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Lietuvos prezidentas 
— apie Rusijos armijos 

išvedimą 
Kaip jau pranešėme, rugpjūčio 

18 dieną prezidentas Algirdas 
Brazauskas susitiko su derybų 
su Rusija delegacijos nariais, 
užsienio reikalų ministru Po-
viliu Gyliu, politinių partijų ats
tovais. Buvo svarstomos proble
mos, susijusios su pranešimais 
apie Rusijos kariuomenės išve
dimo iš Lietuvos sustabdymą. 

Po susitikimo Algirdas Bra
zauskas davė interviu žurna
listams. 

Susitarimo dėl Rusijos kariuo
menės išvedimo iš Lietuvos ne-
pasirašymas iki šiol turi tam 
tikrus mūsų valstybei nenau
dingus padarinius, pasakė pre
zidentas. Manau, kad susitari
mas turi būti pasirašytas aukš
čiausiu lygiu. Matyt, rugpjūčio 
19-ąją jau buvo žinoma tiksli 
susitikimo su Rusijos preziden
tu Borisu Jelcinu data. 

Šiandien susitikau su opozici
nių partijų vadovais, gavau jų 
pareiškimą, kuriame esu kalti
namas nepagrįstais dalykais. 
Turiu pasakyti, kad aš visuomet 
prisimenu, kokie yra man, pre
zidentui, duoti įgaliojimai ir 
kokia didelė man tenka atsako
mybė. Žalos Lietuvai atlygini
mas yra pagrindinis principas, 
kurio aš jokiu būdu neatsisaky
siu. Praėjusių metų birželio 
mėnesio referendumo reikala
vimas man privalomas dalykas. 

Algirdas Brazauskas infor
mavo, kad rugpjūčio 18 dieną 
oficialaus pranešimo apie Rusi
jos kariuomenės išvedimo sus
tabdymą nei jis, nei vyriausy
bė, nei Užsienio reikalų mi
nisterija negavo. Tokį praneši
mą rugpjūčio 17 dieną neoficia
liais kanalais gavo Krašto ap
saugos ministerija. 

Seimo opozicijos 
pareiškimas 

„Rusija vėl ėmėsi karinio 
spaudimo veiksmų prieš Lie
tuvą, skelbdama, jog stabdys 
kariuomenės išvedimą, tai yra, 
pratęs jos neteisėtą buvimą Lie
tuvoje, sykiu laužydama tarp
tautinį, pripažintą ir iki šiol 
vykdytą susitarimą", — rašoma 
rugpjūčio 18 dieną prezidentui 
į teiktame Seimo opozicijos 
pareiškime. Jį pasirašė penkių 
opozicinių frakcijų atstovai. Pa
reiškimo autorių nuomone, „pa
sitvirtina ankstesni spėlioji
mai, kad nesutarimai tarp Vil
niaus ir Maskvos prezidentų tik 
tariami, imituojami politiniais 
tikslais. Paruošiamasis ekono
minis fonas, dirbtiniai skolų, 
neatsiskaitymų, neišmokėjimų, 
produkcijos nesupirkimų sun
kumai žemės ūkyje ir pramo
nėje, nepakeliamai nusmukdy
tas pragyvenimo lygis turi nu
teikti žmones paklusniai priimti 
naują Lietuvos pririšimą prie 
Rusijos". 

Opozicija kreipėsi į Algridą 
Brazauską — nevykti į Maskvą, 
kol neišvesta Rusijos kariuo
menė, o ypač — be suderintų ir 
visuomenei žinomų susitarimų 
projektų. 

Rusijos diplomatas 
pakviestas į Lietuvos URM 

Rugpjūčio 18 dieną į Lietuvos 
užsienio reikalų ministeriją bu
vo pakviestas Rusijos Federaci
jos laikinasis reikalų patikėtinis 

Anatolij Burlakov. Ministras 
Povilas Gylys paprašė diplo
matą oficialiai patvirtinti, ar 
yra sustabdytas Rusijos armijos 
išvedimas iš Lietuvos. Anatolij 
Burlakov šios informacijos pa
tvirtinti negalėjo. Jis buvo 
paprašytas kuo greičiau pateik
ti oficialią Rusijos poziciją šiuo 
klausimu. 

Povilas Gylys pokalbyje pa
brėžė, kad Lietuva nemato kliū
čių tęsti Lietuvos ir Rusijs de
rybas. 

Lietuvos — Lenkijos derybos 
dėl sutar t ies bus tęsiamos 

Rugpjūčio 18 dieną Vilniuje 
baigėsi Lietuvos ir Lenkijos 
delegacijų, svarstančių „Lietu
vos Respublikos ir Lenkijos 
Respublikos draugiškų santy
kių ir gero kaimyninio bendra
darbiavimo sutarties" projektą, 
susitikimo antrasis turas. 

Deryboms pasibaigus, 
delegacijų vadovai žurnalistams 
pasakė: 

Lietuvos užsienio reikalų vice 
ministras Vladislavas Domar
kas paminėjo: kaip žinia, pir
masis delegacijų susitikimas 
įvyko Varšuvoj liepos 19 diena. 
Buvo toliau ieškoma tokių 
formuluočių, kurios tenkintų 
abi puses. Apie generolo L. 
Želigowskio agresiją kalbėta 
nebuvo, tačiau tokių apibrėži
mų, kaip „agresija" ir panašiai, 
sutartyje tikrai nebus. Dekla
racijos dėl istorijos įvertinimo 
projektas šiame susitikime ne 
buvo nagrinėjamas. 

Lenkijos užsienio reikalų vice
ministras Iwo Byczewski: dar
bas iš tikrųjų buvo įtemptas ir 
gana vaisingas. Iš 26 sutarties 
straipsnių suderinome 20. Tris 
straipsnius reikia dar patikslin
ti. O dar trijuose, nors ir dis
kutavome, nepriėjome bendros 
nuomonės. Susitarėme dėl su
tar t ies pavadinimo, tačiau 
nekalbėjome apie jos preambulę 
ir istorinius klausimus. 

Į klausimą, ar galima tikėtis, 
kad sutartis bus pasirašyta 
abiejų premjerų susitikime 
Lietuvos ir Lenkijos sienos 
perėjos Kalvarija — Budzisko 
atidaryme rugsėjo 1 dieną, at
sakyta, jog ta i numatoma 
konkretizuoti vėliau. 

Prezidentas priėmė 
Kazio Skučo giminaičius 

Rugpjūčio 18 dieną Algirdas 
Brazauskas priėmė buvusio Ne
priklausomos Lietuvos vidaus 
reikalų ministro Kazio Skučo 
žentą Albertą Šukį ir dukterėčią 
Ramutę Skučaitę. 

Prezidentui buvo įteiktas pra
šymas padėti reabilituoti Kaži 
Skučą. Jis ėjo vidaus reikalų mi
nistro pareigas nuo 1939.III.28 
iki 1940.VI.13. SSRSvyriausy 
bei ultimatyviai reikalaujant, iš 
vidaus reikalų ministro pareigų 
buvo atleistas. 1941 birželio 15 
dieną Kazys Skučas suimtas ir 
laikytas SSRS saugumo organų 
žinioje Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjime. 1941 buvo pervežtas į 
Butyrkų kalėjimą Maskvoje, 
kur liepos mėnesį buvo teisia
mas, nubaustas mirties bausme, 
apie kurios įvykdymą žinių 
nėra. 

„Tai — neturintis precedento 
tarptautinės teisės pažeidimas, 

URM apie Rusijos 
kariuomenės išvedimo 

sustabdymą 
(New York, 1993 rugpjūčio 19 

Kauno arkikatedra — bazilika, didžiausia Lietuvos bažnyčia, kurioj popiežius Jonas Paulius II 
susitiks su vyskupais, suvažiavusiais ne vien iš Lietuvos Norinčiųjų patekti į tą istorini susitikimą, 
bus tiek daug, kad bus įleidžiami tik su specialiais leidimais. 

K. Pozerskio nuotrauka 

„Susitikimai" 
Brandenburgo 

žemėje 
Vokietijoje, Brandenburgo že

mėje, rugsėjo 4-11 dienomis ren
giama Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos kultūros savaitė „Susiti
kimai". 

Šventės idėja Brandenburgo 
žemės mokslo tyrimų ir kultū
ros ministerijos vadovybei kilo 
prieš dvejus metus. Iš keleto 
pretendentu, pareiškusių norą 
organizuoti „Sus i t ik imus" , 
konkursą laimėjo firma „Euro-
pean Culture Concept". Jos 
vadovas M. Thulke rugpjūčio 11 
dieną Vilniuje surengtoje spau
dos konferencijoje pasakė, kad 
„Susitikimai" — pats didžiau
sias šiuo metu kultūrinis projek
tas visoje Vokietijos Federaci
joje. Trijų Baltijos šalių kultūra 
bus pristatoma 41 mieste. 

Pagal geografinę padėtį 
Brandenburgo žemė yra tiltas 
tarp Lenkijos, Baltijos šalių ir 
Vakarų Europos. „Susitikimų" 
savaitės tikslas ir yra išnaudoti 
šią situaciją, supažindinti Eu
ropą su šimtmetines istorines 

Lietuvos valstybės veikėjo, 
karininko ir karinio diplomato 
garbės ir orumo pažeminimas", 
sakoma pateiktame prašyme. 

Susitikime pažymėta, kad K. 
Skučo suėmimas, nuteisimas 
vertintinas kaip SSRS vyriau
sybės bolševikinės politikos 
vykdymas okupuotuose kraš
tuose. 

Prezidentas pažadėjo nuodug
niai išnagrinėti prašymą. Isto
rinis teisingumas turi būti at
kurtas, pasakė jis. 

Vyriausybė indeksavo darbo 
užmokestį 

Lietuvos vyriausybė priėmė 
nutarimą, kad nuo rugsėjo 1 
dienos taikomasis minimalus 
gyvenimo lygis Lietuvoje padi
dinamas iki 34 litų per mėnesį 
vienam gyventojui. Iki šiol 
minimalus gyvenimo lygis buvo 
28.2 litų. Nuo rugsėjo minimali 
mėnesinė alga bus 38 litai (buvo 
31.3), minimalus valandinis 
atlygis - 0.23 lito (buvo 0.18). 

Palyginimui: butelis gėrimo 
„MARTINI" Vilniaus parduo
tuvėse kainuoja nuo 20 iki 40 
litų, kepalas duonos — 70-80 
centų. 

Tuo pačiu nutarimu nuo rug
sėjo 1 dienos 10 procentų didi
namos pensijos, stipendijos, 
įvairios pašalpos. 

tradicijas turinčių Baltijos šalių 
kultūra, įvairių kartų bei kryp
čių menininkais. Be to, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos renginiai 
Brandenburgo žemės miestuose, 
miesteliuose turėtu gerokai 
pagyvinti ir jų pačiu kultūrinį 
gyvenimą, kai kur, beje, šiuo 
metu gerokai apsnūdusį. „Susi
t ikimus" finansuoja Branden
burgo žemės mokslo, tyrimų ir 
kultūros ministerija, svečius iš 
Baltijos šalių globo- miestai, 
kuriuose vyks šver'.ės rengi
niai. Visą kul tvto savai*e 
„ S u s i t i k i m a i " patronuoja 
Brandenburgo krašto ministras 
pirmininkas. 

Kultūros ir švietimo minis
terijos Menų departamento di
rektorius L. Vilkončius infor
mavo žurnalistus, kad Lietuvai 
„Susitikimų" savaitėje atsto
vaus 30 žmonių delegacija. 

Iškilmingas šventės atidary
mas — rugsėjo 4 dieną Frank
furto prie Oderio koncertų 
salėje. Smuikininkas R. Kati
lius gros su šio miesto fil
harmonijos simfoniniu orkestru. 
Tarp kitų autorių kūrinių bus 
atliekama estų kompozitoriaus 
A. Paarto Simfonija Nr.2. Tą 
dieną ten bus atidaryta ir latvių 
tekstilės paroda. 

(E.) 

Ką dary t i su Leninu? 
Jonavos policijom komisaras 

svarsto, ką daryti -a bronziniu 
Lenino paminklu, koris buvo at 
gautas iš vagių. Paminklą vario 
ieškotojai išgabeno iš komuna
linių įmonių kombinato, ku
riame jis buvo ss.gomas. Ta
čiau kombinatas atsisako jį 
priimti, bijodamas kad vėl gali 
būti pavogtas. 

Ištikimiausias 
komunistas 

Havana. Fidel Castro, nors ir 
be Maskvos moralinės ir finan
sinės pagalbos, žada išlikti išti
kimas komunizmui. Lankyda
masis Kolumbijoj, minėjo, kad 
dabartinės pasaulio bėdos: 
neturtas, tarša, neapykanta — 
viskam kalta kapitalizmo sis
tema. 

Lietuvos gaminių 
paroda Danijoje 

Rugpjūčio 22 d. iš 
aerouosto lėktuvu 
pakils apie 80 asmenų ir 13 
tonų krovinys. Lėktuvas 
nusileis Danijoje. Odensės 
miesto centre tris dienas veiks 
Lietuvos pramonės 
paroda. Rugpjūčio 5 d. 52 įmo 
nių, dalyvausiančių parodoje, 
atstovai paskutinį kartų prieš 
kelionę susirinko Ekonomikos 
ministerijoje. Dėl parodos, skir
tos vien Lietuvai, pradėta tar
tis prieš pusmetį. Organizatorės 
vaidmens ėmėsi Danijos firma 
„Fyns Erhvervsroad". Tai bus 
pirmoji paroda Europos Bendri
jos šalyje, skirta tik Lietuvai. 
Dalyvaus daugiausia lengvosios 
pramonės: baldų, suvenyrų, 
maisto pramonės ir kitų profilių 
įmonės. Svarbiausias parodos 
tikslas — užmegzti bendradar
biavimo ryšius. 

(Tiesa) 

d., Lietuvos Nuolatinė Misija 
Jungtinėse Tautose). Šiandien 
Vilniuje Lietuvos Respublikos 
Užsienio reikalų ministerija 
(URM) paskelbė pareiškimą dėl 
Rusijos Federacijos kariuome
nės išvedimo iš Lietuvos 
teritorijos sustabdymo, praneša 
Lietuvos Nuolat inė Misija 
Jungtinėse Tautose. 

Laikinasis reikalų patikėtinis 
Algimantas Gureckas pareiš
kimą šiandien įteikė Generali
niam sekre tor iu i Boutros 
Boutros-Ghali su prašymu jį 
paskleisti kaip oficialų JT 
dokumentą Saugumo Tarybai 
bei visoms valstybių misijoms. 
Seka pilnas pareiškimo tekstas: 

„1992 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos 
Respublikos ir Rusijos Federa
cijos pasirašytas grafikas dėl 
Rusijos Federacijos kariuome
nės išvedimo iš Lietuvos Res
publikos teritorijos, užregis
truotos Jungtinių Tautų organi
zacijoje, iki šiol buvo vykdomas. 
Tai didino abiejų šalių tarpusa
vio pasitikėjimą, sudarė geras 
prielaidas spręsti kitas tar
pusavio santykių problemas. 

1993 m. rugpjūčio 19 d. 
Lietuvos Respublikos Krašto 
apsaugos rninisterija gavo Rusi
jos Federacijos Gynybos minis
terijos pranešimą, kad sustab-

Vilniaus T . . . . . 
JAK-42 Jokių gairių negauta 

Maskva. Rusijos Sveikatos 
ministerija pataria keliau
jantiems į Rusiją apsirūpinti 
skiepais nuo difterito. Šiais 
metais 4000 susirgo ta liga, iš 
kurių mirė 106. Pranešama ir 
apie kitas pavojingas ligas — 
cholerą, net marą. 

,Xiet. rytas" rašo: Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerija 
neoficialiai gautomis žiniomis, 
rašė, kad ambasadorius S. 

gaminių Lozoraitis apie naujojo Lietuvos 
ambasadoriaus JAV A. Eidinto 
kandidatūrą žino ir jai pritarė. 

S. Lozoraitis, paprašius 
pakomentuoti šią neoficialiai 
gautą informaciją, sakė: „nei 
manęs kas nors prašė tokio pri
tarimo, nei aš jį daviau". 

Ambasados darbuotojai taip 
pat pažymėjo, kad yra priešta
ravimas tarp A. Eidinto, kuris 
pagal specialybę yra istorikas, 
kandidatūros į ambasadoriaus 
postą ir to, kad Lietuvos amba
sadai JAV visą laiką buvo sako
ma, jog ji turi būti aktyvesnė 
ekonomikos srityje. 

Iš ambasados darbuotojų taip 
pat išgirdome, kad vienas 
aukštas Lietuvos pareigūnas 
yra pareiškęs, jog Lietuvos am
basada JAV „nesilaiko tam 
tikrų gairių užsienio politikoje". 
Tačiau, pasak pačių ambasados 
darbuotojų, „nuo pat nepriklau
somybės paskelbimo iki šios mi-
nutės jokių gairių nebuvo gau
ta". 

domas Rusijos Federacijos ka
riuomenės išvedimas iš Lietu
vos Respublikos teritorijos. 

Lietuvos Respublikos URM, 
reikšdama didelį susirūpinimą 
tokiu Rusijos Federacijos spren
dimu, konstatuoja, kad Lietuva 
iki šiol nuosekliai vykdė visus 
savo tarptautinius įsipareigoji
mus Rusijos atžvilgiu, todėl tokį 
vienašališką Rusijos Federacijos 
sprendimą vertina kaip politi
nio spaudimo priemonę Lietu
vos ir Rusijos derybų procese, 
siekiant pakeisti Lietuvos po
ziciją, pagrįsta 1992 m. birželio 
14 d. referendume išreikšta Lie
tuvos žmonių valia Rusijos ka
riuomenės išvedimo ir žalos 
atlyginimo klausimu. 

Lietuvos Respublikos URM 
atkreipia pasaulio visuomenės 
dėmesį į tai, kad pasiekti susita
rimai turi būti vykdomi besąly
giškai, o jų nesilaikydama Rusi
ja ignoruoja visuotinai pripažin
tus tarptautinės teisės princi
pus. 

Nepaisant to. Lietuvos Res
publikos URM tikisi, kad Rusija 
išves savo paskutinius karinius 
dalinius iš Lietuvos iki grafiko 
numatytos datos — 1993 m. rug
pjūčio 31 d. ir parodys, kad geri 
kaimynystės santykiai yra tę
siami tarptautinės teisės pa
grindu. 

Lietuva yra pasirengusi tęsti 
politinį dialogą su Rusija visais 
abi puses dominančiais klausi
mais". 

(LR Misija JTO> 

Dega miškai ir 
durpynai 

Šiemet miškuose jau kilo dau
giau kaip 600 gaisrų, jie 
sunaikino per 300 ha miško. 
Nuostoliai didesni kaip 200 
tūks t . litų. Manoma, kad 
daugiausia gaisrų sukelia 
uogautojai ir grybautojai. Tą 
patvirtina ir statistika. La
biausiai gyventojų lankomose 
vietose — Nemenčinės urėdijoje 
užregistruota 60, Šalčininkų — 
45, Vilniaus — 42 gaisrai. Miško 
apsaugos darbuotojai nustatė 23 
kaltininkus, nubaudė 150 prieš
gaisrinių taisyklių pažeidėjų ir 
už lengvabūdiškumą jie sumo
kėjo... 480 Lt. Baudos juokingai 
mažos. Priminsime, kad Jogai
los išleistame statute buvo skel
biama, jog už miško padegimą 
galima bausti mirties bausme. 

Nemažai rūpesčių kelia ir 
rusenantys durpynai Šiaulių, 
Kelmės, Radviliškio rajonuose. 
Durpių įmonės nepajėgios jų 
užgesinti, ir vėl kenčia arti 
esantys miškai. Šiaulių rajone, 
kilus gaisrui durpyne, išdegė 30 
ha miško. 

Tarpukario Lietuvoje durpy
nams ir jų eksploatavimui buvo 
skiriama ypač daug dėmesio, 
tuo rūpinosi Miškų departa
men tas . Dabar šis tu r t a s 
priklauso durpių įmonėms, 
kurios pavaldžios Pramonės ir 
prekybos ministerijai , bet 
iškilus pavojui be miškininku 
pagalbos neapsieinama. (L.A.) 

Sudegė 66 metų istorinis Luzernos. Šveicarijoj, tiltas, turistų mėgstama pasivaikščiojimo vieta 
Tiltu vaik Mojo ir mūsų Maironis, parašęs viena gražiausių eilėraičių apie Luzernos varpus 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 20 d.: Bernardas. 
Filberta. Tolvinas, Neringa. 

Rugpjūčio 21 d.: Pijus X, 
popiežius; Joana, Basė. Bukon
tas, Medeina. 

» 
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/PORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBIŲ REKORDAI 

Pagal 1992 m. gruodžio 31 d. duomenis 

JAUNIŲ IR MERGAIČIŲ 

Praėjusios savaitės „Sporto 
Apžvalgos" laidoje pateikėme 
Š.A. lietuvių vyrų ir moterų 
lengvosios atletikos metinių 
pirmenybių rekordų sąrašus. Šį 
kartą duodame jaunių ir mer
gaičių A klasės rekordus. Jau
nių A klasės pirmenybės pradė
tos vykdyti 1952 m., vyksta iki 
šiandien. Mergaičių A pirmeny
bės buvo pradėtos 1953 m. ir 
vyko iki 1965 m. imtinai. Pra
dedant 1966 m., mergaičių A 
klasė buvo sujungta su mo
terimis, ir tokia padėtis yra iki 
dabar, tačiau mergaičių A pir
menybių rekordai tebėra regis
truojami, atrenkant iš moterų 
pirmenybių pasekmių. 

Šiame sąraše atskirai neį
traukti 220 yd., 440 yd. ir 880 
yd. bėgimų rekordai, nes šios 
distancijos sujungtos su 200 m, 
400 m ir 800 m rungtimis. 

Iki 1976 m. imtinai, jaunių ir 
mergaičių A klasei priklausė 
16-18 m. amžiaus jaunimas, 
pagal varžovo amžių varžybų 
dieną. Nuo 1977 m. šiai klasei 
priklauso 17-19 metų (imtinai) 
jaunimas, pagal varžovo amžių 
gruodžio 31 d. Tuo būdu pagal 

dabartinę sistemą į šią klasę 
patenka dalis devyniolikmečių, 
kurių gimimo datos yra prieš 
pirmenybių datą. Tas buvo neį
manoma pagal seną sistemą. 

Pakartotinai pabrėžiame, kad 
šie rekordai nėra absoliutūs 
ŠALFASS-gos rekordai, bet tik 
per metines pirmenybes pasiek
ti . 

Jaunesnių prieauglio klasių 
pirmenybių rekordus pateiksi
me kitose .,Sporto Apžvalgos" 
laidose. 

JAUNIŲ A KLASĖ 
(17-19 metų, gruodžio 31 d.) 

100 m: 11.1 sek. — Paulius 
Karosas (T. „Vytis") - 1981 m. 

200 m: 22.7 sek. - Tadas Ki-
jauskas (Cl. „Žaibas") - 1980 
m. 

400 m: 51.9 sek. - Tadas Ki-
jauskas (Cl. „Žaibas") — 1980 
m. 

800 m: 2:01.4 min. — Saulius 
Kinderis (ČLLK) - 1978 m. 

* 1000 m; 3:01.5 min. - Kęs
tut is Germanas (ASK „Li-
tuanica") — 1952 m. 

Kęstutis Valaitis (Cl. „Žai
bas") - 1954 m. 

1500 m: 4:13.3 min. — Rodney 
Alderdice (H. „Kovas") - 1 9 8 9 
m. 

5000 m: 17:36.4 min. — Rod
ney Alderdice (H. „Kovas") — 
1989 m. 

10,000 nu 37:37.0 min. - Rod
ney Alderdice (H. „Kovas") — 
1989 m. 

110 m. kliūtinis (3'-3"): 15.7 
sek. — Linas Stempužis (Cl. 
„Žaibas") - 1967 m. 

I toli: 21'-6*" (6.57 m) -
Algis Žaliauskas (T., Aušra") — 
1960 m. 

I aukštį: 6 - 4 " (1.93 m) 
— Aleksas Grigonis (T., Aušra") 
- 1972 m. 

Trišuolis: 12.95 m (42'-6") -
Kęstutis Belaišis (T. „Aušra") — 
1984 m. 

Su kartimi: l l ' -4" (3.45 m ) -
S. Strasevičius (Č. „Aras") — 
1961 m. 

Rutulys (12 Ih.Y. 15.97 m 
(52'-4%") - Andrius Pūkštys 
(ČLLK) - 1978 m. 

Diskas (3 1b. 9 oz.): 44.49 m 
Q45'-ll") - Andrius Pūkštys 
(ČLKK) - 1978 m. 
* Ietis (600 g): 181'-3" (55.25 m) 
- Romas Burdulis (T., Aušra") 
- 1959 m. 

Ietis (800 g): 158'-3" (48.23 m) 
- Šarūnas Stempužis (Cl. „Žai
bas") - 1971 m. 

* 100 yd.: 10.6 sek. - Algis 
Žaliauskas (T., Aušra") — 1960 
m. 

* 70 yd. kliūtinis (3'-3"): 9.1 
sek. — Liudas Juodvalkis (Cl. 
„Žaibas") - 1963 m. 

* 180 yd. kliūtinis (2'-6"): 
23.8 sek. — Liudas Juodvalkis 
(Cl. „Žaibas") - 1963 m. 

* 1 mylios ėjimas: 9:47.4 
min. — V. Genčius (ASK „Litu-
anica") — 1961 m. 

4 x 100 estafetė: 46.8 sek. -
New Yorko LSK (R. Klivečka, 
H. Remėza, O. Stanaitis, K. 
Budreckas) — 1958 m. 

4 x 400 estafetė: 3:55.0 min. 
- Clevelando LSK „Žaibas" 
(Gytis Barzdukas, Pe t ras 
Neura, Tadas Kijauskas, Algis 
Zylė) - 1980 m. 

1500 m ėjimas: 8:56.5 min. — 
Raimondas Sabaliauskas (Cl. 
„Žaibas") - 1968 m. 

MERGAIČIŲ A KLASĖ 
(17-19 metų gruodžio 31 d.) 

* 60 nu 7.9 sek. - Gražina 
Ignaitytė (T. ,Aušra") - 1968 
m. 

100 m: 12.5 sek. - Rita 
Čyvaitė (Cl. „Žaibas") - 1 9 7 1 & 
1972 m. 

200 m: 26.0 sek. - Rita 
Čyvaitė (Cl. „Žaibas") - 1 9 7 1 m. 

400 m ; 1:02.4 min. — Violeta 
Olekaitė (T. .Aušra") - 1 9 8 0 m. 

800 m: 2:39.3 min. — Laura 
Gražulytė (D. „Kovas") - 1984 
m. 

1500 m: 5:40.2 min. — Laura 
Gražulytė (D. „Kovas" - 1984 
m. 

3000 m: 12:57.8 min. — Lau
ra Gražulytė (D. „Kovas") -
1984 m. 

* 80 m kliūtinis: 11.7 sek. -
Rita Čyvaitė (Cl. „Žaibas") -
1972 m. 

100 m kliūtims: 16.7 sek. -
Rita Čyvaitė (Cl. „Žaibas") -
1972 m. 

* 50 yd.: 6.6 sek. - Dalia Čiur
lionytė (Cl. „Žaibas") - 1 9 6 1 m. 

* 75 yd.: 9.4 sek. - Regina 
Besperaitytė (Cl. „Žaibas") -
1960 m. 

* 100 yd.: 12:1 sek. - Teresė 
Tabulėnaitė (T. „Aušra") -
1966 m. 

* 50 yd. kliūtinis: 7.7 sek. -
Vilija Mockutė (Cl. „Žaibas" -
1964 m. 

I tolį: 16'-liy4" (5.16 m) -
Rita Čyvaitė (Cl. „Žaibas") -
1972 m. 

I aukštį: 1.60 m. (5'-3") -
Rasa Orentaitė (D. „Kovas") -
1982 m. 

Ru tu lys (4 kg): 9.87 m 
(32'-4Vfe") - Krystyna Biliūnai 
tė (Cl. „Žaibas") - 1982 m. 

* Rutulys (8 Ib.Y. 30'-5y4" 
(9.28 m) - Judita Klimaitė (T. 
„Aušra") - 1964 m. 

Diskas: 33.10 m (108'-7") -
Krystynas Biliūnaitė (Cl. 
„Žaibas") - 1982 m. 
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[augiau žaidėjų nebus? — prieš turnyro pradžią stebisi „Lituanic< 
.nkas Jonas Putna. 

Nuotr. P . B i e l s k a 

holas Čikagoje 

AČIŪ DIEVUI, TURNYRAS 
PASIBAIGĖ 

s ir žinodami, kad futbolas 
daugiau darbo klasės 
ų sportas, „Lituanicos" 
o klubas vistiek ruošė 
rą — pikniką darbo dieną, 
įsį šeštadienį, rugpjūčio 
lip ir galima buvo tikėtis, 

sunkumų sudaryti ko-
as, nes dauguma žaidėjų 
lieniais dirba, 
ad kodėl ruošėt tą turnyrą 
lienį, o ne sekmadienį? — 
;nas klausė. 
unku rasti laisvą sekma-
kad nesimaišytume po ko-
ir nesudarytume koriku

os kitoms organizacijoms, 
s laiko save svarbesnėmis. 
„Lituanicos" vadovų stra-

tadienio vidurdienį pa-
rinkosi įvairiatautes ko-

,os ir jų palydovai į Lietu

si 106'-3" (32.38 m) -
Jurgaitytė (Cl. „Žaibas") 

34 m. 
100 m estafetė: 54.1 sek. 
evelando LSK „Žaibas" 
unė Banionytė, Eglė Gied-
tė, Kathleen Vaivadaitė, 
Čyvaitė) - 1970 m. 
x 60 m estafetė: 33.7 sek. 
evelando LSK „Žaibas" 
įa Juodytė, Asta Karaliū-
ilija Mockutė, Dalia Čiur-
tė) - 1962 m. 

x 75 yd. estafetė: 38.5 
— Clevelando LSK „Žaibas" 
įa Juodytė, Asta Karaliū-
jgina Besperaitytė, Irena 
iraitytė) - 1960 m. 
/aigždute pažymėtos rung-
ra daugiau nevykdomos 
mybių programoje. 
LFASS-gos Lengvosios 

Atletikos komitetas 

Papi ldymas 
ėjusios savaitės „Sporto 
ilgos" laidoje, skelbiant Š. 
/rų lengvosios atletikos 
nybių rekordus, buvo pra-

mpine estafetė (800 m x 
i x 200 m x 200 m): 3.54.5 
— Clevelando LSK „Žai-
Cerald Harbak, John Ko-
us, Ken Banis, Vytautas 
us) - 1962 m. 
400 estafetė: 3:29.3 min. 
cagos LSK „Aras" (Ro 
Frost, Robert Frost, J. 
a, Ed Alexejunas) — 1967 

x 100 m estafetė: 9:31.5 
— Clevelando LSK „Žai-
(Gytis Barzdukas, Rimas 
>akas, Kęstutis Valaitis) — 

/aigždute pažymėtos rung-
tugiau nevykdomos pirme-
l programoje. 

vių centro aikštę Lemonte. Si 
rinkę gėrėjosi jaukia ir šva 
aplinka, puikiai paruoštoj 
aikštėmis, kur du pusdien 
išsijuosę dirbo pats turnyro 
ganizatorius ir vadovas i 
Gediminas Bielskus su prity 
šiais talkininkais Broni 
Mikėnu ir Leonu Juraičių. 

Turnyre dalyvavo 12 įvaii 
taučių komandų, suskirstyt 
2 grupes: vyrų ir vetera: 
Reikia iš anksto pastebėti, 1 
dalyvaujančios komandos 
buvo pačios aukščiausios klai 
nes joms neskiriama jokie i 
daliai už*]pYakaito liejimą j 
nike. Bet vietoje jų, per kel 
metų, atrodo, išsivystė vasa 
turnyrų - piknikų komai 

TENISO 
PALi 

Puikiame Palangos ten 
klube rugpjūčio 1-5 dienor 
vyko Lietuvos lauko ten 
veteranų varžybos. Tarp ši 
tinės dalyvių buvo keletas ii 
užjūrio: A. Saunoris iš Kanad 
A. Nakas iš Sunny Hills, 
Brazys iš Bostono ir V. G 
bauskas iš Port Orange. 

Varžybos vyko penkic 
amžiaus grupėse. Jauniausi 
nuo 35 iki 45 m. iš 16 daly 
į baigmę pateko Rukšėnas 
Šiaulių ir Zalatorius iš 
langos. Laimėjo pirmasis ( 
6:3, 6:1. 

45 - 50 m. amžiaus grup 
Dagys iš Vilniaus laimėjo pr 
vilneitį R. Paulauską 6:2, € 

50 - 55 m. amžiaus grupėje 
nietis Vaidžiulis iškov 
pergalę prieš A. Kurtinaitį 
Kauno 7:5, 6:1. 

55 - 60 m. amžiaus grup 
lengvai visus įveikė buvęs I 
tuvos čempionas A. Liubert 
baigmėje įveikęs R. Tarasevi 
iš Vilniaus 6:1, 6:4. Vyriausi 
klasėje 60 m. ir vyresnių 
Baliūnas iš Kauno leng 
įveikė Evą iš Panevėžio 6:3, ( 

Kitame pusfinalyje V. G 
bauskas iš Floridos geroje 
voje laimėjo prieš Kukli 4:6, t 
6:2. Finale Baliūnas užtikri: 
ir tiksliu žaidimu laimėjo pi 
Grybauską 6:2, 6:3. 

Dvejeto varžybas laimėjo K 
tinaitis Sipavičius iš Kai 
prieš vilniečius Putramenl 
Kačanauską 4:6, 6:4, 6:3. 

Pirmųjų Pasaulio lietuvių 
niso varžybų atidarymas įv 
rugpjūčio 10 dieną Vilni 
Teniso klubo aikštėse, la 
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kovoja be atsikvėpimo. 
Turnyras prasidėjo 1 vai. po 

pietų ir tęsėsi ligi 7 vai. vakaro, 
rungtyniaujant dviejose aikštė
se. Vyrų klasėje pirmą vietą 
laimėjo italų „Maroons", antrą 
— „Croatans". Veteranų gru
pėje pirmos vietos trofėjų 
nusinešė Hyde Park komanda ir 
antros — „Sparta". Rengėjai šį 
kartą buvo labai kuklūs ir ne
pretendavo į jokius trofėjus. Ar 
tai ne ženklas mirtinos apatijos? 
„Lituanicos" darbuotoja Ramu
ne net apsidžiaugė, kad nelai
mėjo trofėjų. Bus mažiau nuo jų 
dulkių valymo. Šimto jų jau už
tenka. 

Ryžtingiausiai ir produkty
viausiai iš visų komandų dar
bavosi užkandinės ir atgaivos 
komanda, kurią sudarė: Pijus 
Stončius, Mike Lass, Br. Mi
kėnas, Bill Moore, L. Jurait is , 
K. Likanderytė, A. Jasaitytė, 
Remeika, Don, R. Cibaitė. Kaip 
ir visos tvarkingos komandos 
turi ir atsarginius, kuriais šį 
kartą buvo pats klubo pirminin
kas Albertas Glavinskas ir jo 
žmona Laima, prišokdami tal
kon, kur tik jos prireikė. 

Turnyrą — pikniką tenka lai
kyti visais atžvilgiais pasise
kusiu, nes nesitrankė perkūnas, 
neblykčiojo žaibai, o visa ki ta 
vyko planingai. Klubo vadovybė 
dėkoja žiūrovams ir talkinin
kams už paramą ir darbą. 

NETRUKUS P R A S I D Ė S 
PIRMENYBĖS 

1993-94-jų metų futbolo 
pirmenybių pirmas ratas prasi
dės sekmadienį, rugpjūčio 29 d. 
P i rmąs i a s r u n g t y n e s , ,Li-
tuanica - Liths" komanda žais 
prieš major divizijos naujoką, 
lenkų komandą „Cracovia". 
Rungtynės vyks Buffalo Grove, 
Schwaben Center. Pradžia 3 
vai. 

Tas vadinamas naujokas pe
reinamosiose (play - off) rung
tynėse laimėjo • pr ieš čekų 
„Spartą" 4:1 ir išmesdino ją iš 
Major divizijos. 
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puikioje vietoje prie pat Neries 
upės ir Trijų Kryžių kalno Gedi
mino pilies papėdėje. 

Atidarymo programoje Lietu
vos Teniso federacijos prezi
dento A. Putramento žodis, so
listai B. Petrikytė ir V. Bag
donas (abu teniso mėgėjai) ir 
susipažinimo vakaras. 

Rugpjūčio 11 d. prasidėjo 
varžybos. Vilniuje jaunimui ir 
suaugusiems 35 - 45 m. am
žiaus, o Kaune veteranams — 45 
- 55 m. ir nuo 55 m. bei vyres
niems. 

12 žaidėjų yra atvykę iš užsie
nio, jų tarpe Vaidas Čikotas iš 
Washingtono. Jis yra geriausias 
Amerikos lietuvių žaidėjas, ne
seniai dalyvavęs keliuose tur
nyruose Europoje. Jo susitiki
mas su Lietuvos čempionu R. 
Muraška laukiamas su ypatin
gu dėmesiu. 

Vyt. Grybauskas 
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R. MAZUOLIUI NESISEKA 

Nusivylimas R. Mažuolių 
Europos plaukimo pirmenybė
se. Vokietis komentatorius lie
tuvį televizijoje pristatė prie 100 
m. laisvu stiliumi plaukimo 
favoritų, tačiau Raimundas 
buvo tik aštuntas, parodydamas 
50,52 sek. laiką.. Vokietis pa
žymėjo, kad „Litauer" apvylė 
savo gerbėjus, kadangi šiame 
sezone jis yra laimėjęs daug 
tarptautinių varžybų. Savo gerą 
vardą R. Mažuolis kiek pataisė 
50 m plaukime, užimdamas tre
čią vietą. Jo laikas — 22,44 sek. 
Lietuva, Gudija ir Kroatija 
laimėjo po bronzos medalį, 
užimdamos 18 vietą Europos 
dalyvių tarpe. 
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NISO 
ENYBIŲ 
ĖTOJAI 

gos 1993 m. Š. 
iltiečių lauko teni-
ilinės pirmenybės 
15 d. vyko Kimball 
gimnazijos teniso 

ral Oak, Michigan. 
eniso mėgėjai iš 
ronto ir Detroito, 
sėje laimėjo estas 
in , 2 vietą — Eu-
ščiūnas iš Toronto. 
vietą laimėjo dr. 

gas iš Čikagos ir 2 
s Barauskas iš Det-

dvejeto 1 vietą 
ilgis Barauskas iš 

Detroito ir dr. Leonidas Ragas 
iš Čikagos. Moterų 1 vietž 
laimėjo Laura Ragaitė-Vala 
vičienė iš Čikagos ir 2 vietą — 
Birutė Barauskienė iš Detroito 
Mišraus dvejeto 1 vietą laimėj< 
Laura Ragaitė-Valavičienė ii 
dr. Leonidas Ragas, 2 vietą -
Birutė ir dr. Algis Barauskai 
Turnyro šeimininkai — Detroi 
to Sporto klubas „Kovas" . 
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• 1909 m. liepos 27 d. Orvill 
VVright su savo lėktuvu išsilaik 
ore 72 minutes ir 40 sekundžių 
Tai buvo naujas pasaulinis re 
kordas. 
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Kada bus atliktas medicinos sistemos 

PERTVARKYMAS? 
Praeitais metais lietuviškoje ^k** i Ameriką ir įsigyti re-

spaudoje buvo rašoma apie du zidentūrą. 0 štai dabar Lietuvos 
medikus. Pirmasis — širdies 
chirurgas, dirbantis profeso
r iaus J. Brėdikio skyriuje 
Kaune, per neapsižiūrėjimą jau
nam pacientui įstatė širdies vož
tuvą atvirkščiai. Pacientas tuoj 
pat mirė. Spauda stebėjosi, kad 
jokia bausmė nebuvo pritaikyta 
operuojančiam chirurgui . 
Pagaliau chirurgas buvo nu
baustas: jam buvo pareikštas 
viešas papeikimas... Chirurgas 
pasiliko dirbti toje pačioje vie
toje. 

Antras atvejis buvo ginekolo
gas, dirbantis Lietuvos kaime, 
kuris leido jaunai gimdyvei 
nukraujuoti. Nežinodamas, kaip 
sustabdyti kraujavimą, jis delsė 
keletą valandų ir kai pagaliau 
pašaukė konsultantą, buvo per 
vėlu. Šiam gydytojui turbūt irgi 
nebūtų buvę jokios bausmės, 
tačiau spauda aprašė šį atvejį ir 
kilo viešas pasipiktinimas. Šis 
ginekologas buvo pasalintas iš 
pareigų. 

Visa Lietuva dabar yra tos 
moters padėty, kuriai atėjo 
laikas gimdyti vaiką. Lietuvos 
žmonės šaukiasi gydytojo 
pagalbos. Savaime suprantama, 
pacientas tikisi, kad gydytojas, 
nežinodamas kai kurių ligos 
komplikacijų, pasišauks į talką 
kitus gydytojus, kurie daugiau 
žino šitoje srityje. 

Lietuvos žmonių mediciniška 
priežiūra, pagal paties Sveika
tos ministro J. Brėdikio žodžius, 
yra kritiškoje būklėje. Tary
binės medicinos pirmu priori
tetu nebuvo pacientų sveikatos 
gerovė, o politinė propaganda, 
šių ligonių sąskaita. Tarybinė 
medicinos sistema siekė 
apgaudinėti savo piliečius ir 
užsienio kraštus, skelbdama, 
kad te ikia aukšto lygio 
nemokamą mediciną. J i skelbė, 
kad lovų ir gydytojų skaičius vis 
didėja, slėpė, kad piliečių gyve
nimo t r u k m ė kasmet vis 
mažėja. 

Lietuvai paskelbus nepriklau
somybę, Lietuvos mediciną 
valdantys gydytojai turėjo pro
gos pasikviesti į talką gydytojus 
iš Vakarų. Tačiau Lietuvos me
diciną valdantys asmenys nieko 
nėra padarę. Jie jau trejus 
metus svarsto, kaip pakeisti sis
temą, kad nebūtų prarastos 
j iems įprastos privilegijos. 
Lietuvos žmonės pamažu krau
juoja, o jų vyr. gydytojai 
rūpinasi tik savo materialine 
gerove. 

Sveikatos ministras Oleka 
dvejus metus vadovavo ir nieko 
nepadarė. Kai buvo paskirtas 
naujas sveikatos ministras, išei
vijoje žmonės apsidžiaugė, kad 
dabar bus pašalinta okupacinė 
medicinos sistema ir daromos 
reformos. Daug kas čia laukė su 
svarbiais reikalais pasitarti, 
pasikalbėti su nauju ministru J. 
Brėdikiu. Todėl visi apstulbo, 
kai sužinojo, kad ministras J. 
Brėdikis buvo slaptai apsi
l ankęs Amerikoje gegužės 
mėnesį grynai asmeniškais tiks
lais — aplankyti savo sūnų. 
Ironija, kad išeivijos gydytojai 
padėjo jaunajam Brėdikiui at-

TAISYKIME 
„DRAUGO" 

FINANSINĮ STOGĄ 

KANADA PADEDA BAITUOS VALSTYBĖMS 

BRONIUS JUODELIS 
Sveikatos ministras palieka 
degančius reikalus Lietuvoje, 
slepiasi nuo ieškančių žmonių 
išeivijoje ir Čikagoje atostogauja 
pas savo sūnų. 

Pagaliau liepos mėnesį, 
pusmetį po paskyrimo, Sveika
tos ministras J. Brėdikis teikėsi 
susitikti su žmonėmis, norin
čiais padėti Lietuvos medicinai. 
Tikslas buvo susitarti dėl pro
gramos paruošimo Lietuvoje, 
kuri suteiktų progą Rytų Euro
pos gydytojams pasiruošti ir 
laikyti Amerikos medicinos 
egzaminus. 

Susitinkant su Presberterian 
— St. Lukes medicinos profeso
riais, pasitaikė ironiškas 
momentas. Viena profesorė, 
norėdama sužinoti ilgalaikius 
planus (long-range plans), 
paklausė: „Kokie jūsų planai 5 
metams į priekį?" Profesorius J. 
Brėdikis sumišo ir nežinojo, ką 
atsakyti. Galbūt jis dar neturi 
sudarytų ilgalaikių planų. Gal 
be Maskvos Lietuvos komunis
tai nebepajėgia sudaryti 
penkmečio planų? Nejaugi jis 
galėjo atsakyti, kad jo planai 
yra daug kalbėti ir nieko nepa
daryti, nieko nepakeisti ir 
nepakenkti savo partokratijai. 

Ministrui J. Brėdikiui teko 
susitikti su Lietuvos gydytoja, 
kuri savo iniciatyva atvažiavo 
į Čikagą ir ruošėsi tiems eg
zaminams, kuriuos profesorius 
J. Brėdikis tikisi suorganizuoti 
Lietuvoje. Sutikęs šią jauną 
gydytoją, ministras ją išbarė, 
kad ji į Ameriką atvažiavo, kad 
leidimo dirbti grįžus į Lietuvą 
neturės. Kodėl profesorius J. 
Brėdikis džiaugiasi, kai jo sūnus 
išlaiko šiuos egzaminus ir pra
deda dirbti Amerikos ligoni
nėse, o peikia kitus, kai jie sava
noriškai bando tai padaryti? 

Okupantų įvesta Raudonoji 
armija dabar iš Lietuvos iš
važiuoja. Okupantų įvesta 
tarybinė medicinos sistema 
pasilieka. Žmonės bijo pasi
sakyti dėl sveikatos trūkumų, 
nes bijo gydytojų keršto jiems, 
ar šeimos nariams patekus į li
goninę. Eilinis gydytojas yra 
kone šios sistemos gulago 
vergas, nes neuždirba pakan
kamai pinigų, kad išmaitintų 
savo šeimą ir save. Ligoniai 
kenčia, nesulaukia modernios 
aparatūros ir vakarietiškos 
technikos, nes vakariečių gydy
tojų nekviečia ir nepriima į 
Lietuvą. Profesorių vaikams 
visos durys atsidaro, o eiliniam 
gydytojui neleidžiama siekti 
pažangos. 

Baimė, melas ir nomenklatū
ros privilegijos yra tarybinės sis
temos pagrindiniai ramsčiai. 
Manau, kad laikas nukentėju
siems nuo tarybinės medicinos 
sistemos iškelti kolektyvinę 
bylą sveikatos ministrams ir 
gydytojų sąjungos pirmi
ninkams, kad šie savanoriškai 
tęsia okupacinę instituciją. 
Niurnbergo teismas jau seniai 
nustatė, kad žmonės, kurie 
aktyviai ar pasyviai dalyvauja 
tautos naikinimo eigoje, yra 
asmeniškai atsakingi ir turi 
būti nubausti. 

Linas Sidrys 

„Draugo" 1993. VIII. 10 laido
je Juozas Zygas vedamajame 
„Pinigus kitiems išdalinę — pa
tys su kiaurais stogais pasiliko
me" primena, kad nukreipę sa
vo finansinę pagalbą Lietuvai, 
nebematome, kad Pasaulio lie
tuvių centro Lemonte susidėvė
jusį stogą reikia pakeisti nauju, 
kainuojančiu apie 80,000 dole-

finansines apyskaitas, norisi 
džiaugtis milijonine apyvarta. 
Norisi džiaugtis 40,000 likučiu 
1993 metams Tačiau džiaugs
mas praeina, pamačius, kad tas 
likutis yra iš „Draugui" aukų 
vajaus 1992 metais surinktų 
69,581.89 dolerių. Jei ne tos va
jaus aukos, kas būtų padengęs 
tą 30,000 dolenų trūkumą? Ar 

Kanada nuoširdžiai stengiasi 
padėti atsikuriančioms Baltijos 
valstybėms, išvystant įvairias 
valstybines institucijas ir moks
lo šakas. Suminėsiu vieną iš 
keleto pavyzdžių, šį kartą susie
tą su Lietuva. Š. m. birželio 

Su viena išvykos dalyvių — 
Lydija Keraite-Dragūniene bu
vo maloni proga plačiau išsikal
bėti. Lydija yra buvusi londoniš-
kė, o dabar Sauliaus Dragūno 
žmona Montrealyje. Mokyklose 
Lydija pasižymėjo gabumais: 

mėnesį specialistų grupė dirbo visą pradžios mokyklos ir gim-

rių. Pamiršome, kad ir Čikagos ir vėl tėvai Marijonai? Kaip 
Jaunimo centro stogą reikia tai
syti, kad lietus nebėgtų ant Pa
saulio lietuvių archyvo, Litua
nistikos tyrimų ir studijų centro 
lituanistinių rinkinių, muziko
logijos archyvo ir kitų toje pa
stogėje sutelktų archyvinių ver
tybių. 

Abu centrai — Lemonte ir Či
kagoje — atlieka didelį ir svarbų 
lietuvybės išlaikymo darbą išei
vijoje: viename pradėtą tik prieš 
4 metus, o antrame prieš 35 me
tus. Jų stogus reikia nedelsiant 
sutaisyti, kad tie centrai tar
nautų lietuvybei ir ateinantį 
šimtmetį. 

Šių centrų ir visų kitų lietu
viškų centrų Jungtinėse Ameri
kos Valstijose centras yra mūsų 
dienraštis „Draugas". Be jo 
aprašymų, pranešimų, skelbimų 
ir nuotraukų nei vienas lietuviš
kas centras, nei viena lietuviška 
organizacija negalėtų sėkmin
gai atlikti savo uždavinių. Ar 
būtų įmanoma lietuviška veikla 
ir iki šiol Amerikoje atliekamas 
lietuvybės išlaikymas be spau
dos, be „Draugo" dienraščio — 
mūsų pagrindinės komunikaci
jos, informacijos, pagrindinio 
ryšio priemonės? O kaip yra su 
jo stogu, kuriuo rūpinasi lietu
viai tėvai Marijonai? Ar tas 
stogas, per 84 metus dengiantis 
„Draugą", dar tvirtas? Ar tvir
ti tą stogą laikantys stulpai? 
Gyvenimo audros drasko visus 
stogus. Išverčia, rodos, ir tvirtus 
stulpus. Gerai, kad į jų vietą dar 
turime naujų tvirtų stulpų, ku
riuos galima įstatyti. Tačiau 
stogą, tą „Draugo" finansinį 
stogą, reikia vis labiau ir labiau 
taisyti. O tas finansinis „Drau
go" stogo taisymas negali būti 
vien lietuvių tėvų Marijonų rū
pestis ir lėšos, bet visų „Drau
go" skaitytojų, visų mūsų orga
nizacijų, visos mūsų išeivijos, 
kurios vienintelis dar išlikęs lie
tuviškas dienraštis yra „Drau
gas". 

Tad kokiame stovyje yra šian
dien finansinis „Draugo" „sto
gas"? Pažvelgus į jo 1992 metų 

1991 metais ir anksčiau? Žy
miai stambesnėmis sumomis? 
Ar tik jie? 

Pajamos 1992 metais panašios 
į 1991 metus, bet išlaidos pa
didėję. Ypač pašto ir spaustuvės. 
Tarnautojams 1992 m. atlygini
mais išmokėta pusė molijono 
dolerių. Tiek daug? Tiems 28 
tarnautojams, kurių 8 dirba 
redakcijoje (2 nepilną laiką), 7 
administracijoje i;kun. P. Cibuls
kis atlyginimo negauna) 5 teks
tų paruošimui kompiuteriais, 5 
spaustuvėje ir 3 ekspedicijoje. 
Atlyginimų vidurkis nesiekia 
18,000 dolerių per metus. Ar 
JAV dienraščio tarnautojai su
tiktų dirbti už tokį atlyginimą? 
Komercijoje, jei nėra galimybių 
sumažinti išlaidas, reikia kelti 
produktyvumą, pagerinti paja
mas. Kokios galimybės pakelti 
„Draugo" pajamas, kai mažėja 
prenumeratorių skaičius, kai 
mažėja spausdinamų knygų kie
kis, kai sumažėjo knygų pirki
mas? 

Greta gegužinių ir banketų 
rengimo pelno, pagrinde lieka 
„Draugo" lėšų telkimo vajai. Jie 
turi būti sėkmingi, kaip ir 1992 
metais. Paskutinio puslapio 
žinutės ir d r a u g o " rėmėjų 
skiltis nemažai mini skaitytojų 
su 100 ar mažiau dolerių auko
mis. O jų reikia dar daugiau. 

Jau praėjo pirmas 1993 m. 
pusmetis. Jame per mažai aukų 
„Draugo" finansiniam „stogui". 
Jis dar „kiauras". Šių metų lie
pos mėnesio gale pritrūko lėšų 
„Draugo" tarnautojų algoms 
mokėti. Kun dr. Viktoras Rim
šelis iš tėvų Marijonų iždo įteikė 
20,000 dolerių. Ar „Draugas" 
sugebės skolą grąžinti? Ar ne
reikės daugiau skolintis? 

Lėšų telkimas dar šiais metais 
turi pagyvėti Aukos iš visų pu
sių turi padidėti. Iš visų lietu
viškų telkinių, organizacijų ir 
skaitytojų. Iki „Draugo" meti
nio banketo, per jį ir iki metų 
galo. 

Tad visi į talką „Draugo" fi
nansinio „stogo" taisymui! 

Lietuvoje net keliose srityse: 
Irena Grabužaitė-Ross iš Toron
to anglų kalbos projekte, J a n 
Mac Vitty iš Otavos — turizmo 
projekte, Antanas Šileika iš 
Toronto — grupės koordinato
rius, Lydija Keraitė-Dragūnienė 
iš St. Lambert (prie Montrealio) 
ir Jim Rayner iš Toronto — 
sudarė Vilniaus kolegijai verslo 
administracijos kurso pro
gramas (curriculum). Grupė taip 
pat nuvežė ir Lietuvai perdavė 
apie 400 svarų studijoms reika
lingų mokslo knygų. Lietuva 
šiemet pirmą kartą įveda kole
gijų sistemą, ir naujas specialy
bes: verslo, turizmo, atidaro 
anglų kalbos kolegiją Klaipėdo
je. Bus įvedami ir kiti nauji kur
sai. Tos kolegijos suorganizuo
tos iš įvairių aukštesniųjų 
mokyklų. 

Grupė dirbo Lietuvoje nuo 
gegužės 21 d. iki birželio 25 d. 
su kultūros ir švietimo ministe
rijos parinktomis mokytojomis 
iš tų mokyklų, kurios šį rudenį 
įveda naujus kursus. Visą išvy
ką ir daugiausia tas mokslo 
knygas finansavo Kanados fed. 
vyriausybė per Kanados kolegi
jas. Dalis knygų buvo suaukota. 

nazijos kursą kiekvienais me 
tais buvo pirmoji mokinė klasė
je, apdovanojama aukso meda
liais ir panašiais žymenimis. Ji 
taip pat buvo apdovanota ir On-
tario „scholar" žymeniu. Lydi
ja pasižymėjo ir lietuviškoje 
veikloje, būdama aktyviausia iš 
jaunosios kartos Londone. Pana
šią sėkmę ji turėjo ir universi
teto studijose. Baigė pasirinktas 
studijas ir įsigijo laipsnius: 1974 
m. bakalaurą Vakarų Ontario 
universitete Londone, tame 
pačiame universitete 1976 m. 
bakalaurą švietimo srityje ir 
pagaliau 1982 m. pirmaujančia
me Kanados McGill universite
te Montrealyje įsigijo magistro 
laipsnį verslo administracijoje. 
Nuo 1983 m. Lydija visą dešimt
metį dirba Champlain Regionai 
College, St. Lambert verslo ad
ministracijos dėstytoja. 

Atrodo, jog ji yra tinkamai 
įvertinta ir dabartinėje darbo
vietėje, todėl nenuostabu, kad 
Association of Canadian Com-
munity Colleges, parinkusi iš
vykai specialistus, įtraukė ir 
Lydija to svarbaus verslo ad 
ministracijos kurso Vilniuje 
mokslo programų sudarymui. 

Kai kurios Lietuvos mokytojos 
labai stebėjosi, kad išeivijoje 
išaugusi lietuvaitė galėjo taip 
gerai išmokti lietuvių kalbą ne 
tik žodžiu, bet ir raštu. 

Lydija Lietuvoje lankėsi pir
mą kartą ir apvažinėjo daugelį 
vietų. Kai buvo paklausta, kokį 
įspūdį padarė jos tėvų ir protė
vių kraštas, pasakė, kad šen ir 
ten būtų galima pageidauti ge
resnės švaros ir tvarkos. Teigia
mas reiškinys, kad žmonės sten
giasi sau padėti: suradę sklypelį 
žemės, jie pasisodina daržovių, 
kai kurie net prie šaligatvio ar 
net induose ant balkono. La
biausiai džiuginantis reiškinys, 
jos nuomone, yra švietimo in
stitucijos. Jos didelį dėmesį 
skiria anglų kalbai — todėl ir 
anglų kl. kolegija Klaipėdoje. 
Jos su neabejotinu pasitikėjimu 
žvelgia į vakarus ir su dideliu 
entuziazmu ir ryžtu mėgina pro
gresuoti ne po žingsnelį, bet 
šuoliais: nuo medinių skaičiukų 
tiesiai prie kompiuterių! Pana
šiai ir kitose srityse. Kai bus 
paruoštas Lietuvos ekonomikos 
atstatymui tinkamas persona
las, galįs lengvai susikalbėti su 
Vakarais ir naudoti vakariečių 
išvystytas modernias priemo
nes, aišku, tai stipriai prisidės 
prie Lietuvos ūkio patobulinimo 
ir krašto pakėlimo. Reikia ma
nyti, kad tada ir dauguma Lie
tuvos lietuvių pasisakys už 
laisvąją vakarietišką rinką bei 
demokratiją. TJ £ 

Naujasis Klaipėdos geležinkelio stotis pastatas, sukurtas architekto J. Baltrėno. 
Nuotr. J. Minkevičiaus 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 

Man parodė vieną sutvėrimą, nelabai panašų į žmogų 
Dabar jo darbas buvo išvežti arkliu iš zonos mūsų pasiū
tas pirštines. Tas sutvėrimas pasakojo, kaip šaudė 1948 
metų neramumų Rytų Europos dalyvius. Pasmerktųjų 
buvo tiek daug, kad viso kaimo vyrus mobilizavo pa 
dėti kareiviams. Man rodė miškelius — jų viršūnes 
matydavome per zonos tvorą. Kai kurie jau visai 
gražiai išaugę. 

— Ten guli vokiečiai. O ten vengrai. Jau po 
1956-jų. 

Juos vežė čia. Kur negirdėjo pasaulis. 
Kad kaliniai neapsiprastų vienoje vietoje, dažnai 

juos kilnota iš zonos į zoną. Neseniai mūsų zona la-

UŽDARBIAI LIETUVOJE 

Gegužės mėnesį akcinių ir 
uždarųjų akcinių bendrovių dar
buotojų vidutinis mėnesinis už
darbis buvo 210 litų (21,000 ta
lonų), o valstybinių ir valsty
binių akcinių pramonės įmonių 
(be energetikos) — 187 liktai iki 
(18,700 talonų). 

Statistikos departamento duo
menimis, didžiausi atlyginimai 
buvo maisto produktų ir gėrimų 
gamyboje — 217 litų, nealkoho
linių gėrimų gamyboje — 339 

litai, kakavos, šokolado ir 
konditerijos gaminių iš cukraus 
gamyboje - 240 litų. 

Mažiausi atlyginimai buvo 
metalo dirbinių gamyboje - 155 
litai, medicininių, tiksliųjų ir 
optinių prietaisų gamyboje — 
120 litų. 

352 gavybos ir apdirbimo pra
monės įmonės, kuriose dirba 
55,6 procento darbuotojų, darbo 
užmokestis gegužės mėnesį bu
vo mažesnis negu vidutinis pra
monėje. („Gimtasis kraštas" 
1993.VII.28). 

41 
Kiekvienas mordvis, mataruodamas rankomis, 

šaukia, kad jis tai jau ne mordvis. Rusas jis. rusas, o 
jo kaimynas — tas taip, žinoma, mordvis. Visi jie la
geriniai. Per pusę šimto metų mašina įtraukė kartą 
po kartos, dabar jau gali sutikti „kilmingas", 
paveldimas prižiūrėtojų dinastijas. Seselės, cecho meis- gėryje buvo pirma. Dabar ten kriminaliniai. Mes per-
trai, pardavėjai, lagerio administracija - tokios kelti į penktą. Pirmojojoje gamino automobilių detales, 
specialybės Mordovijoje populiariausios. Be ypatingų Bekasdami duobę suvirinimo aparato įžeminimui, 
gabumų, nieko, išskyrus miškus, nematę žmonės. 
Atpratę dirbti — viską padarys kaliniai. Tai tauta, Kur tik smeigsi kastuvą, vis kaulai ir kaulai. Kiek-
kurios paskutiniai kunigaikščiai buvo užpjudyti šuni- vienos kaukolės pakaušyje skylutė. Žmonės metė 
mis ant Volgos upės ledo. Prieš keturis šimtus metų darbą. Tuojau pasirodė čekistai. Prigąsdino. Uždraudė 
minia kolonistų rusų su malonumu stebėjo pūdymą kasinėti. Greitai zoną perkėlė. Mūsų penktoji irgi stovi 
nuo. svetimoje žemėje pastatyto Nižnij Novgorodo ant kaulų. Pietinėje zonoje, suakėtoje, dviem spygliuo-
miesto sienų. tų lentų ir viena lentų tvora atitvertoje teritorijoje, 

Kunigaikščių palikuonys uniformuoti. Veidai pra- vadinamoje ,,zaprietka" (draudžiama zona), pilna 
gerti taip pat, kaip rusų ar lietuvių kagėbistu. Ne iš smulkių kauliukų. Pasitaiko ir stambesnių. Tai — 
tokios jau senos praeities atėjo pasakojimas, kaip žmonių kaulai. Niekas niekada nepasakys vardų tų, 
vaikas, žiūrėdamas į kolona varomus kalinius, sušuko: kurie guli miške ar po dirvonais. Nei kas, nei iš kur 

- Mama, kiek pūdelių eina! atvyko. Aišku tik, kad prieglobstį rado čia. 
Normaliam žmogui tai nieko nesako, bet ėjusius Pasaulis tylėjo. Tylėjo Bažnyčia. Labdaringieji 

nukrėtė šiurpas. Mordviai tuo metu gyveno pusbadžiu, rūpinosi, kad būtų įsteigta dar viena misija Polinezijoje 
o už sugautą pabėgusį kalinį išduodavo pūdą miltų ir ir nekultūringi čiabuviai gautų trumpas kelnes. Kol 
šovinių šautuvui. Tik, išgirdę apie pabėgusį kalinį, visi čiabuviai jas matavosi, Europos viduryje klestėjo 
kaimai, ginkluoti šakėmis, kuolais, medžiokliniais šau- „taikus sambūvis". Tarsi juo tikėjusių politikierių 
tuvais, puldavo į beribius miškus ir naršydavo juos kaulai kuo nors skirtųsi nuo tų kaulų, kurie dūla Mor-
savaitėmis. Taip šeima apsirūpindavo duona. Badydavo dovijoje. Gal ir skiriasi — šviežumu, 
šakėmis nusilpusius iš bado ir troškulio. Toks darbas. Vakarais cenzorė atneša laiškus. Dalina, o man 

nieko nėra. Nelieka. Laukiu ir bijau. Bet vieną dieną 
sesers ranka rašytas vokas. Nueinu už barako, kuo 
nuošaliau. Prisėdu ant pamato, išsiimu keturis didelius 
prirašytus lapus. 

— Mielas broli. Jau nebėra mūsų Mamytės... 
Ir nebegaliu skaityti toliau. 
Noriu būti vienas. Užsidengiu rankomis. Bet 

žmonės eina ir eina pro šalį. 

P A S I M A T Y M A S 

Maistas nebepakenčiamas. Pradaro termosą — ir 
trenkia supuvusia žuvimi. Šešiese rašome pareiškimus 
priežiūros prokurorui. 

Protestai sulaukia atgarsio. Pasirodo keli aukšti 
kokio pusmetrio gylyje rado kaukolę. Ir antrą, ir trečią. *KGB karininkai ir prokuroras. Juos lydi lagerio ka

gėbistai. Saukia po vieną ir aiškinasi. 
Klausia ir manės, kuo skundžiuosi. Rodau į Malčon-

kovą: 
— Šitas kapitonas antrą mano lageryje buvimo 

dieną atėmė galimybę pasimatyti su artimaisiais. 
— Už ką^ 
— Man pasakė už tai, kad su šlepetėmis išėjau į 

lauką, bet jokių šlepečių aš neturiu. 
Prokuroras vartė bausmių knygą. Malčonkovas ne 

savo kailyje. 
Jis nepaklusnus. Jis blogai elgiasi ir dezorganizuoja 

kitus. 
Prokuroras randa įrašą. 
— Apie kokias šlepetes jūs kalbate? Čia parašytai 

už sistemingą planų nevykdymą. 
— Jūsų žiniai, — sakau, — tai įvyko antrą mano 

buvimo lageryje dieną. 

'Bus daugiau) 

i 
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LIETUVIU TELKINIAI 

CLEVELAND, OH 

KLEVELANDIEČIAI 
MOKYTOJ V S A V A I T Ė J E 

PLB v-bos vicepirmininkė 
Milda Lenkauskienė dalyvavo 
JAV LB švietimo tarybos moky
tojų, tėvų ir jaunimo studijų 
savaitėje, Dainavoje. Milda Len
kauskienė mokslo metų pra
džios proga paruoš „Tėvynės 
garsų" radijo programai specia
lia programą jaunimui. 

Rašytojas Vacys Kaval iūnas 
ir dr. Jolita Kavaliūnaite, abu 
iš (.'It'velando skaitė paskai tas 
mokytojų seminare. 

RIMAS LANIAUSKAS 
P A R O D O J E 

Dailininkas Rimas Laniaus-
kas dalyvavo American Greet-
ings Corp. meno parodoje - kar
navale. Dalyvavo ar t i 70 daili
ninkų. 

LIETUVIU KLUBO 
G E G U Ž I N Ė 

Rugpjūčio 22 d. bus lietuvių 
klubo gegužinė Kroatų sodybo
je, Mulberry Road, Chester-
i ande . Nariams įėjimas nemo
kamai, svečiai moka 2 dolerius. 
Visiems užteks maisto, alaus. 
Bus žaidimai vaikams, muzika 
ir šokiai. 

BUBLIENĖS F I R M A 
LAIMĖJO KONTRAKTĄ 

Ingridos Bub l i enės IB 
Associates firma, k a r t u s u 
Ogmios sistemos firma Lietuvo
je, laimėjo konkursą, Lietuvos 
Valstybinio Komercinio Banko 
kontraktą kompiuterių sistemos 
įrengimui. Konkurse dalyvavo 

. šešios imonės. 

ROKO ZUBUVO 
KONCERTAS 

„TĖVYNĖS G A R S Ų " 
RADIJO P R O G R A M O J K 

Pianistas Rokas Zubovas daly
vavo Robert Casadesus 10-tojoje 
pianistų varžybose Clevelando 
Muzikos institute. Varžybų ko
misijai leidus. „Tėvynės garsai'" 
transliavo Roko Zubovo skam
bintus kūrinius. J is skambino 
Rameau ,,Les Niais de Solo-
que" . Chopin „Etude in A 
Minor", Op. 25 No 11 (Žiemos 
Vėjas), Debussy „Etude pour les 
Arpeges Composes No 11", Pro-
kofiev ..Sarcasms", op. 17. 
Rokas ir Sonata Zubovai apsi
lankė ..Tėvynės garsų" radijo 
studijoje, pokalbį su jais pravedė 
Aldona Stempužienė. Abu pia

nis ta i , gr įžę iš koncer t ines 
kelionės Šveicarijoje ir Lietu
voje, lapkričio 7 d. koncertuos 
Clevelando lietuviams Dievo 
Motinos parapijos salėje. 

TG 

ŠV. J U R G I O P A R A P I J O S 
DOVANA 

P A N E V Ė Ž I E Č I A M S 

Clevelando Šv. Jurgio pa
rapija neseniai išsiuntė jos glo
bojamai Panevėžio katedros pa
rapijai 105 svarų siuntinį su 
mokyk l in i a i s r e i k m e n i m i s . 
S i u n t a t u r ė t ų n u k e l i a u t i 
mokslo metų pradžiai. Šv. Jur
gio klebonas kun. Juozas Bace
vičius dėkoja visiems, dovano
jusiems reikmenis ir parėmu
siems pinigais šį sumanymą* 
Dabar norima suteikti kalėdi
nes dovanėles Panevėžio para
pijos vaikams bei parapijos na
riams. 

G . J u š k ė n a s 

LOS ANGELES, CA 
UŽBAIGTI S Ė K M I N G I 

METAI L I T U A N I S T I N Ė J E 
M O K Y K L O J E 

Los Angeles Šv. Kazimiero 
l i t u a n i s t i n ė š e š t a d i e n i n ė 
mokykla mokslo metus užbaigė 
birželio 12 d. Visiems susi
rinkus į salę. iškilmes pradėjo 
mokyklos dir. Marytė Nevvsom. 
I prezidiumą buvo pakviesti: 
insp. I. Medžiukas, buvęs mo
kyklos direkt. J. Pupius. mokyt. 
V. Gedgaudienė, A. Žemaitai
tis, R. Gasparonienė ir abitu
rientas Aras Matt is . 

Mokyklos veiklų peržvelgė 
dir. Marytė Nevvsom. Mokykla 
turėjo keletą renginių: Kalėdų 
eglutę (suvaidinta „Spragtu-
kas'*), švęsta Lietuvos nepri 
klausomybės šventė , paminėta 
sausio 13-ji, įspūdingai suruoš
tas Kryžiaus kelių vaidinimas. 
Motinos diena. Mokykla talkino 
Užgavėnių blynų baliui ir jauni
mo šventėje. Surengtas litera
tūrinis vaka ra s ,,Etched in 
Amber", kur io m e t u buvo skai
toma lietuvių poezija anglų kal
ba. Praves tas piniginis vajus 
telkti mokyklos paramai aukų. 
Mokyklą l ankė 115 mokinių. 

Mokyk la y r a gavus i iŠ 
Lietuvių fondo 2,000 dol., 
Švietimo tarybos — 1,000 dol. ir 
mecenatas A. Mikalajūnas au
kojo 1,000 dol. 

Praėjusiais mokslo metais mo
kykloje lankėsi daug svečių: 
Švietimo tarybos pirm. R. Ku-
čienė, disidente J. Bieliauskienė 
iš Vilniaus. K a u n o ..Tutučio" 
ansamblio mokytoju kolektj 
vas, vadovaujamas dir. Vaidoto 

l.os Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai džiaugiasi sėk
mingai baigę mokslo metus. 

Nuotr. Gailės Radvenytės 

Stulgos, V.D. universiteto Kau-
ae prof. J. Misevičienė. ..Vaikų 
vi l t ies" globojami jaunuoliai ir 
jų motinos. 

Seminare pakviesti svečiai 
lektoriai apibūdino Lietuvos gy
venimą: prof. E. Ja rašūnas , 
prof. A. Avižienis, ekonomistas 
V. Burokas, dr. A. Kanauka . 

Ates ta tas į teiktas baigusiam 
sią mokyklą labai gerais pažy
miais Arui Mattis. Su juo atsis
veikino likusių mokinių vardu parapijos klebonas prel. Algir 
Daina Žemai ta i ty tė ir Vilija das Olšauskas. 

ja Paulauskiene Lietuviškai 
bes imokanč iu - s u a u g u s i u s 
mokė Violeta Gedgaudienė, tal
kinant Vytui Babušiui. Semi
narui vadovavo Regina Gaspa
ronienė ir Amar.cias Ragauskas. 
Knygyną tvarkė Dalia Gricienė. 
Ūkio vedėjas Egidijus Lapin
skas. Administraciją sudarė : 
Marytė Newsom. Algimantas 
Žemaitaitis, Violeta Gedgau
d ienė . Mokykios globėjas 

„Grandinėles" šokėjai Ina Šilgalyte ir Linas Biliūnas sumanu' ..ikso žie 
(Hius Abu veiklūs lietuviškų jaunimo organizacijų nariai Ina ateitininke. 
Linas - skautas. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

Tompuskaitė. Aras taip pat tarė 
j au t rų atsisveikinimo žodį su 
mokykla. Baigiamosios klasės 
auklėtoja R. Gasparonienė išgy
rė jį, pasižymėjusį gabumais ir 
s t ropumu, sveikino tėvus. 

Geriausieji mokiniai ir pasi
žymėję paskir tuose dalykuose 
buvo apdovanoti knygomis ir 
pažymėjimų lapais. Mokyt. O. 
Razut ienės vardo premija 100 
dol. į teikta Dainai Žemaitaity-
tei už lietuvišką nusiteikimą bei 
uolų dalyvavimą veikloje. 

Atsisveikinta su išeinančio
mis mokytojomis: Aldona But
kiene, Gaile Radvenyte, Vilija 
Žemai ta i ty tė , Dalia Jasiuko-
niene ir i švykstančia k i tu r 
Slotkų šeima. Mokykla labai 
pasiges G. Radvenytės, mokyk
loje dirbusios 7 metus, daug 
originalių pasiūlymų, darbo ir 
meilės įdėjusios. Gailė paruošė 
p ra t imų knygą papildyti II 
s k y r i a u s vadovėl į . Šią jos 
knygelę Švietimo taryba žada 
ne t rukus išleisti, kad galėtų 
pas inaudot i ir kitos mokyklos 
a te inančia is mokslo metais. 

Humor is t inė premija į teikta 
Algiui Žemaitaičiui, kuris kiek
vieną šeštadienį visus Santa 
Monica gyvenančius mokinius 
atveža į mokyklą. 

Mokyklą sveikindamas I. Me
džiukas, kuris yra vienas iš 
direktorių Lietuvių kredito uni
jos, į teikė šios unijos 200 dol. 
pa ramą l i tuanis t in iam švieti
mui . Taip pat sveikino LB 
Vakarų apygardos vardu V. 
Gedgaudienė . Tėvų komiteto 
p i rm. Danu tė Mažeikienė dė
kojo k o m i t e t o n a r i a m s ir 
tėvams, prisidėjusiems prie rei
kal ingų darbų. Tėvų komitetas 
mokytojus apdovanojo gėlėmis. 

Praėjusiais metais mokykloje 
dirbo: Aldona Butkienė ir Tara 
Barauskai tė „kiškių darželyje", 
Vilija Žemai ta i ty tė — Vaikų 
darželyje. Amandas Ragauskas 
— I skyr., Danguolė Kuolienė — 
II skyr. . Gailė Radvenyte — III 
skyr. , Aldona Kudirkienė — IV 
skyr. , Genė Plukienė, Audronė 
Žemai ta i t ienė — V ir VI skyr.. 

Eugenija Dambra — VII ir VIII 
skyriuje. Marytė Newsom dėstė 
l i te ra tūrą IX skyr. ' l ietuvių 
kalbą — E. Dambra). Istoriją 
dėstė V Šakalys, vėliau A. Že
mai ta i t i s ir D. Kuolinė. Tikybą 
mokė J ū r a t ė Venckienė, Tauti 
n ius šokius ir da inas — Dan
guolė Varnienė, Viktoras Ralys. 
Ona Barausk ienė (pianistė). 
J o n a s Bužėnas. Lietuviškai be 
si mokančių vaikų grupę mokė 
Dalia Jas iukonienė ir Virgini-

Mokinių tėvų komitetą suda
rė: pirm. Danute Mažeikienė, 
Rūta Anelauskienė, B i ru tė 
Ryback, Egidijus Lapinskas, 
Nijolė Slotkienė. Algis ir 
Vaidilutė Mikuckiai, Audra 
Reivydienė. 

Mokslo metų ižbaigimo iškil
mės baigtos Tautos himnu. Iš 
čia visi skubėjo i Griffith parką, 
kur vyko smagi gegužinė su žai
dimais ir pabendravimu. 

Birželio 25 d Jūra tės ir Juozo 
Venckų namuose įvyko moky
tojų pasitarimas, kuriame buvo 
iškeltos metų būvyje problemos 
ir svarstyti naujiems mokslo 
metams planai. 1993-94 mokslo 
metai bus sukaktuviniai — 45 
metai nuo mokyklos įsisteigimo. 
Svarstoma, kaip prasmingiau 
šią sukaktį švęsti. 

Naujieji mokslo metai prasi
dės rugsėjo 11d. 

L M. 

DAYTONA BEACH, FL 

SUSITIKSIME SU 
AMBASADORIUM 

ST. LOZORAIČIU IR 
RAŠYTOJA 

BIRUTE P Ū K E L E V I Č I Ū T E 

Vasara skuba į pabaigą. Grei
tai liausis didieji karščiai. Po va
saros atostogų sukruto Daytona 
Beach ir apylinkių ALT s-gos 
skyriaus, vadovaujamas Vytau
to Abraičio. Jis nutarė ir šiais 
metais suruošti ne eilinį Tautos 
šventės minėjimą su gera, reta 
programa. 

Skyriaus valdyba kruopščiai 
minėjimui ruošiasi, paruošė ir 
minėjimo programą. 

Minėjimas vyks š.m. rugsėjo 

mėn. 12 d., sekmadien į . 
Minėjimas p r a d e d a m a s iškil

mingomis, l i e tuv iams skirtomis 
pama ldomis , 2 :30 vai . p .p . 
P r i n c e of P e a c e k a t a l i k ų 
bažnyčioje, O r m o n d Beach. Šv 
Mišias už L ie tuvą a u k o s lietu-
lvių sielovada bes i rūp inan t i s 
kun. Ričardas Grasso. J i s sakys 
ir Tautos šventės re ikšmę Lietu
vai r y š k i n a n t į p a m o k s l ą . 
Pamaldose d a l y v a u s ambasado
rius St. Lozorait is . 

Šv. Mišias graž iomis , dienai 
parinktomis g iesmėmis pratur
tins choras „ S i e t y n a s " , vado
vaujamas muz . A n t a n o Skri
dulio. 

Tuojau po pamaldų visi, įsigiję 
į pokylį kv ie t imus , vyks į vieną 
gražiųjų viešbučių — Treasuer 
Island Inn, 2025 So. Atlant ic 
Ave., Daytona Beach Shores, 
kur 4:30 vai. p.p. b u s kokteil io 
valandėlė, pabend rav imas , o po 
to — pokylis. 

Pokyl io m e t u p a g r i n d i n ę 
kalbą pasakys garb ingas i s sve
čias ambasador ius Stasys Lozo
rait is. 

Meninę p rogramą at l iks rašy
toja, aktorė, režis ierė Biru tė 
Pūkelevičiūtė. Turės ime progos 
išgirsti jos spa lv ingą kūrybos 
žodį, kurio bes ik l ausydami su
grįšime į m ū s ų t a u t o s praeit į , 
pergyvenimus ir lūkesč ius . 

Birutė Pūkelevičiūtė — didelis 
t a l e n t a s , ž y m i l i t e r a t ū r o s 
kūrėja, da i laus žodžio nuostabi 
perteikėja, apdovano ta už savo 
gausią kūrybą premijomis; jos 
raštai — maž ies i ems ir suau
gusiems, s ta tyt i veikalai , filmas 
„Aukso žąsis", sukur t i , vaidinti 
vaidmenys dauge ly je scenos 
veikalų, iš l ieka n e m a r ū s mūsų 
li teratūros i r meno pasaulyje. 

Tautos šventės minėj imo ren
gėjai — ALT s-gos Daytona 
Beach skyr iaus va ldyba ir na
riai maloniai kviečia visus Flo
ridoje gyvenanč ius l ie tuvius 
rugsėjo 12 d. a t v y k t i į Daytona 
Beach ir d r a u g e su mūsų vals
tybininku — ambasador iumi 
Stasiu Lozoraičiu ir rašytoja 
Birute Pūkelev ič iū tė iškilmin
gai švęsti šią Tau tos šventę. 
Gausiai d a l y v a u d a m i pagerb
sime ir garbingąjį svečią Stasį 
Lozoraitį i r rašytoją Bi ru tę 
Pūkelevičiūtę. 

Kvietimus į pokylį prašoma 
įsigyti iš anks to . Kreip t i s į Sky
riaus p i rmininką Vy tau t ą Ab-
raitį telefonu 904-449-2589, ar
ba valdybos n a r i u s : J . Januša i -
tį, P. Damijonaitį , P . Lanį a r 
Kostą Žolyną. J . J a n u š a i t i s pa 
siekiamas telef. 904-767-7755. 

Tautos š v e n t ė s minė j imas 
sparčiai artėja, tad nedelskime 
atsiliepti, visi ruošk imės j ame 
dalyvauti. 

Rengėjai dž iaug ias i , kad day-
toniškiai jau gaus ia i atsiliepė ir 
minėjime da lyvaus , o ta ip pat 
susilaukta dėmes io ir pažadų 
minė j ime d a l y v a u t i iš St . 
Petersburgo, J u n o Beach. J a k 
sonville ir k i t ų vietovių. 

Pokylio m e t u da lyvia i t u rė s 
progos pas ikalbėt i su svečiu 
amb. Stasiu Lozoraičiu, rašytoja 
Birute Pūkelevičiūtė. Turėsime 
progos pagyvent i visi bendroje 
l ie tuviškoje š e imo je t a u t o s 
rūpesčiais. T a d ir l auk i ame . 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

CLASSIFIED GUIDE 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTĖ 

Nuo trečiadienio iki penktadienio, 
8:30 v.v. — 9:00 v. v. 

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
VVillovv Springs, IL. 60480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 

MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

10%—20%— 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 ' 2 West 9 5 t h Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

( 3 1 2 ) 581 8 6 6 4 

E L E K T R O S ; 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. £ 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Nevedęs amerikietis išvyksta į Lie
tuvą 1994 m vasario mėn. Norėtų su
sirasti neištekėjusią merginą (tarp 
20-30 metų), vertėją ir bendrakeleivę. 
Mokėtų algą. Siųskite dabartinę nuo
trauką ir laišką: 

Jim Pranckus 
Baltlc Trade Inc. 
P.O. Box 71 
Union Mills, IN 46382 

a* 

S^ GREIT l 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba] 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus it Žemę. • 
• Pensininkams Nuolaida.' . _ . ' i _ 

We Ship UPS 

Užsiimam maisto tiekimu (catering) 

312-434-9766 

talman 
ddicatessen 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

26:4 West 69th Street. Chicago. IL 60629 

HOUSE REDUCED TO SELL 
by ovvner, Palos Hills vic. 4 bdnn. 
ranch; 2-i bath: bsmt. with fam. room; 
large kitehen; many extras. $149,00. 
Call: 708-599-2831 

A Uthuanian wfdow vvoukl likę to hear 
and meet a Lithuanian English speak-
ing vvidovver 65 to 70 years old for com-
panionship & friendship. Relocable. 
VVrite & call Wanda Sparnas, 1211 
City St. Utlca, N.Y. 13502. 

Town House for sale. By ovvner, 
Oak Lavvn, large, 3 Bdrm., 21/2 Ba., 
den, fin. bsmt., 2*6 c. art. gar. 
Monthly maintenance $36.00. 

708-423-1607 

Moving—Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku Draudimas garantuotas. Kreiptis: 
Gediminas: tel. 312-925-4331 

Č E S L O V O G R I N C E V I C I A U S 

VIDUDIENIO VARPAI 
Pasakoj imų ir pasakų knyga 

Apie šią knygą daugelio romanų ir 
novelių laureatas Jurgis Gliaudą 
..Laiškuose l ietuviams" tarp kitko 
rašo: ..Dešimt rinktinės pasakojimų 
rodo Įvairias epochas, turi buities skonį 
pasakos žanre Autorius yra intensy-
vėjančio įspūdžio mediumas — toks gi 
tai gero beletristo darbo metodas!.. 
Plonoji (120 puslapių) .Vidudienio 
varpų' rinktinė yra d'Uta ir aptekusi 
pasakojimo menu" . 

Knygą išleido Lietuviškos knygos 
klubas. Knygos kaina 4 dol. Illinois 
gyventojams Tax 0.35 et. Persiuntimo 
išlaidos: USA —- 2 dol.. Canada — 3 
dol. 

Rašyti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

C i T l t U l l f ' KMIECIK REALTORS 

™ " 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danute Mayer. Ji 
p/otesionaliai, sąžiningai ir 
dsmeniSkai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

FOR RENT 
Išnuomojamas naujai Įrengtas 4 
kamb., 2 mieg. butas Brighton Parko 
apyl. Kreiptis: 312-376-7883. 

NAUJI BUTELIAI PENSININKAMS 
lietuviškoje aplinkoje Dviejų kambarių 
su virtuve, vonia ir apšildymu $450 
mėn. vieno kambario —• $395. VIHa 
Maria P.O. Box 155 Thompson, Ct. 
06277. Tel. 203-928-7955. 

HELP WANTED 

Valymo darbas 
Ieškoma moteris valyti namus bei 
raitlnes. Alga nemažesnė, kaip $310 iki 
$370 per sav Reikia gyventi Chicagos 
priemiestyje. Kambarys bus parūpintas. 

Skambinti: 1-708-393-3999 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povi las Pe tkev ič ius 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos 
dalyje ir 8-rius metus kalėjimuose. Knygos kaina 8.00 dol. 
111. gyventojams Tax 70 ct. Persiuntimo išlaidos: + USA 
- 2.50 dol., Canada - 3.50 dol. 

s. V> 
•TC" 

ŠI 

ASTA 

UNIONTOURS 
Kelionės į Pabalt i j į 

LIETUVA '93 

Spec ia lūs p a t a r n a v i m a i : 
* pigesni lėktuvo bil ietai 
* susir inkimai, suvažiavimai 
* viešbučiai Vi lniuje ir kituose miestuose 

A p l a n k y k i t e tėvynę! 
* Individualios ir biznio kelionės 
* Įvairios grupinės kel ionės 

Patr icia Laufer — patarnauja susisiekime keliais 
Eric Landsberg — patarnauja susisiekime oru 

1-800-451-9511 

Įsteigta 1931 

UNIONTOURS 
7 9 M a d l s o n Ave . , New Y o r k , N.Y. 10016 

T e l : 2 1 2 - 0 8 3 - 9 5 0 0 F a x : 212 -083 -9511 

9/V/V/V/7//7 



KALBOS KULTŪRA 
Redaguoja J u o z a s Vaišnys , S J 

ŽODELIO „GI" VARTOSENA 

Lietuvių kalboje gi yra ne 
jungtukas , bet pabrėžiamoji 
dalelytė. Kar ta is sakinyje ją 
galima pakeisti žodeliais juk, 
tai, tik. Pvz.: Kelk, gi jau pri-
miegojai. Gi ar ir tu eisi? Gi 
žiūriu — devyni vilkai v ieną 
bitę bepjauną. 

Dažnai spaudoje t enka paste
bėti žodelį gi vartojant vietoj 
jungtuko o . Tai yra klaida. 
Žodelis gi negali eiti j ung tuku 
priešpriešiniuose sakiniuose. 
Pvz.: Jis vakar visą d ieną 
sportavo, gi (= o) š iandien nė 
iš lovos nesikelia. Kalbėjome 
apie Maironį, gi (= o) dabar 
pakalbėsime apie jaunuos ius 
poetus. 

Čia dar galima pridurti , kad 
žodelis gi ka r tu rašomas tik su 
vienskiemeniais nekai tomais 
žodžiais, pvz.; kurgi, kaipgi , 
argi, nagi. Su daugiaskieme
niais arba kaitomais žodžiais žo
delis gi rašomas atskirai , pvz.: 
kodėl gi, v isur gi, a š gi, tu gi , 
kas gi, ko gi ir 1.1. 

Dažniau vartokime 
žodelį „užuot" 

Kokį žodį ar posakį reikėtų 
vartoti, norint pasakyti, kad kas 
nors daroma ne t a ip , ka ip 
turėtų būti daroma? Tokiais a t 
vėjais dažnai yra pasakoma ar
ba parašoma: Vietoj to, k a d 
dirbtų, jie išėjo pasivaikščio
ti. Mokiniai, vietoj to, k a d 
s tud i juotų , p r a d ė j o i šdy 
kauti. Tokie nesklandūs saki
niai turbūt yra atsiradę, pažo
džiui verčiant panašias sla
viškas konstrukcijas. Kar ta i s 
pasakoma dar blogiau, ne
taisyklingai pavartojant veiks-
•aažodŽM bendratį, pvz.: Vietoj 
peikti e s a m ą padėtį , m e s 

turėtume stengt is ją page
rinti savo darbu. 

Visus šiuos minėtus saki
nius daug sklandžiau ir pa
prasčiau galėtume taip nusa
kyti: Užuot dirbęs , j is išėjo 
p a s i v a i k š č i o t i . M o k i n i a i , 
užuot studijavę, pradėjo išdy
kauti. Užuot peikus esamą 
padėtį, mes turėtume steng
tis ją pagerint i savo darbu. 
Šitas žodelis užuot per dažnai 
pamirštamas, bet jis gali būti la
bai n a u d i n g a s t iek sklan-
desniam kalbos stiliui, tiek 
sakinio taisyklingumui. 

Žingeidus ar smalsus? 

Daug kas vartoja žodį žin
geidus, užuot pasakęs smal
sus. Bet nei žmonių šnekamo
joje kalboje, nei mūsų se-
nesniuosiuose raštuose šio žo
džio neužt inkame. Jis pasirodo 
tik vėliau, pvz., Valančiaus raš
tuose. Šio būdvardžio deryba 
yra labai nebūd inga mūsų 
kalbai. Tai bū tų žmogus, kuris 
„geidžia žinių". Jis greičiausiai 
bus sudarytas pagal vokiečių 
neugierig a rba rusų liuboz-
nateFnyj. Mes nelinkę susi-
darinėti sudėtinių būdvardžių 
su galūne — u s . 

L y g s v a r a a r p u s i a u s v y r a ? 

L y g s v a r a y ra skolinys, vers
tas iš rusų r a v n o v e s i j e arba 
vok. Gle ichgewicht . O šie, be 
abejo, yra atsiradę iš lot. aequi-
librium. Mes šiam reikalui jau 
nuo sen ia i t u r i m e pu
siausvyrą. Yra ir būdvardis 
pusiausviras — pusiau pa
sviręs. Tad t ik šį lietuviška žodį 
ir tevartokime, vengdami vers
tinės l y g s v a r o s . 

DRAUGAS, penktadienis , 1993 m. rugpjūčio mėn. 20 d. 

AMERIKOS TURTUOLIŲ 
IŠDAIGOS 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Liurdo grota ant Nepriklausom l»rs kalno prie Kaltinėnų. 

NE VIEN TAMSŪS 
ŠEŠĖLIAI 
J U O Z A S KONČIUS 

Lietuvos gyvenimo vaizdas 
spaudoje, taip pat ir mūsų 
pokalbiuose, dažnai y ra piešia
mas niūrus, kone be pragiedru 
lių. Ojų yra. Tik ten nuvykus , 
r e ik ia aps ida i ry t i , nes . ko 
ieškosime, ta ir rasime. Tokia 
būtų mano nuomonė, t rumpa i 
paviešėjus Lietuvoje. Be abejo, 
kaip ir kiekvienam besilankan
čiam, į akis krito daug negaty
vių reiškinių, kurie nuotaikos 
nekelia, bet radau taip pat daug 
ir pragiedrulių, kurie nuskaidri
na, kad ir niūrią aplinką. Kal
bėsiu čia apie vieną iš tr>Hų 
šviesos žiburių, kur ie labiau 
pastebimi mažuose provincijos 
kampeliuose. 

Maži Kaltinėnai, pačiame Že
maitijos vidury, tik septynetas 
kilometrų nuo greitkelio Kau
nas — Klaipėda. Prieš penketą 
metų ten sudegė istorinė, turė
jusi daug meniškos vertės kūri
nių, bažnyčia. Pirmoji šioje 

vietoje bažnyčia buvo pastatyta 
Vytauto Didžiojo, tuoj po Žemai
čių krikšto. Šiuo faktu kaltinė-
niškiai vertai didžiuojasi, tad 
nenuostabu, kad prasidėjus At
gimimui Lietuvoje, j ie pir
miausia pasirūpino netoli mies
telio, Kepaluškalnio papėdėje 
'dabar vadinamu Nepriklauso
mybės kalnu), pastatyti įspūdin
gą, iš ąžuolo iškirstą paminklą 
Vytautui Didžiajam. 

Po gaisro bažnyčios aukų at
s t a tymui buvo p a r i n k t a ir 
išeivijoje. Šią vasarą, viešėda
mas Lietuvoje, apsilankiau Kal
tinėnuose. Norėjau asmeniškai 
įteikti klebonui kun. Petrui Lin
kevičiui aukotojų sąrašą bei 
kitą medžiaga, susijusią su šiuo 
vajumi, tegu lieka bažnyčios ar
chyve. Ypač buvo įdomu apžiū
rėti , kaip vyksta bažnyčios sta
tybos darbai ir kiti projektai, 
apie ku r iuos jau ankšč i au 
buvau girdėjęs. 

Išorės s ta tyba kaip ir baigta. 
Didžiausi darbai dabar vyksta 
bažnyčios viduje: pastoliai iki 
pačių skl iautų I o bažnyčia 
aukšta) , vyksta t inkavimo dar
bai, kuriuos numatoma užbaigti 
iki rugsėjo mėnesio galo. Langai 
jau yra, spalio mėnesį sudės 
duris, o lapkrityje — gindis ir 
užbaigs k i tus smulkesnius dar
bus. Vidaus išpuošimą t e k s 
at idėti vėlesniam laikui, nes 
apie Naujus Metus norima baž
nyčią pašventinti . Ta ip a iškina 
pa ts klebonas Linkevičius. 

Tačiau bažnyčios s ta tyba d a r 
ne viskas. Klebonas tur i daugy
bę kitų planų. Kai paskut inį 
kar tą lankiausi Kal t inėnuose 
prieš pusant rų metų. bažnyčios 
s ta tyba jau buvo įpusėjusi, o 
klebonas džiaugėsi, kad d a r 
suspėjo žemomis kainomis nusi
pirkti seneliu prieglaudos staty
bai plytų. Šiuo m e t u senelių 
prieglauda j au stovi, gegužės 23 
dieną ją pašvent ino vyskupas 
Vaičius. Prieglauda atrodo įspū 
dingai , gerų raudonų plytų ir 
a rchi tektūr in ia i įdomus deri
nys. Viduje kambarėliai j aukūs , 
apstatyti naujais baldais. Virtu
vėje stovi nauji šaldytuvai, kros
nis ir ki ta įranga. Daug iaus ia 
paramos. į rengiant senelių na
mus, sus i laukta iš Maltos Or
dino. Vokietijoje. Seneliai čia 
y ra viskuo aprūpin t i . Dabar jų 
y ra dvylika ir ne visi viet iniai . 
Senutė , kur ią ap lankėme ir pa
sikalbėjome, buvo nuo Kre t in
gos. Ateityje klebonas mano, jog 
galės dar k i ta tiek apgyvendin
t i . Dabar ba ig iamas įrengti rū
sys. J au yra dušai, kur ia is gali 
visi, ne t ik prieglaudos gyven
tojai, naudotis. Karš tas vanduo 
yra visą laiką, bet žmonės iš 
miestelio, anot klebono, da r 
neįsidrąsina ateiti ir dušu pasi
naudoti . 

Klebonas Linkevičius rūpina
si ne tik seneliais. J o globoje yra 
ir 40 benamių vaikų, pa imtų iš 
prieglaudų. Kai ku r i e su fizi
niais bei psichiniais negalavi
mais, o ketur i yra akl i . Naujoje 
prieglaudoje apgyvendina juos 
t ik laikinai , iš bėdos. Klebonas 
mėgina surast i šeimą, kur i su
t ik tų benamį priglausti . Tai 
geri parapijiečiai. į kurių širdis 
klebonas moka prabilti. Papras
ta i jaunesnės šeimos yra labiau 
l inkusios į savo židinį pr i imti 
benamį, negu vyresnieji, gal ir 
kant rybės pas juos daugiau. O 
ta ip . problemų a ts i randa, pasi
ta iko ir nesuvaldomų vaikų, 
pavojingų sau ir ki t iems, prisi 
eina grąžinti atgal į prieglaudą. 

Bū tų gera ir daugiau iš prie
g laudos paimti, bet šiuo metu 
k lebonas nebepajėgia. Reikėtų 
ge resnės transportacijos vaikų 
išvežiojimui ir .-urinkimui pra
mogoms bei užsiėmimams. Mi
kroautobusiukas labai tiktų, bet 
kur jį gauti? Buvau nustebintas, 
ka i k lebonas prašė ats iųst i 
va i s tų nuo utelių, nes tokie 
va ika i a te ina iš prieglaudos. 

sekmadienį gegužines rengda
vo. Kaltinėnai turėjo net du dū
dų orkestrus: vieną pavasari
ninkai, kitą šauliai. Taigi, stovi 
dabai- kryžius — aukštas, baltas, 
kaip ir naujai statoma bažnyčia, 
kuri boluoja netoliese ant kal
velės tarp šimtamečiu klevų, 
liepų ir kaštanų, o jos liekni tri
kampiai bokštai, užbaigti il
gomis kryžmomis, kyla aukš-

„Va, - parodė berniuką, kokios t>'n ' ^ 8 iškeltos maldai j dangų 
10-12 metų, — apkirpom, nusi- rankos. 
m a u d ė karš tam duše. pakeitėm Už keliolikos metrų nuo kry-
a p r a n g a , bet ar pasiseks apgin- žiaus, žemėliau stovi grakšti, iš 
ti n u o u te i ių?" O kaip vaikų lauko akmenų išmūryta Liurdo 
tėvai? Vienų nežinia kur. o kitų g™*3 s u D a l t a Dievo Motinos 
n e l a n k o ir nenori jų matyti. 

Klebonas yra atgavęs prieška
r inę klebonija Pastatas ne
mažas , dar gerame stovyje, so
vie tmečiu ten buvo ligoninė. 
Miestel io valdžia jį praplėtė, 
b ū t ų gera vieta vaikų prieglau
da i . Su seneliais jiems nelabai 
pa togu, vieni kitiems įkyri. Ar 
a tsk i rą prieglaudą vaikams kle-
bonas^pajėgs įrengti, pasakyt i 
d a r negal, bet toks planas glūdi 
jo galvoje. 

O kur gyvens pats klebonas, 
jei klebonija perleis prieglau 
da i? Gyvena jis mažame, buvu
s i a m e zakrastijono namelyje. 
Č i a telpa ne tik jis pats . bet ir 
a b u , aštuoniasdešimties metu 
s lenkst į peržengę, palikę toli
m u s Dtsokijos laukus, jo tėveliai. 

Klebonas planų turi ir dau
g i au . Iš lauko pusės, prie prie
glaudos , rūpi aptvarkyt i aplin
ką: užsėti veja, prisodinti gėlių, 
k rūmel ių , turėtų būti ir fon
t a n a s . Vasarai būtų gerai ir 
maudymosi baseinas, vietos yra. 
Tolė l iau stovi apleistas dviejų 
aukš tų mūrinis pastatas, tai bu
vusios mokyklos dirbtuvės. No
r ė t ų klebonas a tnauj in t i tą 
pas ta tą , o dirbtuvės t iktų jauni
m u i pasilavinti amato . 

J a u treji n etai , kai Kaltinė
nuose vyk-: a te i t in inkų sto
vyklos. Šiai- meta i s rugpjūčio 
mėnesį čia įvyto invalidų vaikų 
s tovykla . Stovyklautojų numa
t o m a iki 50. Jie bus apgyvendin
t i naujai pa-tatytoje prieglau
doje. 

Porą kilometrų už miestelio, 
p r i e Kepaii:. ;kalnio. to paties, 
ku r io papedt ie stovi paminklas 
Vy tau tu i Didžiajam, viršukal
nėje prieš porą metų klebonas 
pastatydino abai aukštą (ar tik 
n e b u s aukščiausias visoje Že
maitijoje) gelžbetonio kryžių. 
Stovėjo čia kryžius ir prieš karą. 
t i esa , medinis, bet gražiai pri
ž iū r imas , gėlėm apsodintas . O 
j a u n i m a s ant ka lno kone kas 

statula. Už grotos trykšta šalti
nis, kurio skaidraus vandens 
galima ne tik atsigert, bet 
vandentiekiu jis teka žemyn j 
kapines gėlėm palieti, o kita 
šaka nuvesta pro miestelį prie 
naujai pastatytos bažnyčios. 
Tad šaltinio vandenį gauna 
nemaža dalis miestelio gyvento
jų. Visa tai klebono sugalvota ir 
įgyvendinta. 

Ratu kalną supa didžiulių ak
menų tvora, kiekvienas mažiau
siai metro diametro. Akmenys 
išdėstyti keletos metrų atstumu 
vienas nuo kito ir kai tvora bus 
užbaigta, sudarys tarytum Lie
tuvos lauku akmenų muziejų. 
Sutempė juos čia traktoriais 
prieš keletą metų. kai dar ben-

Beverly Hills mieste, CA, at
sirado vienas tur tuol is , kuris 
an t keturių akrų žemės nutarė 
s tatyt i namą, susidedantį iš 18 
miegamųjų, 21 vonios kambario 
ir kitų prašmatnių patogumų. 
Prieš šį užmojį staiga sukilo ir 
užprotestavo turtingi kaimynai, 
kurie turi mažesnius namus. 

Pirmasis yra filmų art is tas 
Jack Lemmon, MCA preziden
t a s Sidney Sheinberg, milijo
nierius Fred Rosen ir kitas 
piniginis tūzas, žemių pirklys, 
Stuar t Ketchum. 

Ši naujai kuriama nuosavybė 
savo dydžiu užims tokį plotą, 
kaip futbolo aikštė. Prasidėjęs 
t r iukšmas išsivystė į legalią 
įstatyminę kovą. 

Jack Lemmon su savo ^mažai
siais" milijonieriais surinko 500 
protestuotojų galbetis nuo ..di
džiųjų" ryklių. 

Lemmon priešininkai moty
vuoja tuo, kad Mary Pickford ir 
Douglas Fairbanks nuosavybe 
buvo pas ta ty ta an t 46,000 
tūkstančių kvadrat inių pėdų 
žemės. Dabartiniu metu ši nuo
savybe yra perdirbta į vilą, 
kurią nupirko dainininkė Pia 
Zadora su savo bilijonierium 
vyru. Šalia jų gyvena kaimynas, 
filmų magnatas Aaron Spelling. 
Jo pilis yra pastatyta an t 6 akrų 
žemės. 

Šiuo metu Beverly Hills 
miesto pareigūnams y ra didelis 
galvosūkis, kaip išspręsti prob
lemą. Pake i s t i į s t a t y m ą į 
mažesnių turtuolių rezidencijų 
namų ar sklypu dydi reikia vi

suo t in io mies to balsuotojų 
nutar imo. Šiame mieste yra, 
12,000 registruotų balsuotojų. 

Jack Lemmon pasisamdė ad
vokatą, politinį patarėją ir jau 
surinko 8,000 savo pasekėjų pa
rašų. 

Naujasis didelio projekto savi
ninkas, kuris sukėlė šį triukš
mą, nenori pripažinti, kad jis šią 
didžiulę nuosavybę y ra pasi
rengęs statyti Brunei valstybės 
Sul tonui . Brunei yra maža 
valstybėlė, kuri valdo Borneo 
salą su didžiausiais pasaulio 
alyvos rezervais. 

Sultonas yra tur t ingiausias 
pasaulio žmogus. Jis j a u 1987 
metais mėgino nupirkt i pra
bangiausią šio miesto viešbutį 
„Beverly Hills Hotel". 

Tačiau šį kar tą yra kitas 
re ikalas . Kova vyksta tarp 
Amerikos milijonierių ir bili-
jonierių. 

Kuri pusė yra pasirengusi pa
kloti daugiau milijonų dolerių į 
kovos lauką? Mes žinome, kad 
Amerikoje doleris beveik viską 
perka. 

Poli t ikierių noras lengvai 
pratur tė t i yra didelis. Šis noras 
veda prie įvairių pagundų ir 
rizikų, nekreipiant dėmesio į su 
tuo sur iš tus pavojus. Sakoma: 
dabar arba niekad, reikia išnau
doti pasi taikiusią progą ir įeiti 
į turtingųjų klasę. 

Bus įdomu pasekti šio t r iukš
mo rezul tatus , kurie vienu a r 
kitu būdu gali pakreipti t ų 
kovotojų laimėjimus a r pralai
mėjimus. 

zinas buvo nebrangus ir trakto
rių nestokojo. Atkalnėje yra dar 
didelė tų akmenų krūva. Kada 
nors reikės juos dar užtempti į 
kalną ir užbaigti tvorą. Ši tvora 
apjuos keletą mažesnių kalve
lių, pro kurias veda nuo kry
žiaus pro grotą besivinguojantis 
keliukas. Ant kiekvienos aukš
tumos bus įrengtos Kalvarijos 
stotys, iš viso dvidešimt, o 

Kaltinėnų senelių prieglaudos virtuvėje stovi žiemai paruošti stiklainiai 
uogienės. Klebono P. Linkevičiaus talkininkai dar vis uogauja ir grybauja, 
kad visiems užtektų skanumynų. 

paskutinioji bus prie kryžiaus. 
Pro Kalvari jas teka ir Cedrono 
upelis. Švenčių metu čia bus 
apvaikštomi ir giedami „Žemai
čių ka lna i " Tai šimtmečius be
sitęsianti žemaičių maldos ir 
susikaupimo tradicija, kurios 
nepajėgė išnaikinti nei 50 metų 
trukusi bedievybės propaganda. 

Tai ir yra. t rumpais bruožais 
nupieštas, vienos parapijos atgi
mimo vaizdas. Galjis nėra visai 
t ikslus. Visų šių darbų bei pla
nų vykdytojas yra smulkutis, iš 
tolimos Dzūkijos į šį nuošalų 
Žemaitijos kampelį patekęs, ku
nigas Petras Linkevičius. J i s 
savo sumanumu bei energija 
pajėgia suburt i į bendrą darbą 
ne t i k parapijiečius, bet ir 
nemažai asmenų, gyvenančių 
toli už šios parapijos, net ir už 
Lietuvos ribų. 

Savo viešnagės Kalt inėnuose 
aprašyme mėginau pavaizduoti 
šviesesne Lietuvos gyvenimo 
pusę ir kokie gražūs , viltį 
keliantys, dalykai vyksta viena
me mažame jos kampelyje. As
menys, kurie čia išeivijoje y r a 
įsijungę į vienokią a r kitokią 
veiklą Lietuvoje, ypač kari taty-
vinę, suras ir daugiau šviesių 
pragiedrulių Tėvynės padan
gėje. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEOZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK. IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

X * 

Kaltinėnų senelių prieglaudos gyventoja įsigijo gera talkininką - parapijos 
kleboną kun P. Linkevičių. 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agejra organizuoja 
grupines ir individualias keliones Į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis Maloniai ir sąžiningai jus aptarr usime. Informa
cijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai pirmad., antrad.. 
trecd . ketvd ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p.. šeštd. 9 v.r.— 
1 v. p.p. 
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INTERNATIONAL 
TRAVEL COMSULTANTS j^ft? 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9525 South 7»th Av«nu« 
Hlckorv HIII. Illlnol. 80457 
T«l. 708 430-7272 

223 Katvirljy gatvė 
Vilnius. Uatuva 

Ittofonal: 77-7«-«7 Ir 77-S3-92 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Lithuanian Mercy Lift", 
lietuvių išeivijų jaunosios kar
tos medicininės pagalbos Lietu
vai organizacija, nepamiršta ir 
vietinių reikalų. Ši organizacija 
atsiliepė ir į mūsų dienraščio 
kvietimą paremti renginį, kurio 
pelnas bus skirtas „Draugui". 
Per aktyvią narę Viligailę 
Lendra i t ienę užsisakė visą 
stalą į . .Draugo" banketą. 
Banketo rengėjai už tai nuošir
džiai dėkoja. 

Akademinio Skautų sąjū
džio vaka ronė su skautais ir 
skautėmis iš Lietuvos bus šį 
vakarą (rugpjūčio 20 d.) 7:30 v.v. 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje. Visa Čikagos lietu
vių skautija ir visuomenė kvie
čiama dalyvauti. 

Dr. Adolfas Darnusis skai
tys paskaitą „Ateitininkija išei
vijoje — nuo Reino iki Čikagos" 
išeivijos ateitininkų konfe
rencijoje. Paskaita įvyks šešta
dienį, rugsėjo 4 dieną, 10 v.r. 
Lietuvių centre Lemonte. 

Gabi ja Pe t r ausk i enė at
vyksta iš Toronto dalyvauti 
svarsty bose „Išeivijos atei
tininkų dabartinė misija" išei
vijos ateitininkų konferencijoje. 
Svarstybos įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 4 dieną, 11 v.r. Lietuvių 
centre Lemonte. 

„Gyvybinio re ikalo" poky
lis įvyks rugsėjo 11 d., 6:30 v.v., 
Lietuvių centre, Lemont, IL. Jį 
ruošia Lithuanian Mercy Lift 
lėšų telkimo komitetas, vado
vaujamas Lidijos Ringienės, 
susidarantis iš 16 asmenų. 

..Sveikam kūne. sveika siela", 
sako sena patarlė. Todėl 
ir siunčiame vaistus į Lietuvą, 
kad tėvynės gyventojai būtų 
sveiki ir sveikai galvotų. Palai
kykite šią kilnia mintį ir daly
vaukite pokylyje. 

Įsivaizduokite sveikinimo 
laišką, kuris būtų 3.385 pėdų il
gio. Aukščiausias pasaulio pa
statas — Sears Tower — yra tik 
1.454 pėdų aukščio. Šis gimta
dienio sveikinimas jau pasira
šytas tūkstančių Lincoln Park 
zoologijos sodo lankytojų, nes jis 
skirtas šiam sodui, švenčian
čiam 125-tąjį gimtadienį. Žmo
nes pasirašinėti pradėjo š.m. 
vasario mėnesį, užbaigs — me
tų gale. Pasirašyti gali kiekvie
nas, apsilankęs zoologijos sode, 
} kurį įėjimas nemokamas. 
Ateinantį sekmadienį, rug

pjūčio 22 d., tuoj po pamaldų ir 
trumpos kavutės Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos, Lemonte 
kapelionas kun. L. Zaremba 
pa te iks parapijiečiams fi
nansine apyskaitą ir atsakinės 
į klausimus. 

x R e i k a l i n g a s „Draugo" 
laikraščio ekspedicijoje vienas 
žmogus, kuris galėtų dirbti kas
dien, išskyrus šeštadienį, nuo 
3:30 vai. iki 5:30 vai. popiet. Jis 
turi turėti Sočiai Security kor
telę, kurioje nėra pažymėta, kad 
negali dirbt i . Norintieji, 
prašomi skambinti administ
racijai Šiuo telefonu: 
312-585-9500 laikraščio įstaigos 
darbo valandomis nuo 8:30 iki 
4:30 vai. popiet. 

x Ponams Ju rg i t a i ir Juo
zui Šedžiams yra laiškas iš 
Lietuvos. Prašau parašyti tikrą 
adresą arba skambinti: Birutei 
Kožicienei, 2987 S. Atlantic 
Apt. 1001, Daytona Beach 
Shores, FL 32118, tel . 
904-75*4971. 

(sk) 

ARAS ROOF»NG 
Arvydas Klela 

D«ngl«m« ir taisoma 
visų rusių stogus 
Tel. 708 257-0746 

Skambinti po 6 v.v. 

Ulinois gubernatorius Jim 
Edgar parėmė lietuvių pastangas 
išleisti sukaktuvinį Dariaus-
Girėno pašto ženklą, parašy
damas JAV Paštų administra
cijai laišką su savo pritarimu 
šiam projektui. Gubernatorius 
pats domisi filatelija ir renka 
pašto ženklus. Jis pareiškė norą 
turėti ankstesnės, Nepriklauso
mybės metų, laidos Dariaus ir 
Girėno ženklų. Pageidavimas 
perduotas Dariaus-Girėno 
minėjimo Čikagoje ruošimo 
komiteto pirm. Valentinui 
Ramoniui, kuris šiuo reikalu 
kreipėsi į Lietuvių filatelistų 
draugiją, vadovaujamą pirm. 
Jono Variakojo. Šešių sukaktu
vinių ženklų serija buvo pa
rūpinta, gražiai įrėmuota ir 
padovanota gubernatoriui, 
kuris dovana buvo labai paten
kintas. 

Margutis kviečia dalyvauti 
Kazio Sajos 2-jų dalių komedijos 
„Barakudos" spektakliuose, 
kurie bus spalio 9, 10 d. 
Jaunimo centre. Atliks Los 
Angeles Dramos sambūris. Rež. 
Pet ras Maželis. Bilietai 
gaunami Margučio raštinėje ir 
Gifts International parduo
tuvėje. 

Lietuvos Vyčiai, JAV antro
sios ir trečiosios kartos lietuviai, 
gausiai remia Lietuvą ir teikia 
krikščionišką bei humanišką 
pagalbą. Tuo pačiu jie nepamirš
ta ir vietinių lietuviškų reikalų. 
Šiais metais per solistą Algirdą 
Brazį pasiėmė 50 bilietų į 
„Draugo" banketą išplatinimui. 
Būtų gera, kad visos organiza
cijos ir klubai, apie kurių veiklą 
rašoma „Drauge", bent sykį me
tuose atsilygindami dalyvautų 
dienraščio renginyje. Banketas 
įvyks rugsėjo 26 d., sekmadienį, 
Mart iniąue salėje. Bilietų 
galima įsigyti „Draugo" admi
nistracijoj. 

Čikagoje rugpjūčio 17 d. ati
daroma naujai perstatyta 
ligoninė — Cook County Pro-
vident (500 E. 51st St.). Ligo
ninės pertvarkymas kainavęs 
55 mil. dolerių. Dabar ji turinti 
243 lovų ligoniams, teiksianti 
kitus patarnavimus ir būsianti 
Cook apskrities Sveikatos pa
tarnavimo biuro padalinys. 
Senojoje Provident ligoninėje 
lygiai prieš 100 metų —1893 m. 
— buvo padaryta pirmoji sėk
minga širdies operacija. 

x Vairavimo teisės (IL Dri-
ver's License) — $100 pas Ed 
Šumaną. Tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo 
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-621-8999 ir Paulius 
Kurkulis, tel. 312421-8886 du
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

x KAIRYS BALTIC EXPE-
DITING sudaro maisto siuntas 
Lietuvoje. Siuntinys No. 6 (vis
kas kilogramais): 10 miltų, 10 
cukraus, 5 ryžių, 2 makaronų. 
2 lietuviško sūrio, 1 sviesto, 3 
kumpio rūkyt., 3 dešros, rūkyt., 
1 pup. kava, 2 kg. apelsinų, 1 
kg. bananų, 1 kg. razinkų, 2 lt. 
saulegr. aliejaus, 20 vnt. kiau
šinių. 45 kg., apie 100 SVARŲ. 
TIK S86 U.S. įskaitant prista
tymą jūsų artimiems i namus 
per 10-14 dienų. Rašyti: Vytas 
a r Genė Kairys, 517 Fruit-
land Rd., Stoney Creek, On-
tario, L8E 5A6. Tel.: (416) 
643-3334; Fax (416) 64.3-8980. 

(sk) 

Gubernatoriui Jim Edgar įteikiant sukaktuvinių Dariaus ir Girėno pašto ženklų rinkinį. Iš kairės: 
Stanley Balzekas. Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus prez., Danutė Bindokienė, dienraščio 
„Draugo" redaktorė; Valentinas Ramonis, Dariaus Girėno minėjimo rengimo komiteto pirm.; 
gubernatorius Jim Edgar; Jonas Variakojis, Lietuvių filatelistų draugijos pirmininkas; Matilda 
Marcinkienė iš Amerikos Lietuvių Tarybos. 

JAPONIJOS MOKSLININKAI 
JAUNIMO CENTRE 

Japonija — Meksikos sostinė 
— Čikaga — Kaunas. Tai jau 
trečia kelionė į Lietuvą, ta 
kraštą ir jo laisvės kovotojus 
pamėgusiai japonei antropolo
gijos profesorei dr. Sachiko Ha-
tanaka iš Kasugai miesto. 

Prieš atvykdama į Lituanis
tikos Tyrimo ir Studijų centrą 
pasisemti niekur kitur ne
randamų duomenų, ši Chubu 
universiteto tarptaut inių 
studijų kolegijos profesorė 
skaitė pranešimą apie etnines 
problemas Lietuvoje ką tik pasi
baigusiame tarptautiniame 
antropologų kongrese Mexico 
City. 

Prof. Hatanaka, kuri po šešeto 
dienų studijų ir pasikalbėjimų 
LTSC globoje jau yra išskridusi 
į Lietuvą, ten labai domisi 
buvusiais laisvės kovotojais, jų 
išgyvenimais bei dabartiniais 
sunkumais. 

Čikagoje ir apylinkėse ji 
domėjosi išeivijos santykiais su 
dabartine Lietuva ir pokario 

ateivių išgyvenimais sovietų 
valdžioje bei nuo jos bėgant. 
Pirmąja tema ji vedė ilgus atski
rus pokalbius su PLB pirmi
ninku Bronium Nainiu ir LTSC 
pirmininku prof. dr. Jonu Rač
kausku. Ji taip pat kalbėjosi su 
a.a. prez. Aleksandro Stulgin
skio dukra dr. Aldona Juoze-
vičiene bei Agne Kižiene, kuri 
apie japonės norą pasikalbėti su 
Amerikos lietuviais pati pirmoji 
patyrė iš Adelaidės 'Australija) 
LB pirmininko Jono Stačiūno. 

Prof. Hatanaka buvo ap
gyvendinta dr. Jono ir Ramunės 
Račkauskų namuose Oak 
Lawn. Seimininkams išvykus į 
Europą, viešnią globojo ir jai 
tyrinėjimuose talkininkavo 
antropologijos studentėj Rita 
Račkauskaitė. 

Anksčiau Lituanistikos Ty
rimo ir Studijų centre duomenų 
rinkosi ir kitas mokslininkas iš 
Japonijos. Tai buvo dr. Fumio 
Uda iš katalikiškojo Sophia uni
versiteto. 

Arūnas Zailskas 

Prof. Sachiko Hatanaka ir dr. Jonas Račkauskas 

Kun. Algirdas Paliokas, SJ, 
neseniai atvykęs iš Lietuvos, 
numatytas į kapeliono vietą 
Pal. Jurgi Matulaičio misijoje 

Rudens puota, kurios visas 
pelnas skiriamas „Lietuvos Vai
kų Vilčiai", įvyks šeštadienį, 
spalio 23 d., 6 vai. vak. Palos 

KAŽKAS NEPAPRASTA 

Trečiadienio popietės Sek
lyčioje vietos lietuviams Čika
goje jau tapo ne tik įprastu, bet 
tiesiog būtinu dalyku. Savaitės 
programą planuojant, trečiadie
niams negalima nieko kito 
numatyti, nes juk, savaime 
aišku, kad priešpiet „rytinis 
ekspresas" su Ramune, o popiet 
Seklyčia su Elena Sirutiene, 
kuri nors ir paskelbia iš anksto 
kas bus, duoda daugiau negu 

žadėta. Taip buvo ir praeitą tre
čiadienį. Turėjo būti Dianos 
Morkutės paskaita: „Pažinkime 
save per astrologiją" ir meninė 
dalis — solistės Liucijos Atko-
čiūnienės dainų pynė. 

„Na jau - pagalvojau, tik to be
trūko, turėsime savęs ieškoti per 
astrologiją". O kas ta astrologi
ja? Astronomija tai žinomas, kie
tas mokslas apie visatos kūnus. 
O astrologija? Ar tik ne kokia 
magija? O čia kažkokia jauna 
Diana nori mums parodyti, kaip 
galime save atrasti per astrolo
gija? 

Su tokiomis mintimis laukėm 
programos pradžios. Ir štai, E. 
Sirutienės supažindinta, prie 
mikrofono atėjo jauna graži 
lietuvaitė, Diana Morkutė, 
gimusi ir augusi Lietuvoje. Ji 
jau antri metai Amerikoje. 
Astrologiją s tudi javusi iš 
įdomumo ir norinti pasidalinti 
su mumis, ką apie tai sužinojo. 

Astronomija moko, kas tie 
visatos kūnai, o astrologija — 
kokią įtaką tie „kūnai" turi j 
žmogų ir visų aplinką. 

Žemei sukantis ir skriejant 
aplink saulę, mes matome 
saulę, mėnulį, žvaigždes ir 
planetas kas dieną iš kitokio 
stebėjimo taško ir taip mums 
atrodo, lyg visas ,,firma-
mentas" , arba , ,dangaus 
skliautai" sukasi priešinga 
Žemės sukimosi kryptimi. Mes 
juos matome, bet ir jie mus 
„mato". Savo matomais bei 
nematomais spinduliais apšvie
čia ir stipriai veikia. Saulė kai
tina ir šviečia, mėnulis naktį 
užpila savo šalta, sidabrine 
šviesa, žvaigždės ir planetos kas 
naktį kitaip, iš kitokio kampo. 

mums mirksi. Žmonija seniai 
pastebėjo jų įtaką. Saulės įtaka 
aiški — be jos nebūtų jokios 
gyvybės. Mėnulis veikia jūrų ir 
vandenynų potvynius ir atoslū
gius. Visi žinome, kad mėnulis 
nuteikia romantiškai, o vilkai ir 
šunes staugia, mėnulį pamatę, 
l igoninėse ligoniai ger iau 
sveiksta pilnatyje. Planetų ir 
žvaigždžių įtaka sunkiau paste
bima, bet neabejotinai yra. 
Astrologijos mokslas rodo, kad 
žmogui gimstant, tuo momentu 
jį „pamač ius ios" , Zodiako 
ženkle esančios, planetos ir 
žvaigždės nuteikia to būsimo 
žmogaus charakterį ir veikia į 
jį per visą jo gyvenimą. Norint 
sužinoti, kurios žvaigždės ir pla
netos t a i daro, astrologai 
„firmamentą" arba dangaus 
s k l i a u t u s vaizduoja rato 
pavidalu, iš kurio centro spin
duliais jį padalina į 12 dalių, ar
ba mėnes ių , ir kiekvieno 
mėnesio tipingiausi žvaigždžių 
bei planetų išsdėstymai pa
vadinti zodiako ženklais. Tiems 
ženklams duoti įvairūs vardai 
maždaug pagal tos grupės pana
šumą ir charakterį. 

Kiekvieno ženklo žvaigždžių 
ir planetų įtaka į žmogų esanti 
labai didelė ir todėl, tą įtaką 
studijuojant, galima sužinoti, 
kodėl esame tokio charakterio ir 
polinkių, o ne kitokio. Cia 
Diana ir sako, kad tas mums 
padės save atrasti ar suprasti. 
D iana davė ir kiekvieno 
mėnesio charakteristiką. Norint 

„American Dental Associa-
t ion for Assistance to Lithu-
ania", tai n* oelno siekiantį, 
1991 metais Ulinois valstijo

je inkorporuota organizacija 
Amerikos Dantistų tuSuį^ĮSi 
(American Dental Association) 
paprašyta, pakeičia savo vardą 
į „Dental Assistance Founda
tion to Lithuania" (DAFL), o 
lietuviškai — „Dantų sveikatos 
talka Lietuvai". 

Bronė Nainienė, Pasaulio 
lietuvių centro renginių komi
teto pirmininkė, su centro talki
ninkių klubu rengia skaniau
sius valgius centro gegužinei 
sodelyje (jei lis — didžiojoje 
salėję).' Gegužinė įvyks 
rugpjūčio 29 dieną, sekmadienį, 
12 val.'tuoj po šv. Mišių. Visi 
kviečiami,dalyvauti. Gegužinės 
pajamos labai reikalingos cent
ro išlaikymui. 

P. Augaitis, Delhi, Ont., 
Kanada, grąžino laimėjimų 
šakneles su 60 dol. auka ir prie
rašu: „Draugą" mielai skaitome 
ir džiaugiamės ir norime, kad jis 
išsilaikytų ir mūsų vaikams. 
Tačiau ne dėl Jūsų kaltės 
dažnai jo laukiame visą savai
tę ir gauname 5 ar 6 numerius 
iš karto". Atsiprašome, kad taip 
yra, bet nors tas gerai, kad 
atskiriate tikrus kaltininkus. 

Petrė Pekarsk ienė iš Delhi, 
Ont., Kanada, pratęsė prenume
ratą, paaukojo 10 dol. ir pa
linkėjo visiems Dievo palaimos, 
dirbantiems gražų lietuviškų 
darbą. 

Trečiadienio popietės (rugpjūčio 11 d J Seklyčioje programos atlikėjos (iš 
kairės): sol. Liucija Atkočiūnienė, astrologė Diana Morkutė ir renginių vadovė 
Elena Sirutienė. 

Nuotr. J o n o Žebrausko 

jas pastudijuoti, kiekvienas gali 
rasti knygų apie astrologiją 
knygyne. 

Buvome sudominti ir nuste
binti. Gražiajai „burtininkei" 
Dianai labai plojome. 

Po to programą perėmė Liuci
ja Atkočiūnienė. Ji pati sau 
akompanavo elektroninia is 
vargonėliais, o E. Sirutienė 
prieš kiekvieną dainą paskelbė 
jos žodžius. Liucija dainavo tris 
da inas apie meilę, ilgesį. 
Žodžius ir melodijas ji pati sukū
rė. Pabaigai Elena Sirutienė 
padeklamavo porą savo eilė
raščių, taip pat apie meilę ir 
rožes. Ir vėl plojome visais 
delnais. 

Pasisotinę pietumis, skirs-
tėmės, spėliodami, ką mūsų 
grupės zodiako ženklas mums 
sako. 

J o n a s Žebrauskas 

Lemonte. Kunigu A. Paliokas Country Club. Palos Park, IL 
įšventintas Lietuvoje 1973 m. 

George Taura t iš Portage, 
Indiana, pratęsė prenumeratą 
su 45 dol. auka ir laiškučiu: 
„Siunčiame prenumeratą ir 
auką. Norime, kad jis ir toliau 
mus lankytų. Dabar jis yra 
įdomus laikraštis. Daug nau
jienų iš visur ir iš tėvynės Lietu
vos. Linkime daug daug sėkmės 
Jūsų geram darbui". 

Vyt. Kupcikevičius iš Oak 
Lwn, 111., pratęsė prenumeratą, 
apsimokėjo už skelbimus, pa
aukojo „Draugui" 20 dol., o už 
sugrąžintas laimėjimų šakneles 
dar pridėjo 21.25 dol. 

Organizuoja Lithuanian Crafts-
men Club (Lietuvių Amatinin
kų klubas). Bilietus įsigyti ga
lima „Lietuvos Vaikų Vilties" 
raštinėje (Seklyčioje) ir skam
binant (312) 476-0664 ar (312) 
284-6786. 

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje Lemonte prie 
bažnyčios aukštojo kryžiaus 
įkėlimas numatomas rugpjūčio 
25 d. Kryžius jau kuris laikas 
buvo nukritęs ir renkamos 
aukos jo atnaujinimui. Misijos 
kapelionas kun. Leonas Zarem
ba, SJ, biuletenyje (rugpjūčio 15 
d.) užsimena, kad darbas jau 
eina į pabaigą. 

Smagią „Draugo" gegužine (rugpjūčio 1 d.) prisimenant (ii kairės): Birutė 
Jasaitienė, marijonų provinciolas kun. Viktoras Rimšelis ir Pat Michalski 
iš Illinois valstijos gubernatoriaus J im Edgar etninių reikalu įstaigos. 

IS ARTI IR TOLI 

JAV 

Algis Barauskas, DDS, kuris 
privačia dantų gydymo praktika 
verčiasi Detroite, yra Michigan 
valstijos Lietuvių Gydytojų 
sąjungos pirmininkas. 

David Hirsh, DDS, dantų 
gydytojas Group Health. Inc. 
klinikoje Minneapolis, Min
nesota, kovo mėn. buvo Lietu
voje Chr is t ian Leadership 
Ministries dėka. Kauno Me
dicinos Stomatologijos fakulte
te, dantų technologų mokyklo
je ir Vilniaus universiteto 
Stomatologijos klinikose skaitė 
paskaitas apie apsisaugojimą 
nuo infekcijų odontologijos 
srityje. 

Grįžęs į JAV, iš klinikos bend-
radarbių sukėlė lėšas ir 
prenumeravo 5 tomų Clark's 
Clinical Dentistry su kasme
tiniais priedais, kurie pakeičia 
10$ buvusių žinių. Dr. Leonido 
Rago painformuotas, įdomaujasi 
steigiamu vakarietišku dantų 
gydymo skyrium KMA Stoma
tologijos fakultete ir pažadėjo 
prisidėti. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 va! vak 
^eStad 9v . f ik i 1 vai d. 




