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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Kam dėkoti už rusų 
armijos išvedimą 

Vilnius, rugsėjo 2 d. (Elta) — 
Vyriausybės priėmime vienas 
Lietuvos politikas energingai 
dėkojo JAV ambasadoriui Dar-
ryl Johnson už jo šalies pagalbą 
Rusijos armijos išvedimo proce
sui. Stebėtis nereiktėtų, pažymi 
Lietuvos laikraštis „Respub
lika", nes ambasdoriaus auto
mobilis kelis rytus iš eilės 
stovėjo prie Seimo rūmų. 

Abejoti JAV poveikiu taip pat 
nedera — Rusijos premjeras Čer-
nomyrdin Washingtone tikisi 
didelių kreditų. Tuomet visai 
įmanoma prielaida, kad abiejų 
prezidentų pokalbis telefonu 
įvyko ne A. Brazausko, o B. 
Jelcino iniciatyva. Tai paaiš
kintų, kodėl Seimo užsienio 
reikalų komiteto nariai apie ar
mijos išvedimą išgirdo per ra
diją. „Respublikos" nuomone, 
tuo paaiškinamas ir Rusijos 
neskubėjimas teisiškai įforminti 
armijos išvedimą — kam prieš 
visą pasaulį demonstruoti savo 
paslankumą (ar nuolankumą?) 
mažai Lietuvai (ar didelėms 
JAV?). 

Seimo rūmuose sklando nuo
monė, kad toks teisinis aktas 
gali būti pasirašytas per 
prezidentų susitikimą rugsėjo 
viduryje. Dabar abi pusės jau 
atvėso ir neskuba išpręsti prob
lemą, kuri visai neseniai buvo 
pagrindiniu kliuviniu Lietuvos 
ir Rusijos santykiuose. 

Estai švenčia kar tu su 
lietuviais 

Širdyje mes švenčiame kartu 
su lietuviais, pasakė Estijos mi
nistras pirmininkas Mart Laar, 
spaudos konferencijoje komen
tuodamas Rusijos kariuomenės 
išvedimą iš Lietuvos. 

Pasak Laar, prie to prisidėjo 
Baltijos valstybių prezidentų ir 
ministrų pirmininkų Jūrmaloje 
nuveiktas darbas. Kreipimasis 
į Jungtines Tautas ir JAV spau
dimas privertė Rusiją greičiau 
išvesti savo kariuomenę iš Lie
tuvos. Tai geras ženklas ir Es
tijai, ir Latvijai. 

.,Kariuomenės išvedimas iš 
Lietuvos", pasakė Laar, „ne
reiškia, kad Rusijos armijos 
išvedimas iš Estijos ir Latvijos 
bus išbrauktas iš tarptautinių 
organizacijų darbotvarkės. 
Rusija kol kas nepateikė poli
tinio sprendimo dėl kariuome
nės išvedimo iš Estijos. Ar turės 
kariuomenės išvedimas iš Lie
tuvos įtakos Estijos ir Rusijos 
deryboms, pirmiausia priklau
sys nuo Rusijos", pažymėjo Esti
jos premjeras. 

Tėvynės Sąjunga siūlo 
receptą žemės ūkiui 

atgaivinti 

Tėvynės Sąjunga parengė 
įstatymo projektą, kad Lietuvos 
žemės ūkio produkcija galėtų 
konkuruoti rinkoje ir dėl jo 
finansinės būklės palaikymo. 
Juo opozicija nori šiek tiek pla
čiau ir ilgesniam laikui numa
tyti žemės ūkio plėtojimo, dar
bo vietų kaime palaikymo ir 
finansinės būklės klausimus. 

Kaip pasakė spaudos konfe
rencijoje Tėvynės Sąjungos 
valdybos pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius, „Atėjo metas 
apsispręsti, ar mes žemės ūkį 
palaikom tiek, kiek reikia apsi
rūpinti maisto produktais, 
vidaus reikmėms ar siekiame 
plėsti produkcijos eksportą, be 

kurio žemės ūkio gamyba bus 
linkusi mažėti". 

„Mūsų skaičiavimai rodo'", 
sakė jis, „kad priemokos už 
eksportą, kur ios s iek tų 
20%-30%, gali padėti mūsų 
žemės ūkiui pasiekti praėjusių 
metų pradžioje buvusį produkci
jos eksporto lygį Rytų rinkoje". 
G. Vagnorius mano, kad jeigu 
bus įgyvendintas jų siūlymas, 
žymia da l imi išs ispręs ir 
supirkimo kainų problema. Pro
dukcijos supirkimo kainos, dėl 
kurių kaimo žmonėms nebeapsi
moka valstybei parduoti pieną, 
mėsą, nukrito dėl to, kad tenka 
papildomai mokėti už produkci
ją, eksportuojamą į Vakarų rin
ką, rašo „Lietuvos aidas". 

At ida ry tos mokyklos , b e t 
a r d i rb s mokytojai? 

Šiemet rugsėjo pirmąją į 
daugiau kaip 2,000 lietuvių, 
lenkų ir rusų mokyklų vėl susi
rinko pusė milijono moksleivių. 
Pastebimai sumažėjo mokslei
vių rusų mokyklose — tai at
sitiko dėl to, kad iš Lietuvos 
išvyko Rusijos armijos karinin
kų šeimos. 

Vilniuje atidaryta pirmoji 
baltarusių vidurinė mokykla. 
Po to, kai Lietuva atgavo nepri
klausomybe, savo tautines mo
kyklas jau yra įsteigę žydai'ir 
vokiečiai. 

Pirmąją mokslo metų dieną į 
klases atėjo visi mokytojai, 
tačiau ar visi jie dirbs šiais 
mokslo metais — neaišku. Praė
jusių mokslo metų metų pabai
goje prasidėjęs pedagogų strei
kas — tik pristabdytas Šventojo 
Tėvo vizito dienomis. Mokytojai 
neatsisako savo reikalavimo — 
padidinti atlyginimą iki dešim
ties minimalių pragyvenimo ly
gių. Dabar tai sudarytų apie 340 
litų. Valdžios atstovai tvirtina, 
kad nėra iš ko mokėti didelius 
pinigus biudžetinių įstaigų dar
buotojams. 

In te rpo l ieško Lietuvos 
nusikal tėl ių 

Šiuo metu tarptautinė policija 
Interpol pasaulyje ieško 32 Lie
tuvos piliečių, padariusių įvai
rius nusikaltimus, rašo „Lietu
vos rytas" . Dešimties jų pėdsa
kai jau aptikti. Daugelis nusi
kalstamo pasaulio bosų, atsira
dus r imtam pavojui, taip pat 
išvyksta į užsienį. „Lietuvos 
ryto" žiniomis, populiariausias 
nusikaltėlių iš Lietuvos prie
globstis — Vokietija. 

Tačiau suradus nusikaltėlį, 
problema dar neišspręsta — In
terpol Lietuvos biuro biudžete 
nenumatytos išlaidos tam, kad 
du pareigūnai galėtų nuvykti į 
tolimą šalį ir jį pargabenti. 

Keturi iš dešimties aptiktųjų 
— finansiniai aferistai. Danijoje 
rugpjūčio pradžioje sulaikytas 
V. Dubauskas, dėl kurio kaltės 
manoma, kad „Lietuvos Ban
k a s " neteko 300 milijonų 
rublių, nors policijai bankas 
pareiškė apie 1.75 milijono 
dolerių nuostolį. Panaši suma 
dabar yra Kopenhagoje „užšal
dytoje" V. Dubausko sąskaitoje. 

Rytoj Danijos teismas spręs jo 
likimą. Tikimasi, kad bus nu
tarta jį perduoti Lietuvai. Tai 
būtų pirmas kartas, kai užsie
nyje sulaikytas Lietuvos pilietis 
oficialiai būtų perduotas Lietu
vos policijai. 

Vokietijos spauda 
apie kariuomenės 

išvedimo sustabdymą 
Kazys Baronas 

Izraelio vyriausybei sutikus duoti laisvą valdymąsi Gazos ir Jericho sričių palestiniečiams, dabar 
jau kalbama, kad Izraelis ir Palestiniečių Išlaisvinimo Organizacija (PIO) yra arti pasirašymo 
abipusio pripažinimo sutarties. Ši pažanga buvo padaryta ne JAV tarpininkaujamose derybose 
VVashingtone, o slapta Europoje, kur Izraelio atstovai pirmą kartą sutiko oficialiai kalbėtis su 
PIO. Nuotraukoje Izraelio ministras pirmininkas Yitzhak Rabin (dešinėje), pradėjęs kampaniją 
visame krašte įgyti gyventojų paramą šiam planui, priima dovanėlę iš palestiniečio mokinuko. 

Ambasadorius intensyviai 
veikė kariuomenės išvedimo 

krizės metu 
Washington, DC, rugpjūčio 

28 d. — Rusijai sustabdžius savo 
kariuomenės išvedimą iš Lietu
vos, Lietuvos ambasada Wa-
shingtone išvystė intensyvią 
veiklą. Buvo palaikomi ryšiai 
ne tik su Baltųjų rūmų valdi
ninkais, bet taip pat su JAV 
Valstybės departamento Rytų 
Europos skyriumi bei kitais at
sakingais pareigūnais. Reikėtų 
konstatuoti, kad amerikiečių vi
suomenės bei spaudos nuostata 
buvo palanki Lietuvai. Tai buvo 
išreikšta laiškuose, kuriuos 
JAV prezidentui Bill Clintonui 
bei Rusijos prezidentui Boris 

Išeivija nori didesnio 
vaidmens 

Birštonas , rugpjūčio 27 d. — 
Birštone baigėsi savaitę trukusi 
konferencija „Lietuva — išei
vija: Ryšiai ir neišnaudotos ga
limybės". Su konferencijos daly-
vaiais susitiko Lietuvos minist
rai ir Seimo nariai. Vyriausybės 
atstovai daugiausia priekaištų 
sulaukė dėl vizų išdavimo ir 
dovanų apmokestinimo. 

Konferencijos dalyviai siūlė, 
kad užsienio lietuviams būtų 
su te ik ta galimybė tu rė t i 
atstovų Seime, būtų paruoštos 
programos tremtinių sugrįžimui 
į Lietuvą. Reikalaujama įvesti 
užsienio pagalbos ir aukų tiks
lią apskaitą. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirmininkas 
Vytautas Maciūnas pasakė, kad 
be Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pritarimo tokia konfe
rencija daugiau vykti negalės. 

Jelcinui pasiuntė kai kurie 
senatoriai ir kongresmanai. 

Informuodamas apie 
susidariusią padėt Jaei įvairių 
JAV žynybų reakcijas, ambasa
dorius Stasys Lozoraitis tomis 
dienomis palaikė nuolatinius 
ryšius su Amerikos lietuvių or
ganizacijomis. Visos baltų orga
nizacijos šioje sudėtingoje 
situacijoje nusprendė veikti 
vieningai. Pirmiaisia buvo nu
spręsta paprašyt: pasimatymo 
su JAV valstybės sekretoriumi 
Warren Christopher. Rusijos 
ministrui pirmimnkui Viktor 
Černomyrdin atvykus į Wa-
shingtoną, pabaltiečių or
ganizacijos ketno surengti 
demonstraciją. 

Krizės metu ambasadorius 
Stasys Lozoraitis sustiprino 
savo ryšius su kitų valstybių 
diplomatais, pirmiausia — 
kaimyninių šalių atstovais. Jis 

taip pat konsultavosi su kai 
kuriais specialistais Rusijos 
klausimais, su kuriais bandė 
nustatyti kariuomenės išvedimo 
sustabdymo reikšmę bei pasek
mes kitoms Baltijos valstybėms. 

Ambasadoriaus padėjėjas Vik
toras Nakas susisiekė su sena
toriaus Robert Byrd padėjėju 
Melvin Dubee, su kuriuo tarėsi 
apie galimybes panaudoti 
senatoriaus pasiūlytą įstatymo 
pataisą, kuria numatoma sus
tabdyti pagalbą Rusijai, jei pa
staroji iki 1993 m. rudens neiš
vestų savo kariuomenės iš Bal
tijos valstybių. 

Ambasadorius Lozoraitis rea
gavo į „Washington Post" laik
raštyje išspausdintą straipsnį, 
kuriamejo autorė Ann Devroy, 
rašydama apie Lietuvos-Rusijos 
santykius, kartojo girdėtus 
teiginius, esą Lietuvoje yra pa
žeidžiamos rusakalbių piliečių 
teisės. Savo laiške ambasado
rius šiuos kaltinimus paneigė 
bei paaiškino straipsnio autorei, 
kad Lietuva šioje srityje yra 
priėmusi bene liberališkiausius 
įstatymus. 

Viernheim, Vokietija, rug
pjūčio 24 d. — Didieji Vokietijos 
dienraščiai plačiai paminėjo 
Lietuvos reikalavimus atlygin
ti rusų kariuomenės padarytus 
nuostolius, taip pat ir Jelcino 
kalbėtojo Kostikovo pareiškimą, 
kad Rusija šimtmečių sąvartoje 
į šią geopolitinę erdvę investavo 
didelį kapitalą, atidarydama jai 
duris į pasaulį. Rusija neatsa
kinga už totalitarinės Stalino 
politikos pasekmes. 

Žinių agentūros pranešė, kad 
Vilniuje įvyko didelė demons
tracija, apkaltinant Lietuvos 
prezidentą bendradarbiavimu 
su Maskva. Demonstrantai 
reikalavo paleisti parlamentą, 
šaukti naujus rinkimus. Neat
siliko Vokietijos radijas ir 
televizija, keletą kartų kar
todamos Maskvos koresponden
tų pranešimus. Rugpjūčio 24 d. 
Frankfurto radijas pranešė, kad 
JAV Valstybės departamento 
kalbėtojas taip pat vyriausybės 
vardu reikalavo rusiškos ka
riuomenės išvedimo iš Lietuvos. 

Kaip ir visuomet, taip ir šį 
kartą Maskvos korespondentų 
pranešimus spauda palydėjo 
plačiais komentarais. Libera
linis Miuncheno dienraštis 
„Sueddeutsche Zeitung" rug
pjūčio 24 d. savo komentarą 
pavadino „Lietuva negaus nė 
vieno rublio". Autorius rašo, 
kad iki rugpjūčio pabaigos iš 
Lietuvos turėjo būti atitraukti 
2,300 rusų kariai. „Manding", 
rašo jis, „lietuviai reikalauja 

Kariuomenė išvesta, Rusijos 
imperinės ambicijos 

tebesiblaško 

>s, bet paste-
su Latvija ir 
>ėjo, jog vie-
ozicija, kuriai 
pės Rusijoje, 
iuomenė yra 
)je ir Estijoje 

— Rusų kariuomenė baigia 
išsikraustyti iš šalia Jonavos 
esančios Ruklos karinės bazės. 
Didesniąją dalį pastatų jau 
perėmė Lietuvos kariuomenė. 
Jonavos savivaldybei atiteko 
daugiau kaip 8 hektarai terito
rijos su įvairiais statiniais — 
1,175 butai, vidurinė mokykla, 
du vaikų darželiai, prekybos 
centras . Jonavos ,.Azoto" 
gamyklai perduotas technikos 
saugojimo parkas, degalinė, 
maisto sandėliai. Deja. labai 
daug turto išplėšta ir suniokota. 

Chicaga, rusėjo 2 d .— 
„Chicago Tribūne" ketvirta
dienį parašė vedamąjį, kuriame 
džiaugėsi rusų kariuomenės iš
vedimu iš Lietu1 

bėjo, kad sunkia 
Estija. Jie pas' a 
nintelė politinė p 
pritaria visos g: 
tai, kad rusų k. 
reikalinga Latv 
apginti rusų m a-urnas. Bet ši 
pozicija stato Ru>;ją į konfliktą 
su JAV ir Vaka-ais, kuriems 
gyvybiškai svarbu apsaugoti 
buvusių sovietin ų šalių nepri
klausomybę — yp;>č nuo Rusijos. 

Vedamajame primenama, kad 
Maskva, jau matydama tokius 
konfliktus, kaip Gruzijoje ir 
Azerbaidžane, j au paprašė 
Jungtinių Tautų teisės eiti 
taikos palaikytojo pareigas 
buvusiose Sovietų Sąjungos 
šalyse. JAV ir Britanijos akyse 
tai dvelkia noru (teisinti naują 
Rusijos imperija Abi šalys jau 
yra pareiškusios norą verčiau 
ten siųsti savo dalinius toms 
pareigoms, rašo vedamajame 
(Bet, atrodo, JAV jau atsiėmė šį 

pasisiūlymą — Red.). 
Vedamasis įžiūri problemą — 

nedavimas Rusijai „taikos 
palaikytojos" rolės užgaus jau ir 
taip problemų turinčios Rusijos 
ambiciją, bet leidimas Rusijai 
„daryti tvarką" kelia būkšta-
vimą-baimę Ukrainai ir kitoms 
naujoms valstybėms vėl netekti 
nepriklausomybės. Vedamasis 
rašo, jog reikės tikrai kūry
bingos diplomatijos. 

Durbin: taikingumo 
reikia ir derybose su 

Latvija bei Estija 

Washington, DC, rugsėjo 1 d. 
— Kongresmanas Richard Dur
bin (D-IL) džiaugėsi, kad rusų 
kariuomenė pagaliau išvesta iš 
Lietuvos. Kongr. Durbin. kuris 
jau dvejus metus darbuojasi, 
kad JAV Kongresas įstatymais 
padėtų garantuoti Pabaltijo 
šalių išlaisvinimą nuo okupaci
nės kariuomenės, sveikino Lie
tuvą ir Rusiją, kad sugebėjo iš
spręsti nesutarimus. Bet jis 
pastebėjo, kad su Latvija ir Esti
ja Rusija dar nėra sudariusi ka
riuomenės išvedimo tvarkaraš
čių, nors jo pristatytos ir 
pravestos pataisos užsienio 
pagalbai lėšų skyrimo įstaty
mui (Foreign Aid Authorization 
bill) reikalauja, kad kariuo
menės išvedimas nesustotų iš 
visų Pabaltijo šalių, kitaip 
nebus duodama pagalba. 

Kongr Richard Durbin tre
čiadienį pasiuntė sveikinimo 
laiškus pezidentams Bill Clin-
ton, Algirdui Brazauskui, Boris 
Jelcinui ir taip pat JAV vals
tybės sekretoriui Warren Chris
topher. Laiške B. Jelcinui 
kongr. Durbin rašė: „Nuošir
džiausiai viliuosi, kad bendra
darbiavimo ir taikios pažangos 
dvasia, kuria pasižymėjo ši isto
rinė diena, viešpataus ir jums 
tęsiant dalinu išvedimo derybas 
su Latvija ir Estija". 

— Lietuvos vyriausybėje bu
vo svarstomas pasiruošimas 
žiemai. Kuras šildymui bus per
kamas iš Europos Ekonominės 
Bendrijos skirtų kreditų. Gy
ventojai už butų šildymą mokės 
tik ketvirdalį kuro vertės. Tem
peratūra gyvenamose patalpose, 
kaip ir pernai, neviršys 13 laips
nių Celsijaus (55 F) šilumos. 

— Jungtinių Arabų Emira-
tai uždraudė importuoti pieno 
miltelius iš Lietuvos, nes juose 
buvo aptiktas aukštas radiaci-
jos lygis. Didelis pieno miltelių Jungtinių Arabų Emiratų spe-
krovinys, praėjusią savaitę at- cialistai apie šį įvykį perspė-
gabentas į Dubai uostą iš Olan- jo kitų Persijos įlankos šalių 
dijos, buvo grąžintas atgal, atitinkamas tarnybas 

kompensacijos už pusšimtį me
tų rusiškos — sovietinės kariuo
menės priespaudą". 

Jis rašo, kad psichologiškai 
prez. A. Brazausko reikalavimai 
yra suprantami. Deja, lietuviai, 
kaip ir latviai bei estai, yra 
maža tauta, istorijos užmiršta. 
Tik atgavus nepriklausomybę 
joje pasireiškė išdidumas, bet 
kartu ir savęs pervertinimas. A. 
Brazauskas turi neužmiršti, kad 
jis iš Maskvos negaus nė vieno 
rublio. Mat istorijoje nebuvo dar 
tokio įvykio, kad buvusios im
perijos palikuonys mokėtų bet 
kokius nuostolius už savo piktus 
darbus. Ankstyvesni sovietiniai 
valdovai vedė imperialistinę 
politiką. Naujoji Rusija eina tuo 
pačiu keliu, vystydama savo 
valstybę į pasaulio galybių 
tarpą. Ir kaimynai turi su tuo 
skaitytis. Savo jėgą Rusija nori 
parodyti jau prieš Lietuvą. Ir 
kas keisčiausia, rašo dienraštis, 
kad kaip tik Brazauskas stovi 
pirmose Rusijos priešininkų ei
lėse. Tuo tarpu, kol tautiškumas 
(nacionalizmas) buvo dar neta
pęs nauja mada, A. Brazauskas 
buvo ištikimas sovietinis parei
gūnas, komunizmo padėjėjas". 

B. Jelcinui vykstant į Lenkiją, 
to paties dienraščio Maskvos ko
respondentas Tomas Urban ra
šo, kad Varšuvoje Jelcinas susi
lauks tokio pirmo klausimo: 
„Kaip toli siekia Rusijos įtakos 
sfera?" T. Urban toliau rašo, 
kad Maskva aštr ia i puolė 
Lietuvą, primindama, kad ši 
Pabaltijo valstybė šimtmečius 
priklausė Rusijos imperijai, tad 
Maskva nenumato šių „nacio
nalinių interesų" atsižadėti. 

Panašiai su Lenkija. Juk dalis 
jos valstybės taip pat priklausė 
prie Rusijos imperijos, o po II 
Pasaulinio karo Lenkija pateko 
į socialistinių valstybių orbitą. 

Daugumas Lenkijos gyventojų 
didždiausią pavojų savo kraštui 
mato rytuose, tad nėra ko ste
bėtis, kad L. Walęsa prieš keletą 
metų dalį savo kariuomenės iš 
Vakarų permetė rytinių sienų 
apsaugai. 

Didieji Vokietijos dienraščiai 
turi atskirą skiltį užsienio laik
raščių svarbesnių straipsnių 
santraukoms — ištraukoms. 
Miuncheno dienraštis paėmė 
Švedijos Malmoe „Sydsvenska 
Dagbladet" laikraštį, kuris 
rašo, kad didžioji meška nemie
ga. Tačiau atrodo, kad Jelcinas, 
atsisakydamas išvesti kariuo
menę iš Lietuvos, nori pasitar
nauti konservatyviam sparnui. 
Be to, tas gali taip pat būti 
mėginimas atitraukti dėmesį 
nuo vidaus kovos Kremliuje. 
Švediškas dienraštis toliau rašo, 
kad lietuviams nėra reikalo, 
nėra net jokio pagrindo atsi
sakyti nuo savo reikalavimų. 
Pasaulio pareiga padėti nepri
klausomai Lietuvai ir padidin
ti diplomatinį spaudimą į 
Maskvą, idant ji savo dalinius 
rugpjūčio pabaigoje išvestų iš 
Lietuvos. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 3 d.: Šv. Grigalius 
Didysis; Bronius. Bronislava, 
Simeonas, Mirga, Sirtautas. 

Rugsėjo 4 d.: Marinas, Roza
lija, Rimantas, Germantė. 
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Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBIŲ REKORDAI 

Pagal 1992 m. gruodžio 31 d. duomenis 

Tęsdami toliau Š. Amerikos 
lietuvių lengvosios atletikos 
pirmenybių rekordų sąrašus, šį 
kartą pateikiame jaunių ir mer
gaičių B klasės (15-16 m. pagal 
gruodžio 31 d.) rekordus. Jaunių 
B klasės pirmenybės pradėta 
vykdyti 1956 m., pradžioje labai 
mažoje apimtyje. Mergaičių B. 
klasė prisidėjo 1960 m. 

Iki 1976 m. imtinai, jaunių ir 
mergaičių B klasei priklausė 14 
ir 15 metų jaunimas, pagal daly
vio amžių varžybų dieną. Nuo 
1977 m. šiai klasei priklauso 15 
ir 16 metų jaunimas, pagal 
varžovo amžių tų metų gruodžio 
31d. Tuo būdu pagal dabartinę 
sistemą į šią klasę pakliūva 
dalis 16-mečių, kurių gimimo 
datos išpuola prieš pirmenybių 
datą. 

Siame sąraše a tskira i 
neįtraukti 220 yd., 440 y d. ir 
880 yd. bėgimų rekordai, nes 
distancijos sujungtos su 200 m, 
400 m ir 800 m rungtimis. 

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

Jaunesnių prieauglio klasių 
pirmenybių rekordus 
pateiksime kitą kartą. 

JAUNIŲ B KLASĖ 
(15 ir 16 m. gruodžio 31 d.) 
•60 m: 7.7 sek. — Kastytis Ba

tūra (T. „Aušra") — 1958; Algis 
Žaliauskas (T. „Auš ra" ) - 1959 
Julius Stankus (Cl. „Žaibas") — 
1964; Vytas Kliorys (Cl. „Žai
bas") — 1965; Kęstutis Pivo
riūnas (Cl. „Žaibas") - 1965. 

100 m: 11.5 sek. — Paulius 
Karosas (T. „Vytis") - 1978 

200 m: 23.9 sek. — Gytis Barz
dukas (Cl. „Žaibas") - 1981 

400 m: 53.0 sek. — Gytis Barz
dukas (Cl. „Žaibas") - 1981 

800 m: 2:04.3 min. - Bert 
Lukošis (H. „Kovas") - 1970 

1500 m: 4:35.2 min. - Alfon
sas Vanagas (Cl. „Žaibas") — 
1981 

#5000 m: 19:25.8 min. -
Rodney Alderdice <JH. „Kovas") 
- 1985 

#10,000 m: 40:32.2 min. -
Rodney Alderdice (H. „Kovas") 
- 1985 

•110 m kliūtinis (10x2'-6"): 
16.9 sek. — Aidas Kriaučiūnas 
(D. „Kovas") - 1978 

•100 yd.: 10.9 sek. - Saulius 
Premeneckas (Cl. „Žaibas") — 
1968 

•75 yd.: 8.6 sek. — Saulius 
Venclauskas (Cl. „Žaibas") — 
1961 

•60 yd. kliūtinis (5 x2'-6"): 
8.9 sek. - Tadas Pikturna (Cl. 
„Žaibas") - 1961 

•70 y d. kliūtinis (6 x 2'-6"): 
9.9 sek. — Linas Stempužis (Cl. 
„Žaibas") - 1965 

I tolį: 5.90 m (19'-4fc) - Kęs
tutis Belaišis (T. „Aušra") — 
1982 

Į aukštį; 1.80 m (5'11") -
Rodd Novak (Cl. „Žaibas") -
1982 

Trišuolis; 12.54 m (41'-1V) 
- Kęstutis Belaišis (T. „Aušra") 
- 1982 

Su kartimi: 8'-8" (2.64 m) -
Kastytis Batūra (T. „Aušra") -
1958 

Čikagos Lietuvių Golfo klubo Pro-Am turnyro pirmos vietos laimėtojai. Iš k. — Rimas Izokaitis, 
Faustas Antanaitis, Ed Dumblauskas ir Česius Bakšys. 

Rutulys (4 kg); 12.98 m 
(42'-7") - Paulius Kijauskas 
(Cl. „Žaibas") - 1980 

* Rutulys (8 Ib.y. 49'-Mfc" 
(14.97 m) — Saulius Venclaus
kas (Cl. „Žaibas") - 1961 

Rutulys (12 lbY. 40'-6" (12.34 
m) — Tomas Pūkštys (Čikagos 
LLK) - 1983 m. 

Diskas (1 kg): 45.89m 
U50'6") - Bronius Kazėnas (Cl. 
„Žaibas") - 1969 m. 

Diskas (3 lb. 9 oz.): 30.86 m. 
(101'-3") - Simas Kijauskas (Cl. 
„Žaibas") - 1978 m. 

Ietis (600 g): 43.90 m (144'-0") 
— Kęstutis Belaišis (T. „Aušra") 
— 1982 m. 

Ietis (600 & 53.12 m (174'-3") 
— Tomas Pūkštys (Čikagos 
LLK) - 1983 m. 

•4 x 60 m estafetė: 30.9 sek. 
— Toronto „Aušra" (A. Žaliaus
kas, K. Batūra, A. Kimša, L. 
Sergautis) - 1958 

4 x 100 m estafetė: 49.4 sek. 
— Clevelando „Žaibas" (Gytis 
Barzdukas, Rodd Novak, Jonas 
Natkevičius, Gytis Motiejūnas) 
— 1981 

MERGAIČIV B KLASĖ 
(15 ir 16 m. gruodžio 31 d.) 

* 50 m: 7.4 sek. — Dalia Čiur
lionytė (Cl. „Žaibas") - 1962 

* 60 m: 8.0 sek. - Gina 
Draudvilaitė (T. „Aušra") -
1969; Eglė Giedraitytė („Žai
bas") - 1969 

100 m: 12.8 sek. — Rita Čy-
vaitė (Cl. „Žaibas") - 1970 

200 m : 27.3 sek. - Rasa 
Orentaitė (D. „Kovas") - 1980 

400 m : 1:01.2 min. - Adrija 
Motiejūnaitė (Cl. „Žaibas") — 
1984 

800 m: 2:32.1 min. - Adrija 
Motiejūnaitė (Cl. „Žaibas") — 
1984 

1500 m: 5:24.4 min. - Kris
tina Alderdice (H. „Kovas") — 
1986 

* 80 m. kliūtinis: 12.8 sek. -
Rita Čyvaitė (Cl. „Žaibas") -
1970 

100 m kliūtinis (2'-6"): 17.6 
sek. — Rūta Maželytė (Cl. „Žai
bas") - 1973 

* 50 yd.: 6.6 sek. - Dalia 
Čiurlionytė (Cl. „Žaibas") -
1961 

* 60 yd.: 8.2 sek. — Ilona Ja-
neliūnaitė (T. „Aušra") - 1967 

* 75 yd.: 9.3 sek. — Teresė Ta-
bulėnaitė (T. „Aušra") - 1966 

* 100 yd.: 12.1 sek. - Teresė 
Tabulėnaitė (T. „Aušra") — 
1966 

* 50 yd. kliūtinis: 7.8 sek. -
Dalia Čiurlionytė (Cl. „Žaibas") 
- 1962 

* 60 yd. kliūtinis (5 x 2'-6"): 
9.7 sek. — Kathleen Waiwood 
(Vaivadaitė) („Žaibas")- 1967 

I tolį 5.05 m (16'-6%") - Rita 
Čyvaitė (Cl. „Žaibas") - 1970 

I aukštį; 4 '10" (1.475 m) -
Rūta Petronytė (T. „Aušra") •• 
1968 

Rutulys (4 kg); 9.62 m 
(31'-6%") - Krystyna Bilūnai-
tė (Cl. „Žaibas") - 1980 

* Rutulys (8 lb.): 31'-2" (9.50 
m) — Rūta Motiejūnaitė (Cl. 
„Žaibas") - 1973 

Diskas: 29.80 (97'-9") - Rima 
Alderdice (H. „Kovas") - 1986 

Ietis: 97'-5*fc" (29.70 m) -
Dalia Jurgaitytė (Cl. „Žaibas") 
- 1961 

ŠACHMATAI 

LIETUVA NUGALI 
IŠEIVIJĄ 13% : 8% 

Pagaliau pasibaigė 1985 me
tais pradėtos „Baltų Žirgų" 
šachmatų varžybos! Varžybos 
vyko 35-se lentose susiraši
nėjimo būdu tarp Lietuvos ir 
išeivijos rinktinių. Jas laimėjo 
13% - 8% mūsų varžovai, — 
Lietuvos rinktinė. 

Paskutinį žaidimą laimėjome 
mes. Dvyliktoje lentoje mūsiškis 
Ted Bullockus žaidė juodaisiais 
prieš A. Kaminską. Žaidimą 
teko priteisti. Baltųjų Figūros: 
karalius — fl, rikis — dl, rikis — 
gi, pėstininkai a4, b2, c4, e4, 
h2. Juodųjų figūros: karalius — 
c8, bokštas — g2, pėstininkai a6, 
b7, c7, d2, e5, f7, h3. Juodųjų 
ėjimas (trisdešimtas). Teisėjai 
Vytas Palčiauskas (JAV) ir 
Gediminas Rastenis (Lietuva) 
priteisė pergalę Ted Bullockui, 
atskirai prieidami tos pačios 
išvados. 

Žaidimų rezultatai: 

Išeivijos rinktinės vadovo 
Vyto Palčiausko žodis: 

Kai varžybas pradėjome, 
Lietuva buvo Sovietų Sąjungos 
okupuota , o kol ba igėme, 
Lietuva tapo laisva ir nepri
klausoma vals tybe. Sunku 
suvokti dramatiškus pasikei
t imus, įvykusius šachmatų 
žaidimo eigoje. 

Šitokios varžybos pirmą ir 
bene paskutinį kartą surengtos. 
Ačiū visiems dalyvavusiems ir 
ištesėjusiems. 

Lietuvos rinktinės vadovo 
Roberto Sutkaus žodis: 

Stebuklas įvyko — mačas susi-
rašinėjant tarp Lietuvos ir lietu
vių kilmės šachmatininkų už
sienyje prasidėjo ir pasibaigė! 
Stebuklo krikšto tėvas — be 
jokių abejonių Andrius Kuli
kauskas. THk jo dėka susirinko 
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VOKIEČIAI ŽAVISI 
VALDU 

IVANAUSKU 
Lietuvos futbolo rinktinės 

Valdo Ivanausko persikėlimas 
iš Vienos „Austria" klubo į 
Hamburgo SV vienuolikę rado 
platų atgarsį Vokietijos spor
tinėje žiniasklaidoje. Lietuvis, 
„perleistas" vokiečiams už 1.3 
milijonus markių (maždaug 900 
tūkst. dol.) jau dabar vadinamas 
„Ivanu baisiuoju", kadangi 
Austrijos pirmenybėse Valdas 
įkirto 15 įvarčių. Laikraščiai 
mūsiškį vadina vulkanu, tačiau 
kar tu ir „karštakošiu", labai 
dažnai bereikalingai pažei
džiančiu futbolo taisykles, tokiu 
būdu jis nubaudžiamas geltona 
ar raudona kortele. Pastaroji 
reiškia aikštės apleidimą. 

Jau pirmose Vokietijos aukš
čiausios futbolo lygos pirmeny
bių rungtynėse Valdas į Niurn
bergo vartus įkirto du įvarčius. 
Hamburgas rungtynes laimėjo 
pasekme 5:2. Jau pirmadienio 
spauda pirmuose puslapiuose iš
spausdino lietuvio nuotrauką, 
pažymėdama, kad Valdas 16 
kartų atstovavo Lietuvai tarp
tautinėse rungtynėse. 

Rungtynes plačiai aprašė 
spauda. Kelios ištraukos: „Ivan, 

* Beisbolas: 197'-0" (60.04 m) 
— Dalia Jurgaitytė (Cl. „Žai
bas") - 1962 

* 80 yd. kliūtims (7 x 2'6", 
naujas išdėstymas): 14.2 sek. — 
Lina Radžiūnaitė (T. „Aušra") 
— 1971 

* 4 x 55 yd. estafetė: 28.7 sek. 
— Clevelando „Žaibas" (Dalia 
Jurgaitytė, Asta Karal iūtė, 
Vilija Mockutė, Dalia Čiurlio
nytė) - 1962 

4 x 100 m estafetė: 55.1 sek. 
— Clevelando „Žaibas" (Laima 
Švarcaitė, Eglė Giedraitytė, 
Danutė Sušinskai tė , Rita 
Čyvaitė) - 1969 

Žvaigždute pažymėtos rung
tys yra nevartojamos dabar
tinėje pirmenybių programoje. 

* Šios rungtys nėra įtrauktos 
į oficialią p i rmenybių 
programą. 

ŠALFASS-gos Lengvosios 
atletikos komitetas 
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Ivan — šaukė tūkstančiai 
žiūrovų"... Hamburgas turi 
naują futbolo žvaigždę, naują 
futbolo numylėtinį... pradžioje 
lietuvis negalėjo priprasti prie 
šlapios aikštės, tačiau netrukus 
jis laužė Niurnbergo gynybą .... 
„Super", — rašo 4,5 mil. egz. 
tiražu leidžiamas „Bild am 

įvarčių, tad liko dar 13. Dabar 
milijonai futbolo aistruolių 
kiekvieną šeštadienio vakarą 
radijo ir televizijos laidose, mili
jonai spaudos skaitytojų links
niuos mūsiškio pavardę. Didelė 
gintarų krašto propaganda, nes 
87% Vokietijos sporto mėgėjų 
futbolui teikia pirmą vietą. 

Sonntag" savaitrašt is Rugpjūčio 9 d., Vokietijos ra-
„Milžinas, — pasakė Hamburgo 
klubo kapitonas von Heessen, — 
su juo turėsime daug džiaugs
mo". Spaudoje daug nuotrau
kų, prie Ivanausko pavardės 
pridedant „Li tauer" arba 
„Litauen" vardą.... Jis (Valdas) 
yra 27 metų, 1,88 m aukščio, 
prieš rungtynes trumpai nusi
kirpo plaukus.... žiūrovai 
įsimylėjo lietuvį, kadangi jis kir
to gražius įvarčius tribūnoje 
graži, tamsiaplaukė moteris 
verkė iš džiaugsmo. Tai žmona 
Beatričė su dvylikamete dukra 
Lina (Valdas dukros susilaukė 
eidamas 15-tus metus!) ir dviejų 
metukų sūnus Patrikas. Tai 
buvo džiaugsmo ašaros. Lietuvis 
prižadėjo ir Vokietijoje įkirsti 15 

dijo ir televizija pranešė, kad 
draugiškose rugpjūčio 8 dienos 
rungtynėse Valdas susižeidė ir 
negalės žaisti bent tris savaites. 
Televizija pažymėjo lietuvio tau
tybę, parodė ir nuotrauką. 

Kazys Baronas 

Kab. t e l . (312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7 7 2 2 S . Kedz ie A v e . , 
Chicago , III. 6 0 6 5 2 

toks gausus būrys šio seno žai
dimo mėgėjų. Lietuvoje rinkti
nę buvo paprasta suformuoti: 
vyksta nuolatiniai turnyrai, 
žmonių pavardės žinomos ir jų 
nereikia nei ieškoti, nei įkalbi
nėti. Komanda buvo organizuo
ta daugiau teritoriniu principu, 
aprėpiant kuo daugiau mies
telių. Dėl to visiškai nenuste
bino Lietuvos komandos 
pergalė. 

Stebina tai, kad net 22 poros 
iš 35 sėkmingai baigė savo par
tijas — juk JAV atstovavo mė
gėjai, dažnai iš viso primą kartą 
žaidę varžybose susirašinėjant, 
kurios tęsiasi ne vienerius 
metus ir reikalauja didelės 
kantrybės bei pasišventimo. 
Stebina ir tai, kad pirmųjų 12 
porų mačą minimalia persvara 
(4:3) laimėjo JAV atstovai. Džiu
gu, kad rinktines pavyko su
formuoti pajėgias. Juk pirmojoje 
poroje žaidė tuometinis pasaulio 
čempionas Vytas Palčiauskas ir 

aukščiausią reitingą pasaulyje 
turėjęs Donatas Lapienis; 2-oje 
„Golden K n i g h t " turnyro 
nugalėtojas Ignas Žalys ir 14-as 
Europos čempionas Anicetas 
Uogelė. Be to, 25-as Europos 
čempionas Gediminas Rastenis, 
Australijos čempionas Irvis 
Venclovas — tai vis vardai, 
kurie darytų garbę bet kurios 
valstybės komandai. 

Liūdina tai, kad garbės poroje 
nepavyko suvesti Vlado Mikėno 
ir Romano Arlausko. Ponas 
Romanas neatsiliepė nei į 
mano, nei į Andriaus kvietimus. 
Liūdina ir tai, kad per šį laiko
tarpį Lietuvos rinktinė neteko 
trijų narių: mirė Stasys Šimkus, 
Vytautas Sutkus ir Bronislovas 
Burneikis. Deja nežinau, gal 
JAV komanda patyrė dar di
desnių nuostolių... 

Malonu prisiminti nuostabią 
kelionę į JAV, kurią suorgani
zavo ir mus maloniai priėmė 
JAV lietuviai. Jos metu pavyko 
susipažinti ne tik su šachmatų 
mėgėjais, bet ir su kitų profesijų 
atstovais — teko laimė nuvykti 
į Santaros-Šviesos suvažiavimą 
prie Čikagos. 

Deja, vizito į Lietuvą suor
ganizuoti nepavyko. Gavau 
laišką tik iš Edvardo Staknio, 
bet ir Edvardas ilgai galvojo ir 
į Lietuvą atvyko tik per IV 
PLSŽ. 

Stebuklas įvyksta tik vieną 
kartą. Matomai ir šis mačas bus 
pasku t in i s . Dabar , kai 
rusai-okupantai pasitraukia, 
atsiranda daug bei įvairių gali
mybių bendrauti. Todėl tas 
vilties-bendravimo spindulėlis 
nebetenka savo tikrosios paskir
ties ir žavesio. O žaisti šachma
tais vien dėl sportinio rezulta
to savo tarpe lyg ir nepatrauklu. 
Nors visada reikia tikėtis... 

Andrius Kulikauskas 

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

DR. E. OECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p.p 
6132 S. Kadeto Ava., Chicago 

(312) 778-S969 arta (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

Cardlac Dlagnosia, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgln. III. 60120 
Tel. (708) 7 4 2 0 2 5 5 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

IL 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave. , Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas t>ei chirurgija 
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 

Tel . 312-515-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2608 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834 1120 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai : antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto te l . (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Vai 

Kab. ta i . (312) 585-0348; 
Rez. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. «3rd St. 
pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 
6-9. antr 126. penkt 10 12: 1-6 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Sarnarttan Medlcal Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W 63rd St., Chicago. IL 6083I 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Ar ilgai „amerikiečiai" 

TRUKDYS DARBĄ 
LIETUVOJE? 

„Dar viena amerikietė panoro 
sutrukdyti mūsų darbą", — 
tokiais žodžiais prieš keletą 
mėnesių Lietuvos ministerijos 
sekretorė sutiko Vaikų Vilties 
atstovę, kuri buvo nuvykusi į 
Vilnių tartis dėl operacinės ati
darymo. Šios operacinės vertė 
250,000 dolerių. Šią operacinę 
a t idaryt i buvo numatyta 
Vilniuje spalio mėn. pradžioje, 
kurioje Amerikos gydytojai 
operuotų 80 vaikų. Deja, 
Sveikatos apsaugos ministras 
buvo per daug užimtas pasi
matyti su Vaikų Vilties atstove. 
Praėjus trims savaitėms, ši 
Amerikos lietuvė išvyko iš 
Lietuvos, nepasitarusi su pro
fesoriumi J. Brėdikiu. 

Sekretorių nuotaikos dažniau
siai atspindi tos įstaigos dvasią. 
Tarybinių sekretorių pa
grindinis užsiėmimas būdavo 
lakuoti nagus, o pagrindinė 
užduotis — neprileisti žmonių 
prie viršininko. Neseniai gavau 
laišką iš Lietuvos ministerijos. 
Voke buvo ne tik laiškas, bet ir 
laiško juodraštis. Tai parodo šių 
sekretorių darbo kokybę. 

Ar dar ilgai amerikiečiai 
trukdys Sveikatos ministerijos 
svarbų darbą? Manau, kad ne. 
Amerikietis Juozas Kulys prieš 
penkerius metus Čikagoje įstei
gė organizaciją paremti Lietu
vos mediciną ir nepaprastai 
daug darbo įdėjo. Tačiau pasku
tiniu metu jis yra nepaprastai 
nusivylęs Lietuvos tuo projektu 
ir svarsto, ar verta toliau dirb
ti. J. Kulys suorganizavo Cook 
County ligoninėje stažuotes, ku
riomis pasinaudojo daug Lietu
vos gydytojų, taip pat parengė, 
kartu su Rush Presbyterian St. 
Luke's medicinos centru, 
projektą, kad Lietuvos gydyto
jai galėtų laikyti kvalifikacijos 
egzaminus pagal JAV standar
tus Lietuvoje. J. Kulio dėka 
Čikagos ligoninė sumokėjo 
Sveikatos ministro ir jo pa
vaduotojo kelionės išlaidas. J. 
Kulys turbūt paaukojęs dau
giau nei 1,000 valandų sava
noriško neatlyginto darbo Lietu
vos medicinai. 

Tačiau paskaičius Lietuvos 
reportažus apie Sveikatos ap
saugos ministro J. Brėdikio 
apsilankymą Amerikoje, susi

daro įspūdis, kad šio egzamina
vimo centro nuopelnas yra 
paties ministro. J. Kulys net 
nepaminėtas. Juozas Kulys la
biausiai nusivylęs, kad buvo 
padėkota už ministro kelionę 
įvairiems asmenims ir ligo
ninėms, kurios priėmė ministrą, 
bet tarp jų Rush-Presbyterian 
profesorius Morley net nebuvo 
paminė tas . Š i ta ip d i rbant , 
Lietuvos Sveikatos ministerija 
praranda amerikiečius talki
ninkus, o Lietuvos žmonės me
dicinišką paramą. 

Ministrui J. Brėdikiui su
grįžus į Lietuvą, rugpjūčio 
mėnesį iškilo skanda las . 
Lietuvos straipsniuose pasirodė 
žinios, kad Tomui Šernui reikia 
pagalbos, buvo nurody ta 
sąskaita Lietuvos banke, kur 
norintys paremti T. Šerną gali 
siųsti pinigus. Tomas Šernas 
vienintelis muitininkas, likęs 
gyvas po Medininkų žudynių. 
Sveikatos ministerijos tarnau
tojų korespondentai klausinėjo, 
kodėl Tomui Šernui gydytis 
Vokietijoje pritrūko pinigų. 
Sveikatos ministerija atsaki
nėjo, kad tai ne jų rūpestis. 
Įdomu, kad užsienio ryšių sky
riaus vedėjas A. Valavičius vi
sai neseniai vežė savo šeimos 
narį į Kanadą gydytis, bet pana
šios paslaugos Tomui Šernui 
nesiūlė. 

Korespondentus apstulbino ži
nia, kad Lietuvos banke Tomo 
Šerno sąskaitos iš viso nėra. Jie 
susekė, kad sąskai ta visai 
kitame banke, kieno prašymu ji 
perkelta ir kiek joje jau sukaup
ta pinigų, banko valdytojo pava
duotoja atsisakė paaiškinti . 
Taip ir liko neaišku, ar ta i buvo 
kažkoks planas apgauti Lietu
vos žmones ir pasipelnyti iš jų 
noro pagelbėti Nepriklausomy
bės kovų invalidui... 

Šie įvykiai įrodo, kaip prastai 
Lietuvos Sveikatos ministerija, 
bankų sistema, policija ir teisinė 
sistema dirba. Tiksliau sakant, 
nedirba. 

Tauta, kuri nesirūpina savo 
sužeistais laisvės gynėjais, yra 
negarbinga tauta . Valstybė, 
kuri leidžia kriminalams pelny
tis iš invalidų nelaimės, yra ne
sveika valstybė. 

Linas S id rys 

SUSITIKS SU ŠV. TĖVU 
PRIE KRYŽIŲ KALNO 

Telšių vyskupo Antano Vai
čiaus žodžiais, dauguma jo vys
kupijos tikinčiųjų susitiks su šv. 
Tėvu prie Kryžių kalno. Infor
macijos centro darbuotojams ga
nytojas pasakė, kad per Šv. 
Mišių auką prie Kryžių kalno 
patarnaus Telšių kunigų semi
narijos klierikai, giedos Žemai
tijos parapijų chorai. Vyskupas 
taip pat tikisi sulaukti didelio 
talkininkų savanorių būrio, ku
ris padės palaikyti tvarką susi
tikimo metu. Kalbėdamas apie 
dvasinį pasirengimą popiežiaus 
Jono Pauliaus II vizitui, vysku
pas A. Vaičius paminėjo, jog per 
kiekvienas vyskupijoje auko
jamas šv. Mišias meldžiamasi, 
kad Dievas laimintų šv. Tėvą. 
Jis taip pat pridūrė, kad jau 
penkiolika metų vyskupijoje 
praktikuojamas Gyvasis rožinis, 
perduodamas iš dekanato į de
kanatą. Šiuo metu intensyviai 
meldžiamasi popiežiaus intenci
jomis. Kretingoje įsikūrusių 
pranciškonų prašyta organizuo
ti nuolatinę adoraciją miestelio 
bažnyčioje. 

Pokalbyje ganytojas akcen
tavo kunigo tarnystės rimtumą, 
būtinybę jam siekti šventumo, 
griežtai vykdyti pareigas. Kuni
gas, pasak vyskupo, esąs „pri
kaltas prie pareigų kryžiaus". 
Apibūdindamas vyskupijoje vei-

PEN KONGRESAS 
ISPANIJOJE - BE 

LIETUVIŲ? 
ALGIRDAS LANSBERGIS 

Santiago de Compostela... Į 
šią garsiąją stebuklavietę vidur
amžiais plūsdavo nesibaigiantis 
maldininkų srautas. Netrukus 
į Galicijos sostinę, Ispanijos 
valstybėje, pasileis dar vienas 
būrys piligrimų, ieškančių este
tinio pasitenkinimo, tarptau
tinio bendravimo, žmogaus tei
sių, teisybės, o gal ir stebuklų. 
Nuo rugsėjo 3 iki 7 d. ten vyks 
Tarp tau t in io PEN klubo 
kongresas. 

Šiame suvažiavime bus 
patvirtintas naujas pasaulinės 
rašytojų organizacijos pirmi
ninkas, britų dramaturgas Ro-
nald Harwood, kuris pakeis iki 
šiol t a s pareigas ėjusį vengrų 
romanistą Gyorgy Konrad. 
Naujasis pirmininkas yra pasi-

Buvusioje Sovietų Sąjungoje 
kalinamųjų rašytojų komitetas 
daugiausia dėmesio skiria Vidu
rio Azijai. Komunistams vėl 
perėmus valdžią Tadžikistane, 
bematant už grotų atsidūrė 
būrys poetų ir žurnalistų. Pana
ši padėtis ir Uzbekistane. Kitur 
— daugiausia pavieniai atvejai. 
Rusijoje du mokslininkai buvo 
areštuoti už straipsnį, kuriame 
jie tvirtino, jog jų salyje ir toliau 
gaminami cheminiai ginklai. 
Kaimyninėje Baltarusijoje rašy
tojai Svetlanai Aleksejevič 
iškelta byla už romaną ir pjesę 
„Broliai Zinky" apie karą Afga
nistane; į teismą ją patraukė 
buvusios sovietų armijos karei
vių motinos. 

I Tarptautinio PEN duris bel-

Būsimięji lituanistinių mokyklų mokytojai, užbaigę mokslo metus Pedagoginiame lituanistikos 
institute Čikagos Jaunimo centre. Naujieji mokslo metai institute prasideda rugsėjo 11d. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

ryzęs sugrąžinti balsą mūzoms, džiasi ir neseniai susikūrę nauji 
per daug į politiką susitelkusį centrai. Bosnijos-Herzegovinos 

NETVARKA GRŪDŲ 
PRIĖMIMO PUNKTUOSE 

kiančias katalikų organizacijas 
ir sąjūdžius, jis pažymėjo, jog kai 
kurios naujos katalikų grupės 
pernelyg lengvai pasiduoda 
emocijoms, kartais sukeldamos 
pavojų Bažnyčios reputacijai. 
Bažnyčiai šiandien reikalingi 
rimti, tvirti judėjimai, pasakė 
Telšių ganytojas. Kaip pa
vyzdį jis nurodė ateitininkų 
organizaciją. 

POPIEŽIAUS SVEIKATA 
GERA 

Vatikanas patenkintas popie
žiaus medicininio tyrimo rezul
tatais, atliktais liepos 2 d. 
Romos Gemelli klinikoje. Vati
kano radijas pranešė, jog tyri
mai pašalinę visas abejones po
piežiaus sveikatos būkle. Vati
kano atstovas spaudai Joaąuin 
Navarro-Valls informavo, kad 
tyrimai išsklaidė bet kokius įta
rimus apie „piktybinį procesą". 
Teigiami sveikatos patikrinimo 
rezultatai „suteikė absoliutų 
tiknumą, kad popiežius, Dievo 
valia, pilnutinai įvykdys šiais 
metais numatytą programą". 

PEN klubą sugrąžinti į litera
tūrą. Bet, pažvelgus į konfe
rencijos darbotvarkę, atrodo, 
kad mūzas vėl nustelbs ginkų 
triukšmas ir politinės aistros. 

Štai pagrindinės suvažia
vimui pasiūlytųjų rezoliucijų 
temos: žurnalistų bei rašytojų 
įkalinimas ir žudymas Turkijoje 
(kur daugiausia nukenčia kur
dai), Irane, Kinijoje, Burmoje, 
Meksikoje ir Peru. Cenzūra Li
bane. Kultūrinių paminklų nai
kinimas Kalnų Karabache. 
Moldovos PEN centro atsi
šaukimas, kuriame šaukiamasi 
pasaulio pagalbos sustabdyti 
rusų ir buvusių komunistų tero
rą vadinamoje Trans-Dniestri-
joje. Tačiau daugiausia rezoliu
cijų kalba apie padėtį buvusioje 
Jugoslavijoje, beveik išimtinai 
smerkdamos Serbijos veiksmus. 
Tai, be abejo, bus karščiausia 
Kongreso tema. 

Pasaulis labai pasikeitė, bet 
PEN Kalinamųjų rašytojų 
komitetas tebeturi apsčiai dar
bo. Dar neseniai gynęs persekio
jamus lietuvių savilaidininkus, 
žurnalistus bei rašytous, šis 
komitetas vos bespėja registruo
ti dabar už grotų grūdamus au
torius. Prieš šešerius metus dau
giausia rašytojų buvo kalinama 
Vietname, Turkijoje, ir Sovietų 
Sąjungoje. Šiandien padėtis Viet
name ir Turkijoje nepasikeitusi; 
Sovietų Sąjungos nebėra, bet jos 
vietą užėmė komunistinė Kinija. 
Nuo jų daug neatsilieka ir Ku
ba, nors pasaulio viešosios 
nuomonės spaudimas neseniai 
privertė Castro vyriausybę 
paleist i šešis kal inamus 
rašytojus. 

centras pasižada, nepaisant 
agresijos ir karo, ginti „laisvės 
idealus savo daugiatautėje ir 
daugiakultūrinėje visuo
menėje". Prašymus priimti į 
pasaulinę rašytojų organizaciją 
taip pat padavė Kazakstano, 
Kirgizstano ir Turkmenistano 
rašytojai, kurių individualūs 
centrai greičiausiai pakeis da
bartinį Vidurio Azijos PEN 
centrą. 

PEN kongrese iškils ir 
kalbos klausimas. 20 literatų, 
pasirinkę Esperanto kalbą kaip 
savo kūrybos išraiškos prie
monę, pasiskelbė įkūrę Espe
ranto PEN centrą. Mes, išsi
barstę po visą Europą, rašo jidiš 
PEN klubas, tors , jidiš jau 
praeities-kalba, o Esperanto — 
ateities". Kažit, ar tas Espe
ranto centras bus priimtas, nes 
iki šiol PEN pripažino tik gyvą
sias, organiškąsias kalbas 
(įskaitant ir jidiš), o ne dirb
tinąsias, nors jos ir būtų sudurs
tytos su geriausiomis in
tencijomis, kaip Esperanto. 

O kas kongrese atstovaus 
Lietuvai? Čia pasaka paliūd-
nėja. Kol kas į Santiago de 
Compostela nesiruošia vykti nė 
vienas lietuvis iš Lietuvos ar iš 
Amerikos. Tokie kongresai 
teikia nepaprastą progą garsinti 
Lietuvos vardą, šviesti meninį 
bei intelektualinį elitą apie jos 
padėtį, megzti naudingus ryšius 
ir pažvejoti medžiaginės para
mos. Ar ne apie tokias progas 
svajodavome dar prieš Lietuvos 
nepriklausomybę? Kodėl tad ne 
rugsėjį, garsiojoje stebuklavie-
tėje, Galicijos sostinėje? At
sakymas labai paprastas — ste-

Derliaus nuėmimas ir jo 
supylimas į aruodus yra svar
biausias žemės ūkio uždavinys. 
Nuo jo priklauso ūkininko pa
jamos ir krašto ekonominė 
gerovė. 

Dabartiniai Lietuvos žemdir
bių aruodai yra grūdų priėmimo 
punktai. I juos suvežami kom
bainų nupjauti ir iškulti grūdai 
tiesiai iš laukų, kol saulutė 
šviečia ir išdžiovina šių metų 
lietingos vasaros permirktus 
javus. 

Bet derliaus sudorojimas nėra 
didžioji žemdirbio problema šių 
dienų Lietuvoje, kaip kad rašo 
Antanas Anskaitis „Lietuvos 
aide" (1993.08.17). Didžioji prob
lema yra brangaus javapjūties 
laiko praradimas, valandas, 
dienas bestovint eilėse prie 
grūdų priėmimo punktų. 

„Eilės — blogo darbo organi
zavimo ženklas. Pastovėję eilėje 
10-15 minučių, pradedame ner-
vintis.Todėl tik stebėtis galime 
geležine žemdirbių kantrybe. Su 
dideliu vargu nuo lietaus per
mirktoje dirvoje nuėmę derlių, 
skuba vežti grūdus į priėmimo 
punktus, kad išvalytų, padžio
vintų, už darbą ir derlių sumo
kėtų. 

...Penktadienio pavakarė. Prie 
Vievio valstybinės grūdų perdir
bimo įmonės — vos ne puskilo
metrio eilė. Sunkvežimiai su ru
giais , kviečiais, miežiais. 
Sunkių grūdų pripilti sunkveži
miai. Vieni vairuotojai šneku
čiuojasi, rūko, kiti trumpina 
laiką snausdami. Sunkiai juda 

buklas neįvyko, lietuvių PEN 
centro iždas visiškai, begėdiškai 
tuščias. 

eilė. Kaišiadorių rajono Liu-
tonių žemės ūkio bendrovės 
vairuotojas A. Morkūnas: 

— Šiandien atvažiavau antrą 
kartą. Ryte eilėje laukiau tris 
valandas, dabar, matyt, ir 
penkių neužteks... 

Trakų rajono Ausieniškių že
mės ūkio bendrovės vairuotojas 
V. Petkevičius: 

— Neblogai užderėjo. Iš hek
taro prikuliam 25-30 centnerių. 
Tik su grūdų išvežimu vargs
tam. Vakar eilėje stovėjau še
šias valandas, šiandien — vėl 
tas pat. 

Kaišiadorių rajono Žaslių apy
linkės ūkininko Vytauto Graže-
lio sūnus Dainius į rugių lauką 
įvairavo kombainą „Don". Per 
45 minutes pripildė pilną 
bunkerį grūdų. Tėvas tas 4,5 
tonas išvežė į Vievį, grįžo tik po 
keturių valandų. Galingas kom
bainas būtų prastovėjęs brangų 
giedros laiką. Gerai, kad kai
mynas paprašė — nurėžė jo 
arus. Apie nuostolius važinėjant 
iš lauko j lauką nekalbėsim. 

Vievio įmonėje yra trys grūdų 
priėmimo linijos. Tą popietę dir
bo tik viena. Kam skubėti — 
javapjūtė Rytų Lietuvoje tik 
įsbėgėja — kai eilė nutįs pora ki 
lometrų. tada galvos. 

Išpylę grūdus, vairuotojai 
gauna dokumentą, kvitą ne kvi
tą, o rusiškai ..drukavotą" 
blanką, vadinamą ..perečenj". 
Tad tame perečenyje pažymėtas 
grūdų svoris ir... daugiau nieko. 
Neaišku, nei koks drėgnumas, 
nei šiukšlingumas. Sako. kom
piuteris po savaitės praneš. 
Ūkininkai šaiposi, jeigu kom
piuteris turi skaičiuoti visą 

savaitę, tai kas garantuos, kad 
jis neapskaičiuos taip, kaip jo 
galvelei bus patogiau. Dar 
neteko girdėti, kad kompiu
teriai skaičiuotų žemdirbių 
naudai. O apie tai, kad už par
duotus grūdus kaimo žmonėms 
reikia kapeikų, atsiprašau, litų, 
grudų perdirbimo įmonių kom
piuteriai išvis nekvaršina savo 
elektroninės smegeninės. Nes 
žemdirbių tūkstančiai, dau
guma ūkininkų savo sandėlių 
dar neturi, niekur jie nesidės, 
veš į tas įmones, kepures nusi
ėmę lenksis kompiuteriams, 
kad teiktųsi nors litą kitą. 
Perečenj!" 

Neseniai grūdų produktais ir 
mėsa maitinusi Leningradą ir 
Maskvą, dabar Lietuva impor
tuoja grūdus iš užsienio. Kodėl 
taip yra — parodo šis grūdų 
primėmimo vaizdelis, greta kitų 
nepaminėtų priežasčių, pavel
dėtų iš komunistinės sistemos. 
Pats laikas šią „paveldą" 
išmesti ten, iš kur ji atėjo, ir 
Lietuvos derliui grąžinti pri
deramą dėmesį bei pareigin
gumą. 

Br. J . 

Jei nori užregistruoti 
automobilį... 

Lietuvoje žmogus, sumanęs 
priregistruoti mašiną, susiduria 
su didžiule problema: Vilniuje, 
norint atstovėti visas eiles ir 
priregistruoti automobilį, tenka 
laukti 3-4 dienas, o Šiauliuose 
dar gražiau — užrašo į eilę ir 
pasako: „Ateikite spalio mėne
sį". Na, o jeigu nori šią pro
cedūrą atlikti greitai, vos ne 
oficialiai sakoma: duokite 100 
dolerių kyšį, ir jūsų automobilis 
bus priregistruotas per 20 mi
nučių. 

TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 
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Spalio 30-ąją, Politinio kalinio dieną, du 
ukrainiečiai ir aš paskelbiame bado streiką Taip 
solidarizuojamės su visų lagerių draugais. Jie irgi 
šiandieną badauja. Parašau pareiškimą Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos prezidiumui ir TSRS komunis
tų partijos centro komitetui. Lietuviškai. Valdžia laksto 
ir vis klausinėja, ką aš čia parašiau. Ar nėra ko apie 
lagerį? Ukrainiečiai badavo vieną dieną. Vienas jų, 
Kuzma Matvijukas, visai silpnas. Įrengimas, prie ku
rio dirbo, nutraukė pirštus. 

Badavimo laiko neapribojau. Pirmą dieną noriu 
valgyti. Sunku alkanam užmigti. Antrą dieną jau 

— Girdėjau, badavot vieną dieną? — neslepia 
pašaipos. 

— Badauju ir šiandieną. 
— Koks tikslas? Niekas juk nežino. 
— Gal nežino, o gal žino. 
Jo veide — susirūpinimas. Tuo reiki baigti — 

galvoju. 
— Ką norėjote man pasakyti, majore? 
— Norėjau šiaip sau pasikalbėti. 
— Aš tokio noro neturiu. Leiskite eiti. 
— Ne. 
Tylime. 
— Kai išeisite į laisvę, būsiu jūsų viršininkas. 

Patariu būti sukalbamesniam. 
Kartoju: neturiu nieko bendro su KGB. Paleidžia.. 
Kol buvau ligoninėje, zonoje svečiavosi Trakimo. 

šiaip vadinamo Trochimu, a ts ivežta Lietuvos 
visuomenės delegacija. Sudarė ją poetas Keidošius ir 
ekonomistas Butkus. Poetas ir ekonomistas surinko 
senukus, pasakojo apie klestinčią tarybų Lietuvą. 

lengviau, o vakarop visai nieko. Trečią dieną truputį Tokioms delegacijoms nutikdavo keisčiausių istorijų 

• 1914 b i r ž e l i o 28 d . 
prasidėjo I pasaulinis karas, kai 
vienas serbas (dabartiniame Se-
rajave) nušovė Austrijos kuni
gaikštį Ferdinandą ir jo žmoną 
Sofiją. 

silpna, bet galva švari švari, ir galvoti lengva. 
Stengiuosi daug nejudėti. 

Trečią dieną po pietų kviečia mane į štabą 
Kabinete sėdi Zuiko ir dar vienas tipas. 
— Sėskite, Povilioni, — lietuviškai sako nepažįs

tamasis. — Esu majoras Trakimas, noriu su jumis pasi
šnekėti. Galite eiti, — mesteli jis Zuiko pusėn. 

Tas dingsta. 
— Tai štai koks jūs, Povilioni, — pagaliau prabyla. 

— Tai matai, kur atsidūręs. Su fašistais, žmogžudžiais 
kruvinomis rankomis. 

— Matau, — b* žiūriu į jo rankas, padėtas ant stalo. 
Jis supranta. Pasimuisto. Rankos jau ant kelių. 

Seniau atveždavo liaudies atstovus. Suvaryti į salę. 
kaliniai klausydavo, kokie jie žmogžudžiai, kraugeriai 
ir pan. Tuo ir baigdavosi. Kruščiovo laikais Lietuvos 

bus paleisti. Tačiau tokias delegacijas nelengva būdavo 
nusaugoti. Pakliūdavo į jas ir normalių žmonių. Kartą 
kelios aktorės pamiršo saugumiečių pasakojimus apie 
žmones, kurie, kad ir padorios išvaizdos, bet sužvėrėję, 
klastingi priešai. Pamiršo ir pravirko visų akivaizdoje. 
Kagėbistai tapo atsargesni. Nebevirkdė aktorių. Dele
gacijas sumažino: trys-penki žmonės, ir jau visi savi, 
patikimi. 

Buvo ir toks įvykis. Atvyko didžiulė delegacija. 
Kaip visada, taip ir šį kartą kvietėsi savo tautiečius 
po vieną į kabinetą. Paskui suvarė visus į salę. Švietė 
apie tarybų valdžios laimėjimus, o už laimėjimus laukė 
padėkų. Jas lagerio kagėbistas užsakydavo vietiniams 
šunims. Būdavo ir gėlių iš lagerio darželio. Niekas ir 
nenustebo, kai zekas su didžiule gėlių puokšte pakilo 
ant scenos. Padėkojo už vargą, paprašė priimti nuo tau
tiečių viską, ką jie čia, lageryje, turi gražiausio. Ir įteikė 
puokštę delegacijos vadovui. Šis iš karto pajuto, kad 
kažkas ne taip. Nuplėšė popierių. Rankoje liko puokš-

I tė iš spygliuotų vielų. Salėje kilo ovacijos, susijaudinęs 
kagėbistas dėliojo puokštę iš rankos į ranką, 
nežinodamas, ką su ja daryti. Padėka žmogui kainavo 
puse metų būro. 

Ligoninėje atsidūriau, žinoma, todėl, kad nesuga-
KGB pakeitė.taktiką. Atvykdavo didžiulės delegacijos dinčiau Keidošiaus ir Butkaus delegacijos darbo. Klau-
— artistai, menininkai, mokslininkai. Tonas visai ki 
toks. Mandagiai ir gražiai, saugumiečiams prižiūrint 
ir saugojant nuo pašalinių šnekų, nuo gyvenimo at; 
trūkę žmonės buvo įtikinėjami, kaip suklestėjo mū?ų 
tauta ir tėvynė, kokie visi laimingi. Kaliniai, kovodami 
prieš tokią gerą valdžią, žinoma, apsiskaičiavo. Bet jei 

siu Trochimo, kodėl jie neaplankė vargšų sergančiųjų. 
Per maža lietuvių! 

Ir oras niūrus, ir padorių žmonių stinga. Vaikščio
ju vienas p : • Vėlines taku tol, kol nuvaro gulti. 
Dangus juodas, žvaigždėtas. Toks ilgesys... Siela 
peršoku tvorą ir pasileidžiu pušų viršūnėmis. I namus. 

tik jie bus geri, jei rašys malonės prašymus, pasmerks Į Vakarus, kur net dangus, rodos, kažkuo mielesnis. 
draugus užsienyje, o taip pat, žinoma, ir mirusius pažįs
tamus, kažkodėl vis dar gerbiamus liaudies, tai gal ir (Bus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 

CLEVELAND, OH 

NAUJIESIEMS MOKSLO 
METAMS RUOŠIANTIS 

Šv. Kazimiero lituanistinė 
mokykla naujuosius mokslo 
metus pradės šeštadieni, rugsėjo 
18 dieną. Tėvai kviečiami at
vykti su savo vaikais, juos re
gistruoti ir pasilikti pasitari
mui. 

„Tėvynės garsai" savo pro
gramos pusvalandį skyrė 
mokslo metų pradžiai. PLB 
vicepirmininkė Milda Len
kauskienė pravedė šią pro
gramos dalį, skirtą jaunimui. 
Kalbėjo apie švietimą. Jaunieji 
klausytojai girdėjo liaudies 
pasaką „Eglė, žalčių karalienė". 

LIETUVOS VYČIAI 
„TĖVYNĖS GARSŲ" 

PROGRAMOJE 

Lietuvos Vyčiams skiriama 
dalis „Tėvynės garsų" radijo 
programos. Pirmoje programoje 
skambėjo Vyčių himnas, kalbėjo 
Clevelando kuopos pirm. Ri-
chard Marks, Aldona Stempu-
žienė papasakojo apie šią or
ganizaciją, ir naujienos iš Lietu
vos buvo perduotos anglų kalba. 

D. STANIŠKIENĖS 
PASKAITA ČIKAGOJE 

Dalia Staniškienė Atei
tininkų konferencijos Čikagoje 
programoje sekmadienį, rugsėjo 
5 d., Jaunimo centre skaitys 
paskaitą „Religinis, dvasinis 
gyvenimas". Dalia Staniškienė 
dažnai pavaduoja „Tėvynės gar
sų" redaktorę Aldoną Stempu-
žienę ir praveda literatūrinio 
pobūdžio radijo programas. 

PENSININKŲ SUĖJIMAS 

Clevelando Lietuvių pensi
ninkų klubo suėjimas ketvirta
dienį, rugsėjo 2 d., įvyko Lietu
vių namų viršutinėje salėje. 
Pensininkų klubo pirmininkas 
yra Jurgis Malskis. 

KLAIPĖDOJE 
ORGANIZUOS KLINIKA 

VAIKAMS 

Western Reserve universiteto 
odontologijos asistentas profeso
rius dr. John Di Stefano rr 
Gražina Kudukienė vyksta į 
Klaipėdą. Klaipėdoje jie padės 
organizuoti kliniką deformuotų 
veidų ištaisymui vaikams. Šį 
projektą finansuoja Clevelando 
ir Klaipėdos miestų seserystės 
programa. 

SUTUOKTUVĖS 
Rugpjūčio 28 d. Dievo Motinos 

Nuolatinės Pagalbos parapijos 
bažnyčioje susituokė Darius 
Mičiūdas su Arleen Rae. Darius 
į Clevelandą atsikėlė iš Detroi
to. Jis yra aktyvus ateitininkų 
organizacijos narys. Jaunave
džiams linkima laimingo 
gyvenimo. 

KLEVELANDIEČIŲ TALKA 
TEXAS LIETUVIAMS 

Rasa Šilėnaitė-White, Venice 
Grantham ir Litą Jovars, Lithu-
anians in Texas organizacijos 
San Antonio mieste vardu 
dėkoja Clevelando lietuviams už 
talką. Konkretūs talkininkai 
buvo šešiolika bendruomenės 
socialinio skyriaus moterų, ku
rios birželio mėnesį iškepė tūks
tanti medauninko širdelių. 
Virginija Juodišiūtė-Rubinski ir 

jos vyras Davė. kurie t a s 
širdeles rugpjūčio pradžioje 
nuvežė ir dirbo kartu su Texas 
lietuviais San Antonio tautybių 
festivalyje. 

Pulk. lt. Rasa Šilėnaitė yra 
rekonstruktyvios ir plastinės 
chirurgijos specialistė ir veda 
Lackland karo aviacijos bazėje 
šios chirurgijos skyrių. Prieš 
ketverius metus ji su vyru ir 
Venice Grantham, trečios kar
tos lietuvaite, nutarė dalyvauti 
šiame labai populiariame 
festivalyje. Jo metu jie atrado 
kelias dešimtis lietuvių kilmės 
žmonių, kur ie susibūrė į 
bendruomenę, pasivadinusią 
Lithuanians in Texas. Jau ket
veri metai šie žmonės ne tik 
atstovauja Lietuvai savo mies
to festivalyje, bet ir renkasi 
tarpusavyje susipažinti, kartu 
švęsti l ietuviškas taut ines 
šventes, aptarti savo bend
ruomenės ir Lietuvos reikalus, 
organizuoti šalpą Lietuvai ir 
pan. 

Už širdelių kepimą uždirbtus 
300 dolerių Clevelando moterys 
paaukojo Dievo Motinos bažny
čios stogų dengimo skolai 
mažinti. 

MIRĖ VERONIKA 
ANDRAŠIŪNIENĖ 

A.a. Veronka Andrašiūnienė 
mirė sulaukusi 93 metų am
žiaus. Paliko liūdinčią šeimą: 
dukterį Danutę Petronienę Det
roite, Danguolę, Genovaitę ir 
Janiną Lietuvoje, sūnų Algirdą 
Andrašiūną ir giminaitę Oną 
Mikulskienę. 

T. G. 

A.A. PRANAS KARALIUS 

„Dirvos" žiniomis, Sain Croix 
saloje (JAV Virgin salyne) s.m. 
rugpjūčio 18 d. mirė Pranas 
Karalius, sulaukęs 84 metų. 
Velionis paliko nepamirštamus 
prisiminimus Clevelando lietu
vių tarpe: dirbdamas lituanisti
nėse mokyklose, Lietuvių Bend
ruomenėje, vadovaudamas 
skautams. 1958 m. jo pastan
gomis ketvirtoji lietuvių skau
tų Tautinė stovykla Michigane 
praėjo su dideliu pasisekimu. Iš
vykęs pas sūnų Benediktą į 
Sain Croix dar ilgą laiką džiau
gėsi juostelėse įrašytomis ir jam 
persiunčiamomis „Tėvynės gar
sų" programomis. Liūdesyje 
liko žmona Gerda, sūnūs Bene
diktas ir Kornelijus, vaikaičiai 
Pranas, Maja ir Angelika bei 
brolis Kazys. 

^ 

BALSUOTOJŲ 
REGISTRACIJA 

CLASSIFIED GUIDE i ' 

„Dirvos" gegužinėje buvo smagu. Iš k. — Skrinskienė, Apanienė, Bublienė, Gedrienė, kun. G. 
Kijauskas, SJ, dr. Stankaitis, dr. Skrinska ir Karklius. 

Nuotr. VI. Bacevičius 

Ohio gyventojai, norintieji šį 
rudenį balsuoti rinkimuose, gali 
pradėti registracijos procesą, 
paskambindami telefonu 
1-800-753-8683. Iki šiol nesi-

registravę asmenys gaus paštu 
iš Ohio valstijos sekretoriaus 
Bob Taft įstaigos registracijos 
lapus. Reikia juos užpildyti ir 
grąžinti valstijos sekretoriui ar
ba vietinei rinkimų įstaigai 
• Board of Elections Office). 
Šiemet balsuotojų registracija 
baigiama spalio 4 d. Šis tele
fonas veiks š.m. rugsėjo 29 d. 

SEMINARAS TĖVAMS IR 
SENELIAMS 

National City Bankas globos 
nemokamą seminarą vaikų tė
vams ir seneliams tema: „Anks
tyvas finansinis planavimas 
universi te to studijoms". 
Seminaras bus pravestas 
Chanel High School patalpose, 
480 Northfield Rd., Bedford, 
Ohio, š.m. rugsėjo 14 d. nuo 7:00 
iki 9:00 vai. vakaro. Vietų 
skaičius yra ribotas. Regist
racijai skambinkite: 476-8891 
arba 575-3182. 

PARAPIJOS TARYBA 
RUOŠIASI RUDENS 

VEIKLAI 

Clevelando Šv. Jurgio parapi
jos taryba pradės rudens darbą 
posėdžiu parapijos salėje rugsėjo 
19 d., po 10:30 vai. šv. Mišių. 
Sekančių Tarybos narių ka
dencija baigsis š.m. gruodžio 31 
d.: Antano Bacevičiaus, Sr., 
Algirdo Matulionio, Onos Gri-
gonytės, Marijos Trainauskaitės 
ir Jono Misevičiaus. Parapiečiai 
rugsėjo mėnesį yra kviečiami 
siūlyti kandidatus Tarybai 
papildyti. 

G. Juškėnas 

HOT SPRINGS, AR 

RETĖJAME... 

Liūdnas reiškinys, bet pensi
ninku gretos retėja mūsų gyven
vietėje. Per porą savaičių ne
tekome dviejų mielų tautiečių, 
mirties angelas išsivedė juos į 
Amžinąją Tėvynę. Poeto Rilke's 
žodžiais tariant; „mums atrodo, 
kad praeina metai... iš tiesų pra
einame tik mes..." 

A.a. Jonas Sirutis 

Š.m. liepos 31 dieną, vėžio 
ligos išvargintas, Jonas Sirutis 

„Dirvai" remti gegužinėje bendradarbiai ir rėmėjai. Iš k. - Aldona 
Stempužienė, „Tėvynės garsų" radijo programos vedėja. Rūta Šakienė, Los 
Angeles „Dirvos" bendradarbe \r kelių lietuviškų laikraščių bendradarbis 
Juozas Žygas. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

užbaigė savo žemiškąją kelionę. 
Jis gimė 1914 m. kovo 23-čią 
Šimonių kaime. Pasvalio vals
čiuje, Biržų apskrityje. Vokie
tijoje gyveno Hanau stovykloje. 
Išvyko į Angliją, vėl iau į 
Ameriką. Pagyvenęs Clevelan-
de, persikėlė į Čikagą, o 
gyvenimo saulėlydį praleido 
Hot Springs, Arkansas. Buvo 
darbštus ir nagingas žmogus, 
net ir pensijos a m ž i a u s , 
sulaukęs, darbavosi prie namų 
statybos, padėdavo ir kitiems, 
kurie į jį kreipdavosi. Prieš porą 
metų, kol dar jautėsi, lankėsi 
Lietuvoje ir pasimatė su gimi
nėmis pirmą kartą po pasitrau
kimo į Vakarus. Po religinių 
apeigų Hot Springs vietovėje, 
velionio palaikai buvo išvežti į 
Čikagą ir palaidoti Lietuvių 
Tautinėse kapinėse. Liūdesy 
liko žmona Irena Šukytė Siru
tienė, o giminės Lietuvoje. 

A.a. Zenonas Tamošauskas 
Rugpjūčio 16-tą vietos ligoni

nėje po trumpos ligos~mirė Ze
nonas Tamošauskąs? 84 metų 
amžiaus, gimęs Mažeikių 
apskrity, Ylakių valsčiuje. 
Lietuvoje buvo Vidaus reikalų 
ministerijos tarnautojas. Atsi
dūrus už Tėvynės ribų, teko 
griebtis kitokio užsiėmimo — 
dirbo dailidės darbą prie sta
tybų. Gyveno Montrealyje, Los 
Angeles ir galiausiai Hot 
Springs, Arkansas. Turėjo taik
laus humoro gyslelę ir dažnai 
mūsų pobūviuose išgirsdavome 
jo satyrinių kūrinėlių. Zenonas 
keletą savaičių viešėjo Lietu
voje, o šiemet balandžio pabai
goj jį aplankė iš Lietuvos brolio 
sūnus Bronius Tamašauskas, 
operos solistas, po „Normos" 
gastrolių Čikagoje, planuo
damas ir kitais metais pasima
tyti. Deja, šių metų pasima
tymas buvo jų paskutinis. 

Po šermenų Cross Funeral 
Home ir šv. Mišių St. Mary 
katalikų bažnyčioje, velionis 
palaidotas vietos Crestview 
kapinėse, lietuvių sekcijoje. Liū
desy liko žmona Ona Bartašytė 
Tamošauskienė, Lietuvoje sesuo 
Liudvika ir kiti giminės, Sibire 
brolis Juozas. 

LB APYLINKĖS VEIKLA 

Tautos šventę švęsime rugsėjo 
12-tą dieną. Po iškilmingų šv. 

Mišių Lietuvių Bendruomenės 
valdyba kviečia visus į vienuo
lyno St. Michaels mokyklos 
salę, kur bus trumpa programa 
— minėjimas, užkandžiai ir pa
bendravimas. 

Rugsėjo 23 dieną, 12 vai. 
Family parke Lietuvių Bend
ruomenės gegužinė rudenė
jančioje gamtoje. Valdyba prašo 
dovanų laimėjimų paskirs
tymui, kuris visada įdomiai 
praeina ir papildo pratuštėjusį 
valdybos iždą. 

Pirmininke Regina Sabaliū-
nienė ragina susimokėti nario 
mokestį; jį galima įteikti sekma
dieniais prie bažnyčios iždi
ninkei Frinai Žeruolienei. 

KELIAUTOJAI 

Šv. Tėvo lankymosi metu 

Lietuvoje bus daug turistų. Iš 
Hot Springs išskrido į tas is
torines iškilmes Stasė Jucienė 
su dukra Jūrate Bukauskiene. 
Prie jų prisijungė kiti S. Jucie
nės vaikai — dr. Diana Jučas, 
dr. Jonas Jučas iš EI Dorado, 
AR, ir dr. Kastytis Jučas iš 
Čikagos. 

Hot Springs gyventojas, senu
kas Petras Deveikis, 92 m. 
amžiaus, išvyko į Lietuvą 
nuolatiniam apsigyvenimui. 
Kelionėje jį lydėjo iš Lietuvos 
atvykusi dukraitė Aldona Vai
čiulienė. Vilniuje gyvena P. De-
veikio dvi dukterys. 

Frinos ir Leono Žėruolių 
duktė Vida su savo sūnumi, 
praleidusi vasaros atostogas pas 
tėvus, grįžo atgal į Angliją. 

Salomėja Šmaižienė 

BEDARBIAI LIETUVOJE 

Š.m. liepos mėn. pabaigoje 
Lietuvoje buvo įregistruoti 
32,936 bedarbiai, iš jų - 18,145 
moterys. Prieš mėnesį buvo 
23,711 bedarbių, arba 694 
mažiau, kaip skelbia Lietuvos 
darbo birža („Kauno diena", 
1993.VIII.5). Liepos mėnesį 
išmokėta 687,014 litų bedarbio 
pašalpų, kas sudaro 20 litų 86 
centus vidurkį asmeniui per 
mėnesį. 

Pagal Lietuvos darbo biržos 
duomenis, liepos pabaigoje buvo 
5,383 laisvos darbo vietos, iš jų 
4,512 — eiliniams darbinin
kams. Deja, beveik pusė bedar
bių priklauso tarnautojų kate
gorijai. Jų dalis neturi pagei
daujamų aukštos kvalifikacijos 
specialybių, o darbininkais būti 
nenori. Dalis darbų reikalauja 
pakeisti gyvenamą vietą, kas 
labai sunku dėl butų stokos. O 
tam tikra dalis bedarbių iš viso 
pastovaus darbo nenori, išnau
doja daugiausia pusmetį moka
mą bedarbio pašalpą ir verčiasi 
įvairiausia privačia prekyba ar
ba „reketu". 

Br.J. 

TTISCE LLANEOUS RtAL ESTATE 

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

FRANK ZAPOUS 
3208 Vi Wast »5th Straat 

Tai. — (708) 424-8654 
(312) 581 -M54 

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 

Maloni Ir d rab t t l moteris, ieško 
nuoširdaus gyvenimo draugo, vyresnio 
amžiaus. Skambinti: tel. 

312-436-4943 Gina. 

Movlng—Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis: 
Gediminą*: tai. 312-925-4331 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 588-5950 
(708) 425-7101 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
' MLS Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
» Apartmentus ir Žeme 
• Pensininkams Nuolaida. 

HELP VVANTED 

Valymo darbas 
laikoma moterį* varyti namus bei 
rastines. Alga nemažesne, kaip $310 iki 
$370 per sav. Reikia gyventi Chicagos 
priemiestyje. Kambarys bus parūpintas. 

Skambinti: 1-708-393-3999 

r KMIECIK REALTORS( 
O l l 7922 S. Pulaski Rd 
• " • 4365 S. Archer Ave 

DANUTĖ MAYER 
284-1S00 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p/ofesionali-ai, sąžiningai ir 
jismeni&ai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

BALTIC INFORMATION. 
Pagaliau — „Baltic In format ion" Baltijos valstybių verslo 

įmonių informacinė knyga jau č ia ! „Bal t ic Informat . m " — 
geriausias informacijos šalt inis — versl ininkų ir kel iautojų 
Bibl i ja. Arti 300 puslapių te is inga, naujausia informaci ja 
ap ima Lietuvą, Latviją, Estiją ir Kaliningrado sritį, pal iesdama 
šiuos punktus; 

* Pilnas verslo įmonių sąrašas (kontaktai, tel/fax nu 
meriai) 

* Patarnavimai: viešbučiai, restoranai, i šnuomojami 
automobil iai, transportacija, smulkioj i prekyba, komu
nikacija 

* Teatrai, muziejai, sportas, įvair ios pramogos 
* Valdžios įstaigos 
* Švietimo įstaigos 
* Įvairios žinybos 

Jeigu domitės Baltijos kraštais, verslo ga l imybėmis , 
arba pageidaujate tikslios informaci jos, užsisakykite , ,Balt ic 
In format ion" . Knyga kompakt iška, patogi vartot i kel iaujant . 

$ 2 8 čekį arba pašto perlaidą (money order) išrašyki te; 
„ N e w Hor izons Trading N e t w o r k " ir siųskite: Ba l t ic 
In fo rmat ion , N e w Hor izon T r a d i n g N e t w o r k , 3 3 0 
M c K i n l e y T e r r a c e , C e n t e r p o r t , N.Y. 1 1 7 2 1 ; t o l . 
8 0 0 - 2 5 5 - 6 4 8 6 . 

Kviečiame verslininkus skelbt is „Ba l t ic Informat ion 
Business Directory". Informacijai ap ie reklamų kainas kre ip
kitės į mūsų įstaigą. 

• Mirus Vokietijoje pre 
zidentui Paul von Hinderburg, 
Adolfas Hitleris perėmė valdžią 
į savo rankas 1934 m. rugpjūčio 
2 d. tk 

K • L • U • B • A • S 

2515W69St (312) 737-KLUB 
Po Vasaros Atostogų Vėl Atidaromas 
PENKTADIENĮ - RUGSĖJO 10 - 8 v.v. 

Vyks Diskoteka Kviečiami Visi 
DARBO DIENOS: PENKTADIENI 8 -2 ŠEŠTADIENI: 8 -3 

INTERNATIONAL 
v _ 

TRAVEL CONSULTANTS J J a l i U l P 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

C A R G O — siunčiame oro linija 

„ Ž A I B A S " _ virš 10 skirtingų paketų pasir inkimas su garantuotu pristatymu į n a m u s 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9 5 2 3 S o u t h 791h Avenue 
H i c k o r y Hil ls, I l l ino is 6 0 4 5 7 
T e l . 7 0 8 - 4 3 0 - 7 2 7 2 

223 Kalvarijų gatvė 
Vilnius. Uotuva 

Tdafonal: 77-7«-»7 Ir 77-S3-S2 

v;;:,/-
I H V 

D0H1 SPEND IT AIL SAVE SOMfc A I 

MUTUAL ? e ^ / SAVINGS 
ANP IOAN A:',SCX IATK)N 

tCtetl ond S t > p * ' v v * 1 hy tfi!> l)nil<v) Sloli'S ( įovr ts imont « f l t M » D 

lOfoevFOtr. 2212 W CERMAK ROAD • CHKIAGO. III INC »S 60608 PHONE (312) 847 7747 



KALBOS KULTŪRA 
Redaguoja J u o z a s V a i š n y s , S J 

Pasiekti ar atsiekti? 

Kuo keistesnis žodis a r posa
kis, tuo labiau jis pl inta ir įsi
gali. Taip galima pasakyti apie 
kiekvieną piktžolę. Taip yra ir 
su tuo nelaimingu žodžiu at
siekti . Paprasti žmonės jo be
veik nevartoja, bet t a r p inteli
gentijos jis labai įsigalėjęs. 
Spaudoje ar paskaitose nuolat 
s k a i t o m e a r g i rd ime : J i s 
a ts iekė (= pasiekė) didel ių 
laimėjimų. Jeigu nori ko nors 
atsiekti (= pasiekti), turi nuo
širdžiai stengtis. Nepriklau
somybė buvo didelis m ū s ų 
tautos atsiekimas (= pasieki
mas , laimėjimas). Tuos žodžius 
atsiekti ir atsiekimai kiek
vienas gali be jokio sąžinės 
graužimo išbraukti iš savo kas
dieninio žodyno. Jie v is iškai 
nevartotini! Jeigu jau kas labai 
nori, tai gal galėtų surast i t i k 
vieną išimtį. Būtų gal ima ta ip 
pasakyti; „Siekiau, s iekiau 
v i somis jėgomis, b e t jok iu 
b ū d u negalėjau iki to ta ško 
atsiekti , turbūt b u v o p e r 
t r u m p o s rankos". Tai t i k 
tokia prasme atsiekti galėtų 
būt i vartojamas. 

Kadangi tas priešdėlis at-, pa
vartotas anksčiau minėtuose 
sakiniuose, atrodo, esąs ru
siškos kilmės, tai supran tama, 
kad pirmiau Lietuvoje jis dar la
biau buvo paplitęs, negu čia, 
išeivijoje. Lietuvoje buvo privisę 
tokių netaisyklingų pasakymų: 
atpenėti kiaules, a tredaguo-
ti straipsnį, atsiekti laimė
j imų, atlieti detalę... Tai y ra 
rusų kalbos priešdėlio perkė
l imas į lietuvių kalbą. Kiekvie
nas svetimų kalbų nepaveiktas 

lietuvis m i n ė t u s posakius ta ip 
nusakytų : n u p e n ė t i k iaules , 
s u r e d a g u o t i s tra ipsni , pa
siekti l a i m ė j i m ų , išlieti a rba 
nulieti de ta lę . Tokiais atvejais 
priešdėlis at- l ie tuvių kalboje 
reiškia g r įž tamą veiksmą, tad 
tuos p a s a k y m u s reikėtų supras
t i t a i p , k a d k i a u l ė s buvo 
nupenėtos , pa sku i sulyso, ta i 
reikėjo j a s vėl a tpenėt i ; straips
nis buvo blogai suredaguotas , 
tad reikėjo jį a t redaguot i ir t .t . 

Tuos „ a t s i e k i m u s " visuomet 
ta i sydavo ir Jab lonsk i s (žr. 
Rinkt in ia i raš ta i , II t., 303 psl.). 

N u m a t y t i ir pramatyt i 

Šie d u veiksmažodžiai dau
gelio y r a maišomi , nors jų 
r e ikšmė y r a ski r t inga . Prama
tyti re i šk ia praregėti , pradėti 
matyt i , p r o k ą nors matyti , 
pvz.: Į v y k o s t e b u k l a s — li
gonis t u o j p r a m a t ė (prare
gėjo). K a č i u k a i g imsta akli, 
bet p o k e l i ų d i e n ų p r a m a t o 
(praregi) . N o r s tas l a n g a s la
bai n e š v a r u s , be t v i s t i ek 
b u v o g a l i m a š ia ip ta ip pro jį 
pramatyt i . 

Bet šis žodis negali būt i var
tojamas tok ia prasme, kaip žo
dis numatyt i , t.y. ką nors žinoti 
iš a n k s t o , numatyt i , nujaus
ti, p r a n a š a u t i . Tad veiksmažo
dis p r a m a t y t i būtų pavar to tas 
ne ta i syk l inga i tokiuose saki
niuose: J a u y r a p r a m a t y t o s 
(= n u m a t y t o s ) v i so s ate inan
čių m e t ų i š la idos . A š gera i 
p r a m a č i a u (= n u m a č i a u ) , 
k a d t a i p į v y k s . J o k i u b ū d u 
n e b u v o g a l i m a pramatyt i (= 
numaty t i , nujaust i , atspėti) , 
k u r i u o k e l i u j i s p a s u k s . 

LAIŠKAI 
VADINKIME TIKRAISIAIS 

VARDAIS 

Daugybės straipsnių autorių 
nuomone, išeivijos santykiuose 
su dabartine Lietuvos valdžia 
atsiradę daug „plyšių". Mums 
t ikrai negali patikti, kad, t ik 
perėmę valdžią, jie nu t r aukė 
radijo laidas lietuviams užsie
nyje, kad siunčiamiems Lietu
von siuntiniams uždėjo didžiu
lius muitus, kad vėl pradėjo il
gai keliauti, ar ir visai pradingti 
laiškai, kad Lietuvon vykstan
t iems lietuviams įvedė vizas, o 
ten nuvykus, iš „užsieniečių" 
lupamas keleriopai didesnis mo
kestis už viešbučius bei paslau
gas, kad okupacijos užneštiems 
atėjūnams, kėgėbistams 1 moda
ma pilietybė, o mums — ne, kad 
tarpe „savų" dalindamiesi (ap-
siprivatizuodami) j ie plėšia jau 
merdėjančią Lietuvą, ir t.t . 

Norėdami tuos „ p l y š i u s " 
lopyti, tur ime pastebėti ir savo 
daromas klaidas. O viena yra ta, 
kad spaudoje ir ki tur , rašydami 
valdžios atstovo pavardę, nieka
da nepridedame pagrindinių ir 
svarbiausių titulų. Jau vien dėl 
to gali net ir užsibaigti, nes 
lieka nepilnai pasakytas as
mens dydis, užimama padėt is 
bei vaidmuo visuomenėje. 

Kaip pas tovus l a ik rašč io 
skaitytojas, siūlau visais atve
jais, rašant partijos ir valstybės 
veikėjų pavardes, nesi tenkint i , 
pridedant tik laikinus asmens 
titulus, o pirmiausia užrašyti 
svarbiausius ir pastovius — 
vaidmen) partijoje. Taigi, ateity
je būtų tikslinga rašyti maž
daug taip: Algirdas Brazauskas, 
partijos pirmasis sekretorius, 
respublikos prezidentas; (Tai 
kas, kad sekretoriavimą laiki
nai perleidęs savo pavaduotojui, 
užtai partijos veikloje tu r i , toli 
gražu, ne kuklaus patarėjo bal
są), arba: Adolfas Šleževičius, 
partijos pirmasis sekretorius. 

DRAUGAS, penktadienis , 1993 m. rugsėjo mėn. 3 d. 

A.tA. 
Solistei 

PRUDENCIJAI JOKUBAUSKIENEI 
m i r u s , j o s vyrą, mūsų mielą nar į , STASĮ J O K U -
B A U S K Ą ir jo šeimą, bei k i tus a r t imuos ius , nuošir
dž ia i už jaučiame ir ka r tu l iūdime 

„DIRVA" investavimo draugai : 
Abromaičiai Ona ir Petras 
Binkiai Birutė ir Gedeminas 
Briedžiai Elena ir Stays 
Kubilius Jonas 
Lapai Vilhelmina ir Edvardas 
Mildažiai Roma ir Jonas 
Šulaičiai Aldona ir Juozas 
Varankai Elena ir Tadas 
Zitkienė Halina 

Pulkelis poilsiautojų Pasaulio lietuvių centre gegužinėje, įvykusioje liepos 25 d. Lemonte. I 
gegužinę atsilankė ir Illinois gubernatoriaus Jim Edgar etninių reikalų įstaigos vedėja Pat 
Michalski (stovi II eil., antroji iš kairės), su .yru Harry (pirmasis iš kairės). 

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 

premjeras; Česlovas Ju r šėnas , 
partijos CK ins t ruktor ius , Lie
tuvos respubl ikos seimo pirmi
n inkas . 

Kurios partijos veikėjai, nuro
dyti ne re ik tų , nes visi tai pui
kiai žino. O ta ip , juodu a n t 
ba l to" su raš ius , iš kar to visi 
daba r t inės valdžios žingsniai 
taps suprantamesnia is . Bus vis
kas a i šku . Senia i la ikas reiški
nius vad in t i t ik ra i s vardais . 
Tur ime apsispręst i su kuom 
glais tyt i „p lyš ius" — su LDDP. 
ar su l ikus ia i s žmonėmis. Ko
munis tų a p a r a t a s visada siuto, 
kad absoliut i išeivijos dauguma 
yra pr ieš okupaciją, prieš impe
riją, kad e i n a m su Lietuva kar
tu. 

B r o n i u s Maknickas , 
Los Angeles, CA 

B Ū K I M E VIENINGI 

E s u trečios kar tos Amerikos 
l i e t u v i s . N o r s n i e k a d o s 
L i e t u v o s n e s u m a t ę s ir 
ne turė jau progos lietuvių kalbą 
gerai i šmokt i , bet Lietuvą ir 
savo k i lmę labai gerbiu. 

M a n t i k r a s s tebuklas, kad 
Lie tuva galų gale nepriklau
soma ir la isva. Ska i t an t apie 
Lietuvą, m a n dingtelėjo kelios 
min tys . Jos nė ra naujos ir gal 
menkos ver tės , bet m a n būtų 
ma lonu su „Draugo" skaity
tojais pasidalyt i : 

Visi t ik r i l ietuviai tu r i dirbti 
dėl Lie tuvos gerovės be sava
n a u d i š k u m o . Dabar yra la ikas , 
k a d l ie tuvia i visur bū tų va ika i 
tos didvyrių žemės. 

Su kaimynais , ypač lenkais ir, 
ž inoma, rusa i s , l ietuviai tu r i 
de rė t i s labai , labai a t sarg ia i ir 
tv i r ta i . Dabar nebėra vietos silp 
nybei , okupacijoms ar u l t ima 
t u m a m s . Lie tuvos p r i e š a m s 
n e d u o k i m e nė vieno colio jos 
šven tos žemės! 

Lie tuvos mažumos yra lai
mingos , nes jos gyvena demo
kra t i škoje valstybėje. Bet jei 
l i e tuv ių ka lba ir iš t ikimybė 
Lie tuvai y ra jiems nepri imtina. 

Kata l ikų bažnyčia Lietuvoje 
negali būt i tokia, kokia yra 
JAV-ėse, bet s t ipri ir vadovau
jant i kovoje prieš komunizmo 
nuodus. 

Lietuvai re ik ia labai efekty
vios kar iuomenės . 

Priešo įsibrovimas į kraštą 
tur i j a m brangia i kainuoti . 
Mažas k raš t a s nebūtinai turi 
būti bejėgis. Čia pavyzdys yra 
Izraelis. 

Lietuvos išlaisvinimas mums 
daug džiaugsmo suteikė, ir tas 
džiaugsmas tu r i būti begalinis. 
Visų rūšių išdavikai ir silp
nuoliai gali jį vėl iš mūsų atim
ti ir Lietuvą, visų pasaulio lietu
vių tėvynę, parduoti. To tai 
nebus! 

D o v y d a s J o n a s P l e s k y s , 
Miami, FL 

KAIP SUMAŽINTI VANDENS 
LAŠELĮ 

Rugpjūčio 21 d. „Drauge" 
D a n u t ė B i n d o k i e n ė savo 
straipsnyje rašo, kad jeigu būtų 
įmanoma suras t i 2,000 papildo
mų , . D r a u g o " ska i ty to jų , 
piniginė laikraščio leidimo pro
blema savaime išsispręstų. Min
tis y ra gera, t ik gaila — sunkiai 
išsprendžiama. 

Nepaslaptis , kad visi išeivijos 
laikraščiai sunkiai finansiškai 
verčiasi, nes y ra sunku surasti 
naujų skaitytojų. Priežastis yra 
visiems žinomai: senoji kar ta 
išmiršta, o jaunimas lietuviška 
spauda nesidomi. 

Mano pasiūlymas yra . kad 
bent daugelis „Draugo" pre
n u m e r a t o r i ų užsakytų savo 
a r t i m i e s i e m s ir g i m i n ė m s 
Lietuvoje dovanomis po vieną 
„Draugo" prenumeratą. 

Mes visiems savo artimie
siems siunčiame į Lietuvą siun
t inius ir pinigus. Nepagailė
kime į metus ir kitos šimtinės, 
užsakykime jiems, „Draugą" — 
dvasios peną iš kito kontinento 

J ie jame pasisems naujų žinių 
apie mūsų išeivijos kultūrinį 
gyvenimą, mūsų veiklą, mūsų 
rūpesčius apie Lietuvą ir norą 
j iems padėti. Padarykime jiems 
džiaugsmą ir susilauksime jų 
padėkos žodžių. 

Ši tas sprendimas būtų leng
v i a u į g y v e n d i n a m a s negu 
Amerikoje suradimas 2,000 
naujų prenumeratorių. Jeigu j ie 
„Draugą" Lietuvoje gaus ir 
p a v ė l u o t a i , vis v ien y r a 
straipsnių, kurie niekada ne
sensta. 

Pasinaudodamas šia proga, 
siunčiu dvi naujas „Draugo" 
me t ines p r enumera t a s savo 
ar t imiesiems Lietuvoje. 

Vytautas Š e š t o k a s , 
Los Angeles. CA 

DĖL MELAGINGU 
KALTINIMU 

„Draugo" rugpjūčio 6 d. laido
je laiškų skyriuje buvo įdėtas 

veinio, R. Nomicaitės ir F . Ba
joro pasisakymas dėl komp. VI. 
Jakubeno ir Čikagoje veikian
čios komp. VI Jakubeno draugi
jos vadovybė> 

Gana palankiai pasisakę apie 
komp. VI. Jakūbeną. to laiško 
autoriai panūdo suniekinti šios 
draugijos vadovybę, sakydami, 
k a d „... šio šviesuolio (VI. 
Jakūbėno) pinigai atsidūrė ran
kose tokių žmonių, kurie prie
šingai visiems Jakubeno idea
lams, įsivaizduoja išmaną viską, 
nebūdami nei profesionalai mu
zikai, nei patyrė organizato
riai". Todėl karingai nusiteikę 
mūsų tautiečiai iš Lietuvos to 
laiško pabaigoje siūlo su šiais 
nedorėliais ir nemokšomis susi
doroti ir kreipiasi net į visuome
nę (turbūt, v 190 pasaulio lietu
vius) tokiais žodžiais: „Atkrei
piame visuomenės dėmesį, kad 
V. Jakubeno draugijai vadovau
ja nekompeetingi asmenys ir 
prašome paveikti, kad jie bū
tų perrinkti, o lėšos nebūtu 
švaistomos". 

Perskaičius tokius ..įtikinan
čius" kaltinimus, vargu ar rei
kėtų į ŠTOOG nepagristus komen
tarus reaguoti. Čia tik norime 
trumpai pasisakyti iš esmės. 

1. Mūsų nerinko ne tą laišką 
pasirašiusieji, nė lietuvių visuo
menė. Mūsų draugija yra įregis
truota Illinois valstijoje, kaip 
specifiniu :ikslų siekiantis vie
netas, kuris turi aiškius nuro-

' dymus be: apribojimus — kaip 
galima vystyti veiklą bei nau
doti finansus. 

2. Mūsų draugija nėra profe
sionalių muzikų vienetas, tad ir 
jos valdybos na r ių tarpe yra 
įvairių šaka specialistų, jų tarpe 
pirmasis Amerikos lietuvis mu
zikos profesorius ir Amerikos 

muzikos profesionalų sąjungos 
narys jau nuo 1946 metų. Jie 
visi draugijos reikalams auko
ja šimtus valandų laiko, sveika 
tą, energiją, už tai negaunant 
jokio piniginio atlyginimo, o 
kar ta is pridedant dar ir savas 
lėšas. 

3. Tame laiške kalbama apie 
L. Venclauskienės paruoštą 
knygą. Tokios knygos, kokią ji 
paruošė, draugijos vadovybė ne
buvo užsakiusi. Draugijos val
dybos pirm. E. Sulaitis ir L 
Venclauskienė 1988 m. gegužės 
15 d. buvo pasirašę sutar t į , 
kuria L. Venclauskienė buvo 
įsipareigojusi paruošti monogra
fiją apie komp. VI. Jakubėną, 
vėliausiai iki 1989 m. gruodžio 
mėn. ir buvo pasiėmusi avanso 
(1,500 dolerių) už šį darbą. Pa
gal kar tu su šia su tar t imi pri
jungtą ir patvirtintą knygos pro
jektą, ji net iki šiol įsipareigoji
mo neatliko, nepaisant, kad pra
ėjo jau daugiau negu 5 metai. 
Todėl mes tikimės, kad ji drau
gijai atlygins dėl šios sutar
ties susidariusius finansinius 
nuostolius. 

1994 m. pavasarį Lietuvoje ir 
Amerikoje rengiami komp. VI. 
Jakubeno minėjimai, todėl mes 
kviečiame aukščiau minė tus 
la iško au to r ius į s i jungt i į 
pozityvią veiklą mūsų brangaus 
kompozitoriaus VI. J a k u b e n o 
pagerbimui jo 90 metų gimimo 
sukakties proga. Jeigu jie to 
negali ar nenori — siūlome 
bent nekenkti šį sunku darbą 
dirbantiems. 

E d v a r d a s Su l a i t i s — 
pi rmininkas 

dr . Leonardas Š imut i s . E r i k a 
Brooks , E d m u n d a s B r o o k s , 
Pov i las Mieliulis 

Brangiai mot ina i 

A.tA. 
ELZBIETAI GALMINIENEI 

ANUŽIENEI 
mirus, d u k r a i VANDAI K A U N I E N E I su vyru dr . 
FERDINANDU ir visai jų šeimai gilią užuojautą 
reiškiame. 

Illinois Lietuvių Gydytojų ir 
Dantų Gydytojų draugijos 
Pagalbinis moterų vienetas 

M y l i m a i žmonai , 

A.tA. 
Solistei 

PRUDENCIJAI JOKUBAUSKIENEI 
m i r u s , jos vyrą STASĮ J O K U B A U S K Ą ir jo šeimą, 
seserį NATALIJĄ AUKŠTUOLIENĘ su š e i m a ir 
k i t u s a r t i m u o s i u s nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
l i ūd ime 

Aldona ir Juozas Šulaičiai 
Dalia ir Edmundas Remiai 

t egu l e ina , k u r jų širdys t ik ra i t n j ų L i e t u v o j e gyvenančių mu-
pr ik lauso . zikos srit ies darbuotoju: R Bi-

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

^ 
* 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agetūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones Į Lietuvą ir kitus kraštus geriau
siomis kainomis Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime Informa
cijai skambinti. 1-708-422-3000. Darbo vai pirmad., antrad.. 
trečd ketvd ir penktd 9 v.r.—5 v. p.p., šeštd. 9 v.r.— 
1 v. p.p. 

A.tA. 
PRUDENCIJAI BIČKIENEI 

JOKUBAUSKIENEI 
m i r u s , užjaučiame vyrą STASĮ J O K U B A U S K Ą ir 
v i sus vel ionės l iūdinčius. 

B r a n g i Prudencija, m u m s gyvenimo tamsą da ina 
s k a i d r i n a i , o š iandien Tau, Viešpat ies pa šauk t a i , 
t eg i eda angela i . 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
VERAI ALANTIENEI 

išėjus į ANAPUS, drauge l iūdime su šeima — vyru 
ALGIU, dukrele LAURA, mūsų valdybos nare 
IRENA ALANTIENE ir v isa is ar t imais ia is 

Detroito Lietuvos Dukterys 

Staigia i ir per ankst i mirus 

A.tA. 
ANTHONY ŠIURKUI 

T ė v a m s VACLOVAI ir ANTANUI bei visai še imai 
re i šk iame gilią užuojautą 

Detroito Lietuvos Dukterys 

A.tA. 
VLADUI SKRIPKUI 

mirus , brolį KAZIMIERĄ, seserį SOFIJĄ su še ima 
ir k i t u s g imines bei a r t i m u o s i u s n u o š i r d ž i a i 
užjaučiame ir d rauge l iūdime. 

Lietuvių Respublikonų Lyga 

Mirus 

A.tA. 
KAZIMIERUI GASIŪNUI 

žmoną LIUDĄ, duk ra s su šeimomis nuoši rdžia i 
užjaučiame. 

Bronius ir Juzė Angeleikai ] 



DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. rugsėjo mėn. 3 d. į 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Ateinantį pirmadienį, rug
sėjo 6 d. yra Darbo dienos šventė 
vLabor Day). „Draugo" redakci
ja, administracija ir spaustuvė 
tą dieną nedirba, dėl to antra 
dienio, rugsėjo 7 d. „Draugas" 
neišeis. 

Midland Federal Savings & 
Loan įstaiga, vadovaujama 
Paul Zogo, paėmė viso stalo 
bilietus į „Draugo" banketą, 
Kuris bus rugsėjo 26 d. Martini-
que pokylių salėje. Malonu, kad 
finansinės institucijos, kurios 
daug paslaugų teikia Čikagos 
lietuviams, supranta lietuviškos 
spaudos reikšmę ir stengiasi 
spaudą paremti. 

Elvinas Sereikis, Čikagos 
Aukštesnės lituanistinės mo
kyklos abiturientas, pirmasis 
užsiregistravo lankyti Peda
goginį Lituanistios institutą 
Čikagoje. Insti tutas kviečia 
visus abiturientus registruotis. 
Naujieji mokslo metai prasidės 
šeštadienį, rugsėjo 11 d., 9 vai. 
ryto. Jaunimo centre. Aukš
tesniųjų mokyklų nebaigusieji, 
norintieji įstoti į PL institutą, 
registracijos dieną turės laikyti 
atitinkamus egzaminus. Abitu
rientai priimami be egzaminų. 
Informacijai kreiptis į PL in
stituto d i rektorę St. Pe
tersonienę, tel. 312-847-1693. 

„Barakudos". Tai Los An
geles Dramos sambūrio statoma 
komedija. Autorius: Kazys Sa
ja. Režisierius: Petras Maželis. 
Rengia: Margutis. Spektakliai 
bus spalio 9, 10 d. Jaunimo cen
tre Čikagoje. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

Pirmoji Dainavos ansamb
lio naujo sezono repeticija bus 
antradienį, rugsėjo 7 d., 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro 203 
kambaryje. Visi dainininkai yra 
kviečiami repeticijoje dalyvauti. 

Inž. Pi lypas Narutis daly
vaus svarstybose „Ateitininkų 
veikla išeivijoje — šiandien ir 
rytoj" išeivijos ateitininkų kon
ferencijoje. Inž. Narutis kalbės 
apie visuomeninę veiklą ir vals
tybės atstatymo uždavinius. 
Svarstybos įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 4 dieną, 3:15 v. p.p. 
Lietuvių centre, Lemonte. 

x Maironio lituanistinė mo
kykla, Pasaulio Lietuvių cen
tre, Lemonte, pradeda mokslo 
metus šeš tad ien į , rugsėjo 
mėn. 11 d. Tą dieną nuo 9-10 
vai. ryto vyks naujų mokinių re
gistracija ir pavėluota registra
cija. Nuo 10 vai. ryto iki 12 vai. 
p.p. vyks pamokos, o apatinėje 
salėje bus pirmas tėvų susirin
kimas. Mokykloje veiks dar
želis, atskiros vaikų ir suau
gusių lietuviškai besimokančių 
klasės bei 10 klasių pagal Švie
timo tarybos programą. Ra
giname paštu gautus registra
cijos lapus nedelsiant grąžinti. 
Klausimais kreiptis į mokyklos 
direktorę, Eglę Novak, tel. 
(708) 257-5918. 

(sk) 

x R e i k a l i n g a sek re to rė 
dantistės kabinete 2 dienas sa
vaitėje. Kreiptis: tel. 312--
476-2112. 

(sk) 

x SIUNTINIAI BE MUITO 
į Lietuvą siunčiami oficialiai 
per TRANSPAK. Pinigai per 
vedami doler ia is . TRANS
PAK 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk.) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kleis 

D#ngl«m« Ir taisoma 
visų rūsių stogus 
Tel . 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v. 

Čikagos lituanistine mo
kykla , veikianti Jaunimo cen
tre, mokslo metus pradeda šeš
tadienį, rugsėjo 11 d., 9 vai. 
ryto. 

Nuo 9 vai. vyks mokyklos ap
žiūrėjimas ir mokinių regist
racija. Vėliau tėveliams bus 
informacinis susirinkimas, o 
mokiniams — pamokos. Diena 
bus užbaigta susipažinimo vai
šėmis. 

Mokykloje veiks darželis, pra
džios ir aukštesnioji mokykla. 
Taip pat bus klasė lietuviškai 
besimokantiems. Kviečiame at
vykti, susipažinti su mokykla ir 
užregistruoti mokinius. 

R. Kat. Federacija, per 
advokatą Saulių Kuprį, įsigijo 
visą stalą (10 bilietų) į „Drau
go" banketą, kuris bus rugsėjo 
26 d. Mart iniąue salėje. 
Advokatas S. Kuprys, pasi
imdamas bilietus į banketą, pa
reiškė: „Nors „Draugas" ateina 
nereguliariai, bet jis yra labai 
re ika l ingas dabar ir bus 
ateityje". 

ALTO Čikagos skyriaus ge
gužinė bus rugsėjo 6 d., pirma
dienį (Labor Day), Aldonos ir 
Anio Grinių sodyboje, Lockport, 
IL (ant 143-čios gatvės, 2 blokai 
į vakarus nuo State gatvės). 
Gegužinės pradžia 12 vai. dieną. 

Nuo Marąuette Parko bažny
čios 11 vai. išvažiuos autobusas. 
Vietas rezervuoti tel. (312) 
434-3713 arba (312) 434-4645. 

Valdyba prašo Alto rėmėjų, 
kas gali, atvežti daiktų dovanų 
paskirstymui. Visi laukiami. 
Atsilankykite. 

Ateitininkų kongresas vyks 
1994 m. vasarą Lietuvoje. 
Ruošiantis šiam istoriniam 
Kongresui, ateitininkai šiapus 
Atlanto vyks į š.m. rugsėjo 3-5 
d. Čikagos Jaunimo centre, 
Lemonto Ateitininkų namuose 
bei Lietuvių centre vykstančią 
Ateitininkų konferenciją. Posė 
džių, pasitarimų, paskaitų ir 
meninių programų metu bus 
svarstoma išeivijos ateitininkų 
dabartinė misija, jų veikla išei
vijoje šiandien ir rytoj. Atei 
tininkų konferencijos registra
cijos reikalais galima kreiptis 
pas Paulių ir Rasą Ragus 
(708-531-9522), į Rengimo 
komisijos pirmininką dr. Ed
mondą Saliklį (708-257-0564 
vakarais). A.a. kun. St. Ylos 
pagerbimo akademijos vaka
rienei vietas ir stalus taip pat 
galima užsakyti pas Atei
tininkų federacijos valdybos 
na rę Ireną Kazlauskienę 
(708-257-8346). 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime i r pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkul is , tel. 
312-621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel . 312-621-8999 ir Paulius 
Kurkulis, tel. 312-621-8886 du
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-321-2103. 

(sk) 

x KAIRYS BALTIC EXPE-
DITING sudaro maisto siuntas 
Lietuvoje. Siuntinys No. 6 (vis
kas kilogramais): 10 miltų, 10 
cukraus, 5 ryžių, 2 makaronu, 
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 
saulėgr. aliejaus, 20 vnt. kiau 
šinių. 45 kg., apie 100 SVARI', 
TIK $86 U.S. įskaitant prista 
tymą jūsų artimiems į 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) 643-8980. 

(sk) 

ATEITININKŲ KONFERENCIJA 
JAU ČIA 

Šį savaitgalį Čikagoje vyks šimtai, jeigu ne tūkstančiai. Tad 
visi yra kviečiami dalyvauti 
kun. St. Ylos akadenūjoje ir 

Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai jau laukia naujų mokslo metų pradžios. Tikimės, kad 
šiais metais bus dar didesnis jų būrys (čia nuotrauka iš pernykščių mokslo metų). 

Nuotr. Gintaro Plačo 

D a r i u s Sužiedėlis dirba 
Lietuvos misijoje Jungtinėms 
Tautoms New Yorke. Jis daly
vaus svarstybose „Ateitininkų 
veikla išeivijoje — šiandien ir 
rytoj" išeivijos ateitininkų kon
ferencijoje. Darius kalbės apie 
tautinės sąmonės palaikymą ir 
ugdymą. Svarstybos įvyks šeš
tadienį, rugsėjo 4 dieną, 3:15 v. 
p.p. Lietuvių centre Lemonte. 

Juli ja Puodžiukaitienė iš 
Waterbury, Conn., pratęsė pre
numeratą, grąžino laimėjimų 
šakneles su 20 dol. auka, o kitą 
100 dol. čekį pridėjo „Draugo" 
gyvavimui paremti su laišku
čiu: „Sveikiname naują redak
torę D. Bindokienę, „Draugo" 
dienraščio tarnautojus, bendra
darbius ir talkininkus. Tik Jū
sų visų dėka dabar dienraštyje 
sutelkta tiek daug naudingų 
įdomių žinių bei straipsnių, visa 
tai , kas mūsų akiratį išplečia, 
praturtina. O šeštadieninis kul
tūrinis keturių puslapių prie
das! Taip jo ir lauki! Dievo pa
laimos, sveikatos, ištvermės, 
darnių bendradarbiavimų, kaip 
iki šiol, linkime..." Nuoširdus 
ačiū už mielus žodžius, auką ir 
linkėjimus. 

STANDARD Federal ban
k a s , vadovaujamas prezidento 
Dovido Mackevičiaus, yra 
vienas didžiųjų bankų Čikagoje. 
Per vyr. viceprezidente Rūtą 
Juškienę Standard Fed. bankas 
pasiėmė 10 bilietų į „Draugo" 
banketą. Prezidentas Dovidas 
Mackevičius visada suranda 
laiko dalyvauti svarbesniuose 
lietuvių renginiuose ir paremti 
finansiniai. Jis dalyvaus ir šio 
dienraščio bankete. Standard 
Federal bankas, kuris yra 4192 
S. Archer Ave., Chicago, visuose 
skyriuose galima susikalbėti 
lietuviškai. Ši finansinė ins
titucija yra ypač mėgstama 
lietuvių dėl gero patarnavimo ir 
dėl to, kad santaupos yra sau
gios. 

x Vytauto Didžiojo Šaulių 
R i n k t i n ė rengia Tautos 
Šventės minėjimą š.m. rugsėjo 
5 d., sekmadienį, Šaulių 
Namuose. Pradžia 12 vai. Pro
grama: akademinė dalis. Pabai
goje užkandžiai. Įėjimas veltui. 
Maloniai kviečiame visus daly
vauti. Šaulių R-nė. 

(sk) 

x LDK Birutės Draugijos 
šv. Mišios už gyvas ir mirusias 
nares bus š.m. rugsėjo 7 d., 
antradienį, 8 vai. ryto švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 
Kviečiame svečius, nares ir 
ramovėnus. Po Mišių pusryčiai 
„Seklyčioje". 

(sk) 

x „Saulutė", 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089, 
dėkoja už šalpą Lietuvos našlai
čiams: Jolanta Mockaitienė $20, 
Jol i ta Birutienė $50, J. 
Mozoliauskienė $25, Alg. T. 
Antanaitis $10, Meilutė Kusak 
$25, Sofija Jelionienė $25, 
Elena Kašubienė $25, Peter A. 
Bielskus $25. 

(sk) 

ŽVILGSNIS Į PEDAGOGINĮ 
LITUANISTIKOS INSTITUTĄ 

Lietuviams niekada nereikėjo 
įrodinėti mokslo svarbos . 
Sunkiaus ia i s mūsų t a u t a i 
laikais, kada „anei rašto, anei 
druko" caristinė Rusija Lietu
vai neleido, beraščių arba maža
raščių tėvų vaikai veržėsi į 
mokslą. Visais laikais — Lietu
vos nepriklausomybės ir sovie
tinės okupacijos la ikais — 
mokslas buvo laikomas didžiau
sia vertybė. 

Kažkada pedagogas ir ilgame
tis Pedagoginio lituanistikos in
stituto direktorius Aleksandras 
Dundulis taip yra pasakęs: 
„Gražu, kad mūsų jaunimas 
kopia į mokslo viršūnes. Kaip 
būtų širdžiai gera, kad šalia tų 
mokslų taip veržtųsi ir į lietu
višką švietimą, kad kuo mažiau 
būtų lietuviškų analfabetų". 

Ar mes turime lietuviškų 
analfabetų? Vis i šku ana l 
fabetų gal ir nėra daug, bet 
drungnų lietuvių turime. Kas 
jie tokie? Ogi tie inteligentai, 
kurie šiaip taip lietuviškai 
kalba, šiaip taip paskaito gautą 
laišką iš Lietuvos, bet tai ir 
viskas. Jie lietuviškų laikraščių 
neskaito, knygų irgi ne, nes jų 
nepažįsta. Lietuvos istorijos 
žinios baigiasi, jei žino, kas buvo 
Vytautas, geriausiu atveju — 
kas Vasario 16-ta. Šiaip jie la
bai dori žmonės, geri kaimynai, 
geri savo srities specialistai. 
Paprašyti dar ir vieną antrą 
dolerį lietuviškiems reikalams 
paaukoja. 

Tie drungniej i l i e tuv ia i 
tokiais tapo todėl, kad vaikys-

Frank Zapolis, State Farm 
Insurance agentūros atstovas 
Čikagoje, Lietuvos Vyčių veikė
jas ir tautinių šokių vadovas, su
tiko išplatinti viso stalo bilietus 
į „Draugo" banketą, vyksiantį 
rugsėjo 26 d. Dėkojame Frank 
Zapoliui! Tikimės ir Jus banke
te matyti. Ar būsite? 

Rugsėjo mėnesio 16-18 d. 
vyksta VI tradicinė kompiuteri
ninkų konferencija — „Kompiu
terininkų dienos -93". kurias or
ganizuoja Lietuvos kompiuteri
ninkų sąjunga bei Lietuvos ry
šių ir informatikos ministerija. 
Konferencijos temos: naujausi 
informatikos instrumentai, in
formatikos mokymas, nauji ty
rimai ir taikymai, valstybės in
formatikos reguliavimo politi
ka. 

Konferencijoje veiks kom
piuterio produktu „turgus", ku
riame bus išdėstyti užsienio ir 
bendrų firmų ieškiniai ir gami
niai. 

Norintys daugiau informaci
jos, galite kreiptis į Lietuvos 
Kompiuterininku sąjungą, tele
fonu (3702)-62-05 36 arba faksu 
(3702>-22-50-60. Skelbtina re 
gistracija/'nakvy nė/maitinimas 
yra apytikriai 10 dol. per dieną. 

Skelbiama, kad dalyvaus apie 
400 šios srities specialistų. 

JAV LB k ra š to va ldybos 
informaci ja 

tėję ir paauglystėje jų nesupo 
lietuviška aplinka: šeimos lietu
viškas nusiteikimas, lietuviškos 
mokyklos nelankymas. Dauge
liu atveju tai nėra jų kaltė. 

Yra tačiau išeivių seimų, jų 
vaikų, išeivių inteligentų, ku
riuos galima pavadinti lietu
viško gyvenimo druska. Tokių 
jaunų žmonių sąrašas būtų la
ba: ilgas. Kad yra daug lietuvių 
šviesuolių, pirmiausia tai yra 
lietuviškai nusiteikusios, princi
pingos šeimos nuopelnas. 

Artėja mokslo metų pradžia. 
Šviesuolių tėvų vaikai ateis į 
lietuviškas mokyklas. Jie ateis 
ir į Pedagoginį lituanistikos in
stitutą. Jie čia gilins savo 
l i tuanis t ines žinias, įgytas 
žemesnėse l i tuanis t inėse 
mokyklose. Dejuos gal, skųsis 
šeštadienių rytais tėvams ir 
amerikietiškų mokyklų drau
gams, kad šeštadienį turi keltis 
ir važiuoti į mokyklą. Bet 
paskui, vėliau, kai subręs, kai 
baigs visus ki tus mokslus, 
sakys, kad laikas, praleistas in
stitute, yra viena graži, pras
minga gyvenimo dalis. 

Pedagoginis lituanistikos in
stitutas didžiuojasi, kad ins
t i tute dirbo ar dirba buvę in
stituto studentai: dr. J. Rač
kauskas — instituto rektorius, 
dr. R. Vitas, Jūratė Jankaus
kaitė, Alida Vitaitė, Ramutė 
Plioplytė, dr. Vilija Kerelytė, dr. 
Bi ru tė Tamulynai tė , Rima 
Janulevičiūtė, dr. V. Narutis, 
dr. D. Šaulys, dr. Arvydas 
Žygas, Jonas Variakojis. Epi
zodinėm paskaitom talkina tei
sininkai Vytenis ir Audrius Kir-
velaičiai. 

Pedagoginiame lituanistikos 
institute dėstomi šie kursai: 
lietuvių kalba, lietuvių kalbos 
kultūra, lietuvių literatūra. 
Lie tuvos istorija, lietuvių 
kultūros istorija, Lietuvos geo
grafija, lietuvių tautosaka, 
žurnalistika. Epizodinės paskai
tos: lietuvių muzika, dailė. 

PLI turi puikią biblioteką, 
d a u g l i t e ra tū r in ių bei 
kultūrinių vaizdajuosčių (video) 
ir įrašų. Čia galima išgirsti kal
bant poetus Aistį, Brazdžionį. 

išeivijos ateitininkų konfe
rencija. Ji prasidės penktadienį, 
rugsėjo 3 dieną, Ateitininkų 
namuose, Lemonte, jaunųjų 
menininkų literatūros, dainų ir 
šokių vakaru. Baigsis sekma
dienį, rugsėjo 5 dieną, šv. Mi-
šiomis Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje 3:00 vai. po 
pietų. Į konferenciją atvyksta 
prelegentai ir dalyviai iš 
Amerikos ir Kanados. Konfe
rencijos vedamoji mintis yra 
„Žvilgsnis į save, žvilgsnis į 
a te i t į " . Šios konferencijos 
tikslas yra užtikrinti, kad atei
tininkų veikla išeivijoje nesibai
gė su Lietuvos nepriklau
somybės atgavimu, ji tiktai 
gavo naują savo veiklos di
mensiją — kvietimą įsijungti į 
l ie tuvių tautos dvasinio 
atgimimo ir valstybės atsta
tymo darbus. Nors yra labai 
svarbu ir būtina padėti savo 
idėjos sesėms ir broliams Lietu
voje, bet tuo pačiu negalime 
užmiršti ir išeivijoje gyvenančių 
ateitininkų. Mes turime su nau
ju pasiryžimu auklėti jaunimą, 
skatinti siekti kilniųjų dvasinių 
vertybių, būti susipratusiais 
lietuvių tautos vaikais ir likti iš
tikimais ateitininkų sąjūdžio 
bei lietuvių visuomenės nariais. 

Šeštadienį, rugsėjo 4 dieną, 
konferencijos posėdžiai vyks 
Pasaul io lietuvių centre, 
Lemonte. Konferencijos pirmo
ji sesija prasidės 9:30 vai. ryto. 
Dr. Adolfo Damušio apžvalginė 
paskaita prasidės 10 vai. ryto. 
Tolimesnė svarstybų programa 
vyks simpoziumų forma, kurių 
dalyviai atvyksta iš Kanados ir 
įvairių Amerikos vietovių. 

Vakare yra ruošiama aka
demija a.a. kun. Stasio Ylos pa
gerbimui. Nors a.a. kun. St. Yla 
mirė prieš 10 metų, jo pasi
aukojimu ir nenuilstamu darbu 
išauklėtas jaunimas, jo inicia
tyva organizuoti ir pravesti 
ideologiniai kursai mokslei
viams bei studentams liudija jo 
pasiekimus. Jis ir šiandien yra 
gyvas mūsų tarpe, per mus, 
kurie esame gavę neįkainuo
jamų vertybių. O mūsų yra 

Putiną, Nagį; prof. Šilbajorį, dr. 
Sruogienę ir t.t. 

Studentai, baigę visą trejų 
metų kursą, gauna universi
te t in ius įskaitus, kuriuos 
pripažįsta daugelis universi
tetų. 

Į Pedagoginį lituanistikos in
stitutą priimami studentai, 
baigę aukštesniąsias lituanis
tines mokyklas arba išlaikę 
nustatytus egzaminus. Galima 
studijuoti ir neakivaizdiniu 
būdu. 

Šių mokslo metų pradžia yra 
rugsėjo 11 d., šeštadienį, Peda
goginio instituto patalpose, 
Jaunimo centre. 

9 vai. studentų registracija ir 
egzaminai nebaigusiems aukš
tesnės lituanistinės mokyklos. 
10:30 studentų „krikštynos", 
informacija ir vaišės. 

Laukiami praėjusių metų ir 
naujieji šių metų studentai. 

Stasė Petersonienė 

pagerbti jo kilnią asmenybę. 
Norintieji dalyvauti aka
demijoje prašome skambinti 
Irenai Kazlauskienei (708) 
257-8346. 

Sekmadienio programa vyks 
Jaunmo centre, Čikagoje. Svars
tybos bus tęsiamos kultūriniais, 
ideologiniais ir religiniais klau
simais. Bus trumpai prisiminta 
Šv. Tėvo viešnagė Lietuvoje. 
Uždaromoji paskaita bus Vėjo 
Liulevičiaus, kuris šiuo metu 
rašo disertacija iš istorijos Uni-
versity of Pennsylvania, Phila-
delphia. Paskaita prasidės 11:45 
vai. ryto. 

Konferencija baigsis šv. Mi-
šiomis 3 vai. po pietų Marąuette 
Parko bažnyčioje. Šv. Mišias 
aukos ir pamokslą pasakys 
daugelio knygų autorius kun. 
dr. Antanas Paškus iš New 
Jersey. Lietuvių visuomenė 
kviečiama šiose Mišiose daly
vauti. 

J . P . 

Muzikalusis PolikaiČių šeimos atžalynas atlieka programą vienose Peda
goginio instituto mokslo metų užbaigtuvėse. Iš kairės: Audrius, Rima, Marius 
ir Darius. Visi jie yra baigę Pedagoginį institutą 

RUOŠIAMA 50-JI SIUNTA 

Lithuanian Mercy Lift (LML) 
tikslas yra padėti sergantiems 
Lietuvos žmonėms. LML tęs 
darbą, kol tik bus įmanoma. 
Mūsų rėmėjų dėka šią vasarą 
LML išsiuntė 17 talpintuvų. Šią 
savaitę bus kraunama 50-oji 
siunta. LML dėkoja visiems, 
kurie per paskutinius trejus 
metus prisidėjo prie šio svar
baus darbo. Tik su nuoširdžia 
pagalba buvo įmanoma išsiųsti 
per 30 milijonų dolerių vertės 
vaistų, medikamentų ir apara
tūros. 

Jau beveik metai, kai LML 
rūpinasi ir padeda tuberkulioze 
sergantiems vaikams. Esame 
pasiryžę tęsti ir toliau jiems 
padėti, nes sergančiųjų vaikų 
skaičius vis didėja. 

LML padeda ir Šarūno Mar
čiulionio globojamiems naš
laičiams. Jo prašomi, liepos 
mėnesį LML parūpino ir 
išsiuntė 40,000 svarų įvairių 
maisto produktų ir medika
mentų. Siunta buvo išdalinta 
Nemenčinės Vaikų ligoninei, 
Vilniaus aklų mokyklai, Anykš
čiuose ir Santariškių Vaikų li
goninei. 

Prieš dvejus metus pradėjome 
dirbti kartu su Illinois universi
tetu, steigiant įvairias medici
nines programas Vilniaus 
universitete. Vaiko-Motinos 
priežiūros (perinatalinė) pro
grama pradėta ir jos tęstinumas 
labai svarbus. Vyksta nuola
tiniai gydytojų pasikeitimai. 
Truks nemažai laiko, kol pro
gramos bus visiškai įgyven
dintos, bet darbas yra pradėtas. 
LML darbuotojai tiki, kad mūsų 
pastangos padeda Lietuvos ser
gantiesiems. LML nariai dažnai 
savo lėšomis skrenda į Lietuvą, 
lankydami ligonines ir ligonius. 
Šią vasarą aplankė per 30 li
goninių ir sanatorijų. Kalbėjo
mės ne tik su gydytojais, bet ir 
su ligoniais. Lankėm vaikučius, 
kurie sunkiai serga. Geradarių, 
išeivijos lietuvių aukos suteikia 
vaikučiams galimybę gyventi ir 
sveikti. 

LML prašo visų ateiti į talką. 
Prašome dalyvauti mūsų poky
lyje rugsėjo 11 d. Pasaulio 
lietuvių centre. Dalyvavimas 
padės gydyti vaikučius, ser
gančius tuberkulioze ir kitom 
sunkiom ligom. Padės ir toliau 
siųsti medicininę pagalbą, ku
rios Lietuvos žmonėm labai rei
kia. 

V. L. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. IL 60629 

Tel . (1-312) 776-8700 
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