
blogas oras, dėl to laivai jas 
išmėtė be plano ir labai plačiai. 

Ekspertų nuomone, spėjama, 
kad sovietai paskandino savo 
krovinius apie 300 kvadratinių 
mylių į pietvakarius nuo Liepo
jos uosto Latvijoje ir 3000 
kvadratinių mylių nuo Born-
holmo salos Danijoje. 

Be šių krovinių, kurie buvo 
sudėti į dėžes ir plastikinius 
maišus, su cheminiais ginklais 
sąjungininkai paskandino šimtą 
vokiečių laivų su nuodingomis 
dujomis. Dabar atrasti doku
mentai rodo, kad Baltijos jūros 
tarša tęsėsi iki 1965 metų, o tą 
darbą vykdė Rytų Vokietija. 

Trys šimtai tūkstančių tonų 
cheminių chemikalų pakeitė 
Baltijos jūros vandens spalvą iš 
mėlynos į rusvą. 

Šis kiekis nuodų jūros dug
ne gali nušluoti 800 milijonų 
žmonių nuo žemės paviršiaus. 
Tai būtų lygu beveik visiems 
Europos gyventojams. 

Jau dabar šie chemikalai buvo 
šimtų sužeistų ligonių ir 
daugybės mirčių priežastis. 
Šimtai žvejų patyrė nudegimo 
žaizdas ant rankų, kai savo 
tinkluose pagavo granatas, pa
gamintas su chemišku alyvos 
skysčiu. 

Geltonos spalvos fosforo 
gabaliukai buvo išplauti į Balti
jos pakrantę. Dėl to nukentėjo 
žmonės, kurie vaikščiojo 
pakrantėse, ieškodami gintaro. 

Pagrindinis problemos spren
dimas dar nėra pradėtas 
vykdyti. Pasitaikę nuostoliai 
pradėjo aiškėti tik prieš dvejus 
metus, o aiškinimas dar nėra 
įvykdytas. 

Niekas tikrai nežino, kokiame 
stovyje jūros dugne yra ginklai 
po 45 metų, kiek dujų jau yra 
išsiveržę į vandenį. Niekas dar 
negali pasakyti, kaip toli chemi
kalai išsiplės ir kaip jie veiks, 
susimaišę su kitos rūšies chemi

kalais ir druskingu vandeniu. 
Dar nėra duomenų, kiek van
denyno žuvys šių nuodų užkrės
tos ir kiek žmonių yra valgę tą 
žuvį. 

Galimas dalykas, kad žmonių 
sveikatos problemos pasirodys 
a te inančia is š imtmečiais . 
Ekspertų nuomone, t ik trečioji 
ir ketvirtoji karta tikrai pajus 
šių nuodų pasekmes. 

Norint sužinoti ir rasti at
sakymus į daugelį klausimų, 
dabartinė Rusijos Federacija fi
nansavo 350 tūkstančių dolerių, 
dviejų mėnesių ekspedicijų su 
mokslininkais ir narais ištirti 
ginklų stovį. 

Kai Rusijos Federacijos prezi
dentas B. Jelcinas neseniai 
lankėsi Amerikoje, jis prašė 
prez. G. Busho padėti suor
ganizuoti tarptautinę komisiją, 
kad išgelbėtų Baltiją. 

Rusijos Federacija sutinka 
mokėti už pirmąją ekspediciją. 
Tačiau jų finansinis ir eko
nominis stovis nepajėgia pa
dengti visų išlaidų, kurios, 
okeano technologų apskaičia
vimu, pasieks nemažiau bilijono 
dolerių. 

Šios nelaimės paliestos yra 
devynios Europos valstybės, pri
einančios prie Baltijos jūros. Jų 
tarpe yra Danija, Vokietija, 
Lenkija, Lietuva, Latvija, Esti
ja, Suomija, Švedija ir Nor
vegija. Į šių valstybių tarpą 
reikėtų įskaityti ir Rusiją, kuri 
susiduria su Suomija ir yra 
paliesta Baltijos jūros vandenų. 

Kas bus konkrečiai šiuo 
reikalu pasiekta, parodys atei
tis. 

GEROS ŽINIOS IŠ 
VIETNAMO 

Kai suminimas Vietnamo var
das, greičiausiai pasąmonėje 
iškyla žiauraus karo, į kurį 
buvo įsivėlusi ir Amerika, 
sąvoka. Tačiau neseniai Viet
namas pradėtas sieti su geromis 
žiniomis, ypač dominančiomis 
gamtos mokslų pasaulį. 

Laos pasienyje, nelabai toli 
nuo Vietnamo sostinės, yra di
džiulis Vu Quang draustinis, 
kuriame Pasaulio gamtos turtų 
apsaugos fondo ekspedicija 
surado įdomios, iki šiol ne
žinomos, augmenijos ir 
gyvūnijos. Kažkokiu stebuklu 
šis gamtos kampelis išliko 
nepaliestas kone pusšimtį metų 
siautusio karo ir besi
plečiančios civilizacijos. 

Amerikos ir Anglijos moks
lininkai draustinyje atrado bent 

Kai vienas iš minios, kurią Jė
zus mokė, paprašė, kad j is pa
dėtų pasidalyti turtu su savo 
broliu, tai Jėzus atsakė: „Žmo
gau, kas mane pastatė jūsų 
teisėju ir dalintoju?" (Lk. 12, 
14). Kristus atėjo išgelbėti žmo
niją, parodyti naujus kelius, pa
skelbti Evengeliją, duoti prie
monių žmonėms prieš nuo
dėmes. Jis nebuvo teisėjas ir 
nieko neteisė, bet visiems rodė 
gerą pavyzdį, kaip turėtų elgtis 
žemėje, kad laimėtų gyvenimą 
su savo Kūrėju. 

Pasinaudodamas tuo netinka
mu prašymu, Jėzus savo moki
niams pasakė palyginimą apie 
turtingą žmogų, pirmiau įspė
damas: „Žiūrėkite ir saugokitės 
visokio godumo, nes gyvybė 
nepriklauso nuo lobio apstumo, 
kurį kas turi" (Lk. 12,15). Ir Jė
zus papasakojo apie žmogų, 
kuris turėjo daug turtų ir vaisių 
negalėjo sukraut i į savo 
kluonus. Jis panoro sugriauti 
senuosius ir pastatyti naujus, 
kuriuose tilptų visi užderėję vai
siai, ir tas žmogus laiduotų savo 
gyvenimo ateitį. Tai gerai dary
tų, kad jis yra rūpestingas. Bet 
jis kalba: „Tuomet aš sakysiu 
savo sielai: Mano siela, t u turi 
daug gėrybių, sukrautų dau
geliui metų; ilsėkis, valgyk, 
gerk, pokyliauk. Bet Dievas jam 
tarė: Paikas, šią naktį bus 
pareikalauta iš tavęs tavo 
sielos; kieno gi bus ką tu pri
rengei?" a k . 12, 19-20). 

Tai sprendimas, kurį Kristus 
primena, kad šis gyvenimas yra 
tik laikinas, kad šios žemės tur
tai yra reikalingi ne pokyliams, 
bet pragyvenimui, kad mirtis 
ateina kaip vagis, kada jos 
mažiausiai laukiama. 

Tai tik pavyzdys, bet Jėzus 
prideda pabaigai: „Taip yra 
tam, kurs sau krauna turtų, bet 
nėra turtingas pas Dievą" (Lk. 
12, 21). Tuo jis pabrėžia savo 
apaštalams ir mokiniams, kad 
ne t u r t a i žmogų padaro 
laimingu, bet tarnyba Dievui, 
savo artimui, savo lobių kro
vimas į amžinąsias ir nerūdy-
jančias padangtes, tai yra į 
amžinybę, kur nei rūdys, nei 
kandys negadina. 

dvi rūšis nežinomų paukščių ir 
nemažą ožkų veislės žoliaėdį, 
tuo tarpu pavadintą tik „miškų 
ožiu". Pasaulio gamtos turtų ap
saugos fondas, kurio pagrin
dinės įstaigos yra Washingtone, 
pasiūlė ir Laos valstybei įkurti 
draustinį miškingų kalnų vie
tovėje, kuri susisiekia su Vu 
Quang draustiniu. 

Ir apaštalas šv. Paulius krikš
čionims primena, kad jie prisi
kėlė su Kristumi ir turi gyven
ti su juo ir jame. „Taigi, sako šv. 
Paulius, jei jūs prisikėlėte drau
ge su Kristumi, jieškokite, kas 
yra aukštai, kur Kristus sėdi 
Dievo dešinėje; pamėgkite tai, 
kas yra aukštai, ne kas žemėje. 
Nes jūs esate numirę, ir jūsų 
gyvenimas yra paslėptas su 
Kristumi Dievuje. Kada pasi
rodys Kristus, jūsų gyvybė, tuo
met ir jūs pasirodysite drauge 
su juo garbėje" (Kl. 3, 1-4). 

Šv. Paul ius ragina savo 
mokinius, įtikėjusius į Kristaus 
pasiuntinybę, gyventi su Jė
zumi Kristumi, nes visi yra nu
mirę su juo ir visi laukia su juo 
gyventi Dievuje. Todėl ir reikia 
akis kelti į dangų, o nesirūpinti 
tik žeme, žemiškais turtais, 
žemišku gyvenimu, kuris žmo
gų padaro žmogumi, be t 
atitolina nuo Jėzaus. Jis atėjo į 
šį pasaulį už žmogų nusikaltusį 
numirti ir paskui save visus pa
traukti į dangišką šviesą, ten, 
kur jis sėdi Dievo dešinėje. 

Ir toliau šv. Paulius ragina ko-
losiečius, kad jie labiau žiūrėtų 
į savo Mokytoją, kuris už juos 
numirė. „Nemeluokite vienas 
kitam; nusivilkite nuo savęs 
senąjį žmogų su jo darbais ir 
apsivilkite nauju, tuo, kurs yra 
atnaujinimas pažinimui, esant 
paveikslu to, kurs jį sutvėrė. 
...Taigi, apsivilkite jūs, kaip 
Dievo išrinktieji, šventieji ir 
mylimieji, širdingu gailes
tingumu, maloningumu, nuo
lankumu, kuklumu ir kan
trumu; pakęskite vieni kitus ir 
vienas kitam atleiskite, jei kas 
turi prieš ką nors skundą. Kaip 
Viešpats atleido jums, taip ir 
jūs" a k . 12, 9-10, 12-13). 

Visuomet reikia atsiminti, 
kad „visa ir visuose yra Kris
tus" a k . 12, 11). Jis visuomet, 
kaip Dievo Sūnus, veikia mu
myse, visuose žmonėse, nes tik 
jis gali matyti žmonių slapčiau
sias mintis ir gerus ar blogus 
darbus. 

Ir senajame Testamente yra 
pasakyta: „Jis daro visa gražiai 
ir visa savo laiku; ir amžinybės 
supratimą jis įdėjo į jų širdis" 
(Eccli. 13, 11). Kiekvienas Jė
zaus mokinys ir sekėjas turi nuo 
pat pradžios žiūrėti į aukštį, į 
dangų, bet nepaleisti ir žemės iš 
po kojų, nes tik joje galima 
siekti amžinybės su Dievu. 

P. A. 

Kiekvienas daiktas turi savo 
šešėlį. 

Liaudies išmintis 

4 
Poetas yra kaip paukštelis — 

jis čiulba, nežiūrint, ant kurios 
šakelės nutupia, ir lūpų šlamė
jimą palaiko aplodismentais. 

Josif Brodsky 

Kas gi yra net ir pats laimin
giausias žmogus be tikėjimo? 
Tai graži gėlė vandens stiklinėj 
— be šaknų ir be ilgesnio 
gyvenimo. L Boerne 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 
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„O kaip ji veikia į žmogų?", ji vėl užklausė. 
„Marijuanos įtakoj atsiranda klajojančios mintys, 

stoka koncentracijos, insomnia. Žymiai padidėja ape
titas, ypač saldumynams. Akių lėliukės išsiplečia. 
Marijuanos suerzintas kūnas reikalauja jos vis daugiau 
ir daugiau. Pagaliau ji pasidaro jam per silpna. Žmogus 
pereina į stipresnius narkotikus, ir taip į bedugnę jis 
grimzta vis gilyn ir gilyn. 

„Dabar, kai man paaiškėjo marijuanos daroma žala 
žmogui, mano manymu, nereikėtų net kelti klausimą 
apie jos legalizavimą", samprotavo panelė Leonardo. 

„Pilnai sutinku su jūsų nuomone", patvirtinau. 
„O dabar aš jums abiems turiu klausimą", atsiliepė 

iki šiol tylėjusi ponia Leardi. 
„įdomu, kokį?", abi užklausėm. 
„Atsakykit man, ar ponas Hali rytoj ateis?" 
„Ponia Leardi, jūsų klausimas per sunkus. Todėl 

konkrečiai į jį atsakyti nesugebėsiu. Galiu tik spėlio
ti", atsakiau jai. 

„O aš spėliojimams neturiu nei grūdelio talento, 
todėl mano atsakymas — rytoj paaiškės". Gudriai 
išsisuko panelė Leonardo. 

„Cha, cha, cha", nuoširdžiai nusikvatojo ponia 
Leardi. „Atsakėt, kaip graikų orakulo pitijos, ir 
žinokis!" 

Kitą rytą ponas Hali atėjo. Ir tik pravėręs įstaigos 
duris, linksmai sušuko: 

„Aš ir vėl čia. Ar turėsite man darbo?" 
„Taip", atsiliepė ponia Leardi. „Tokiam geram 

tarnautojui, kaip jūs, visados". 
„O aš turiu jums ne tik darbą, bet ir pasirinkimą", 

įsiterpė panelė Leonardo. 
„įdomu, kokį?" 
„Adresuoti vokus ar alfabeto tvarka sudėti 

pacientų ligų istorijas", paaiškino ji. 
„Pasirenku pirmąjį, nes jau turiu praktikos". 
„Gerai", atsakė ji. Ir išėmusi iš stalčiaus krūvelę 

vokų, padavė jam. 
„Tai tik tiek?", nustebęs užklausė. 
„Pradžiai tiek. Esu nešykšti. Jei bus mažai, 

pridėsiu". 
„Gerai", atsakė ligonis. Ir patogiai atsisėdęs, pra

dėjo rašyti. 
Po kurio laiko pastebėjau, kad jis vis dažniau ir 

dažniau meta sugadintus vokus į šiukšlių dėžę. Neilgai 
trukus jo rankų pirštai ėmė virpėti. Ligonis pradėjo 
kraipyti lūpas ir nerimti kėdėj. 

„Acha!", pagalvojau. „Nieko gero. Reiškia jo tole
rancija darbui jau išsisėmė. Turiu greitai veikti". 
Reikšmingai pažvelgiau į vieną ir į kitą sekretorę ir. 
atsistojusi vidury raštinės, tariau: 

„Matau, kad jūs visi esate taip įsigilinę į darbus, 
kad net praradote laiko nuovaką. Todėl skaitau sau 
už pareigą priminti jums, kad jau metas ,for coffee 
break* . Padėkite darbus į šalį". 

Sekretorės tuojau sustojo dirbusios. Ponia Leardi, 
atsigręžusi į ligonį, prabilo: 

„Esu taip ištroškusi, kad net liežuvis prie gomu
rio prilipo. Eikime ką nors išgerti". 

„Man irgi būtų ne pro šalį ištuštinti puoduką 

kavos", atsiliepė panelė Leonardo. „Nes nuo mono
toniško mašinėle rašymo blakstienos glaudžiasi". 

Ponas Hali nieko į tai neatsakė. Gal negirdėjo, o 
gal tyčia nenorėjo girdėti. Tik plieniniu žvilgsniu 
peržvelgė mus. Įbedęs akis į vokus, lyg sustiręs sėdėjo. 
Bet jau neberašė. 

„Eikime ir mes", priėjusi prie jo, paraginau. 
„Atsipusime ir įstaigą išvėdinsime". 

Jis pakasė pakaušį. Kažką sau po nosim sumurmė
jo. Tingiai atsikėlė. Ir atsisukęs į mus, pusbalsiu burb
telėjo, tačiau taip, kad galėtumėm girdėti. 

„Eisiu, jei jau taip norite. Nesiginčysiu". 
„Ponas Hali, prašau nesupraskit mus blogai. Mes 

jus tik kviečiame, bet jokiu būdu neįpareigojame. Jei 
neturite noro eiti su mumis, neikit. Praleiskit šią 
poilsio pertraukėlę ta ip, kaip jums pat inka" , 
paaiškinau. 

Ligonis pasižiūrėjo į savo rankinį laikroduką. 
Atrodė, kad jo įtempimas kiek atlyžo, ir jis prašneko: 

„Absoliučiai nesiorientuoju, ką turiu daryti? Mano 
galva pasidarė kaip akmeninė, ir viskas atrodo, kaip 
migloje". Tai pasakęs, pakilo nuo kėdės. Ir pažvelgęs 
į duris, pridūrė: 

„Eisiu su jumis". 
„Puikus sprendimas", pritarė ponia Leardi. 

„Visiems bus linksmiau". 
Ligonis be žvilgsnio, susmukusiu veidu, tarytum 

ne savo kojomis ėjo šalia ponios Leardi. Prieš atsisės
damas prie stalo, aplinkui apsižvalgė. Suraukęs kaktą, 
giliai atsiduso. Krūptelėjo ir pasipiktinęs šnekėjo; 

„Jaučiuosi lyg būčiau iš debesų iškritęs. Nekenčiu 
minios. Nepakeliu veidmainingų, pilnų pasityčiojimo 
žmonių žvilgsnių". ^ ^ ^ 
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HORIZONTAI 
SUSITIKIMŲ SU A.A. 

A. VAIČIULAIČIU 
AKIMIRKOS 

Šią skiltį rašau liepos 25 d., 
kai Washingtone laidojamas, 
buvusio jo kaimyno istoriko V. 
Trumpos žodžiais, „rašytojas, 
poetas, vertėjas, literatūros kri
tikas, o šalia to dar ir visuome
nės veikėjas, diplomatas ir net 
filosofas" Antanas Vaičiulaitis. 
Aš 14 Washingtone išgyventų 
metų turėjęs progos neretai 
susitikti su Vaičiulaičiu, kuone 
visada į jį kreipdavausi, va
dindamas jį Šventu Antanu. 
Nežinau, ką jis širdyje jausdavo, 
bet kiekvieną kartą lūpose 
pamatydavau skaidrų šypsnį. 

Liepos 23 d. rytą suskambėjo 
telefonas, ir ragelyje pasigirdo 
vašingtonietės E. Dambriūnie-
nės balsas su žinia, kad tik prieš 
porą valandų mirė Antanas 
Vaičiulaitis, su įvairiomis ne
galėmis, jų tarpe ir plaučių, 
galynėjęsis pastaruosius dvejus 
ar daugiau metų. Paskutinį 
sykį Vaičiulaitį, žmonos Joanos 
atvežtą, matėm lietuviškose Mi
šiose, berods, balandžio 26 d. Po 
to nevieną kartą Vaičiulaitienė 
ir dukra Danutė kvietė užva
žiuoti į jų namus Bethesdoje ir 
Vaičiulaitį aplankyti, nes jis 
pasiilgęs artimesnių pažįstamų. 
Vizitą dėl šalto pavasario, lie
taus vis atidėliojom, o paskui 
užgulė persikraustymo rūpes
čiai, tai Vaičiulaičių ir nebeteko 
aplankyti. O tikrai gaila. 

Pirmą kartą gyvenime mūsų 
literatūros klasiką buvo proga 
pamatyti bene 1951 m. Chica-
goje netrukus po to, kai jam už 
kelionių literatūrinių apybraižų 
knygą „Italijos vaizdai" buvo 
paskirta Lietuvių Rašytojų 
draugijos premija. Tada ir aš ga
vau pirmąjį A. Vaičiulaičio 
autografą. Antrą kartą jis buvo 
atvykęs į Chicagą kalbėt i 
kažkuriam minėjime apie 1975 
m., kai mes su Alg. Keziu, E. 
Bradūnaite ir J. Bradūnu 
ruošėm knygą apie Pennsylva-
nijos angliakasių Lietuvą. 1978 
m. pabaigoje, man persikėlus 
Washingtonan, A. Vaičiulaitis 
iš Amerikos Balso lietuvių 
tarnybos, kurioje jis dirbo nuo 
šeštojo dešimtmečio pradžios ir 
paskutiniu metu ėjo viršininko 
pareigas, jau buvo pasitraukęs 
pensijon. Tačiau retkarčiais dar 
atvykdavo kaip pad ien is 
tarnautojas parašyt i kokį 
šmaikštų reportažą ar iš anglų 
kalbos stilingai išversti kurį 
nors aktualų politinį straipsnį, 
informuojant klausytojus bolše
vikų pavergtoje Lietuvoje. Taip 
su A. Vaičiulaičiu, jo simpa
tinga žmona Joana ir dukte
rimis Danute, Joana ir Aldona 
užsimezgė ilgalaikė pažintis. 

Kai kartą 1981 m. vasarą Vai
čiulaitis vėl pakvietė apsilan
kyti jų namuose, tai pabrėžė, 
kad šaldytuve turįs šalto alaus 
— biržėnų žemės ir širdies krau
jo, nors pats, kurį laiką studija
vęs Prancūzijoje ir gyvenęs Itali
joje, buvo labai nuosaikus vyno 
mėgėjas. 

Iš dažnų susitikimų prisimena 

Vaičiulaičio kalba, nagrinėjanti 
velionio Jono Aisčio lyriką, 
pasakyta Aisčio 75 metų sukak
ties minėjime, įvykusiame 1979 
m. gegužės 6 d. Washingtone. 
Vaičiulaitis apie savo buvusio 
kaimyno ir kolegos lyriką taip 
kalbėjo: „Jo tonas eleginis, j is 
meisteris perkeltinių vaizdų, 
subtilių detalių, bet kartu moka 
prasiveržti iki visuotinio kos
minio mosto — skl iau tų , 
žvaigždynų. Jo kosminis ilgesys 
įgauna ir magišką galią. Aistis 
buvo ir .šiaurės' temos pradi
ninkas, kurią vėliau taip pat 
kū ryb inga i išvystė ypač 
Henrikas Nagys". 

1981 m. balandžio 25 d. apie 
šimtas sostinės ir apylinkių 
lietuvių susirinko į Latvių 
namus Rockvillės priemiestyje, 
kur įvyko A. Vaičiulaičio ly
rikos rinkinio „Ir atlėkė volun
gė" sutiktuvės. Čia kalbėjusi 
Paryžiaus universitetuose stu
dijavusi S. Kondrotaitė-Naujo-
kaitienė papasakojo, kad, studi
juodamas Paryžiuje, Vaičiulaitis 
vė l iau Nobelio l i t e ra tū ros 
premiją laimėjusiam Francois 
Mauriac'ui asmeniškai įteikė 
savo paties išverstą knygą „Jė
zaus gyvenimą", jam yra tekę 
pasikalbėti ir padiskutuoti su 
Oskaru Milašium ir k i ta is 
žinomais vardais prancūzų lite
ra tūro je . Ta proga p a t s 
Va ič iu l a i t i s savo žodyje 
prisiminė, kaip 1979 m., besi
lankydamas okup. Lietuvoje, 
vienoje Vilniaus bažnyčių po 
Mišių išgirdęs chorą giedant 
Maironio „Apsaugok Aukščiau
sias..." Tai, kaip teigė Vaičiulai
tis, „buvęs vienas didingiausių 
ir pakiliausių jo girdėtų tos 
giesmės giedojimų". T ik 
bažnyčios vardo saugumo sume
timais jis tada neatskleidė. 

LB Washingtono apyl. val
dyba Marylando universiteto 
salėje, dalyvaujant apie 100 
žmonių, 1986 m. spalio 19 d., 
nors ir pavėluotai, surengė An
tano Vaičiulaičio 80 m. amžiaus 
sukakties minėjimą. Jei savo 
laiku kairesnių pažiūrų žmonės 
iš Sviesos-Santaros sparno buvo 
nepatenkinti, kam A. Vaičiu
laičiu už nedidelę literatūrinę 
apybražų knygutę „Italijos vaiz
dai" buvo paskirta LRD premi
ja, o ne, pavyzdžiui, A. Škėmai, 
tai šiame minėjime, sakyčiau, 
kadaise buvusi nesantaika tapo 
užmiršta, ir santariečiai grojo 
„pirmuoju smuiku" gerąja 
žodžio prasme. Minėjimą-aka-
demiją pravedė rež. ir poetas J. 
Blekaitis, pabrėždamas, kad 
Vaičiulaitis savo raštus užlieja 
„skaidria, viltinga, jo giliai 
krikščioniškos pasaulėžiūros 
šviesa". Pagrindinę kalbą pa
sakė iš Californijos specialiai 
atvykęs buvęs ilgametis Wa-
shingtono gyventojas istorikas 
V. Trumpa, trumpai pasveikino 
ka imynas iš Philadelphijos 
dramaturgas K. Ostrauskas, o 
meninėje dalyje, šalia kitų, 
dalyvavo ir rašyt. K. Almenas 
su žmona. 

Šiame minėjime į daugelio 
klausytojų širdis įstrigo šie pa
grindinio kalbėtojo V. Trumpos 

Vaičiulaičių šeima pernai birželio 23 d. minint jo 85 m. sukaktį. Sėdi iš kairės: 
Joana ir Antanas Vaičiulaičiai; stovi jų dukros: Joana, Danutė ir Aldona. 

žodžiai: „Antanas Vaičiulaitis 
daugiašakė asmenybė. Tačiau 
atrodo, kad visos tos šakos taip 
dailiai, tiesiog darniai ir drau
giškai stiebiasi į aukštį, o ne 
kažkaip palaidai kėtojasi ir 
blaškosi į šalis. J i s man 
primena daugiau aną Šešupės 
eglę ar kiparisą, o ne drūtą ties 
Nemunėliu ąžuolą..." 

Paskutinį kartą į Vaičiulaičių 
namus Bethesdoje su didžiule 
biblioteka ir sienomis, iki pasku
tinio kampelio nukabinėtomis 
išeivijos ir Lietuvos žymiųjų 
dailininkų paveikslais, buvom 
susir inkę praėjusių metų 
birželio 23 d. paminėti nebe taip 
jau stiprios sveikatos rašytojo 
klasiko 85 m. amžiaus sukaktį. 
Prie vaišių stalo, trumpus žo

džius tarus dukrai Danutei ir 
vėliau žmonai Joanai, pagrin
dinę kalbą pasakė tik vienas 
žmogus — Vaičiulaičių kaimy
nas ir draugas per 60 metų, 
Amerikos lietuvių veikėjas vete
ranas Juozas Laučka, šalia kit
ko, ypač akcentavęs sukaktu
vininko kuklumą. Pasak Lauč-
kos, kai 1941 m. Amerikos lietu
viai kul tūrininkai įsteigė 
Kultūros institutą, Vaičiulai
čiui pavedė paruošti pirmąjį in
stituto leidinį anglų kalba — 
lietuvių literatūros apžvalgą. 
Laučkos žodžiais, „knygos 
trūkumas buvo tik tas, kad nė 
žodelio neparašyta apie Vaičiu
laitį. Vėliau tą spragą gražiai 
išlygino profesorius Alfredas 
Senn..." 

Pats sukaktuvininkas, kurio 
vardu susirinkę svečiai sudėjo ir 
pasiuntė stambesnę piniginę 
auką Vilkaviškio katedros 
atstatymui, dėkodamas tiek 
tepasakė: „Malonu jus visus pa
sveikinti ir kartu matyti kiek
vieno veidą, šypsnį, mirksnį". 

Po šio šeimos ir artimiausių 
draugų sukaktuvininko pager
bimo Vaičiulaičių sodyboje jam 
buvo lemta išgyventi dar 13 
mėnesių, kol liepos 23 d. rytą, 
širdies priepuoliui iš t ikus , 
Dievulis šį tyriausios širdies ir 
sąžinės žmogų pasišaukė pas 
save. Ilsėkis ramybėje, Brangus 
Rašytojau ir Žmogau, stiprybės 
žmonai Joanai , duk te r ims 
Danutei, Joanai bei Aldonai ir 
jų šeimoms. Šiandien vėl prisi
mena diplomato S. Lozoraičio 
tarti žodžiai A. Vaičiulaičio 80 
m. amžiaus sukakties akademi
joje: „Dar taip neseniai, gal 
prieš šimtą metų, dėka rašytojų, 
o ne šautuvų, mes buvome iš
gelbėti nuo visiškos pražūties..." 

Ir Antanas Vaičiulaitis, nors 
ir vėlesniais laikais, buvo tos 
profesijos žmonių žymus vardas. 

V I . R. 
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* Vteoe keBonės T IK nuo * . m . s p a l i o 1 d . I k i g r u o d ž i o 14 d . 
* Negalima naudoti kredito kortelių. 
* Už šias kainas galima keliauti T I K i i J A V - b l ų 
Norintiems keliauti iš Lietuvos, turime pigesnių bilietų pasirinkimą. 

S A F A f t t S 
Travel Specialiste to Lrthuama 

Aras Mieželis/Berte Gaskey. 4 3 4 0 D u h m e R d . , M a d e t r a 
l , R . 3 3 7 0 4 . t e i . 4 1 3 - 3 9 8 - 7 4 1 3 

INTERNATIONAL 

KAS MĖNESĮ NAUJI IR ĮDOMŪS KELIONIŲ 
PASIŪLYMAI! 

Nuo Tėvynes Lietuvos miškų ir slėnių iki egzotiškų šiltų kraštų Karibų 
jūroje mes siūlome Jums pasirinkti iš mūsų 1992-1993 kelionių. VISOS 
SIŪLOMOS KELIONĖS YRA SU PILNU APTARNAVIMU: lėktuvo 
skrydžiai, keliones laivu (cruise), nakvynės, maistas, gidai ir palydovai. 

RUOSt JIS LIETUVOS TURTAI: Pilna ekskursija po Lietuvos žymiąsias vie-
17—24 toves, pilis, muziejus bei kultūrinius renginius. Kelionės pilna 

kaina: $1444.00 

SPAUS MUZIKINIS INTERUUDA4: Haydn'o festivalis, Nabucco, Nor-
4—17 ma, Lietuvos Simfoninis Orkestras, Kauno ir Klaipėdos muzikiniai 

teatrai ir susipažinimas su muzikos pasaulio žymiaisiais atsto
vais. Kelionės pilna kaina: $1494.00 

LAPKRITIS KELIONĖ LAIVU MEKSIKOS KARIBŲ JŪROJE: Cancun, 
4—14 Cozumel, Montego Bay. Savaitė 41026.00. vietų skaičius ribotas. 

Registracija uždaroma rugsėjo 1 d. 

GRUODIS NAUJI METAI LIETUVOJ: Praleidę šv. Kalėdas su namiškiais. 
gruod. 27— nuotaikingai sutikite Naujuosius Metus Lietuvoje! Pasirinkite Tra-
aauelo 8 viatos spektaklį. Štrauso valsų koncertą... Naujų Metų sutikimas. 

Pilna kaina, su kelione ir viešbučiu bei Naujų Metų programa 
41444.00. 

VASARIS SUDINtJIMO KELIONĖ Į ŠVEICARIJĄ: Puiki proga ir tiems, 
1443 m. kurie neslidineja pabūti gražioj Šveicarijoj. Pilna kaina, įskaitant 

ir viešbuti, 4744.00. 

KOVAS CANCUN, MEKSIKA: Pabėkite nuo pilkų, šaltų dienų į puikiau-
1443 m. sią Meksikos kurortą. Pilna savaitė po palmėmis! 

BALANDIS v lJ VELYKOS LIETUVOJ: Prisikėlimo šventė Tėvynėje. Kelionė su 
4 — 2 4 1 4 4 3 m. ar be viešbučių, pigiausia kaina. 

OftOUŽt GRAIKIJA - CIVILIZACIJOS LOPŠYS: Atėnai. Rodos sala. 
1443 M. Delphi, trijų dienų kelionė laivu po salas. Neužmirštama kelionė 

— 12 dienų. 
t 

TARPTAUTINIS TEATRO FESTIVALIS LIETUVOJE geg 4 - 1 7 
TARPTAUTINIS TEATRO FESTIVALIS LIETUVOJE geg. 6—22 

VISA PAVASARĮ IR VASARĄ KELIONĖS BEI SKRYDŽIAI | LIETUVĄ PIGIAUSIOM 
KAINOM. PASIRINKIT IŠ 14.10 ir 7 DIENŲ PILNŲ TURŲ. SUSTATYTŲ NORIN
TIEMS GERIAUSIOMIS SĄLYGOMIS APŽIŪRĖTI VISAS [DOMIAUSIAS 
LIETUVOS ATRAKCIJAS. JUS APTARNAUTI PASIRUOŠĘ PROFESIONALAI. 
G.T. INTERNATIONAL DARBUOTOJAI VILNIUJE. 

R U O P j O n S ALASKAI ALASKAI ALA4KAI Daugeliui klientų pageidauant. 
1443 m. organizuojama 14 dienų kelionė Į Alaską Plauksim laivu, 

keliausim traukiniu ir gėfėsimės nuostabia gamta! SUSIDOMĖJĘ 
PRAŠOME SKAMBINTI 

ALL COPY RK3HTS RESERVED 

ATSTOVAUJAME VISAS ORO LINUAS. JŲ TARPE LUFTHANSA. SAS. 
AUSTRIAN AIR, SVVISS AIR. LOT. MALEV. LfTHUANlAN AIR DIRBAME SABRE 
KOMPIUTERIAIS. ŠIŲ. IR VISŲ KELIONIŲ REIKALAIS. PRAŠOME KREIPTIS: 

O.T.IHTERNATtONAL, INC. 
4424 4. 7441 A VE. 

MCKORY HILL4, IL 00447 
TEL 704430-7272 
FAX 700430-4743 

Memof 

RE AL ESTATE REAL EST ATE 

GREIT 
PARDUODA 

Ilgom kojom visos tvoros 
žemos. 

Varna nuo mieto, kita į jos 
vietą. 

Kur paukštis nutupia, ten ir 
plunksną palieka. 

Pelės šokinėja, kol katinas 
miega. 

Liaudies išmintis 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

RACINE KEPYKLA IR 
DEUKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
5 2 1 6 S . A r c h e r A v e . 

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

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 78 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. PutasM Rd. 

Phone (312) 581-4111 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — BonderJ 

4 3 5 - 6 9 3 7 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
- V y t a u t a s T a r a s 

MASTER PLUMBING 
COMPANY . 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius^ 

704-434-2440 

of flfBi AfMft 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos Antrad..irtreciad susikalbesit 
lietuviškai. 

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

. RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 

u* Pensininkams Nuolaida. 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA K R I Š Č I Ū N A I T E 

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

(vertinimas 
* Perkameir 
parduodame namus 

* Apartmentus ir žemę į 
* Pensininkams 

nuolaida 
* Greitas ir sąžiningas j 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 
(312) 747-2400 

4448 W. C74i Seeat, Ctricago, IL 60629 

Ontug^, \$JMiį 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 704-434-4400 
Res. 704-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

FOR SALE 

Parduodamos skalbimo Ir džio
vinimo mailnos. 

Kreiptis: 312-927-4187 

MISCELLANEOUS 

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

T1.378-1882 «r 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
sas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vi Wsst 95th Stret 
T4l. — (708) 424.8654 

(312) 581 -8684 

E L E K T R O S 
ĮVtOIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS CUHPUTIS. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermis Deckys 

Tel. MS-4424. Nuo 6 ryte Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

STA4YS SAKINIS 

iš vidaus ir iš lauko; 
popieriuoja kambarių sienas 

Darbas garantuotas. 
4412 S. Paulina, Chicago 

Tel. 312-427-0107 

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

Aš! 
BELL-BACE REALTORC 

J . BACEVIČIUS 
6 5 2 9 S. Kedale A v e . , 

\0*se^^ejpjs^^<p įsn ^^^^r^ptv^p 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INBUHAMC* 

• Namų pirkimas ir pardavimas / 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Veltui namų {vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba Hetuvtifcai 
• Nuolaida pensininkams 

Gnkigj 21 
KMIEC1K REAL TO V. 
7922 S. Putasfci rid. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Indianoje, 50 mylių nuo Čikagos, 
parduodamas mūrinis pajamų pasta
tas su 1 akru žemes. Metines pajamos 
$28,000. Kaina $280,000. Teirautis: 
219-874-7330. Prašyti savininko. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 VV. 69 St. 
Tel. 776-1486 

[fcį. 

* • 

REALMART, INC 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-545-6100 

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

Bus. 312-585-6100, res. 312-774-3971 

ant '/i akro sklypo. Daug 
medžių; 3 ar 4 mieg. kamb.; įrengtas rūsys; 
didelis šeimos kamb.; aptvertas kiemas; 
kieme daržine; „screen room"; daug prie
dų. Kaina $220,000. 

Skambinti: 704-247-7441 

, FOR BENT 

Išnuomojamas modernui 
Marquette Pk. apyl., antrame aukite; 
472 kamb. 2 mieg. Su šiluma, oro 
vėsinimu; moderni virykla, šaldytuvas, 
skalbykla su mašinomis. 

Kreiptis: 708-361-5594 

Šiaurinėj* Chlcagos dalyje 
išnuomojami 1 ir 2 mieg. butai su 
šiluma. Kaina: $400 ir $450 į mėn. 

Skambinti: 708-598-0883 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
71 & Mozart apyl. Pageidaujama 
pensininkas arba pensininkė. 

Tai. 708-838-1784 

Išnuomojamas 1 mieg. Ir virtu
ves butas su baidais, pensininkui. 
Prie gero susisiekimo. 

Tai. 312-471-4283 

HELPWANT8D 

A N I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
Students welcome. Can Earn Part 
Time $10 per hour. Full Time $1,500 
and up per month. 

Call (706) 430-5802 

BBP9JB6JB 
THAILCN CMASSIS 

7 am to 3:30 pm. 
Mušt be abte to oommunicate in 
Engish. Own tranaportabon neceenry. 
Summit, IL 

704 BM 1244 

IIBKO 

Oero< 
Satuvė neretn imĮpaMntl su 45-44 m. 
nevedusiu ar naftHu Amerikos ar Kanados 
Hetuviu. siek tiek išsilavinusiu Turte* ir 
grožis nelabai svarbu. Prašome rašyti 
DWAUOA4,4444W.4SSt . .CWĮan .H . 
40429, Atta: OesC XV. 



S A U L Ė S AKINIŲ 
E F E K T Y V U M A S 

Amerikoje kasmet parduo
dama 218 milijonų tamsių nuo 
saulės akinių. Nuo ateinančio 
rudens atit inkamos federalinės 
valdžios įstaigos pradės stipriau 
t i k r in t i parduodamų saulės 
akinių efektyvumą ir nustatyti 
naujus apsaugos standartus. 

Vis i pa rduodami t a m s ū s 
akiniai turės būtinai sulaikyti 
99% kenksmingų ultraviole
t inių saulės spindulių. Iki šiol 
buvo leidžiama sulaikyti tik 
70%. Gamintojai taip pat turės 
tiksliai pažymėti akinių apsau
gos galingumą, kad pirkėjas 
žinotų, ką perka. Jeigu šie 

Sekminių procesija aplink bažnyčia Luokės valsčiuje birželio 7 d. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Kennebunkport, ME 

WILLIAM SMIDDY 
KONCERTAS 

Pianistas William Smiddy yra 
nuolatinis tėvų pranciškonų 
renginių programų atlikėjas, di
džiai vertinamas visų ji kada 
nors girdėjusių. Fortepionas 
nėra lengvas instrumentas. Wil-
liam Smiddy tur i ypatingą, jį iš 
kitų pianistų išskiriančią tech
niką, priartinančią jį prie pa
saulinio masto solistų kaip Ru-
binstein ar Horovvitz. Pastarasis 
yra buvęs Smiddy mokytojas. 
William Smiddy programa, nors 
k a r t o j a m a jo koncer tuose , 
t a č i a u meistr iško a t l ik imo 
dėka, j i niekad nenusibosta. 

Liepos 12-tos dienos koncerto 
programa buyo žinoma: Mozarto 
Rondo in D" Mayor, Schu-
bert-Liszt „Valse Caprice" No 6, 
Grieg — „Wedding Day at 
Troddhaugen" ir „Widmung", 

. Sa in t -Saene-Lfšž t „ D a n s e 
Macabre", Chopino Mazurka F 
Minor ir Polonaise A Fia t 
Mayor. Koncertą baigė savo 
aranžuotu lietuvišku suktiniu. 
Meistriškai at l iktas koncertas 
visus sužavėjo. 

Staigmena buvo Danos Graus-
lytės solo atlikti du kūriniai, 
kaip preliudas jos koncertui. 
Klausytojų buvo daug. Visi jie 
nuoširdžiai plojo abiem meni
n inkams — pianistui ir solistei. 

SĖKMINGA METINĖ 
GEGUŽINĖ 

Tėvų pranciškonų sodyboje, 
Kennebunkporte, liepos 12 d. 

rengta gegužinė buvo labai sėk
minga ir skyrėsi nuo ankstyves
niais metais ruoštų. Protestan
tiškame Kennebunkporte apsi
gyvenę l ietuviai pranciškonai 
yra katal ikybės ir lietuviškos 
kultūros misionieriai. Vietinė 
s p a u d a , p r a n e š d a m a apie 
gegužinę-pikniką pažymėjo net 
šios sodybos pastatų architekto 
ir da i l in inkų pavardes , ko 
anksčiau nedarydavo. 

Renginys buvo skelbiamas, 
kaip dviejų pasaulių jungt is — 
bendras lietuviškos ir amerikie
tiškos bendruomenių įvykis. 
Kaip kasmet, buvo šv. Mišios, 
pietūs, lietuvių tautiniai šokiai 
ir Smiddy koncertas. Tačiau šie
met didelis plotas buvo skirtas 
ir kitokio pobūdžio pramogoms 
— jodinėjimui arkliukais, žai
d imams , j uokda r i ams-k lou -
nams. Buvo ir stalų su įvairiais 
maisto produktais bei įvairiom 
smulkmenom. Tokio pobūdžio 
renginiu buvo siekiama suar
t int i l ie tuvius ir amer ik ie
tišką publiką. 

Gegužinei-piknikui vadovavo 
naujasis vienuolyno viršininkas 
tėvas Robert Barber. Pasigė
rėtina jo pastanga išmokti lietu-

Nuotr. Juozo Kojelio 

vių kalbą. Šiame renginyje buvo 
kar tu švenčiama pranciškonų 
dvasinė misija, neseniai švęsta 
JAV nepriklausomybės — liepos 
4-toji, o taip pa t ir Lietuvos 
nepriklausomybės a ts ta tymas . 
Amerikiečiai pagarbiai vertino 
mūsų vyresniųjų pranciškonų 
veiklą ir neseniai iš Lietuvos 
atvykusius naujuosius „misio
n i e r i u s " — 12 n o v i c i a t o 
seminaristų, atliekančius viene
rių metų naujokyną Kenne
bunkporte. 

Renginys pradėtas šv. Mi-
šiomis koplyčioje. Mišias auko
jo vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
Giedojo Šv. Kazimiero parapijos 
choras iš Brocktono. Vėliau 
puikiai pasirodė lietuvių tau
tinių šokių šokėjai iš Bostono. I 
savo atliekamas programas 3 v. 
p.p. ir 7 v.v. pianistas William 
Smiddy sutraukė gausius klau
sytojus. Šalia l ietuvių atlieka
mų programų, pasirodė ir vieti
nis gitaristas, amerikiečių šokė
jų grupė, afrikietiški būgnai, 
džiazo kvar te tas , pasakų pa
sakotojai, liaudies meno klubas, 
įvairūs žaidimai i r laimėjimai. 
Dėmesio susilaukė ir 20 stalų 
a p k r a u t ų v a i k ų ž a i s l a i s , 
gėlėmis, papuošalais ir kt. Ren
g inys buvo į d o m u s ir 
sėkmingas. 

Elena V a s y l i ū n i e n ė 

VASAROS KELIONĖS į VILNIŲ 
Chicago—Vilnius (į vieną pusę) $615.00 
Chicago—Vllnius-Chicago (ten ir atgal) $875.00 
Vilnius—Chicago—Vilnius $918.00 
(pačiam pasirūpinti transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

GOLD WINGS TRAVEL 
5348 N. Milwaukeo 
Chicago, IL 60630 
Tai . 312-775-5700 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, I' f0642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

1992 METŲ KELIONIŲ TVARKARAŠTIS Į NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ 

SKANDINAVU — par Kopenhagą LUFTANSA — par Frankfurtą 

Rugpjūčio 24 iki rugsėjo 6 
Rugsėjo 10 iki rugsėjo 26 
Spalio 8 iki spalio 24 

Rugpjūčio 16 iki rugsjėo 1 
Rugsėjo 1 iki rugsėjo 15 
Spalio 4 iki spalio 20 
Spalio 13 iki spalio 29 

AUSTRŲ — P«r Vieną 

Rugsėjo 6 iki rugsėJol9 
Spalio 1 iki spalio 17 

TAIP PAT TURIME 1 PILNĄ EKSKURSIJĄ PO UETUVĄ 

505. RUGSĖJO 1 - 1 5 EKSKURSIJA PO UETUVĄ 
Vilnius 4 nakty*. Kaunas 3. Šiauliai 1. KlalpfeJa 3. Vilnius 1. Frankfurtas 1 fLuftansa oro linija) 

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

paKeitimai neous atiiKii sava
noriškai, FDA numato įstatymu 
priversti saulės akinių pramonę 
daugiau dėmesio kreipti į var
totojų akių apsaugą. 

IŠTRAUKĖ IŠ E Ž E R O 

Trejų metų berniukas Nenose 
Younan s u n a m i š k i a i s 
meškeriojo prie Chicagos Plane
tariumo ir įkrito į Michigano 
ežerą, bangos parblokštas. Tą 
pastebėjo po tarnybos ten po
ilsiavęs policininkas Robertas 
Balesh ir berniuką ištraukė. 
Tuoj, tą pačią liepos 27 d., ber
niuką nugabeno į Cook apskr. 
ligoninę, kur nustatyta, kad jo 
gyvybei nėra pavojaus. 

DRAUGAS, šeštadienis , 1992 m. rugpjūčio mėn. 1 d. 

A.tA. 
MARIJAI VALUŠIENEI 

SMETONAITEI 
mirus, jos vyrui, pulkininkui ALOYZUI 
VALUSIUI, giminėms ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Gražina ir Domas Krivickai 
Laima ir Aleksandras Plateriai 
Aleksandra ir Romualdas Zalubai 

A.tA. 
EVA PECZLUNAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. liepos 30 d., sulaukusi 93 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 75 m. 
Nuliūdusi liko: marti Marion Misevich. 
Kūnas pašarvotas sekmadienį, rugpjūčio 2 d. nuo 4 iki 9 

v.v. Lack & Sons Palos Funeral Home laidojimo namuose, 
11028 Southwest Hwy, Palos Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpjūčio 3 d. Iš laidojimo 
namų 8:30 vai.ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdusi mart i . 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-974^410. 

A.tA. 
CEZARIUI MODESTAVIČIUI 

m i r u s , giliai užjaučiame jo žmoną G E N Ę ir sūnus 
ALGĮ ir EDĄ su šeimomis. 

Petras Griškelis 
Regina ir Rimantas Griškeliai 

A.tA. 
Dipl. teis. ONAI LIORENTIENEI 

mirus , jos sesutei ELENAI PURELIENEI, dukterėčiai 
d r . GINAI S K U Č I E N E I su vyru DONATU ir še ima, 
g i m i n ė m s bei a r t imies iems re i šk iame nuoširdžią 
užuojautą . 

Stasė ir Mykolas Gečiauskai 
ir Zabulių šeima 

TAUTIEČIŲ VYKSTANČIŲ Į UETUVĄ, DĖMESIUI! 

Bendra Lietuvos-JAV įmonė „Vytaras", vienintelė Hyundai automobilių parduotuvė Lietuvo
je, pristato naujus 1992 Sonata ir Pony/Excel automobilius. 

* AutomoMia. atvežami tiesiai B Pietų Korėjos 
* Automobiliai specialiai pritaikyti Rytų Europos klimatui ir benzinui 
* Visi automobiliai su garantija ir garantiniu aptarnavimu 
* Mechanikai ir „management" apmokyti Amerikoje 

Taip pat parduodami nauji visų modelių džypai, ..4-wheel drive" ir su dyzeliniais varikliais. 
Nupirkti automobiliai gali būti Jums pristatyti atskrendant į Lietuvą aerouoste arba bet kur 
Lietuvoje. 
Priedo pranešame, kad ieškome potencialių prekiautojų automobiliais (deaters) Kaune. Klaipė
doje Ir Šiauliuose. 
Visais klausimais prašome kreiptis į: 
Aras International, Ine. (Authorizes Hyundai Automobile Distributor in L:th.) 
Mefcoi ime, FioHda, TEL 407-72S-MC7, FAX 407-727-2*55 arba 
„Vytarą*" (Autborized Hyundai Automobile Oealer). V M M , TEL 42-M-03 

Perkant tiesiai iš platintojų sutaupysite pinigų! 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

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

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

« m TORVIL LTD. 
L I T H U A N I A N P A R C E L S E R V I C E 
Xeu prices f or packages! 

Seasonal discount 12% for all products from the 
-92 catalogue "Torvi l ' 

SELF PACKED PARCELS IAIRORBOATJ 
THE MOST ATTIACTIVE LOW PRICES 

$ 1 . 8 0 Lb. 
Mut i«rr1e* charfr• 

O e a r c l i e n t ! " W e a r e t h e o n l y 
P A R C E L S E R V I C E 
v v h e r e y o u c a n s e n d 

M O R E f o r L E S S ! 
CALL TOLL FREE CANADA 1-800-661-0210 

U.S.A. 1-800-972-9284 or 1-800-932-7995 
CANADA *"* °'*e*' " a"m*r * * * • ""* "• «•»»•. Onano MSW S*»I MU («iq H M » ra (4iq T*+nr\ 

**** 404 B o n c i . i m —Jį TorarUD, OnMrto MgR — T« Į4K) n< — F«r Į—Į — I I 
I I S A " * * < , 0 ~ = * • * -36W«t O!.c»go«v» O o g o • 0082? T«.: (312) Z7M33* fmt (ttt) Z7»0*7S 

• " • » » • * * - mmncti: RĄB IMTEBPOSTVHB I0SS Bro»d»»«r. BuHMa, N Y. 1481? TOTg ĮTItį t 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų te le fonas: 708 -974 -4410 

^ 
INTERNATIONAL g « 
TRAVEL CONSULTANTS Z*lbAS* 

Organizuojama grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio Kraštus žemiausiomis kainomis. 

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

Lietuvoje per 10 darbo dienų 

•828 South 7fth Avenue 
IMflkery HMt, IMneto •0487 

(70t) 430-7272 

223 Katvertfc gervė 
VMnauo. Lietuva 
Telefone* 350-115 ir 778-392 

V I S I E M S 
Artėja ruduo ir sunki žiema Lietuvai. ĮaMkinoto: siuntinių 

bendrovė LITAS garantuoja. 
* Siuntinio turinio saugumą 
* Žemiausias kainas — 49 et. virš 100 sv. ir 59 et. žemiau 

100 sv.(Svoris skaičiuojamas bendrai, nors skirtingi adresai, 
nežiūrint dėžių skaičiaus) 

* Pinigai pervedami doleriais u i 5 t t 
Patarnaujamo: butų, sklypų, namų Ir kt. dalykų pirkimo 

Lietuvoje. 

LAIVO KONTEINERIS IŠPLAUKIA 
RUGPJŪČIO 15 D. 

LITAS Co. 
24SS W. 89 St. 

CMceoo, IL 90S29 
Tol. 312-434-50S7 

informacija: §.m. liepos 14 d. „Draugo" dienraštyje išspausdinto 
laiško autorius, nusiskųsdamas siuntinio turinio trūkumais, turėjo minty
je no mūsų firmą. 

7 
PETKUS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 
Marųuette Funeral Home 

2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i C h i c a g o j e ir p r i emiesč iuose . 

V i s u s l a i do tuv ių n a m u s gal i te 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 

•. • 



6 DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. rugpjūčio mėn. 1 d. 

x Sol- Dana Stankaitytė, iš
dirbusi „Draugo" administ
racijoje 15 metų, pasitraukia į 
poilsį. Ji iš kartotekos skyriaus 
išėjo nuo liepos 31 d. 
„Draugo" tarnautojai ją nuošir
džiai atsisveikino, įteikdami 
atsisveikinimo kortelę ir gėlių. 

x „Draugo" gegužinėj, kuri 
bus sekmadienį Marijonų sode
lyje, bus galima laimėti daug 
gerų daiktų, kuriuos padovanojo 
dienraščio skaitytojai. Šian
dieną laimėtojų skaičių dar 
padidino dovanomis: Anelė 
Šulaitienė, Bronė Stangen-
bergienė, Ragauskai iš Cicero, 
Leonora Paketurienė, Matas 
Krūsnis ir kiti. Dėkojame. 

x Šv. Kazimiero seserų vie
nuolija kviečia visus dalyvauti 
šv. Mišiose, prašant Dievo, kad 
jų steigėja Motina Marija 
Kaupaitė greičiau būtų paskelb
ta palaimintąja. Šv. Mišios bus 
trečiadienį, rugpjūčio 5 d., 7 vai. 
vakaro vienuolyno koplyčioje, 
2601 W. Marąuette Rd. Šv. 
Mišias atnašaus augustijonas 
kun. J. McCormick. 

x Adv. Povilas Žumbakis 
pradėjo duoti Lietuvos įvykių 
apžvalgą bei komentarus 
Amerikos lietuvių radijo pro
gramos metu kiekvieną sekma
dienį, kurį Anatolijaus Šluto 
vedama 1450 AM radijo bango
mis nuo 7 vai. iki 8 vai. ryto. 
Šios programos metu klausyto
jai gali skambinti ir pateikti 
savo labai trumpus komentarus 
arba klausimus. 

x Atlanta Import-Export 
praneša, kad kitas konteineris 
išplauks rugpjūčio 10 d. In
formacija: 312-434-2121. 

(sk) 

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

(sk) 
x Padėkite vargstantiems 

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" 9325 So. 
79th Ave., Hickory Hills, m. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

x Optical Studio. 2620 W. 
71 st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskiene. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta. 

(sk)-

x Baltic Monuments, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 
x Ligos draudimas atvyku

siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609 Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

x „Draugo" renginių komi
teto, kurį sudaro daugelis 
Chicagos lietuvių, rengiama 
gegužinė bus rytoj, sekmadienį, 
prie Marijonų vienuolyno po 
medžiais. Gegužinė prasidės 12 
vai. šv. Mišiomis Marijonų 
koplyčioje. Bus galima laimėti 
įvairių daiktų, kurie papuoš 
namus. Taip pat „Draugo" 
administracijoje bus galima pra
tęsti prenumeratą ir įsigyti gerų 
knygų. Dvi specialistės iš Šv. 
Kryžiaus ligoninės matuos 
kraujo spaudimą administra
cijos patalpose. 

x „Draugo" administracija 
gavo nuostabiai gražių kortelių, 
kurios tinka panaudoti bet 
kokia proga su dovanomis arba 
pareikšti savo linkėjimus, o taip 
pat ir užuojautas. Pirmą kartą 
jos bus gaunamos šį sekmadienį 
mūsų laikraščio gegužinės 
metu. 

x Dail. E. Marčiulionienė 
padovanojo jos sukurtas dvi 
gražias ir įdomias skulptūras 
„Draugo" gegužinės laimėji
mams. Dėkojame. Kiekvienas, 
kuris dalyvaus gegužinėje, turės 
progos šias gražias dovanas 
laimėti. 

x Parduodu lėktuvo bilietą 
Delta linijos iš Miami, FL į 
Frankfurtą. Skridimas rugsėjo 
17 d. Kaina $400. Skambinti: 
813-367-2643. 

(sk) 
x Nepraleiskite progos 

dalyvauti ypatingoje moksleivių 
ateitininkų stovykloje rugpjūčio 
9-22 d. Dainavoje. Dėl informa
cijos skambinkite Audriui Po-
likaičiui 312-434-2243. 

(sk) 
x Jau galima įsigyti IX išei

vijos lietuvių tautinių šo
kių šventės video filmą. Ši 
profesionaliai nufilmuota ir 
suredaguota 93 min. vaizdajuos
tė kainuoja $30; persiuntimas 
$4. Pirkdami paremsite ne
priklausomų lietuviškų TV 
programų kūrimą. Teirauki
tės: tel. 312-471-1755 arba 
708-795-4152. Čekį adresuokite: 
„Laida", P.O. Box 29242, 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Marijos Snieginės šven
tėje rožinis ir šv. Mišių auka 
bus trečiadienį, rugpjūčio 5 d. 
6:30 v.v. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Visus nuoširdžiai 
kviečia Židinys. Prašome atsi
nešti po gėlės žiedą — Marijai 
dovanų. 

(sk) 

x Bermuda! Kelionė laivu 
spalio 3-10 d. Daug girdėta, — 
niekada nematyta! Savaitė, 
praleista besidžiaugiant gamtos 
grožiu ir gyvenimo malonumais, 
suteiks jums jėgų pilkoje kas
dienybėje. Važiuokite patys, 
kvieskite draugus! Dėl informa
cijų skambinkite: 708-524-2244, 
Travel Advisers, 1515 North 
Harlem Ave., Suite 110, Oak 
Park, IL 60302. 

(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 bequeath 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. 

x Lietuvių Prekybos rūmai 
rengia golfo dieną rugpjūčio 26 
d., trečiadienį, Silver Lakęs 
Country klubo, 147th ir 82 Ave., 
Orland Parke. Taip pat bus 
atsigaivinimo gėrimai, vaka
rienė, laimėtojams dovanos. 
Reikia tik paskambint i iš 
anksto į Standard Federal Bank 
312-847-1140, ext. 211 arba Al 
Baliunas tel. 708-403-5151. 

x Chicagos policija įspėja 
visus vasarą atostogaujančius, 
kad namus reikia palikti kam 
nors prižiūrėti, nes vagys ato
stogomis labiausiai naudojasi. 

x Angelė Kamiene iš Michi-
gan City, Indianos, praneša, jog 
dienraštį gauna labai neregulia
riai. „Veik visada vėluoja, 
tačiau kartais ateina tą pačią 
dieną, kai atspausdinamas... 
Kreipiausi į paštą, atrodo, kad 
problemos yra Chicagoje, ne 
mūsų pašte". Tenka sutikti su 
ja daugeliu atvejų, problemos 
yra Chicagos centriniame pašte. 
„Draugo" administracija labai 
dažnai kreipiasi į centrinį paštą, 
kuriame yra išskirstomas laik

raštis, ir yra girdėjusi aibes 
priežasčių, kodėl skaitytojai ne
gauna laikraščio laiku, tačiau, 
kai laikraštis kiekvieną vakarą 
atiduodamas tam paštui, mes 
nebegalime jo kontroliuoti. Kai 
tik iš mūsų ir iš skaitytojų 
paštas susilaukia daugiau 
priekaištų, laikraščio prista
tymas gerėja. „Draugo" 
administracija daro viską, kas 
tik y ra jos galioje, tačiau 
rezu l ta ta i vis dar nėra 
patenkinami. 

x Visi kviečiami susitikti su 
JAV senatorium Alfonse 
D'Amato sekmadienį, rugpjū
čio 16 d., nuo 5 iki 6 v.v., 
Balzeko l ietuvių kul tūros 
muziejuje. Puiki proga jam pa
dėkoti už pastangas, siekiant 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo ir JAV pripažinimo bei 
paskatinti toliau dirbti Lietuvos 
labui. įėjimo $35.00 auka 
parodys, kad lietuviai aktyvūs 
JAV gyvenime. Remiant Lietu
vos a tkūr imą, reikia visų 
talkos! 

(sk) 

x „SAGIL'S restoranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniaus ių l ie tuviškų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liutikienė ir I. Naujo-
kienė. „Sagi lV, 6814 W. 87 
St., Burbank. IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk) 

x „Lietuvos aidas", plačią ir 
t ikslią Lietuvos gyvenimo 
informaciją duodantis dienraš
tis, gaunamas iš Vilniaus oro 
paštu per savaite, metams kai
nuoja tik 85 JAV dolerius. 
Čekius „Lietuvos aidas" vardu 
su užsakymu siųsti JAV įgalio
tiniui: Bronius Juodelis, 239 
Brooks ide Lane, Wil-
lowbrook, IL 60514. 

(sk) 

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

(sk) 
x Svarbu žinoti, kas vyksta 

kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 vai. ryto per WPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa
vai t inė Lietuvos įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iš tos 
pačios radijo stoties sekma
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl 
skelbimų kreipkitės tel. (708) 
524-9762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak Park, IL 60303. Lai
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti! 

(sk) 

Lietuviai, dalyvavę 20-toje Tarptautinėje Chemijos olimpiadoje Pittsburge liepos 11-22 d. Iš k.: 
Algirdas Yelyvis iš Alytaus, Rimantas Vaitkus, dėstytojas, Gintas Vilkelis, gidas ir vertėjas, Algir
das Bimbiris iš Vilniaus, Vytenis Jonas Sapagovas iš Vilniaus, Jonas Lagūnavičius, dėstytojas 
ir Mindaugas Būta iš Klaipėdos. 

LIETUVIAI 24-OJE TARPTAUTINĖJE 
CHEMIJOS OLIMPIADOJE 

1992 metų liepos 11-22 die
nomis Pittsburgo universitete 
vyko 24-oji Tarptautinė Chemi
jos olimpiada. Joje dalyvavo 
komandos iš 33 pasaulio kraštų, 
įskaitant JAV, Kanadą, Aust
raliją ir daugelį Europos šalių. 
Šiais metais, antrą kartą olim
piados istorijoje, dalyvavo 
Lietuvos ir Latvijos komanda. 

I Tarptautinę Chemijos 
olimpiadą iš kiekvienos šalies 

x Petras ir Diana Grinai, 
Flemington, N.J., „Draugo" 
nuolatiniai rėmėjai, garbės pre
numeratoriai, parėmė dienraštį 
50 dol. auka ir pratęsė 
prenumeratą vieneriems 
metams. Labai dėkojame už 
realią paramą. 

x Marija Ročkienė iš Chica
go, 111., nuoširdi „Draugo" rė
mėja daugelį metų, mums rašo: 
„Siunčiu 100 dol. čekį dien
raščiui „Draugas" paremti. Su 
gražiausiais linkėjimais". Labai 
dėkojame už dosnią auką. 

x Kazimiera Škėrienė, ne 
Šklėrienė, kaip vakar „Drauge" 
buvo paminėta, paaukojo ver
tingų dovanų „Draugo" ge
gužinei. Už korektūros klaidą 
atsiprašome. 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: dr. Gražina 
Gayes, Chicago, UI., dr. Edmun
das Juodėnas, Cleveland, Ohio, 
Juozas Dlugauskas, New Bri-
tain, Conn., Helen VVegner, Ro-
chester, N.Y. Joseph Bernot, 
Union, N.J., Joseph Vizgirda, 
Aurora, 111., Ramūnas Bužėnas, 
Los Angeles, Cal., K. Razma, 
Westchester. 111. Visiems dėko
jame. 

pakviečiami 4 geriausi mokyk
linio amžiaus chemikai. Šiais 
metais Lietuvai atstovavo Vy
tenis Sapagovas ir Algirdas 
Bimbiris iš Vilniaus, Mindau
gas Būta iš Klaipėdos ir Algir
das Vėlyvis iš Alytaus. Juos 
lydėjo mokytojai Rimantas 
Vaitkus ir Jonas Lagūnavičius. 

Po oficialaus olimpiados ati
darymo mokytojai atskiriami 
nuo mokinių, nes jie turi išvers
ti uždavinių sąlygas iš anglų 
kalbos į savo šalies kalbą. Nuo 
tada visa atsakomybė už 
mokinių gerovę tenka koman
dos gidui. Šių eilučių autoriui, 
kur is prieš 5 metus pats 
dalyvavo Tarptautinėje fizikos 
olimpiadoje, o šiuo metu studi
juoja Pittsburgo universitete, 
teko garbė būti Lietuvos 
komandos gidu ir vertėju. 

Oficiali olimpiados dalis susi
deda iš teorinio ir eks
perimentinio turo, kurių kiek
vienas trunka 5 valandas. Teo
rinio turo metu mokiniai turė
jo išspręsti 9 chemijos užda
vinius, o eksperimentinio — 
įvykdyti chemijos eksperi
mentą. Šie du turai buvo pra
vesti Pittsburgo universiteto 
Chemijos fakultete. 

Laisvalaikiu mokiniai spor
tavo, važinėjo su ekskursijomis, 
lankė muziejus, parduotuves, o 
taip pat susitiko su tautiečiais, 
gyvenančiais Pi t tsburge. 
Lietuvos komanda buvo pa
kviesta vakarienei pas Mr. 
Len Barcousky, Pittsburgh 
Post-Gazette korespondentą, 
kuris pats buvo neseniai grįžęs 
iš Lietuvos. Ši Olimpiada buvo 
ideali proga susi t ikt i ir 
susipažinti su chemijos studen
tais iš kitų šalių, pasikalbėti su 
jais, apsikeisti dovanomis, 
sužaisti draugiškas futbolo 

rungtynes bendrabučio kori
doriuje. 

Oficialiai olimpiados daliai 
pasibaigus, jos dalyviai buvo 
nuvežti į VVashington, D.C., kur 
jie apsistojo Georgetown 
universiteto studentų bendra
butyje. VVashingtone studentai 
turėjo progą apžiūrėti miestą, 
aplankyti Valstybės depart-
mentą, savo šalies ambasadas, 
o taip pat pamatyti Smithso-
nian Institution ir Maryland 
universitetą. 

Lietuvos ambasadoje olimpia
dos dalyviai turėjo progą susi
tikti Stasį Lozoraitį, Lietuvos 
ambasadorių Amerikoje, Mr. 
Johnson, JAV ambasadorių 
Lietuvoje su žmona, kurie tuo 
metu lankėsi Washiiigtone, 
Amerikos Balso korespondentę 
Ritą Baltušytę, o taip pat daug 
lietuvių, gyvenančių VVa
shingtone. 

Olimpiados uždarymo metu, 
kuris vyko National Academy of 
Sciences pastate, buvo paskelbti 
olimpiados rezultatai ir įteikti 
prizai jos dalyviams. Lietuvos 
komanda gavo du bronzos 
medalius. Jie buvo įteikti 
Vyteniui Sapagovui ir Algirdui 
Vėlyviui. Taigi, šiais metais 
Lietuva pasirodė geriau, negu 
praeitais, kai ji gavo tik vieną 
bronzos medalį. Linkėtina 
Lietuvos komandai sėkmės 
25-oje Tarptautinėje Chemijos 
olimpiadoje, kuri įvyks atei
nančiais metais Italijoje. 

Vienuolika olimpiados dienų 
prabėgo labai greitai. Ankstu 
trečiadienio, liepos 22-osios, 
rytą atėjo laikas išsiskirti. 
Olimpiados dalyviai susėdo į au
tobusus ir išvažiavo į New 
Y orką, iš kur jie išskrido namo, 
o mes, gidai, patraukėme atgal 
j Pittsburgą. Olimpiada pasi
baigė, bet jos šviesus atminimas 
visada pasiliks mūsų širdyse. 

Gintas Vilkelis 

CHICAGOS ŽINIOS 
PRIEMIESČIAI NORI 
TURISTŲ DOLERIŲ 

I Chicagą kasmet suvažiuoja 
šimtai tūkstančių lankytojų ne 
tik iš JAV, bet ir iš viso 
pasaulio. Turizmas miestui 
atneša apie 2 bil. dolerių pelno. 
Priemiesčiai visuomet su pavy
du žiūrėjo į Chicagoje 
paliekamus turistų dolerius, bet 
dabar sustiprintos pastangos, 
kad daugiau lankytojų užsuktų 
ir į priemiesčius. Illinois Turiz
mo biuras pradėjo reklamuoti 
apie 60 priemiestinių įdomybių, 
tarp kurių yra Six Flags Great 
America parkas, Morton me
delynas, Ravinia su aukšto lygio 
koncertais, teatrai ir restoranai, 
milžiniškas apsipirkimo centras 
— Gurnee Mills, Lipizzan žirgų 
arklidės Wadsworth vietovėje, 
Mokslo ir technikos muziejus 
Auroroje ir daug kitų. Visas tas 
įdomybes galima lengvai 
pasiekti iš Chicagos ir tą pačią 
dieną sugrįžti atgal. 

Illinois Turizmo biuras teigia, 
kad lankytojai palieka daugiau 
kaip 8 bil. dolerių per metus 
vien tik šešiose, Chicagos mies
to apylinkėje esančiose, apskri
tyse. Turizmas yra greičiausiai 
auganti Illinois valstijos verslo 
sritis, kurioje dirba maždaug 
250,000 darbininkų. Turizmo 
skatinimas atneš dar daugiau 
darbų ir pajamų. 

PAVOJINGI UODAI 

Dėl gausaus lietaus laukiama 
gausaus uodų išsiperėjimo ir 
Chicagos apylinkėse. Jų tarpe 
būna ir miego ligos nešiotojų. 
Šiemet pastebėta gausesnių šia 
liga susirgimų. 

ŽUVO UGNIAGESYS 

Gesindamas gaisrą, žuvo Oak 
Parko ugniagesys — Įeit. 
Patrick Luby, 43 m. Buvo nuga
bentas liepos 29 d. į West Subur-
ban ligoninę, kur buvo nusta
tyta, kad jau yra miręs. Jis jau 
buvo ras tas be sąmonės 
degančio namo antrame aukšte. 

LEIS GAUDYTI 
BANGINIUS 

Shedd akvariumo ekspedicija 
tikisi netrukus gauti Kanados 
valdžios leidimą, kad galėtų 
pasigauti du baltųjų banginių 
(beluga) patinus ir dvi pateles 
Hudson įlankoje, kur vasaros 
metu susirenka apie 23,000 
baltųjų banginių. Kanados Žu
vininkystės biuras prižiūrės 
banginių gaudymą ir užtikrins 
jų saugumą. Shedd akvariumas, 
neseniai pritaikytas didžiųjų jū
ros gyvių laikymui, jau pernai 
gruodžio mėn. gavo VVashingto-
no leidimą laikyti beluga ban
ginius, bet Gyvulių globos drau
gijos pareiškė stiprų protestą 
prieš banginių uždarymą akva
riumo tvenkiniuose, todėl eks
pedicijos siuntimas buvo sulai
kytas. 

Seattle, WA lietuvių telkinys yra nedidelis, bet lietuviukai mielai mokosi šokti tautinius šokius 
ir priklauso Lietučio grupei. Čia juos matome su mokytoja Irena Blekyte-Johnaon. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak 
Seštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 

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

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


