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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Landsbergis: 
Veiksmai prieš Banką 

rodo LDDP krizę 
Vilnius , rugsėjo 16 d. (Elta) — 

„Lietuvos Banko valdybos pir
m i n i n k a s Romualdas Visoka
vičius a ts idūrė t a r p girnų, tarp 
didelių jėgų", pareiškė Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos konservato
rių) partijos p i rmin inkas Vy
tau tas Landsbergis rugsėjo 15 d. 
spaudos konferencijoje. Jėga 
s tumiami , b r u t a l ū s LDDP dau
gumos Seime veiksmai rodo, 
k a d p r a k t i k u o j a m a s t iesiog 
plėšrių grupių beatodair iškas 
spaudimas , nurodė jis. 

Landsbergio nuomone, Tarp
t au t in i s Val iutos Fondas už 
galvos susiėmęs , , turėtų bėgti 
nuo tokios ša l ies" . Gali būti, 
kad valdžios grupių ir KGB 
interesai čia su tampa: d a r sykį 
būtų sukompromituota Lietuva, 
a tbaidyt i nuo jos ta rp taut in ia i 
banka i ir investicijos, šal is vėl 
būtų pas tūmė ta į Rytus. Tai ne 
t ik prestižiniai moral in ia i , bet 
ir ekonominiai politiniai valsty
bės, va l s tyb ingumo ir pačios 
nepr ik lausomybės praradimai , 
kons ta tavo jis. 

Landsbergis įs i t ikinęs, kad 
š iuo a tve ju m a t o m i LDDP 
didžiulės krizės požymiai ir 
vidinė grupių kova . O veiksmų 
prieš Lietuvos Banką t iks la i — 
ta i liių spausdinimu ir lito 
ž lugdymu paslėptos ūkio poli
t ikos n e s ė k m ė s ir s iekimas 
sulaikyt i jau a ikš tėn kylančius 
faktus apie itin s tambią korup
ciją bei interesų ryšius, sie
jančius buvusio Lietuvos Banko 
vadovybę su buvusia is Aukš
čiausiojoje Taryboje ir dabar 
Seime esančiais lobistais — savų 
in teresų įtaigotojais, pasakė 
Tėvynės Sąjungos pirmininkas. 

K o n s t i t u c i n i s t e i s m a s 
p r a d ė j o s v a r s t y t i V i l n i a u s 
m i e s t o T a r y b o s a t l e id imą 

Trečiadienį prasidėjo pirmasis 
Lietuvos Konsti tucinio Teismo 
posėdis. Devyni manti jas dėvin
tys teisėjai nagrinėja grupės 
Seimo nar ių prašymą iš t i r t i , ar 
šių metų balandžio 15 d. Seimo 
nutar imas „Dėl Vilniaus miesto 
Tarybos paleidimo ir kai kurių 
priemonių tva rka i savivaldybė
se pager in t i " a t i t inka Lietuvos 
Konstituciją. 

Posėdyje su in te resuo ta j am 
asmeniui — Seimui atstovauja 
Seimo pirmininko pavaduotojas 
Juozas Berna ton is ir ekonomi
nių nus ikal t imų tyrimo komisi
jos patarėja Nijolė Šidagienė. 
Pareiškėjo a t s tovas — Seimo 
narys Petras Algirdas Miškinis. 

Byla p r a d ė t a nagr inė t i iš 
esmės. Į posėdį pakviesti sep
tyni liudytojai, sukaupta su byla 
susijusių dokumentų, pateiktos 
specialistų išvados. Pirmąją dar
bo dieną Konst i tucinis te ismas 
sprenimo dar nepr iėmė. 

Į k u r t a s s v e i k a t o s a p s a u g o s 
r e f o r m ų š t a b a s 

Sveikatos Apsaugos ministeri
joje įkur tas reformos projektų 
rengimo ir koordinavimo šta
bas Ka r tu su Lietuvos specia
listais j ame di rbs ir užsienio 
ekspertai - konsu l t an ta i . Štabo 
pirmininku pa tv i r t i n t a s Lietu
vos onkologinio centro direkto
rius Kostas Valuckas . 

Kiekviena iš dešimties darbo 
grupių rengs pas iū lymus , kaip 

reformuoti konkrečias sveikatos 
apsaugos sritis. Tai — pirminė 
sveikatos priežiūra, gydomosios 
ir reabilitacinės veiklos krūvio 
perkėlimas iš ligoninių stacio
narų į poliklinikas, ambulatori
jas , slaugos ligonines bei ligonio 
namus , apskaičiavimas, kiek ir 
kokių gydytojų — įvairių sričių 
special is tų r e ik i a įvairiose 
vietovėse. 

D a r b o u ž m o k e s t i s 
nea t s i l a iko p r i e š k a i n a s 

ir inf l iaci ją 

Maisto produktų kainos rug
sėjo 6 d. palyginti su rugpjūčio 
25 d. pabrango 0.2%. Brangsta 
duona, makaronai , sviestas, 
daržovės, d ruska ir medus. 
Statistikos depar tamento prie 
Lietuvos vyriausybės generali
nis direktorius Kęstut is Zabor-
skas įspėja, kad rugpjū t į 
nukri tusi iki 0.9% infliacija 
rugsėjį gali gerokai padidėti. 

Statistikos departamento duo
menimis, prekių ir paslaugų 
kainos sparčiai didėjo 1991 ir 
1992 metais, ypač po 1991 metų 
lapkričio mėnesį pri imto vy
riausybės nutarimo dėl kainų li
beralizavimo. 1991 metais in
fliacija buvo 383%, o 1992 
metais — jau 1163%. 

1992 metų gruodį, palyginti 
su 1991 metų gruodžiu, kainos 
padidėjo 12.6 karto, išmokėtas 
darbo užmokestis — beveik 4 
kar tus , tačiau rea lus darbo 
užmokestis sumažėjo 70%. 

E u r o p o s B e n d r i j a remia 
L ie tuvos d a r b o r i n k ą 

Europos Bendrija skyrė 1 
milijoną ekiu šiais metais ir po 
2 milijonus 1994-1995 metais 
Lietuvos darbo r inkai kurti ir 
plėtoti. ,,Šios lėšos bus panau
dotos Lietuvos darbo biržoms 
kompiuterizuoti, specialistams 
rengti, suaugusiems žmonėms 
perkvalifikuoti ir ki t iems pro
jektams, numatyt iems PHARE 
programoje", pasakė Socialinės 
apsaugos ministro pirmasis pa
vaduotojas Mindaugas Stanke
vičius. Jis grįžo iš Belgijoje 
rugsėjo 5-12 d. vykusio EB 
PHARE programos Baltijos ša
lims vykdytojų susitikimo. 

PHARE programos vykdytojų 
konkursą iš 17 dalyvavusių 
jame įvairių šalių firmų laimėjo 
tarptaut inis firmų susivieni
j imas TECNECON. Jam pri
klauso Danijos, Anglijos. Vo
kietijos įdarbinimo ir konsul
tavimo tarnybos, kompiuteri
zavimo įmonės. 

P r i s i s t a t ė P a n a m o s 
a m b a s a d o r i u s 

Panamos Respublikos amba 
sador ius T o m a s Humber to 
Jacome Diaz trečiadienį įteikė 
skiriamuosius raš tus preziden
tui Algirdui Brazauskui. 

Panamos Respublikos vyriau
sybė pripažino Lietuvos nepri
klausomybę 1991 m. rugsėjo 25 
dieną. K i t a i s m e t a i s tarp 
Lietuvos ir Panamos buvo už
megzti diplomatiniai santykiai. 

Kol kas Lietuvos ir Panamos 
bendradarbiavimas labiau sim
bolinis. Iki šiol Lietuvoje už
registruotos tik t rys bendros 
Lietuvos ir Panamos įmonės. 

v 

Ševardnadze grasino 
atsistatydinti 

Antradienį prezidentas Bill Clinton pasitelkė trijų buvusių JAV prezidentų talkos, kad jie padėtų 
jam įtikinti JAV balsuotojus remti Šiaurės Amerikos feaisvos Prekybos sutartį. Su prezidentu 
Clinton specialioje ceremonijoje dalyvavo buvę JAV prezidentai Gerald Ford, Jimmy Carter ir 
George Bush. Daug kas, tiek JAV, teik ir Kanadoje, bijo, jog panaikinus visus ribojimus laisvai 
prekybai, JAV ir Kanados įmonės statysis Meksikoje, kur pigesnė darbo jėga ir mažiau kitų 
valdžios įpareigojimų gamintojams. JAV argumentuoja, jog į Meksiką išsikels tik pigiai mokan
tys, mokslo nereikalaujantys darbai, bet kad JAV prekių be: patarnavimų pareikalavimas sudarys 
daug daugiau brangiai apmokamų darbų amerikiečiams 

Europos politinių grupių 
konferencijoje kalbėta apie 
konkrečią pagalbą rytams 

Pabaltiečiai prašo 
nenutraukti radijo 

laidų 

B u d a p e š t a s , rugsėjo 2 d. 
(RFE/RL) — Vokietijos kancle
ris Helmut Kohl, Europos De
mokratinės Sąjungos konferen
cijoje pasakytoje kalboje šaukėsi 
didesnės Vakarų Europos para
mos iš komunizmo išsivadavu-

Pirmiej i sandėr ia i vertybinių 
pop i e r ių biržoje 

Rugsėjo 14 d. Lietuvoje 
pradėjo veikti Nacionalinė Ver
tybinių Popierių Birža. 

Pirmosios prekybos metu 
buvo siūloma penkių akcinių 
bendrovių išleistos akcijos. 
Sudaryti penki sandėriai už 
bendrą 1,630.50 litų sumą. 
Buvo prekiaujama tik papras
tosiomis vardinėmis akcijomis. 

Nacionalinės vertybinių po
pierių biržos įstatinis kapitalas 
— 1.23 milijonai litų. Jis pada
lintas į 246 paprastąsias var-1 
dines dividendų nesuteikiančias ] 
akcijas. Vienos akcijos nominali 
kaina — 5,000 litų, emisijos 
kaina — 5,500 litų. Biržos akci
jos pasiskirsčiusios tarp 133 
akcininkų. 136 akcijas turi įvai
rūs asmenys ir įstaigos. Vals
tybės, kurią atstovauja Finansų 
ministerija, dalis yra 550,000 
litų (44.7<H arba 110 akcijų. 

Lietuvos vertybinių popierių 
birža kur iama pagal prancūziš
ką modelį. Prieš metus Vilniu
je buvo pasirašyta Lietuvos Na
cionalinės Vertybinių Popierių 
Biržos, Prancūzijos Biržų Bend
rovės bei Prancūzijos Depozito
riumo bendradarbiavimo sutar
tis. 

L ė k t u v ų pilotai mokysis 
Lietuvoje 

Pirmųjų mokslo metų pradžią 
atšventė Vilniaus Technikos 
universteto Aviacijos institutas. 
Jis rengia orlaivių pilotavimo ir 
skrydžių valdymo specialistus. 
Iki šiol aukštąjį šių profesijų 
išsilavinimą buvo galima įgyti 
tik užsienio šalyse. 

Būsimieji studentai, pasirink
dami specialybe, pasirinko ir 
kuria kalba mokysis — lietuvių 
arba anglų. 

šioms Centrinės Europos ša
lims. , .Neužtenka siera-, kraš
tams duoti t ik draugiško soli
darumo žodžius", sake Kohl, 
, j iems reikia gauti ir k nkrecią 
paramą. Reikia šiom.- šalims 
duoti signalą, kad jos yra 
norimos Europos Bendrijoje, 
kad jos būtų padrąsintos ir pa
skatintos tęsti savo pokomunis 
tinių ekonomijų reformas". 

Šios tris dienas t rūkusios 
Krikščionių Demokratų, kon
servatorių bei valstiečių partijų 
konferencijos atidaromoje kal
boje Vengrijos ministras pir
mininkas Jozsef Antall taip pat 
piršo mintį, kad šiems kraštams 
narystė NATO gynybos organi
zacijoje gali padėti užtikrinti jų 
saugumą. 

Rugsėjo 2 d., sugrįžusį iš 
Budapešto Lenkijos ministrė 
pirmininkė Hanna Suchocka 
sakė, jog yra galimybė, kad 
Lenkijos narystė NATO sąjun
goje bus svarstoma sausio mė
nesį vyksiančioje NATO narių 
vadų konferencijoje. Budapešte 
Suchocka buvo susitikusi su 
Kohl ir jis skat ino Lenkiją ir 
toliau varyti ekonomine refor
mą ir, kai išpildys sąlygas, 
prašyti narystės Europos Bend
rijoje. 

Suchocka taip pat su^tiko su 
Vengrijos premjeru Antall ir 
aptarė galimybe bendru veiks
mu atsiliepti į Europos Bendri
jos polinkį apsunkinti prekybą 
su ne-nariais. 

Nutrūko 
kariuomenės 
išvedimo iš 

Estijos derybos 
Maskva, rugsėjo 15 d - Rusi

ja ir Estija trečiadienį< vkusio-
se derybose ir vėl nepriėjo su
tarimo dėl kariuomenes išvedi
mo iš Estijos. Sakoma, jo* šįkart 
derybos sustojo, Rusijai parei
kalavus užsienio šalių pagalbos 
s tatant bu tus į Rusiją sugrį
žusiems kar ininkams. 

Pagal Byrd pataisą JAV pa
galbos Rusijai įstatymui, JAV 

Wash ing ton , DC, rugsėjo 11 
d. — Jungtinis Amerikos Pabal-
tiečių komitetas — JBANC 
p a s i u n t ė la išką s e n a t o r i u i 
Joseph Biden, dėkodami j am už 
paramą Laisvos Europos/Lais
vės (LE/L) radijui, transliuo
jančiam iš Miuncheno į buvu
sios Sovietų Sąjungos šalis. 

Laiške išreiškė pr i ta r imą 
senatoriaus pasisakymui Sena
to Užsieno Santykių Komisijos 
apklausoje praėjusią vasarą, 
kad dabar — ne laikas sujungti 
LE/L radiją su Amerikos Balsu, 
transliuojančiu iš VVashingtono. 
Pabaltiečiai išreiškia susirūpi
nimą, kad sustabdžius estų, 
la tvių ir l ietuvių kalbomis 
transliacijas iš LE/L radijo, 
Rusija susidarys išvadą, jog tai 
reiškia JAV pritarimą Rusijos 
laikysenai Pabaltijo atžvilgiu. 

Laiške primenama, kad prieš 
pat kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos terminą, Rusija viena
šališkai anuliavo su Lietuva 
p a d a r y t ą su t a r t į i švedimą 
užbaigti iki rugpjūčio 31 dienos. 
Tik dėka didelio spaudimo iš 
JAV Kongreso, JAV Adminis
tracijos ir daugumos Vakarų 
šalių Rusija pagaliau išvedė 
savo kariuomenę laiku, rašo pa
baltiečiai. Primenama ir tai, jog 
nepaisant 1992 m. liepos mėne
sį pasirašytos Helsinkio dek
laracijos. Rusija net šiandien 
dar nėra sudariusi kariuomenės 
išvedimo sutarčių su Estija ir 
Latvija. Be to, pabaltiečių var
du rašo JBANC pirmininkas 
Mati Koiva, „mes pastebėjome, 
kad Rusija ir toliau manipuliuo
ja žinių teikimą, vakariečių 
spaudos agentūroms, savo nau
dai , t a ip , ka ip ir Sovietų 
Sąjunga darė". 

Tad aišku, jog šiuo metu tebė
ra svarbu išsaugoti tikslių žinių 
teikimą Pabaltijo šalims, palie
kant Laisvos Europos/Laisvės 
radijų transliacijas estų, latvių 
ir lietuviu kalbomis. 

pagalba Rusija sąlygota žymia 
pažanga kariuomenės išvedimo 
eigoje iki spalio 6 dienos. Šiuo 
metu Estijoje liko apie 5.000 
Rusijos karių, Latvijoje — 
15,000. 

Tbilisi, Gruzija, rugsėjo 15 d. 
(NYT) — Gruzijos prezidentas 
Eduard Ševardnadze pare iškė , 
jog atsistatydina, nes „bandi ta i 
ir žmogžudžiai" griauna kraštą, 
po to, kai Gruzijos par lamentas 
nenorėjo jam duoti ypat ingų 
galių. Vėlai antradienio vakarą 
tačiau parlamentas pajudėjo 
prezidento re ikalaujama kryp
timi, patvirtindamas prezidentui 
ypatingas galias dviejų mėnesių 
laikotarpiui. Prezidentas nu
matė susitikti su par lamento 
atstovais ir t rečiadieni . 

Ševardnadzei pasakius, k a d 
a t s i s t a t y d i n a , ap ie 10,000 
gruzinų, daugelis jų ginkluot i , 
susirinko prie par lamento rū
mų, reikalaudami, kad Ševard
nadze pasiliktų pareigose. Iš 
par lamento r ū m ų lango j i s 
jiems pasakė: „Negaliu gyven
t i krašte, kur i s pasižymi žmog
žudžiais ir bandi ta is" . 

Prez. Ševardnadze ta ip p a t 
buvo pareikalavęs, kad par
lamentas išsiskirstytų t r i m s 
mėnesiams, kitaip nesvarsty
siąs, ar atsiimti atsistatydinimą. 

N e p i n n ą kartą 
grasina atsistatydinti 

Populiarus prezidentas Še
vardnadze grasino ats is taty
dinti ir anksčiau, bandydamas 
priversti Gruzijos par lamentą 
pri imti jo vedamą politiką. J i s 
tą vėl padarė antradienį, po to, 
kai keli opozicijos nar ia i ėmė 
kri t ikuoti jo planą griežtai 
tvarkytis su nusikaltėliais bei 
sukilėliais, kaltinadami ji „dik
tatoriškų galių" siekimu. Še
vardnadze tapo Gruzijos vadu 
1992 m. kovo mėnesį po to. kai 
kariuomenės perversmas pašali
no prezidentą Zviad Gamsa-
churdiją. 

jog šiuo la imėj imu sostinė Tbi
lisi ne teko vienintelio likusio 
ryšio su savo uostais prie Juo
dosios jūros. Puol ime žuvo bent 
devyni asmenys, buvo daugiau 
sužeistų. Vals tybinė televizija 
įspėjo gįyventojus, kad t ikėtųsi 
elektros t iekimo nutraukimo po 
to, ka i sukilėlių dainiai, kontro
liuojantys didžiausią Gruzijos 
elektros j ėga inę , žadėjo nu
t rauk t i e lektros t iekimą. 

Suki lė l iams vadovavęs Lotti 
Kobalia pa la iko kar iuomenės 
perversmu 1992 m. nuverstą, 
buvusį prez. Zviad Gamsachur-
diją. Už trijų mėnesių Ševard
nadze atėjo į valdžią. Sukilimas 
Gruzijoje nuo to laiko nenu
rimsta. V a k a r i n ė Mingrelijos 
provincija, kurioje yra dau
giausia Gamsachurdijos rėmėjų, 
jau nebėra Gruzijos valdžios 
kontrolėje. 

Gruzijoje — ypat inga padėt is 

Bet dabar , gavęs ypat ingas 
galias, prezidentas Ševardnadze 
gali nuginkluot i sukilėlius, už
drausti vaikščiojimą gatvėse bei 
susibūrimus. Ševardnadze pasa
kė, jog nug ink luos daugybę 
g ink luo tų gaujų bei pusiau 
kariškų sukilėl ių būrelių, kurie 
veikia v isame kraš te . 

Edua rd Ševardnadze pirmi
n inkaus ypa t ingos padėties ta
rybai , į kur ią įe ina penki as
menys. 

Gruzijos parlamentas, susirin
kęs trečiadienį, nutarė išsis
kirstyti dviems mėnesiams, tuo 
išpildydami a n t r ą prezidento 
reikalavimą. 

Įspėjo sukilėlius 

Rugsėjo 15 d., j a u gavęs 
ypat ingas galias, prez. E. Še
vardnadze nuskrido į vakar inę 
Gruziją, k u r vyksta sukil imas 
vedamas buvusio prez. Gamsachur
dijos šalininkų, prašyti, kad suki 
lėliai baigtų ginkluotą kovą 
pr ieš valdžią. „Įspėju j u s , 
maldauju, kreipiuosi į jus! Ne
darykite šito! — kalbėjo Ševard
nadze sukilėliams. „Ar jūs ma
note, kad mes neturime jokios 
galios?" — jis klausė. 

Par lamente , gavęs ypat ingas 
galias, Ševardnadze pasakė, jog 
iki šiol Gruzijos daliniai susi
laikė, kad nenukentėtų nekal t i 
žmonės ir kad duotų dar pasku
tinę progą derybomis išspręsti 
suki lė l ių re ika lavimus , bet 
dabar jau Gruzijos kar iuomenė 
yra pasiruošusi pradėti s t iprų 
puolimą prieš sukilėlius. 

Sukilėl iai uždarė paskut inį 
kel ią į jūrą 

Antradienį, po to, kai prezi
d e n t a s pagras ino a t s i s ta ty 
dinimu, sukilėliai pasinaudojo 
iškilusiu neaiškumu, užėmė 
strateginę kelių - geležinkeliu 
sankryžą, puldami šarvuočiais 
ir granatsvaidžiais. Gruzijos 
kar iuomenės strategai pasakė, 

— L ie tuvos B a n k u i nus ta 
č ius m a k s i m a l i u s k r e d i t ų 
pa lūkanų dydžius, komerciniai 
bankai nutarė neišdavinėti kre
ditų, nes tai jiems pasidarė 
nebepelninpa Paskolų verslas 
pers ikėlė į pusiau lega l ias 
kredito įstaigėles. Nuo rugpjū
čio 1 d. bankai įpareigoti atskai
čiuoti 20% pelno mokestį iš žmo
nių atsi imamų palūkanų. 

Ką privatizuoti 
Klaipėdos uoste 

Viln ius , rugsėjo 15 d. <Elta) — 
Rugsėjo 14 d. Vilniuje įvyko 
Kla ipėdos Va l s tyb in io J ū r ų 
Uosto Plėtojimo tarybos pirma
sis posėdis, k u r i a m pirminin
kavo sus i s i ek imo min i s t r a s 
Jonas Biržiškis. Posėdyje nutar
t a Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto plė t ra i rezervuoti apie 70 
hek ta rų apl ink jį esančių te
ritorijų. 

Vyriausybė ta rybai buvo pa
vedusi iki rugsėjo 15 d. padaryti 
uosto teritorijoje esančių pri
vatizuojamų objektų sąrašą. Po
sėdyje kons ta tuo ta , kad uoste 
galėtų būt i steigiamos privačios 
firmos, kur ios dirbtų krovimo, 
t r anspor tav imo, remonto dar
bus . Tačiau paga l vyriausybės 
pa tv i r t in tą uosto statutą negali 
būt i privatizuota uosto teritorija 
i r akva tor i ja (jūros plotas), 
h idrotechnikos įranga, keliai, 
geležinkeliai, bendro naudojimo 
inžineriniai t inklai ir įrengimai, 
t e r i t o r i j a , kur io je pas t a ty t i 
navigaciniai įrengimai. O pasta
t u s ga l ima privatizuoti t ik ga
vus susisiekimo ministerijos lei
dimą. 

Klaipėdos valstybinio jū rų 
uosto direkcijos nuomone, pir
miausia reikia padaryti pataisą 
pr ivat izavimo įstatyme, nusta
ty t i p r iva t i zuo jamų objektų 
naudojimo tva rką ir t ik t ada 
svars tyt i jų sąrašą. 

K A L E N D O R I U S 

R u g s ė j o 17 d.: Šv. Robertas 
Be la rminas , šv. Pranciškaus 
žaizdos; Algaudas . Mantvinas , 
Sigutė . 

R u g s ė j o 18 d.: Juozapas, 
Stanislovas, Irena. Jorūnė, Min-
gaila. 
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SIAURĖS AMERIKOS 
LIETUVIŲ LENGVOSIOS 

ATLETIKOS PIRMENYBIŲ 
REKORDAI 

Pagal 1992 m. gruodžio 31 d. duomenis 
Tęsdami Š. Amerikos lietuvių 

lengvosios atletikos pirmenybių 
rekordų sąrašus, šį kartą 
pateikiame berniukų ir mergai
čių D klasės (11-12 m. pagal 
gruodžio 31 d.) rekordus. 
Berniukų ir mergaičių D klasių 
pirmenybės formaliai pradėtos 
vykdyti 1964 m. 

Iki 1976 m. imtinai, jaunių ir 
mergaičių D klasei priklausė 10 
ir 11 metų vaikai, pagal dalyvio 
amžių varžybų dieną. Nuo 1977 
m. šiai klasei priklauso 11 ir 12 
metų vaikai, pagal varžovo 
amžių tų metų gruodžio 31 d. 
Tuo būdu pagal dabartinę sis
temą į šią klasę patenka dalis 
12-mečių. kurių gimimo datos 
išpuola prieš pirmenybių datą. 

Siame sąraše atskirai 
neįtraukti 220 yd., 440 yd. ir 
880 bėgimų rekordai, nes dis
tancijos sujungtos su 200 m, 400 
m ir 800 m rungtimis. 

Pakartotinai pabrėžiam, kad 
šie rekordai nėra absoliutūs 
ŠALFASS-gos rekordai, bet tik 
per metines pirmenybes pa
siekti. 

Jaunesnių prieauglio klasių 
'E ir F) pirmenybių rekordus 
pateiksim kitose laidose. 

Žvaigždutė pažymėtos rung
tys nevartojamos dabartinėje 
pirmenybių programoje. 

f Šios rungtys nėra oficialio
je klasės pirmenybių programo
je. 

Po pavardės: (A) reiškia To
ronto „Aušrą" (Ž) — Clevelando 
..Žaibą", (HK) — Hamiltono 
„Kovą". 

JAUNUČIŲ D KLASĖ 
(MIDGET)dl ir 12 metų 

gruodžio 31 d.) 

* 60 m: 9.2 sek. — Pranas Gu
tauskas (A) - 1972 

100 m: 12.4 sek. — Jonas Nat
kevičius (Ž) - 1981 

200 m: 26.9 sek. — Jonas Nat
kevičius (Ž) - 1981 

400 m: 1:01.9 min. — Jonas 
Natkevičius (Ž) - 1981 

* 600 m: 2:09.5 min. - Pranas 
Gutauskas (A) - 1972 

800 m: 2:33.3 min. - Jonas 
Natkevičius (Ž) - 1981 

1500 m: 5:56.5 min. — Rimas 
Čiuplinskas (A) - 1981 

* 50 yd.: 7.1 sek. — Saulius 
Premeneckas (Ž) — 1964: Bro
nius Kazėnas <Ž) — 1965; Edis 
Jurevičius (A) — 1966 

* 75 yd.: 10.2 sek. — Bronius 
Kazėnas (Ž) ir Viktoras Ra
džiūnas (A) - 1965 

* 60 yd.: 8.4 sek. - Alfredas 
Žilius (Ž) - 1967 

* 100 yd.: 13.6 sek. - Algis 
Grajauskas (H)) - 1967 

Į tolį: 15*-7M!" (4.76 m) -
Aleksandras Žaliauskas (A) 
1983 

Į aukštį; 4'10" d.47 m) -
Aleksandras Žaliauskas (A) — 
1983 

Trišuolis; 8.92 m (29'-3") -
Lukas Giniotis f A) - 1992 

Rutulys: (6 lb.): 1023 m 
(33'7") - Jeff Petrulis (Ž) 
1992 

Diskas (1 kg): 22.38 m. 
(73'-5"> — Rimas Švarcas (Ž) -
1991 

Ietis (600 g): 21.96 m (72'0") 
— Povilas Leknickas (A) — 1991 

* Beisbolas: 193-5" (58.95 
m) - Ed Gataveckas (A) - 1969 

4 x 100 m estafetė: 1:00.3 
min. — Clevelando „Žaibas" 
(Edmundas Kijauskas, Danius 
Barzdukas, Rodd Novak, Gytis 
Barzdukas) - 1977 

* 4 x 55 yd. estafetė (klu
binė): 32.0 sek. Clevelando 
„Žaibas" (Viktoras Preme
neckas, Ričardas Staškevičius, 
Bronius Kazėnas , Saul ius 
Premeneckas — 1964 

* 4 x 55 yd . estafetė (mišri): 
31.1 sek. - Clevelando „Žaibas" 
Hamiltono „Kovas" (Algis Gra
jauskas (HK), Viktoras Narušas 
(Ž), Alfredas Žilius (Ž), Saulius 
Čyvas (Ž) - 1967 

MERGAIČIŲ D / MIDGET / 
KLASĖ (11 ir 12 metų, 

gruodžio 31 d.) 
* 60 m: 9.2 sek. — Kristina 

Rociūnaitė (Ž) — 1970 
100 m: 14.2 sek. — Indrė Čiup-

linskaitė (A) — 1980 
200 m.: 30.4 sek. - Dalia 

Kašubaitė (Ž) - 1978 
400 m: 1:09.7 min. — Adrija 

Motiejūnaitė (Ž) — 1980 
800 m: 2:36.4 min. — Kristina 

Alderdice (HK) - 1986 
1500 m: 5:24.4 min. - Kris

tina Alderdice (HK) - 1986 
* 50 yd.: 7.1 sek. — Rita Čy-

vaitė (Ž) — 1966; Ilona Čiu-
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berkytė (Ž) - 1968 
* 60 yd.; 9.3 sek. - A. Grei-

čiūnaitė (A) — 1967 
* 75 yd.: 10.0 sek. - Eglė 

Giedraitytė (Ž) - 1965 
* 100 yd.: 14.3 sek. - Ilona 

Čiuberkytė (Ž) - 1968 
Į tolį: 14'4" - (4.37 m) - Egle 

Giedraitytė (Ž) - 1965 
Į aukštį; 4'-2%" (1.28 m) -

Eglė Giedraitytė (Ž) - 1965 
Rutulys (6 lb.h 27'-2" (8.28 m) 

— Lina Kijauskaitė (Ž) — 1983 
* Beisbolas: 130*-7" (39.80 

m) — Eglė Giedraitytė (Ž) — 
1965 

Diskas (1 kg): 15.68 m (51'-5"> 
— Ona Smalenskaitė (A) - 1992 

Ietis (6O0 g.V. 14.55 m <47'-8") 
— Ona Smalenskaitė (A) - 1991 

4 x 100 m estafetė: 1:04.0 
min. — Clevelando „Žaibas" 
(Rūta Švarcaitė, Laura Rukšė-
naitė, Diana Leparskaitė, Kris
tina Kliorytė) - 1992 

* 4 x 75 yd . estafetė; 32.9 
sek. — Clevelando „Žaibas" 
(Rita Čyvaitė, Liusė Garlaitė, 
Danutė Sušinskaitė, Eglė Gied
raitytė* - 1964 

Virgis Žurorr.-ka? ir Gytis Kavaliauskas — St. Xavier universiteto 

Nuotr. P. B ie l skaus 

Futbolas Čikagoje 
„SCHWABEN" - „LITUANICA" 4:0 

RAIMUNDUI MAŽUOLIUI -
EUROPOS BRONZA 

Lietuva, nors ir išgyvendama 
sunkų ekonominį laikotarpį, kai 
nepriklausoma valstybė vis la
biau įsijungia į pasaulines spor
to žaidynes ir jos atstovai 
rungtynėse pasiekia gerus 
rezultatus. 

Lietuvoje atstatomas vandens 
sportas, paskutiniais metais 
kentėjęs dėl lėšų, šilto vandens, 
tinkamų baseinų bei trenerių 
stokos, vėl treniruoja Lietuvos 
plaukikus, kurie, kaip Raimun
das Mažuolis, po Barcelonos 
susirado geresnes treniruotės 
sąlygas JAV. 

„Lietuvos aido" 1993.VIII. 10 
laidoje Linas Kunigėlis aprašo 
Raimundo Mažuolio daly
vavimą ir laimėjimus Europos 
vandens sporto šakų varžybose. 

„Šefilde (Didžioji Britanija) 
baigėsi Europos vandens sporto 
šakų čempionatas. Jame daly
vavo penki Lietuvos plaukikai. 
Daugiausia vilčių buvo siejama 
su Seulo žaidynių sidabro 
medalio laimėtoju Raimundu 
Mažuolių. Šiais metais 50 m. 
distancijoje Raimundas buvo 
pasiekęs ger iaus ią sezono 
rezultatą (ir penktą per visą 
plaukimo istoriją). „Greitas" 
buvo ir Šefildo baseino vanduo: 
startuodamas preliminarinėse 
varžybose Raimundas Mažuolis 
laimėjo ketvirtą kvalifikacinį 
plaukimą (50 ml.st. jis nuplaukė 
per 22,56 sek.) Tai buvo trečias 
rezultatas tarp visų aštuonių į 
finalą patekusių sportininkų. 
Finale R. Mažuolis plaukė dar 
greičiau — per 22,44 sek. Mūsų 
plaukiką pralenkė tik senas 
Raimundo varžovas, dukart 
olimpinis čempionas Aleksand
ras Popovas '22,27) ir keturis
kart Europos čempionas prancū
zas Christophe Kalfayanas 
(22,39), tad Raimundui Ma-

žuoliui buvo įteiktas Europos 
čempionato bronzos medalis. 
Net trys to plaukimo dalyviai po 
finišo buvo diskvalifikuoti dėl 
falstarto, todėl galutinėje įskai
toje ketvirtą vietą užėmė Rusi
jos atstovas Vladimiras Pred-
kinas (22,79), penktą — vokietis 
Markas Pingeris (22,97). 

Kiti varžybose dalyvavę 
Lietuvos plaukikai liko toli nuo 
pirmųjų. Arūnas Savickas 100 
m krūtine varžybose užėmė 20-ą 
vietą (jo laikas — 58,17). Dar 
dvejose rungtyse mūsiškiai 
buvo paskutiniai — 100 m del
finu Dita Želvienė nuplaukė per 
1:07,86 min. (31-a vieta), o Neri
jus Beiga 200 m krūtine — per 
2:22,04 min. (24-a). 50 ml. st. 
plaukusios Laima Petrutytė 
(26,49) ir Dita Želvienė (27,79) 
iš 34 dalyvių užėmė atitinkamai 
11-ą ir 33-ją vietas. Šią rungtj 
laimėjo ir šeštą (!) aukso medalį 
iškovojo 15-metė vokietaite 
Franziska Van Almsick (25,64) 
Tai kol kas geriausias moterų 
plaukimo rezultatas per visą 
Europos pirmenybių istoriją. 
Neoficialias komandines 
pirmenybes laimėjo Vokietijos 
plaukikai — jie iškovojo iš viso 
29 medalius (15 aukso. 6 sidabro 
ir 8 bronzos). Antri — Rusijos 
„vandeniai" (29 - 12, 12, 5). 

Nėra abejonės, kad Lietuvoje 
netrūksta gerų plaukikų bei 
plaukikių prieauglio, anksčiau 
turėjusio reikalingas treniruo
tes sąlygas su Maskvos globa ir 
finansine parama. To negali iš
vengti ir dabartinė Lietuvos 
vyriausybė, jei ji nori, kad 
Lietuvos vardas būtų žinomas 
plačiame pasaulyje, kad Lietu
vos atstovai — sportininkai 
dalyvautų pasaulinėse varžy
bose, olimpiadose ir ten laimėtų 
medalius". 

Br. J . 

DRAUGO prenumerata mokama Ii anksto 

metams 
U.S.A $80 
Kanadoje ir kitur (USA. dol) $90 
U.S.A. savaitinis (sešt. laida) $45 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
USA. dol.) savaitinis $50 

'-a metų 3 
$45 
$50 
$30 

$30 

mėn. 
$25 
$30 
$25 

$25 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

,,Lituan:ca - Liths" vyrų 
komanda rugsėjo 12 d. Buffalo 
Grove priemiestyje žaidė 
pirmąsias 1993-94 metų pirme
nybių rungtynes. Priešininkas 
— vokiečiu komanda „Schwa-
ben", su kuria jau keletą metų 
neturėta didelių sunkumų ir 
skaudžių pralaimėjimų. Da
bartinis pralaimėjimas rezulta
tu 4:0 prilygsta boksininkų 
pralaimėjimui, kurį vadina 
K.O. (knock out). Kad toks 
pralaimėjimas gali įvykti , 
nebuvo sunku atspėti. Koman
da išbėgo aikštėn be geriausių 
šiuo metu žaidėjų. Virgio 
Žuromsko ir Gyčio Kavaliaus
ko. Jie, gavę St. Xavior 
universiteteo stipendijas už fut
bolo žaidimą, rudens ra te 

„Liths" komandoje bus labai 
reti svečiai. Jų vietoje nė atsar
ginių nebuvo. Teko pasitenkinti 
pavargusiais rezervo žaidėjais. 

Pirmąjį puslaikį „Liths" vyrai 
dar sugebėjo išlaikyti apylygį 
žaidimą ir susidaryti keletą 
progų įvarčiams įkirsti. Bet pro
gos liko progomis, nes gamtos 
dėsnis sako, kad daugiau vietos 
„pro šalį". Puslaikiui artėjant 
prie pabaigos, „Schwaben" žai
dėjui pasisekė įkirsti ne taipjau 
šaunų įvartį, kuris antrame 
puslaikyje plačiai at idarė 
„Liths" vartus skaudžiam 
pralaimėjimui. 

Atsipeikėjus nuo pirmojo 
„K.O.", komandos vadovams 
reikėtų rimčiau pažvelgti į 
komandos padėtį ir jos ateitį. 

RUNGTYNES LEMONTE 

Šį sekmadienį, rugsėjo 19 d., 
„Liths" vyrų komanda žais ant
rąsias pirmenybių rungtynes 
prieš lenkų „Royal Wawel". 
Rungtynės vyks Lemonte, 
Lietuvių centro aikštėje. Pra
džia 3 vai. p.p. Rezervas žais 1 
vai. 

J . J . 

LIETUVOS 
BOKSININKAS -

EUROPOS 
ČEMPIONAS 

Vitalijus Karpačiauskas — 
Europos bokso čempionas. Šį 
vardą jis iškovojo sekmadienį 
(rugsėjo 12 d. ) Bursoje, Turki
joje, finale (svorio kategorijoje 
iki 67 kg — antras pusvidutinis 
svoris), įveikęs Turkijos 
sportininką. 

Finale Vitalijaus laukė ne
lengvas išbandymas dar ir dėl 

to, kad turkų žiūrovai karštai 
rėmė savąjį, paveikdami 
teisėjus. 27 metų boksininkas 
yra laimėjęs sidabro medalį 
1993 metų pasaulio čempionate 
Suomijoje. Antroji pasaulio ir 
pirmoji Europos „pirštinė" 
pralaužė ilgą 22 metus trukusį 
Lietuvos boksininkų „tylos 
ruožą": paskutinį kartą į garbės 
pakylą buvo pakviestas Juozas 
Juocevičius, 1971 m. tapęs 
Europos čempionu. Iki tol Lietu
vos sportininkai, dalyvaudami 
SSRS komandos sudėtyje, yra 
tapę olimpinių žaidynių, pasau
lio čempionai, prizininkai. 

(Elta) 

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

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. Kedz le A v e . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Čikagos Lietuvių Golfo klubo Pro-Am turnyre antros vietos laimėtojai. Iš 
k. — dr. Osvaldas Nakas, Onutė Antanaitienė, Vincas Brizgys ir Aldona 
Vaitkienė. 

VALDAS - VOKIŠKŲ KLUBŲ PABAISA 
Vokiškos spaudos puslapiuose T ė v u Valdas tapo eidamas 16 

metus. 
Dienrašt is pažymi, kad 

Valdas yra širdies žmogus. 
Atvykęs į Hamburgą, jis pir
miausia ieškojo vaikams 
žaidimų aikštės, zoologijos sodo. 
Jis kepa skanius kepsnius, 
tačiau daugiausia džiaugsmo 
jam suteikia žaidimai ir šokiai 
su vaikais, žmonai palydint pia
ninu. 

Pirmi dukrų ištarti žodžiai 
buvo „tėtė" , kas vokiškai 
reiškia „papą". Sakant tai — 
Valdo akys žiba. Dukros nelie
čia maisto, laukdamas iš trenin
go sugrįžtančio tėvo. Šiuo metu 
jis „dreba" dėl savo dukrų, 
kadangi Vokietijoje grobiami 
vaikai, nužudomi, išprievartau
jami . Linai uždrausta vienai 
palikti namus. Dukrą Liną 
motina automobiliu veža į 
mokyklą, Patriciją globoja 
senelė. Valdas namų apsaugai 
užsisakė šunį iš Lietuvos, įrengė 
ir aliarmo sistemą. I stadioną 
vaikai neturi teisės eiti. „Pavo
jinga, — sako Valdas. — Jie gali 
rungtynes stebėti televizijoje". 

Iš savo pusės norėčiau pridėti, 
kad Hamburgas yra tik laikinas 
apsistojimo miestas. Už kelių 
metų milijoninėmis sumomis 
lietuvį pavilios Italija. 

beveik kiekvieną dieną ran
damos žinios apie naują futbolo 
žvaigždę lietuvį Valdą Ivanaus
ką, nes jau pirmose pirmenybė
se rungtynėse jis į Niurnbergo 
vartus įkirto du įvarčius, tap
damas Hamburgo futbolo aist
ruolių numylėtiniu. 

Milijoniu egz. tiražu leidžia
mas „Bild" dienraštis rugpjūčio 
11d. išspausdino šeimos nuo
trauka bei platų straipsnį apie 
lietuvį, pavadindamas „Ivanas 
baisusis privačiame gyvenime 
baisiai malonus". Net du dien
raščio bendradarbiai aplankė 
Valdą namuose, sužinodami, 
kad po kojos sužeidimo drau
giškose rungtynėse rugpjūčio 8 
d., jis vėl pradėjo treniruotis, 
nors gydytojas įsakė trijų 
savaičių pertrauką. 

Kas per žmogus tas Ivanaus
kas, gimęs Lietuvoje ir iš 
Austrijos Vienos klubo atvykęs 
į Hamburgą? — klausia dienraš
tis. Privačiai jis nėra aikštės 
„Ivanas baisusis", o labai 
malonus vyras. „Aš myliu mano 
mergaites už vis labiausiai — 
sako Valdas labai maloniu bal
su. Ir jo rankos paspaudimas yra 
labai švelnus. Su žmona Beatri
če ir vaikais — dvylikamete 
Lina bei 20 mėn. Patricija —jis 
praleidžia visą savo laisvalaikį. 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. ML (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v antro 1230-3 vpp 
trečd uždaryta, ketvd i -3 v p p 

penki ir šestd 9 v r -12 vpp 
6132 S. Kedzl* Ave., Chicago 

(312) 778-SM9 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

Cardlac Dlagnosis, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

Tai . (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 
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Lietuvybė — 

KAIP LAUKINIS 
ŽIRGAS 

Oficialiai ruduo prasideda tik 
šio mėnesio 23 d., arba bent taip 
kalendoriuje pažymėta, tačiau 
čia, mūsų gyvenamame Ameri
kos kamputyje, rudens ženklai 
pradėjo rodytis gerokai anks
čiau. Tai ne pageltę klevo lapai 
ir pulkai į pietus traukiančių 
plunksnuotųjų vasaros svečių; 
ne pirmosios šalnos ir iš stalčių 
traukiami megztiniai. Nežinia, 
kaip kitur, bet Čikagoje rudens 
pradžią visuomet paskelbia 
valdiškųjų mokyklų mokytojų 
streikas. 

Kol suaugusiej i keičiasi 
piktais žodžiais, priekaištais ir 
pažadais, nukenčia vaikai, ati
traukti nuo knygų, nerasdami 
gero užsiėmimo, vasaros atosto
goms nusibodus. Tų nuvogtųjų 
mokslo dienų niekas niekuomet 
jiems nesugrąžina, ir taip tęsiasi 
metai iš metų, lyg ta erzinanti 
pasaka be galo. 

Bet ne visos mokyklos nuolat 
grumiasi su šia problema. Mies
to ir apylinkių privačiosios, o jų 
tarpe ir katalikiškosios, mokslo 
įstaigos metus pradeda nusta
tytu laiku, vienaip ar kitaip iš-
bridę iš adminis t racinių 
keblumų. Nustatytu laiku su
skamba pirmieji skambučiai ir 
lituanistinėse mokyklose. Vien 
tik Čikagoje ir apylinkėse 
veikia trys, neskaičiuojant jau 
lietuviškų Montessori mokyk
lėlių. 

Atrodo, kad pirmasis, Lietu
vos nepriklausomybės atneštas, 
šurmulys jau baigia nurimti. 
Žmonės pradeda atsigauti, apsi
dairyti savo kieme, susidaryti 
pirmaujančių reikalų sąrašus. 
Šeimom su mokyklinio amžiaus 
vaikais tokio sąrašo viršuje, be 
abejo, yra lituanistinė mokykla. 

Je igu Lie tuvos pirmieji 
žingsniai palyginti duobėtu 
nepriklausomybės keliu kai 
kam išeivijoje atnešė nusi
vylimą, įvykiai tėvynėje daug 
padėjo sutvirtėti lituanistinėms 
mokykloms. Tiesa, ta pagalba 
neatėjo jokiu apčiuopiamu 
būdu, tačiau ji vis tiek atėjo ir 
suteikė naujus, nesugriau
namus argumentus, remiančius 
l i tuan is t in io švietimo 
reikalingumą bei svarbą. 

Šiandien t au ta yra gyva, 
konkreti, pasiekiama. Tai nėra 
vien pasakų, legendų ir nespal
votų nuotraukų vadovėliuose 
kraštas. Retas vaikas nėra su
tikęs žmonių iš Lietuvos ar bent 
matęs uždegančius vaizdus TV 
ekrane. Mokytis lietuviškai jau 
nėra vien laiko gaišinimas ir 
malonių šeštadienio rytų eikvo
jimas. Lietuviškai susikalbėti 
progų dažniau atsiranda ir net 
susidaro nepatogumų, kalbos 
nemokant. Labai daug kartų 
tenka išgirsti jaunuolių ar vidu
riniosios kartos lietuvių nusi
skundimus, kad vaikystėje tėvai 
neprivertė lankyti lituanistinę 
mokyklą. Daug tokių lietuvių 
kilmės žmonių kreipiasi, ieško
dami greičiausių, lengviausių 
būdų lietuviškai pramokti. 

KAS VYKSTA KINIJOS GULAGE 

Mes čia esame pripratę visko 
norėti greitai ir gauti lengvai. 
Žinoma, lietuvių kalbą išmokti 
nelengva. Tą gali paliudyti 
kiekvienas mokinys, mėginęs 
pavartoti visų laikų dalyvius 
sakiniuose (tie dalyviai yra 
„nepažįstama žemė" ir dau
geliui suaugusiųjų...). Na tai 
kas? Turint truputį gero noro, 
galima ir tą „sunkią" lietuvių 
kalbą išmokti. 

Tik pažvelkime į popiežių 
Joną Paulių II. Prieš važiuo
damas į Lietuvą, šis senas žmo
gus intensyviai mokėsi lietu
viškai (daug kartu su pasi
didžiavimu tai pabrėždamas 
įvairiomis progomis). Ir išmoko, 
ir prabilo į lietuvių tautą jos 
gimtąja kalba. Be abejo, 
žmonėms, kurie jį girdėjo, tai 
padarė didesnį įspūdį, negu 
visos spindinčios, aidinčios, il
gus mėnesius ruoštos, iškilmės. 

Rugsėjį mes įpratę vadinti 
lietuviškojo švietimo mėnesiu, 
dažnai užmiršdami to pavadi
nimo tikrąją reikšmę. Dolerių 
reikia. Nors lituanistinių mo
kyklų mokytojai nestreikuoja, o 
kantriai, už juokingai menką 
atlyginimą, aukoja mokslo 
metų šeštadienius lituanis
tiniam švietimui, be surinktų 
dolerių šio mėnesio vajuose ne
bus patalpų, šviesos, šilimos, 
knygų ir kitų būtinybių. Tačiau 
nustokime pagaliau nuolat 
kar to t i , kad vienu kitu 
paaukotu doleriu išlaikysime 
lietuvybe! 

Tas „išlaikymas" visuomet 
sukelia įvaizdį, kad lietuvybė 
yra kažkoks nesuvaldomas lau
kinis žirgas, užtvertas žardyje, 
kurio užtvaras turime vis 
ramstyti, kitaip žirgas pamojuos 
uodega ir nubėgs... Žodis išlai
kyti atsiduoda kažkokia prie
varta, o per prievartą dar nie
kam nepavyko jausmo idiegti. 

Lietuvybė yra visų pirma 
jausmas, kad tavo šaknys įau
gusios lietuvių tautoje, kad tai, 
kas esi, kaip tik pasisėmei iš tos 
tautos kraičio skrynios. Pasi
sėmei, gimdamas lietuviškoje 
šeimoje, pats to nejausdamas, 
net kar ta is nenorėdamas. 
Mums belieka tik susitaikyti su 
šiuo neginčijamu faktu, ir 
žinosime, kad visuomet bu
vome, esame ir būsime lietuviai. 
Savo lietuvybės mums „laikyti" 
nereikia, nes ji nuo mūsų nepa
bėgs net tada, kai labai steng
simės ja atsikratyti. 

Rugsėjo mėnuo akivaizdžiai 
pr imena ir lituanistinių 
mokyklų mokslo metų pradžią, 
ir pagrindinę „lituanistinio 
švietimo mėnesio" sąvoką: visi 
lietuvių kilmės vaikai kiekvie
ną šeštadienį turi būti lietu
viškose mokyklose. Tėvų, se
nelių, dėdžių, tetų, LB apylin
kių valdybų, lietuviškų or
ganizacijų ir visų mūsų pareiga 
juos į tas mokyklas užregistruo
ti ir prižiūrėti, kad lankytų. 

Danutė Bindokienė 

Po 4-rių metų, kai liaudies 
išvadavimo armija šaudė į mi
nią Tiananmen aikštėje, Beij-
ingas pasiūlė, kad čia būtų 
rengiama 2000 metų olimpiada. 
Atvykę į miestą, turistai yra 
sveikinami: „Atviresnė Kinija 
laukia jūsų". Bet, jei paimsi 
taksi nuo šauniai atrodančių 
vakariečių viešbučių ir pa
važiuosi toliau, bus skirtingas 
vaizdas. Pravažiavus 50 mylių 
į pietus nuo Tiananmen aikštės, 
rasi aukšta tvora apsuptą pasta
tą Beijing An Kang psichiatrinę 
ligoninę. Iš pirmo žvilgsnio ši 
ligoninė atrodo, kaip betkuri 
kita Trečiojo pasaulio psichiatri
nė ligoninė. Bet ji yra tvarkoma 
policijos. Iš po baltų viršutinių 
apsiaustų matyti žalia viešojo 
saugumo biuro uniforma. Ši li
goninė yra dalis baudžiamųjų 
lagerių sistemos, vadinamos 
„Laogai". 

Kinų „Laogai" yra didžiausia 
pasaulyje priverstinio darbo ir 
įkalinimo sistema, susidedanti 
iš daugybės lagerių ir kalėjimų, 
kuriuose milijonai žmonių atlie
ka priverčiamuosius darbus, 
kur nesiskaitoma su žmogaus 
gyvybe, jo teisėmis, kur žmogus 
paverčiamas nužemintu vergu. 
Manoma, kad čia yra paskutinis 
gulagas. 

Kinija neduoda tikslių skaičių 
apie ten laikomus kalinius, bet, 
konservatyviai skaičiuojant, ten 
yra uždaryta 10 milijonų ar dau
giau žmonių, iš kurių apie pusė 
milijono yra politiniai kaliniai. 

1957 m. Harry Wu buvo Geo
logijos kolegijoje Beijinge 
studentas. Jis vengė politikos, 
nes Mao respublikoje, kas vieną 
dieną buvo laikoma dogma — 
kitą dieną kontrevoliucinė min
tis. Staiga buvo pravesta akci
ja, areštuojant kontrevoliu-
cionierius dešiniuosius. Ne 
mažiau kaip pusė milijono buvo 
areštuota ir uždaryta baudžia
muose lageriuose. Harry Wu 
buvo vienas iš tokių. 19 metų jis 
iškentėjo priverčiamo darbo sto
vykloje. Žiaurumai, kankinimai 
ir badavimas žymiai sumažino 
kalinių skaičių. Harry Wu, kilęs 
iš pasiturinčių miestiečių, viską 
darė, kad tik išliktų gyvas: grū
mėsi, apgaudinėjo, vogė. „Aš 
tapau gyvuliu. Rūpinausi tik sa
vimi. Aš vogiau iš kitų kalinių, 
mušiau kitus kalinius ir ben
dradarbiavau su policija. Kartą 
jie mane uždarė į vienutę, kuri 
buvo 3 pėdų platumo, tiek pat 
aukščio ir ilgumo. Kiekvieną 
dieną reikalaudavo, kad aš pri
sipažinčiau kaltas. Aš galvojau, 
kad man jau nieko nelieka, tik 
nusižudyti. Aš nustojau valgyti. 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Po trijų dienų buvau bemirštąs. 
Tada atėjo policija ir pasakė: 
„Mes nenorime, kad tu mirtum. 
Mes norime tave perauklėti, 
kad būtum naujas socialistinis 
žmogus". Jie įspraudė guminį 
vamzdelį per nosį į mano vidu
rius ir maitino". 

Kai Harry Wu buvo paleistas 
iš kalėjimo, septynerius metus 
buvo beteisis valkata. Jo šeima 
dėl savo saugumo turėjo jo 
išsižadėti. Jo mot na nusižudė, 
brolis buvo nužudytas saugumo 
policijos. Pagaliau jis 1986 m. 
gavo laikiną stipendiją Berkley 
universitete, Kalifornijoje. Tada 
Kinijos valdžia leido jam iš
važiuoti į JAV. Jis atvyko į šią 
šalį su 40 dol. kišenėje. Iš 
pradžių miegojo parke, vėliau 3 
metus naktimis dirbo kepykloje. 

Harry Wu įsteigė fondą tyri
nėti baudžiamųjų stovyklų 
sistemą Kinijoje ir jos sunaiki
nimą, nurodant, kad Kinijos 
prekybos partneriai pasaulyje 
žinotų, jog Kinija eskportuoja į 
užsienį prekes, pagamintas ka
linių darbu. 

„Aš nustačiau, kad Kinijoje 
yra 1,000 priverčiamų darbų 
stovyklų, bet tikrasis skaičius 
slepiamas. Manau, kad tokių 
stovyklų yra 2,000 ir jose laiko
ma apie 10 milijonų kalinių. 
Šios stovyklos turi dvigubus 
pavadinimus: vieną kaip pap
rasto ūkio ar fabriko, kitą — 
lagerių sistemos nustatytą". 

Harry Wu, kad gautų tikrą 
šių lagerių vaizdą, nusprendė 
grįžti atgal į stovyklas, kur 
praleido 19 metų. 1991 m. liepos 
mėn. jis su savo žmona Ching 
Lee išvyko šiai misijai iš Kali
fornijos. Tai buvo jų medaus 
mėnuo, fciepos 13 d. jie buvo 
Kinijoj, Tianjin aerodrome. Har
ry paliko savo kiniečio pasą 
Amerikoje ir keliavo su pusiau 
oficialiais Amerikos dokumen
tais. Jie buvo nedidelė garanti
ja, nes jis buvo Kinijos pilietis. 
Jeigu būtų išaiškintas, tai likusį 
gyvenimą turėtų praleisti dar
bo stovyklose. 

Per keturias savaites juodu 
nukeliavo 10,000 mylių, nufil
muodami 20 stovyklų. Vaizduo
damas turistą pramoninką, 
Harry užrekordavo daug „Lao
gai" sistemos įrodymų. Tolimoje 
šiaurės vakarų provincijoje Qu-
inghai jis juodojoje rinkoje 
nusipirko saugumiečio unifor
mą, nes tai buvo vienintelis 
kelias patekti į lagerį Nr. 13 
Darbo reformos padalinį, viešai 
žinomą kaip Tangge-mo ūkis. 
Šis lageris yra prie Gobi dyku

mos, griežtai izoliuotas kalėji
mas, iš kurio neįmanoma pabėg
ti. Ta vieta vadinama Kinijos 
Sibiras. Stovykla yra 70 kilo
metrų platumo. Joje laikoma 
70,000 kalinių, kai kurie politi
niai kaliniai atvežti iš Tibeto. 

Apsivilkęs policijos uniforma. 
Wu priėjo prie stovyklos prieki
nių vartų, kad galėtų užrekor-
duoti pirmosios linijos mėlynai 
uniformuotus kalinius, einan
čius į darbą. Sargybiniai su 
automatiniais ginklais ir pa
ruoštais durtuvais sekė eiseną. 
Kai kurie kaliniai buvo paskir
ti skaldyti akmenis, kiti kasinė
jo nederlingą žemę. Mažos rau
donos vėliavos žymėjo liniją, 
kurią peržengus, laukė staigi 
mirtis nuo paleistos sargybinio 
kulkos. 

Kinijos lagerių sistema labai 
priminė nacių priverčiamųjų 
darbų stovyklas. Šūkis: „Laisvė 
per darbą". Atliekant priverčia
muosius darbus, tikėtasi, kad 
kaliniai taps kitokiais žmonė
mis, kurie pamils komunizmą ir 
socialistinę sistemą. 

Shanxi numeris 4 darbo refor
mos padalinys išoriniame 
pasaulyje žinomas kaip ,,Wang 
Zhuang anglių kasykla." Pagal 
Deng Xiaoping nustatytą 
socializmo principą, charak
teringą kiniečiams, dar
bo reformos stovyklos ragina
mos išsilaikyti savo darbu. Pa
skutiniuoju metu kaliniams 
buvo griežtai nustatytos darbo 
kvotos. Jei kas jų neišpildydavo, 
buvo mušamas. Kalinių darbo 
indėlis sudaro 10% visos krašto 
gamybos. Paprastai kalinių 
gaminiai yra skirti vidaus 

rinkai, bet reikalas auti užsie
nio valiutos, verčia kalinių dar
bo gaminius išvežti į užsienį. 
Tokia kalinių darbo jėga paga
minta produkcija eksportuoja
ma į daugiau kaip 30 užsienio 
šalių. Už ją gaunama keletos 
šimtų milijonų dolerių. Harry 
Wu rado, kad prie vieno tokio 
lagerio buvo prekių pasiūlos 
kontoros. 

Toliau jis aplankė Nr. 2 dar
bo reformos dalinį. Sakėsi esąs 
užsienio pirklys. Rado iškabą 
„Odos ir drabužių fabrikas". 
Stovyklos viršininkas buvo apsi
vilkęs, kaip ir kitose panašiose 
įstaigose, žalia uniforma. Virši
ninkas prisipažino, kad čia iš
dirbami avių kailiai odiniams 
švarkams. Jis matė, kad kai 
kurie kaliniai dirbo prie maši
nų, kiti išsirengę iki pusės, 
braidžiojo nuodinguose dažų 
chemikaluose. 1991 m. buvo 
eksportuota odos ir kailių už 5,2 
mil. dolerių. Šio lagerio 
įstaigose ant sienos buvo du 
pažymėjimai. Vienas užsienio 
prekybos ministerijos, kuriuo 
pavedama lagerio produkciją 
eksportuoti. Kitas — teisingumo 
ministerijos, datuotas 1989 m. 
spalio mėn. Tai buvo pagyrimas 
už stovyklos puikiai atliktą 
darbą, užgniaužiant Tiaanmer. 
demokratinį judėjimą. 

Pagal tarptautinius įstaty
mus, politiniai kaliniai neturi 
būti verčiami dirbti. Pagal Kini
jos įstatymus, kalinių pagamin
ta produkcija negali būti ekspor
tuojama. Bet. kaip matėme, šios 
abi taisyklės laužomos. 

Dvejus metus Harry Wu sten
gėsi pavaizduoti Kinijos priver
čiamųjų darbų stovyklų ekspor 
tą. JAV ir D. Britanija tur i 

įstatymus, kuriais draudžia im
portuoti gaminius, gamintus 
kalinių rankomis. Bet britų 
valdžia pripažįsta., kad yra 
labai sunku įvykdyti šį 
įstatymą. Wu pastangomis JAV 
buvo iškelta byla ir konfiskuota 
50 motorų, padarytų darbo sto
vyklose, taip pat sulaikyta daug 
tos rūšies prekių, kurios drau
džiamos įvežti į JAV. Pagaliau 
Kinija pasirašė memorandumą, 
kad ji neeksportuos kalinių 
rankomis pagamintos gamybos. 
Tada prezidentui Clinton gegu
žės mėn. Harry Wu pateikė nau
jų įrodymų, kad Kinijos komu
nistinė valdžia eksportuoja 
gulaguose pagamintas prekes. 
MFN (palankios prekybos) su
tartis buvo atnaujinta, bet šis 
reikalas bus peržiūrėtas 1994 
m. Tačiau šį kartą Kinijos val
džia atmetė Harry Wu pareiški
mą gauti vizą į Kiniją. 

NE STUMBRAS, BET 
TAURAS 

Stumbrą pakeitė tauras. Daug 
metų didžiavomės Kauno sim
boliu stumbru, o paaiškėjo, kad 
tai tik mūsų naujosios civilizaci
jos dulkės. Pasak heraldikos 
specialistų, Kauno , ka ip 
Magdeburgo teises turinčio 
miesto, herbas visai ne stum
bras, bet tauras. Sunku, aišku, 
atsisveikinti su daugeliui kau
niečiu įprastu stumbru, tarpu
ragėje nešančiu krikščioniškąjį 
kryžių. Pripratome ir kitiems 
įteigėme, kad jis yra svar
biausias Kauno miesto simbolis. 
Ir štai šis mitas jau žlugo. 
Pasirodo, stumbrą su rusiš
ku kryžiumi kažkada mums 
„ į š v e n t i n o " Rusijos ca ras 
Aleksandras. 

Miniu minios sutiko į Kauną atvykusį popif čių Joną Paulių II. 
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TRUPUTIS KITO 
GYVENIMO 

VIDMANTAS POVILIONIS 

Ponai išvyko — ir vėl šaltis. Kitapus koridoriaus, 
būre, sėdi ir laukia teismo dienos Gimbutas. 
Palaukiame, kol prižiūrėtojas uždarys savo kambario 
duris, persimetame keliais žodžiais. Pro ventiliacijos 
angą girdėti... šitas žemaitis, dar vaikas būdamas, pate-

perskaitė eilėraštį apie vilkus. Vilkai sako šunims, kad 
tie savo laisvę, nors ir alkaną, iškeitė į dubenį srėbalo 
ir antkaklį. 

Darbą atliekame per pusę valandos. Metodas senas: 
užtepame plyšius vandenyje išmirkytu muilu. Jis be 
spalvis. Pastebės tik tada, kai dažys — nukris dažai 
Didesnė dalis grąžinama vėl atgal taisyti. Muilo mums 
negaila. 

Darbo laiką leidžiame, rašydami pareiškimus. 
Popieriaus dabar jau užtenka. Bolonkinas atvykusia: 

komisijai įteikė pareiškimą, rašytą ant iš tualeto pair
tos popieriaus skiautės. To ir užteko. 

Bolonkinui rašyti sekasi ypač gerai. Tai ruso 
ko į lagerį. Matė visko. Nervai nebeišlaikė. Prieš pat kiną privalumas: kanceliarinė kalba įgimta, įsiurbta su mo-
(salėje nebuvo prižiūrėtojo — pasitaikyk taip) jis užlipo 
ant scenos. Nustebo net beldikai. Ne iš karto spėjo 
pakviesti valdžią. O Gimbutas skaitė pareiškimą į CK. 
Jis gimė lietuvis, toks ir liks, nors jį baigia sunaikinti 
fiziškai. Rusija ne jo tėvynė. Jei kas nori jį perauklėti 
išdaviku, tegu praranda viltis. Ir pasirašė po tekstu 
savo krauju. Ir laukia teismo. Gresia Vladimiras 
(politinių kalinių kalėjimas). 

tinos pienu. Iš vieno išsireiškimo jis gali konstruoti 
begalę variantų. Vieno mūsų kolektyvo rašto turinys 
toks: doras tarybinis kalinys nori perspėti tarybų 
valdžią, kad lagerio žch 385/19 administracijoje įsiveisę 
aršūs antitarybininkai. Konkrečiai — lagerio 
viršininkas Šikinas. Jis laiko dorus tarybinius zekus 
karceryje be šviesos spindulėlio. Tai yra — spaudos 
Kada visa šalis didžiuliais žingsniais žengia į priekį 

Paskutinės dienos karceryje. Ilgos nepaprastai, pilietis Šikinas stabdo mūsų idėjinį persiauklėjimą 
Atsigauname tik naktį, darbe. Prižiūrėtojus stebina kadangi negalime sekti naujausių šalies laimėjimų. Dei 

Vilniaus arkikatedroje šv. Mišių metu. Šv. 
Audrys Bačkis. 

Tėvo kairėje — arkivyskupas 

mūsų griausmingas juokas. 
Vienas jaunas prižiūrėtojas, mordvis, mėgsta 

pasiklausyti, ką mes kalbame. Jo pavardė Florkinas, 
bet visi vadina Chlorkinu. Dažnai prieiname prie 
vilkelio pažiūrėti, ar jau matyti Chlorkino nugara, jam 
patinka priropoti prie durų keturpėsčiomis ir laukti, 
kol išgirs kokį priešvalstybinį suokalbį. Jei matome 
gulintį Chlorkiną, pradedame maždaug taip: 

— Visi prižiūrėtojai yra šunys, bet iš jų išsiskiria 
šviesi asmenybė pilietis Chlorkinas. Tauraus žvilgsnio, 
šviesių akių. Toks žmogus mūsų šalyje gali toli nueiti... 

Ir taip toliau — kol pavargsta Chlorkino rankos. 
Vieną kartą keturpėsčiam prižiūrėtojui Pašninas 

to visi labiau atsiliekame nuo gyvenimo. Ir jau visai 
triuškinanti išvada: tokiu būdu lageryje per metus 
išugdoma aršių antitarybininkų daugiau negu atskirai 
paimtoje kurioje nors tarybinėje respublikoje. Nejučia 
prašyte prašosi klausimas: ant kieno malūno lieja 
vandenį pilietis Šikinas? 

Pareiškimas prasideda tvirta citata iš Lenino veika 
lų. Ją sugalvojo Bolonkinas. Toliau seka Brežnevo žo
džiai apie masių auklėjimo svarbą. Taip pat sugalvota 
Bolonkino. 

Puolame lagerio viršininką kapitoną Šikiną, bot 
nepuolame jo pavaduotojo majoro Velmakino. Čia toks 
žaidimas: visi vienas kitą seka ir suėda su malonumu 

Jei pu'sime ab>'. pareiškimai keliaus į šiukšlių dėžę. 
Jei vieną, kitas stengsis pareiškimą išsiųsti. 

Po dešimties dienų išeina Pašninas. 
Beveik kalbuosi su savimi. Jokio užsiėmimo. Tik 

šaltis ir diegliai širdyje. Jei šaukiame, kad šalta, atneša 
termometrą. Jis visada rodo šešiolika. 

Bet vieną dieną miegu šiltai. Labai šviesi naktis. 
Ir vis trepsėjimas koridoriuje. Saulėti mano sapnai. O 
rytą sužinau, iš ku r ta saulė: kaimynystėje sudegė la
gerio kepykla. Jei ugnis būtu persimetusi į karcerį, 
vargu ar kas būtų spėjęs įtrakmti kiekvienos kameros 
po dvejas duris. Pirmos masyvios. Antros geležinių 
virbų, per abi septynios spynos su užsklandomis, o jei 
ir spėtų — ar rūpės kam keltis naktį ir įsakinėti. Be 
įsakymo rakinti niekas neturi teisės. 

Bet miegojau šiltai. 
Dvylika parų. Štai kodėl vadina paromis, ne 

dienomis. Jos tikrai turi dvidešimt keturias valandas, 
ir visos ilgos. 

Išėjau į zoną — tarsi iš šulinio. Balta. Sniegas. Ir 
žemė truputį siūbuoja. 

PERLAUŽTAS ŠAUKŠTAS 
Iškviečia pas lagerio viršininką. Klausia, kur noriu 

gyventi, kai paleis. Atsakau: ten, kur ir gyvenau. 
- Ar ten leis? — klausia. 
— Koks mano reikalas. 
Po kelių savaičių kviečia į štabą. Atėjo fotografuoti. 

Daro nuotraukas laikinam pažymėjimui ir pasui. 
Liepia vilktis kažkada buvusius baltus marškinius. 
Atkiša virvagalį — kaklaraištį. Atsisakau. Neturiu nuo 
ko slėpti zekiškos patirties. Tai mano gyvenimas. Iš
veda j lauką Pastato prie baltos sienos. Krinta baltos 
snaigelės. Toks ir stovėsiu pasą atstojančio laikino 
pažymėjimo nuotraukoje... 

(Bus daugiau) 

, 
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VEIKLIŲ VISUOMENININKŲ 
VEDYBŲ SUKAKTIS 

Kanados l ie tuvių veikėjai 
Paul ius ir Rasa Kūrai savo 
namuose Londone š.m. rugpjū
čio 29 d. šventė savo vedybų de
š i m t m e t į . J u o s 1983 m. 
rugpjūčio 20 d. Aušros Vartų 
bažnyčioje, Montrealyje. su
tuokė pasižymėję klebonai: kun. 
Jonas Kubi l ius . SJ, Aušros 
Vartų parapijos Montrealyje 
steigėjas, ir iš Winnipego Šv. 
Kazimiero parapijos atvykęs 
kun. (dabar prelatas) Jus t inas 
Bertašius. 

J a u n y s t ė j e Rasa l aba i 
aktyviai reiškėsi lietuviškoje 
veikloje, svarbiose pareigose. 
Montrealyje. Atsikėlusi į Onta-
rio provinciją, dar labiau su
stiprino savo veiklą — dvi ka
dencijas buvo K.L.B. krašto 
valdybos kul tūros komisijos 
pirmininkė. Panašiu veiklumu 
pasižymėjo ir Paulius. Dabar jis 
yra K.L.B. Londono apylinkės 
pirmininkas ir Kanados Lietu
vių Fondo tarybos pirmininkas, 
pasižymėjęs ir savo darbovie
tėje, kur jis y ra direktorius 
operacijoms ,.Big V" vaistinių 
bendrovėje, a tsakingas už 120 
populiariųjų vaistinių veiklą. 

Gal didžiausias Kuru nuo
pelnas l ie tuviams Kanadoje 
buvo pasiektas Londone. K.L.B 
Londono apylinkė anksčiau lie
tuviškoje veikloje buvo pirmau
janti ta rp Kanados mažųjų 
apylinkių Bet 1985-6 metais jos 
veikla susilpnėjo. Laimė nusi
šypsojo 1987 m. K u r a m s 
atsikėlus i Londoną ir kai 1988 
m. Paulius Kuras buvo iš
rinktas LB apylinkės pirmi
ninku. Jų vadovaujama veikla 
iš karto stipriai pajudėjo ir 
daugelį nustebino. Rasa, vos at
vykusi i Londoną, pradėjo atgai
vinimą lituanistinės mokyklos, 
kuri, jos vedėjui L. Eimantui 
mirus, buvo nustojusi veikti. Po 
metų mokykla pradėjo veikti ir 
jau turi trejus savo darbo labai 
sėkmingus metus . Mokyklai 
pasišventusi vedėja — Rasa 
Lukoševičiūtė-Kurienė. Pasku
tiniais mokslo metais mokykloje 
buvo 32 mokiniai. 

Kuru dėka buvo atlikti visi 
apylinkei numatyt i darbai. Di
džiausias jų nuopelnas ne tik 
Londonui, bet ir lietuviams 
Kanadoje, kad jie sugebėjo prisi
vilioti kanadiečių institucijas 
Londone, kurios 1990 ir 1991 m. 
buvo taip reikalingos išeivijai ir 
Lietuvai. Tiek Lietuvos nepri
klausomos valstybės atstatymas 
1990 m. kovo 11 d., tiek 1991 m. 
saus io 13 d i e n o s s k a u d ū s 
įvykiai Vilniuje bei Vytauto 
Landsbergio didvyriška kova 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
išlaikymo ir k i ta . kas vyko 
Lietuvoje ir buvo s v a r b u . 

smulkmeniška i būdavo per
duodama Kanados visuomenei 
net per du ar tris televizijos 
kanalus , radijo stotis ir pavaiz
duojama pagrindinio dienraščio 
„The London Free Press" pir
muose puslapiu 'se su s tat is
tiniais duomenimis, nuotrauko
mis ir labai objektyviu apibū
dinimu. Kūrai ta is a tvejais 
sugebėjo s u t r a u k t i d ide l į 
skaičių žmonių į parapijos salę, 
nes visi rūpinosi tuo , k a s 
tada vyko Lietuvoje Kai Kūra i 
per K.L.B. krašto valdybą suge
bėjo palaikyti ryšį su Lietuva ir 
tą pačią valandą perduoti iš jos 
karš tas žinias. Londono lietu
viai apie svarbiuosius įvykius 
neretai sužinojo anksčiau, negu 
ka i kur ios vietovės pačioje 
Lietuvoje. 

Kūrai nuolat informavo Lon
dono spauda ir televiziją apie 
svarbiuosius įvykiu~ Lietuvoje. 
Su jais vykdavo pasikalbėjmai, 
o taip pat televizijos būdavo per
duodamos spaudos konferencijos 
su iš Lie tuvos a t v y k u s i a i s 
vyriausybės atstovais Visa t a i 
susilaukė norimo atgarsio kana
diečių visuomenėje. Kanados 
informacijos institucijos Londo
ne tapo lyg ir lietuviškos veiklos 
dalimi! 

Kai š.m. rugpjūčio 29 d. į 
Kuru gražiąją sodybą pradėjo 
rinktis gausus būrys draugų, — 
jie nustebo, nes apie šį pobūvį 
nieko nežinojo. Pagrindinį žodį 
t a r ė adv. Joana Kuraitė-La-
sienė. Neįmanoma išvardyti 
visus juos sveikinusius: vieni 
sveikino savo vardu, kiti — 
parapijos vardu, t ret i — Lon
dono lietuvių vardu. Kurus la
bai tiksliai apibūdino Šiluvos 
Marijos parapijos klebonas kun. 
Kazimieras Kaknevičius: ,.Ku 
rai yra mūsų apylinkės lietu
viškosios veiklos širdis. Linkiu 
j iems ir ateityje būt i Londono 
veiklos širdimi ir kelrodžiu". 
V i s i e m s s v e i k i n u s i e m s už 
linkėjimus ir dovanas padėkojo 
abu Kūrai , o Rasa — ne tik 
padėkojo, bet ir pridėjo labai 
jautrų žodį, jį aplaistydama savo 
džiaugsmo ašarų srove. 

Kūrai tur i du sūnus ir dvi 
dukreles, kurie, tikiu, bus lietu
viai ne tik iš vardo. Kūrai ne tik 
augina savo gražų j aun imą bei 
abu dirba Kanados įstaigose. 
bet labai intensyviai reiškiasi ir 
l ie tuviškoje veikloje, vado
vaujamose pareigose, — ir... 
nesiskundžia, kad j iems per 
daug darbo! 

Š i s p o b ū v i s b u v o t o k s 
malonus, geros nuotaikos vaka
ras, kad niekas neskubėjo skirs
tytis. Jis ilgai išliks dalyvavusių 
atmintyje. 

D. E. 

LIETUVIU TELKINIAI 

CLEVELAND, OH 
„DAINUOJANČIŲ 

A N G E L Ų " KONCERTAS 

„The Singing Angels" — gar
sus Clevelando jaunimo choras, 
k o n c e r t u o s Dievo Mot inos 
parapijoje šeštadienį, spalio 2 d., 
7 v.v. Bilietus po 6 dol. galima 
įsigyti sekmadieniais parapijos 
svetainėje. Koncertą rengia ir 
visus gausiai atsilankyti kviečia 
Lietuvos Vyčiai. 

S V A R B U S 
PATARNAVIMAS 

V Y R E S N I E M S ASMENIMS 

Medicare paslaugomis besi
naudojantieji galės šį rudenį ne
mokama i skiepytis nuo gripo. 
Sus i rg imų kontrolės centras 
(CDC — Center of Disease Con-
t r o l ) į spė ja , k a d š i e m e t 
l a u k i a m a pavo j inga g r ipo 
viruso epidemija — „A/Beij-
ing/32/92", kurios turė tų sau
gotis ir skiepytis vyresnio am
žiaus asmenys ir turintieji šir
dies negalavimus, emphysemą, 
a s tmą arba bronchitą. 

G.J. 

SĖKMINGA 
DVIDEŠIMTMEČIO 

ŠVENTĖ 

Lie tuvių Namų dvidešimt
mečio sukakt ies banketas pra
ėjo su d ide l iu p a s i s e k i m u . 
B a n k e t ą p r a v e d ė š v e n t ė s 
r eng imo komiteto p i rmin inkas 
J u r g i s Malskis , kalbėjo garbės 
d i rektor ius Zenonas Dučmanas 
ir v is iems padėkojo Lietuvių 
N a m ų pi rmininkas Raimondas 
B u t k u s . Sveikino apyl inkės 
a t s tovas miesto savivaldybėje 
(counsilman'as) Mike Polensck 
ir Ohio gubernator iaus George 
V o i n o v i c h a t s t o v a s R o n 
Seeman . 

P R A N E Š I M A S APIE 
A P P L E S E M I N A R U S 

P r a n e š i m a s apei APPLE Lie
tuvoje seminarus buvo Dievo 
Motinos parapijos konferencijų 
kambaryje. Algis Gedris parodė 
vaizdajuostę iš seminaro Vilniu
je. Įspūdžiais pasidalino semina
ruose dalyvavusios mokytojos: 
Dal ia Nasvytytė , I rena Gedrie-
nė, Lori Peterson, Amanda Mu-
liolienė ir seminarų vertėjų 
koordinatorė Danguolė Vodopa-
h e n ė . 

L I E T U V I Ų DIENOS 

L B Cleve lando a p y l i n k ė s 
valdyba kviečia visus Clevelan
do ir apyl inkių l ietuvius į 1993 
metų Lietuvių dienas: 

Šeštadienį , spalio 9 d., 5 vai . 
p.p. — 8 vai. vak. ir sekmadienį, 
spalio 10 d., 11 vai. r. — 2 vai . 
vak. Dievo Motinos parapijos 

CLASSIFIED GUIDE f «. 

Saulutė Rarranauskaitė ir Matthew Wright rugsėjo 4 d. sumainę aukso 
žiedus. 

SPINDĖJO DŽIAUGSMU IR MEILE 
Čikagos Lombard priemies 

tyje, Lombard Bible bažnyčioje, 
Ričardas ir Aušrelė Ramanaus
kai š.m. rugsėjo 4 d. išleido savo 
vyresniąją dukrelę į marteles. 
Saulutę Lisą Ramanauskaitę ir 
Matthew Wright prie altoriaus 
lydėjo ketur ios poros jų 
artimiausių draugų, t a rp jų, 
nuotakos jaunesnioji sesuo 
Skaidrė, kuri buvo vyriausia pa
mergė . Jaunųjų san tuoką 
stebėjo daugiau negu 200 malo
niai nusiteikusių giminių ir 
draugų. Laimingi naujavedžiai 
spindėjo džiaugsmu ir meile. 

Pradedant puotą, lietuviška 
tradicija, tėvai Ramanauskai 
pasitiko jaunuosius su duona ir 
druska, o vėliau svečius įspū
dingu pyragu-raguoliu. 

Jaunosios tėveliai užaugo 
Čikagoje, ten lankė lituanis
tines mokyklas, dalyvavo tau
tinių šokių gp-upėse, veikė skau
tuose. 1992 meta is j ie nuola
tiniam gyvenimui persikėlė į 
Seattle. Nuotakos seneliai, čika-

giečiai Česlovas ir Irma Rama
nauskai bei Ignas Vaičeliūnas. 

Iš tolimesnių Amerikos kam
pel ių į ves tuves a tke l iavo 
Saulutės t e ta Danutė Vaiče-
liūnaitė, gyvenanti Honolulu, 
Havajų salose, ir jaunosios 
krikštatėviai Zita ir Juozas 
Petka i iš Seattle. 

Povestuvinei kelionei jaunie
ji išvyko į Lake Geneva, Wiscon-
s i n , o sugr įžę aps igyveno 
Dovvners Grove, netoli Čikagos. 
Saulutė dar studijuoja, žada ligi 
Kalėdų užbaigti studijas Illinois 
S ta te universi tete , įsigyjant 
pradžios mokyklos mokytojos 
specialybę. Šį rudenį j i at l iks 
prakt iką Woodridge mieste. 
Daug laimės ir džiaugsmo nau
ja i šeimai! 2 . P . 

patalpose. Įėj imas: 3 doi. 
asmeniui. Jaunimui iki 16 metų 
nemokamas. 

Norintieji dalyvauti Lietuvių 
dienose ir ten parduoti a r pa
rodyti savo meno dirbinius bei 
kt., gali rezervuoti stalus iki 
spalio 3 d., paskambindami 
Birutei Vedegienei -951-5011, 
arba kitiems valdybos nariams. 

PABALTIEČIŲ VAKARAS 

14-as metinis Pabaltiečių 
bendravimo vakaras įvyks šeš
tadienį, rugsėjo 25 d., 7 vai. vak 
Lietuvių Namuose. Programą 
a t l iks solistė Laima Šar-
kaitė-Starčic. Po koncerto bus 
vakarienė. Bilietai gaunami pas 
Jadvygą Budrienę, tel. 486-3912 
ir Beatričę Pautienienę. tel. 
383-8225. Vakaro pelnas ski
riamas bendrai pabaltiečių poli
tinei bei informacinei veiklai 
paremt i . Vaka rą r e n g i a 
Clevelando Pabaltiečių komite
tas. 

TG 

P A G E R B Ė J O N Ą XXIII 

Minint popiežiaus Jono XXIII 
30-ąsias mirties metines, Jonas 
Paulius II pavadino jį „išminties 
ir kr ikščioniškosios vi l t ies 
kupinu ganytoju". Atsižvel
giant į Vatikano II susirinkimą 
bei sunkų būsimą Bažnyčios ke
lią, Jonas XXIII pateikė ^pasi
tikėjimo kupino optimizmo" 
pavyzdį, pasakė popiežius bir
želio 3 d. Bergamo piligrimams 
suteiktoje audiencijoje. 

Jono Paul iaus II žodžiais, 
Jonas XXIII teikęs pirmenybę 
, .pasigai lėj imo med ic ina i " , 
tačiau sykiu tiesos vienybę jis 
gynęs „be kompromisų ir nuo
laidų". Jonas Paulius II pa
brėžė, kad Susirinkimo popie
žius įvairiomis progomis ak
centuodavęs „disciplinos doktri
noje, liturgijoje bei askezėje 
būtinybę". Jonas XXIII manęs, 
kad tiktai . .atnaujintas laiky
masis Bažnyčios mokymo, atsi
žve lg ian t į jo v i sumą bei 
t ikslumą" galįs suteikti ti
kintiesiems naujų jėgų skelbti 
ir liudyti amžiną Evangelijos 
tiesą. Toliau Jonas Paulius II, 
i t in akcen tuodamas ta ikos 
encikliką „Pacem in terris". 
pažymėjo, jog Jonas XXIII atvė
ręs Bažnyčiai horizontą didžio
sioms šių laikų problemoms. 

INTERNATIONAL 
T R A V E L CONSULTANTS 

~ 
1 
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Žaibas* 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į L:etuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis 

C A R G O — s iunč iame o r o linija 

„ŽAIBAS** — virš 10 skirtingų paketg pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
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Rasa ir Paulius Kūrai, švęsdami šeimyninio gyvenimo dešimtmeti, džiau
giasi savo jaunuoju atžalynu 

. -x^/- . 

iN^upronv r ore 

PONT SPENĮ) IT AIL SAVE SOME Al 

MUTUAL ?eden*l SAVINGS 
ANDIOAN AS90OMI0N 

C l><jrt<>toH or>d SvpetvvH hy Iii™ Unitai Slotot (Jovpmroont 
221? W CERMAK ROAD • CHtCAGO, UI rMOlS 60608 PflONE p l 2 | 847 7747 

ESSB, 

. U E L P t V A N T I D R%AL £ t . VTE 
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LAMCO 
Lietuvių-amenkieČių kompanija Wa-
snington, D.C. ieško žmogaus kiemo-
namų tvarkymo ir remonto darbams. 
Atlyginimas pradžiai $5 į vai. 

Kreiptis: tol. 202-244-2373 

FOR SALE 

Parduotu bulvių tarkavimo ma
ž inąs . Kreiptis po 6 v.v. t o l . 
3 1 2 - 7 7 8 - 1 7 6 5 

MISCELLANEOUS _ _ 

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

FRANKZAPOUS 
3 2 M V 2 Ws* t tSth Street 

Tel. — (70S) 424-8654 
(312) M 1 - M 5 4 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT 
PARDUODA 

RE7MAX 
REALTORS 

(312) 5*6-5959 
( 7 M ) 425-7161 

R I M A S L. S T A N K U S 

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

KMIECIK REALTORSJ 
O I 7922 S. Pulaski Rd. 
^ " • 4 3 6 5 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. ji 
p/ofesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

V & A C O N S T R U C T I O N 
Ali roof ing & roof ropair jobs ; 

laying o f ti les & carpentry. 
CsM: t a i . 3 1 2 - 2 5 4 - 3 0 4 1 

L 

FOR S A L E BY OWNER 
in Oak Lawn bi-level, 3 bdrm. , 1 % 
bath ; 21/2 car garage, excel lent 
condi t ion. Cal l 70S-857 -S576 . 
$ 1 3 6 , 0 0 0 . 

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

F O R RENT — — i 
v* 

Tikrą draugą nelaimėje pa
žinsi, — sako lietuvių liaudies 
patarlė , o kai „Draugas" atsi
duria finansiniuose sunkumuo
se, j am padeda geraširdžiai 
lietuviai, steigdami jo paramai 
fondą. 

THE GEEAT AMĘgiCAN INVESTMENT 

I š n u o m o j a m a s 4 k a m b . , 2 
m iog . butas trečiam aukšte, apyl. 
Archer ir Cali fornia. Be gyvuliukų. 

Kroipt is t o l . 3 1 2 - 9 2 7 - 4 8 1 5 

I š n u o m o j a m a s 4 k a m b . 
miog. butas Brighton Pk. apyl . 
Kroipt is t o l . 3 1 2 - 3 7 6 - 7 8 0 3 . 

43 Ot Ir Tstman Ava. 
išnuomojamas 6 kamb. 3 rraeg. butas, II a. 
Virykla, Šaldytuvas. $450 į man. Nuomininkas 
užmoka už ..Utilities" Galima tuoj pat užimti. Pir
mo ir pask. man. nuoma -t- $450 „soc daposit". 
Be gyvuliukų. Kralptla po 7 v.v. tai. 
312-447-07S1. tUĖM i 

BALTIC INFORMATION. 
Pagaliau — „Balt ic Informat ion" Baltijos valstybių verslo 

įmonių informacinė knyga jau č ia! „Ba l t i c Informat ion" — 
ger iausias informaci jos šalt inis — versl ininkų ir keliautojų 
Bibl i ja. Arti 300 puslapių teisinga, naujausia informacija 
apima Lietuvą, Latviją, Estiją ir Kaliningrado sritį, paliesdama 
šiuos punktus; 

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

* Patarnavimai: v iešbučia i , restoranai, išnuomojami 
automobil iai , transportaci ja, smulkioj i prekyba, komu
nikacija 

* Teatrai , muzieja i , sportas, įvairios pramogos 
* Valdžios įstaigos 
* Šviet imo įstaigos 
* {vairios žinybos 

Jeigu domitės Balt i jos kraštais, verslo gal imybėmis, 
arba pageidaujate t ikslios informacijos, užsisakykite „Bal t ic 
In fo rmat ion" . Knyga kompakt iška, patogi vartot i keliaujant. 

$ 2 8 čekį arba pašto perlaidą (money order) išrašykite; 
, , N e w Hor izons T rad ing N o t w o r k " ir siųskite: Baltic 
I n f o r m a t i o n , N o w H o r i z o n T rad ing Network , 3 3 0 
M c K i n l e y T a r r a c a , C a n t o 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 vers l in inkus skelbt is „Ba l t i c Information 
Business Directory". Informacijai apie reklamų kainas kreip
kitės į mūsų įstaigą. 

FILMAI VAIKAMS 
Multiplikaciniai filmai (cartoons) lietuvių kalboje. VHS-2 vai. 
Kaina $14.95 + $3 persiuntimas. Puiki priemonė vaikų laisvalaikiui 
užimti ir kalbai tobulinti. Čekį arba „money orders" rašyti ir siųsti: 
Ruth Roberte, 15774 8 . LaOrangs Rd. 260, Ortand Park, IL 
S04S2 
Name 

Address 

City Z p 
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KALBOS KULTŪRA 
Redaguoja J u o z a s Vaišnys, SJ 

PASTABOS DĖL VEIKSMAŽODŽIŲ 
VARTOTI, NAUDOTI 

LAIŠKAI 
ATĖJO LATRAS PASUKTI 
IŠ ĮPRASTOS „RUTINOS" 

Redaktoriaus prierašas. 
Jau nuo seniau vis galvojau 
rašyti apie du veiksmažodžius 
vartoti ir naudoti, nes paste
bėjau, kad žmonės netinkamai 
vartoja naudoti, kuris jau be
veik išstūmęs iš vartosenos žodį 
vartoti. Nors kartais tarp jų 
būna t am tikras semantinis 
panašumas, bet vis dėlto juodu 
yra skirtingi. Vis delsiau rašyti, 
nes žinojau, kad nebus lengva 
taip išaiškinti, kad visi būtų 
patenkinti. Tad nutariau lyg 
„nusiplauti r ankas" ir per
spausdinti iš 1961 m. „Kalbos 
kultūros" I numerio (40-43 psl.) 
kalbininkės Antanės Kučins
kaitės rašinį šia tema. Manau, 
kad ir jis ne visus patenkins, bet 
yra labai pravartu prisiminti, 
kad protingas žmogus kartais 
t u r ė t ų pa s i t enk in t i tokiu 
aiškumu, kuris yra įmanomas, 
nes pasiekti šimtaprocentinį 
aiškumą ne visur galima. 

Manau, kad čia bus pravartus 
toks praktiškas patarimas: jei 
nebus aišku, katrą iš tų dviejų 
veiksmažodžių pasirinkti, tai 
pamėginkite pirmąjį (vartoti). 
Jeigu j is sakinyje tiks, tai jį ir 
vartokite. Kiek įmanoma, ven
kite veiksmažodžio naudoti, 
nes jis tinka palyginti tik retais 
atvejais. 

Žodis vartoti (ir priešdėlė-
tosios jo formos) reiškia „ten
kinti kokius nors poreikius kal
bamuoju daiktu". Šiuo veiksma
žodžiu paprastai pasakome, kad 
tiesioginis veiksmo objektas po 
truputį imamas, po truput) 
naikinamas, jo kiekis maži
n a m a s . Tokia žodžio vartoti 
reikšmė labiausiai išryškėja, 
ka lbant apie valgomuosius 
d a i k t u s , pavyzdžiui : Kai 
medaus turime, cukraus beveik 
nevartojame; Riebalų daug 
vartoti nesveika; Nuo ko tuos 
vaistus vartoji? Daikto kiekio 
mažėjimą veiksmažodžiu vartoti 
reiškiame, kalbėdami ir šiaip 
apie įvairius buitinius ar ki
tokius gaminius bei dirbinius, 
pavyzdžiui: Vandeniui minkš
tinti geriausia vartoti amo
niaką; Stalių klijai vartojami 
klijuoti medžiui; Nuorašams 
vartok plonesnį popierių; Jei 
norime būtų švarūs, vartokime 
daug muilo ir vandens. 

Kalbant apie pinigus, turtą, 
veiksmažodžio vartoti reikšmę 
galima nusakyti sinonimais 
leisti, eikvoti, pavyzdžiui: Jau ir 
tavo pinigus pradėjau vartoti; 
Vyresnysis sūnus suvartojo vi
są tėvo palikimą; Nuo to laiko 
jie vartojo ten sukrautas ~^*y-
bes, kada kiek reikėjo (iš 
pasakos); Turėdamas tokius tur
tus, mokėčiau kitaip juos var
toti. 

Tačiau ne visada veiksmo var
toti sąvoka susijusi su objekto 
kiekio mažėjimu, pavyzdžiui: 
Turiu nusipirkusi sidabrinius 
šaukštelius, bet dar nė karto ne
vartojau; Aš kirvį papratęs 
vartoti; Batams valyti var
tojame ašutinį šepetį; Stalas 
nebe naujas —jau šiek tiek var
t o t a s . Žodžiu va r to t i čia 
pasakome, kad veikėjas turi 
reikalą, sąlytį su daiktais ar 
reiškiniais, tenkinančiais jo 
poreikius. Minėtuose pavyz
džiuose veiksmažodis vartoti 
reiškia ne kiekybinį, bet tam 
tikra prasme kokybinį (kad ir 
labai nežymų) veiksmo objekto 
kitimą — vartojamas daiktas 
(įrankis, padargas, reikmuo, 
baldas) pamažu dėvisi, apsi
trina, jo vertė menkėja. 

Kalbant apie abstraktesnius 
daiktus, veiksmažodžio vartoti 
reikšmė nesiejama nei su kieky
biniu, ne su kokybiniu veiksmo 
objekto kit imu, pavyzdžiui: 
Rašytojas M. Valančius mėgo 
vartoti ištiktukus; Judėjimui 
reguliuoti vartojame įvairius 

sutartinius ženklus; Trelė — tai 
viena iš dažniausiai vartojamų 
muzikinių puošmenų. Tokiais 
atvejais veiksmažodžiu vartoti 
pasakome, kad veikėjas imasi 
kokios nors priemonės savo 
tikslui siekti. Prie pastarosios 
rūšies pavyzdžių galima priskir
ti ir tokius pasakymus, kaip Jei 
neklausydavo, jėgą pavarto
davau; Susipažinau su kuror
tuose vartojamais gydymo me
todais. 

Žodžiui vartoti labai artimas 
savo reikšme kitos šaknies 
veiksmažodis naudoti, kuris 
liaudies šnekamojoje kalboje 
palyginti retai vartojamas be 
priešdėlio nesangrąžine forma. 
Žymiai dažnesnė jo sangrąžinė 
forma, sudaranti su įnagininko 
linksniu pastovias sintaksines 
konstrukcijas: Kito pagalba 
nepra tus i naudot i s ; Nau
dokimės saule, kol giedros 
dienos; Kodėl mano daržu nesi
naudoji? Gal kada pasinau
dosi ir mano patarimais; Aš 
tavo kubilu pasinaudojau. 

Nesangrąžine veiksmažodžio 
naudoti forma dažniausiai var
tojama su priešdėliu su-, pavyz
džiui: Gera galva ir blogą daiktą 
geram sunaudoja; Jau tu visus 
brolio pinigus sunaudojai; Kad 
maistas būtų kaip reikiant su
naudojamas , pa t a r t i na 
valgant gerai jį sukramtyti. 

Palyginę priešdėlėtųjų veiks
mažodžių sunaudoti ir su
vartot i reikšmes, matome 
didelį jų artimumą. Pavyzdžiui, 
maistą, pinigus, kurą galima su
vartoti, lygiai taip pat galima 
juos ir sunaudoti. 

Veiksmažodžio naudoti reikš
mę rodo pati šaknis naud-, bū
tent: vartoti, patiriant kokią 
nors naudą iš kalbamojo ob
jekto. Tiesa, ir veiksmo vartoti 
sąvoka tam tikra prasme susi
jusi su veikėjui teikiama nauda. 
Juk vartodami kokį nors daiktą, 
mes jį palenkiame savo tiks
lams, juo tenkiname savo porei
kius, kitaip sakant, iš jo pati
riame naudą. Čia kaip tik ir pa
sireiškia veiksmažodžių vartoti 
ir naudoti semantinis arti
mumas. Šių žodžių reikšmės 
skirtumą kartais lemia sakytojo 
požiūris į veiksmo objektą: kai 
turime galvoje patį tenkinimą 
kokių nors poreikių, labiau 
tinka veiksmažodis vartoti, o 
kai norime akcentuoti patiria
mą naudą, mūsų mintį tiksliau 
išreiškia veiksmažodis naudo
ti. Pavyzdžui, sakydami Visą 
aliejų suvartojo, turime galvo
je, kad to aliejaus kiekis jau 
sunyko, kad to aliejaus jau ne
bėra, nebeliko. O sakydami Ir tą 
drumzliną aliejų sunaudojo, 
pabrėžiame, kad tą aliejų vei
kėjas suvartojo naudingai, 
kad jo nenuleido niekais, 
neišpylė. 

Kiek kitoks yra reikalas su 
nepriešdėlėtąja nesangrąžine 
veiksmažodžio naudoti forma, 
kuri mūsų periodinėje spaudoje 
ir raštuose vis labiau ir labiau 
įsigali. Kartais veiksmažodžiu 
naudoti linkstama tarytum iš
stumti mums įprastą žodį var
toti. Pavyzdžiui: Pamokai pa
gyvinti naudojamos vaizdinės 
mokslo priemonės; Bordo skystį 
patartina naudoti kovai su 
įvairiomis vaismedžio ir daržo
vių ligomis; Vilnoniams audi
niams namuose dažyti nau
dojami rūgštiniai dažai. Visais 
šiais atvejais būdingesnis mūsų 
kalbai veiksmažodis vartoti. 

Kai veiksmo objektas yra susi
jęs su kultūrine-dvasine žmo
gaus veikla, veiksmažodis nau 
doti semantiniu požiūriu netgi 
nepateisinamas, nes naudos 
aspektas čia sunkiai suvo
kiamas. Pasakymuose: Vaikai 
mėgsta naudoti nesupranta
mus žodžius; Raides nau-

Lietuvių tau ta labai nu
kentėjo per paskutines tris 
okupacijas. Sibiro taigos išbars
tytos mūsų tautiečių kaulais. 
Suaugę, mažamečiai vaikai, 
seneliai ir ligoniai buvo naudo
jami vergų darbams pastatyti 
Rusijos industriją šiaurėje ir 
centrinėje Azijoje. Tie žmonės 
buvo prievarta deportuoti iš 
Lietuvos ir į jų vietą atkelti ru
sų kolonistai. Apie šią tautos 
tragediją yra išleisti stambūs 
veikalai: dr. Kaslo, dr. Damu-
šio, dr. Remeikio, dr. Vardžio. 

Dabar iš Lietuvos spaudos 
patyrėme slaptus dokumentus 
su nusikaltėlių parašais ir sta
tistikos informacija, kaip šios 
deportacijos buvo įvykdytos. 
Dokumentai pasirašyti sovietų 
generolo (žiūr. „Lietuvos aidas" 
Vilniuje, 1992 m., gen. N. 
Gorlinskio raportą apie depor
tacijas, įvykdytas 1949 m. kovo 
mėn.). 

Ar neatėjo laikas mūsų veiks
niams surinkti tuos dokumen
tus, išversti į anglų kalbą su ati
tinkamu įvadu, su nusikaltėlių 
nuotraukomis, su jų biografi
jomis ir nusikaltimo dokumen
tais, kuriuos jie pasirašė ir 
įvykdė? Išleisti kondensuotą 
leidinuką anglų kalba ir plačiai 
paskleisti pasaulio juridiniam 
forumui, žurnalistams, visom 
ambasadom ir politikam. 

Šių dienų Rusija teisinasi, kad 
tą kriminalą padarė Sovietų 
Sąjunga ir demokratinė Rusija 
yra neatsakinga už šiuos veiks
mus? O kam atiteko milžiniški 
vergų pastatyt i projektai 
Sibire? 

Per 50 metų, fiziniai ir dva
siniai iškankintai mūsų tautai 
žiemos metu užsukinėjo šil
dymą, o pasauliui skelbia, kad 
Pabaltyje jiem reikia apginti 
rusų mažumas (buvusius kolo
nistus). Ar tai nėra cinizmas — 
pasityčiojimas iš lietuvių tau
tos? 

O ką mes darome šiuo reika
lu? Amerikiečių televizija, kai 
t u r i kokį pranešimą apie 
Lietuvą, dažniausiai praneša 
„former Soviet Union". Tiksliau 
būtų: „formerly occupied by the 
Soviet Union". Ką mes įteikia
me amerikiečiams ir užsie
niečiams, kai mes sukviečiame 
juos į didžiuosius tautos minė
jimus?... 

Mūsų veiksniai klaus, kur jie 
gaus lėšų šiam leidinukui. At
sakymas: Ponai pirmininkai — 
Tautos fondo, Lietuvių fondo, 
Tautininkų fondo, suvažiuokite 
į vieną vietą, susėskite prie 
bendro stalo, ir atsiras lėšos. 
Nemanau, kad jūsų nutarimui 
priešinsis fondų nariai. Ir tie 
patriotai, kurių kaulai guli 
Lietuvos laukuose bei miškuose, 
ir tremtinių palaikai Sibiro tai
gose, bus ramūs, nes jų valia 
buvo įvykdyta! 

Algis Liepinaitis 
Chicago, IL 

PASIKARTOJANTI KLAIDA 

Norėčiau pastebėti ir atitai
syti dr. Sidrio straipsniuose 
pasikartojančią klaidą dėl pro
fesoriaus J. Brėdikio. Straipsny
je „Pertvarkymas" („Draugas" 
1993 rugpjūčio 20 d.) dr. L. 
Sidrys priekaištauja: „...visi 
apstulbo, kai sužinojo, kad mi
nistras J. Brėdikis buvo slaptai 

) apsilankęs Amerikoje gegužės ' 
j mėnesį grynai asmeniškais rei-
| kalais..."; Sveikatos Ap-
. saugos ministras palieka degan-
' čius reikalus Lietuvoje, slepiasi 

nuo ieškančių žmonių išeivijoje 
ir Čikagoje atostogauja pas savo 
sūnų..." 

Profesorius J. Brėdikis, kaip 
ministras, Čikagoje pirmą kartą 
lankėsi š.m. liepos mėnesį, kada 
ir susitiko su išeivijos atstovais. 
Prieš šį atvykimą jis lankėsi Či
kagoje (skaitė paskaitas North-
western universitete ir Illinois 
Masonic medicinos centre apie 
širdies ritmo sutrikimų chirur
giją) prieš 2 metus, kada jis visai 
nedirbo Sveikatos Apsaugos 
ministerijoje. Dr. L. Sidrys savo 
straipsniuose turėtų remtis 
faktais, o ne gandais. 

Eglė Bredikienė 
Chicago, IL 

VEIDU I SAVE 

Dienraštis „Draugas" — 
mielas ir laukiamas mūsų 
namuose. Jame daug įdomių ir 
aktualių straipsnių. Įdomus 
laiškų skyrius, kuriame vis 
dažniau ir dažniau pareiškia ir 
pasako savo nuomonę, daug 
metų tylėjusi, dauguma. Tai la
bai sveikinantis reiškinys mūsų 
visuomenėje. 

Skaitau „Drauge" Jurgio Ja-
nušaičio straipsnį: „Laikas atsi
gręžti veidu į išeiviją". Kaip 
gerai, kad jau pradedama spau
doje rašyti ir rūpintis savo pačių 
likimu. Suvažiavimuose, konfe
rencijose dar vis tebesigręžiame 
veidu į Lietuvą. Jurgis Janušai-
tis klausia: „O kaip su išeivija? 
Ar išeivija palikta Dievo 
valiai?". Tai svarbūs klausimai, 
ir atsakyti įjuos galime tik mes 
patys. 

Tiek daug metų rūpinomės 
Lietuvos reikalais, siekėme jos 
laisvės. Į kiekvieną Lietuvai 
daromą skriaudą labai greit 
atsiliepdavome Taip bėgo 
metai. Bet taip pat nepamir-
šome rūpintis ir savimi, kad 
išliktumėme lietuviais ne tik 
mes patys, bet ir mūsų vaikai. 
Steigėme lituanistines mo
kyklas, kūrėme stovyklavietes, 
tautinių šokių grupes, chorus. 
Visa tai darėme savo pačių su
aukotais pinigais ir laisvalaikio 
darbu. 

Tautai bandant išsilaisvinti, 
dar labiau sustiprinome savo 
politinę veiklą. Pagaliau Lietu
va laisva. Daugelio metų 
troškimai tapo tikrove, tikslas 
pasiektas. Šiandien Lietuva turi 
savo pačių išsirinktą valdžią ir 
pamažu gerina savo gyvenimą. 
Reikia tik džiaugtis, kad viskas 
taip greitai pasikeitė. Jau 
paskutinis rusų kareivis aplei
do Lietuvos žemę. Atrodo, kad 
jau būtų pats laikas sugrįžti į 
savus namus ir vėl pradėti 
rūpintis savais, išeivijos, 
reikalais. 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, praradimo jausmas vėl 
staiga atgijo visu aštrumu. Mes 
norime būti savos tautos pilna
teisiais piliečiais, norime vėl 
pajusti gimtinei žemę po savo 
kojomis. Tačiau sugrįžus pama
tai, kad gimtine jau ne ta, kad 
šulinys išdžiūvęs, svirtis 
palinkusi, neliko nė gimtų 
namų slenksčio. Pasikeitė 
viskas — ir aplinka, ir žmonės. 

išėjai, palikai ir jau toks pat 
nesugrįši. Per daug laiko pra
bėgo. Sugrįžtame ne kaip šeimi
ninkai, bet tik kaip svečiai. 

Per ilgai mūsų žvilgsnis užsi
buvo už vandenyno. Atėjo laikas 
žvelgti atgal. Reikia vėl 
prisiminti, kad niekas mumis 
nesirūpins, savaime turime 
rūpintis patys. Daug darbo ir vi
sokių reikalų yra čia pat, 
savuose centruose. Pasidai
rykime, kas dedasi pas mus 
pačius. Ar nebūtų laikas sustab
dyti įsibėgėjusį sentimentą ir 
pažiūrėti realiau. 

Prisiminkime savo pirmus 
žingsnius šiame krašte. Nepai
sant sunkaus įsikūrimo, 
neįprasto darbo, stengėmės, 
negailėdami nei laiko, nei 
pinigų, kad mūsų vaikai augtų 
ir bręstų lietuviškoje aplinkoje. 
Bandėme jiems perduoti Lietu
vos kančią, mūsų tautinių 
švenčių svarbą, lietuviškas tra
dicijas. Įdėjome daug darbo, pa
stangų, bet galėjome džiaugtis 
ir didžiuotis savo lietuvišku 
jaunimu. Įdėtas darbas nebuvo 
veltui. Jie tikrai mylėjo Lietuvą 
iš tolo. 

Šitas buvęs jaunimas jau 
užaugo, sukūrė šeimas, nenu-
tolo nuo lietuviško kamie
no. Jie dabar savo vaikus šešta
dieniais veža į lituanistines 
mokyklas. Jie rūpinasi vasaros 
stovyklomis ir jų išlaikymu. 
Stengiasi išlaikyti tautinių 
šokių grupes, jaunimo organiza
cijas. 

Ar mes jau tokia lengva šir
dimi paliksime viską, ką per 
tiek metų sukūrėme? Ar nėra 
mūsų pareiga rūpintis toli
mesniu išlikimu. Pradėkime la
biau rūpintis savo spauda ir jos 
iš laikymu. Pradėkime vėl 
dosniau remti lietuviškus cen
t rus , nes jie būtini mūsų 
išlikimui. Remkime lituanis
tines mokyklas. Mes esame 
geri, dosnūs žmonės. Ką duoda
me savo artimui, duodame iš 
tikros širdies. Reikia padėti bro
liui Lietuvoje, bet negalime 
pamiršti savęs. Gerai žinome, 
kad čia visa lietuviška veikla 
išsilaiko dosnių išeivių lietuvių 
aukomis, t ik mes patys 
išlaikome savo lietuvišką 
veikimą. Taigi pats laikas visu 
veidu atsigręžti į save. 

Bronė Nainienė 
Lemont, IL 
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VEIDU Į LIETUVĄ 

Š.m. rugsėjo 4 d., išspausdin
tas J. Janušaičio straipsnis 
„Laikas atsigręžti veidu į 
išeiviją". Jame rašo, kad ka
daise okup. pataikūnų mestas 
šūkis „Veidu į Lietuvą" turėjo 
tikslą parodyti okupuotos Lie
tuvos lietuviams, net „laisvės 
kovotojams" išeivijos kultūrinį 
gyvenimą ir jos siekius. Jis rašo: 
...„Buvo žmonių, aktyvių veikė
jų, kurie tuo šūkiu gyveno ir ne
palankiose sąlygose ieškojo są
lyčio su pavergta tauta, neveng
dami susėsti prie apvalaus stalo 
net su Lietuvos komunistais. 
Tuo, atrodo, norėta išeivijos lie
tuvių politinį, visuomeninį, 
kultūrinį gyvenimą ir išeivijos 
nuotaikas perteikti pavergtos 
tautos žmonėms, drauge supa
žindinti ir laisvės kovotojus su 
išeivijos siektais"... Argi parti
jos statytiniai ir kagėbistai 
galėjo atstovauti tautai? Kodėl 
J. Janušaitis mano, kad, sėdė
dami prie apvalaus stalo su par
tijos statytiniais, tai jau bendra
darbiauja su pavergta tauta ir 
net su laisvės kovotojais? Juk 

jiems buvo uždrausta net pami
nėti, kad Lietuva okupuota. O 
partijos pareigūnai apie išeivi
jos nuotaikas ir be pataikūnų, 
pagalbos gerai žinojo. 

Pažiūrėkime, kaip okupuotos 
Lietuvos lietuviai žiūrėjo į tokį 
su okupantu bendravimą? Jau
nas lietuviukas, Giedra, kuris 
su draugais bandė užvesti lėk
tuvą išskridimui į Švediją, buvo 
areštuotas. Laimingu sutapimu 
jis atsirado Amerikoje. Mar
gučio radijo vedėjas P. Petrutis 
turėjo su juo pasikalbėjimą. Į 
klausimą, ar teko sutikti išei
vijos lietuvių, atvykusių į Lie
tuvą, atsakymas buvo trumpas: 
„Ne". Nes jis gyveno Palangoje. 
Lietuviams, kuriems buvo leista 
Vilniuje pabūti 5 dienas, į Pa
langą atvykti neleido. Į Palangą 
atveždavo tik prokomunistus. 
Su tokiais mes vengdavome su
sitikti. 

Tai matome, kokį ryšį oku
panto pataikūnai, posėdžiau-
tojai palaikė su okupuotos Lie
tuvos lietuviais. 

Ignas Petrauskas 
Chicago, IL 

dojame didžiąsias ir mažąsias; 
Sakiniui nuo sakinio atskirti 
naudojame tašką ir 1.1., 
veiksmažodis naudoti taisy
tinas į vartoti. 

Pažymėtina, kad veiksmažo
dis naudoti su priešdėliu iš-
šalia reikšmės „vartojant turėti 
naudą" skiriasi dar savo spe
cifine reikšme „savintis svetimo 
darbo vaisius, eksploatuoti". 

UTHUANIAN MERCY UFT DIDŽIOSIOS 
LOTERIJOS LAIMĖTOJAI, 1993 m. rugsėjo 11 d. 

$10,000 Richard Burba Group. 
Chicago, IL 

$1,000 Danute Janutienė, 
Berkeley. CA 

$1,000 K. Jecius, Vilta Park, IL 
$1,000 Rev Joseph Prunskis, 

Lemont, IL 
$1,000 Donald Peterson. Gien-

view, IL 
$100Matt J Vlutis, Frankfort. IL 
$100 Arūnas Vasys, Downers 

Grove, IL 
$100 R ir I Blinstrubas 

$100 A. Padvek, Granite City, IL 
$100 Tadas ir Gailutė Palionis. 

Middleton. Wl 
$100 R. Sidrys, M.D.. Streator. 

IL 
$100 Leonas Kankus, Necedah, 

Wl 
$100 Vytautas Musonis. Oak 

Lawn, IL 
$100 Danutė S. Balys. Lisle, IL 
$100 John Dancy Redondo 

Beach. CA 

l 
r 

VIS TIEK REIKĖTŲ 
PATAISYTI 

Rugpjūčio 13 d. „DRAUGO" 
6-tame psl. išspausdintoje žinu
tėje apie mano dalyvavimą mo
kytojų savaitėje Dainavoje yra 
minima, kad A. Milmantienė 
dirba Detroito arkivyskupijos 
taryboje. Čia yra klaida. Aš einu 
religinio auklėjimo koordinato
rės pareigas Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijoj ir, atstovau
dama šiai parapijai, dalyvauju 
religinio auklėjimo direktorių 
(DRE) susirinkimuose, kurie 

I vyksta kartą per mėnesį vika
riato ribose. 

Gaila, kad šį pranešimą su 
įsibrovusia klaida pastebėjau 
tik sugrįžusi iš Dainavos. Malo
nėkite rasti vietos mano žinutei 
„Draugo" puslapiuose. 

Aldona Milmantienė 
Southfield, MI 

Nuoširdžiai 
rėmėjams! 

dėkojame visiems Lithuanian Mercy Lift 

Uthuanlan NUrcy Uf t 

Brangiam 
lietuviui 

ir neužmirštamam prieteliui, t aur iam 

A.tA. 
JUOZUI LAUČKAI 

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo žmonai 
IZABELEI, dukterims PRANUTEI ir ZABELYTEI su 
šeimomis ir visiems artimiesiems. 

Regina ir Jurgis Mikailai 
Milda ir Kęstutis Čižiūnai 

Baigusiai vargus žemės kelionėje, 

A.tA. 
ALEKSANDRAI PAKULIENEI 

tebūna šviesi Amžinybė. 
Liūdėdamos mūsų narės, užjaučiame velionės 

vyrą IGNĄ, motiną FRANCIŠKĄ ŠCERBIENE, se
serį GENOVAITĘ JUODIKIENĘ ir visą ŠČERBŲ 
šeimą. 

Kartu su liūdinčiais artimais giminaičiais Angele 
ir Jonu Jadviršiais, 

Lietuvos Dukterų draugija 

Neužmirštamai Dėdienei ir Krikšto Mamai 

A.tA. 
ALEKSANDRAI ČESONIENEI 

mirus, mielus — pusseserę DALIĄ ir pusbrolį ALGI 
bei jų šeimas giliai užjaučiame ir da l inamės jūsų 
skausmu. 

Šviesus velionės prisiminimas liks visuomet mūsų 
mintyse ir maldose. 

Danutė Balsienė ir Laimutė Bildušienė 

A.tA. 
JUOZUI LAUČKAI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo dukrai 
PRANUTEI DOMANSKIENEI ir jos šeimai. 

Ričardas ir Linda Burbai 
Jurgis ir Rita Riškai 

A.tA. 
JUZEFAI URBANIENEI 

mirus, dukrą STASĘ, žentą ALGIRDĄ DIDŽIULIUS, 
gimines ir artimuosius nuoširdžiausiai užjaučiame. 

Irena Jarošekienė 
Veronika Kiznienė 

mam 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

i 

Sol. Algirdas Brazis išpla
tino jau 7 stalų bilietus į „Drau
go" banketą, įvyksiantį rugsėjo 
26 d. Martiniąue salėje. Tai 
t ik ra i rekordinis skaičius. 
Turint tokių draugų, kaip A. 
Brazis, „Draugas" galės dar il
gai gyvuoti. 

V.s. fU. Halina Plaušinai-
t ienė kalbės apie t. J. Vaišnio 
mokslo metus, praleistus 
Rygiškių Jono gimnazijoj, Mari
jampolėj. T. J. Vaišnio auksinis 
kunigystės jubiliejus bus 
paminėtas spalio 24 d. 3 vai. 
Jaunimo centre. 

A.a. Laimos Čepaitytės— 
Paulienes 20-ties metų mirties 
sukaktį minint (mirė 1973 m. 
rugsėjo 17 d.), jos brangiam 
atminimui krikšto mama Bronė 
Motušienė atsiuntė 100 dol. pla
nuojamam steigti „Draugo" 
paramos fondui. 

Pietūs Pasaulio lietuvių 
c e n t r o didžiojoje salėje, 
Lemonte, sekmadienį, rugsėjo 
19 d., ruošiami centro moterų 
klubo, įvyks tuoj po pamaldų, 12 
valandą. Jų metu įspūdžius iš 
Lietuvos papasakos jaunimo 
stovyklų Lietuvoje vadovė 
seselė Margarita Bareikaitė ir 
našlaičių problemas nušvies dr. 
Albina Prunskienė. 

Sekmadienį, 10:30 vai. ryto 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje Mišių metu daly
vaus iš Lietuvos atvykusios su 
„Armonikos" ansambliu solis
tės Vida Vaičiulytė, dirbanti 
Lietuvos muzikos akademijoje, 
ir Nijolė Kniukštaitė, dai
nuojanti Vilniaus Operos ir 
Baleto teatre. 

Dramaturgas Kazys Saja, 
gyvenąs Vilniuje, parašė 
komediją „Barakudos". Veikalo 
premjera bus rugsėjo 18, 19 d. 
Los Angeles mieste. Spalio 9,10 
d. „Barakudos" spektakliai 
rengiami Čikagoje, Jaunimo 
centre. Bilietai gaunami Mar
gučio raštinėje ir Vaznelių par
duotuvėje. 

x Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinė ruošia rudeninį balių 
savuose namuose rugsėjo 18 d., 
šeštadienį. 7 vai. vakaro. Šalti 
užkandžiai, šilta vakarienė. 
Šokiams gros šaulių rinktinės 
orkestras, vadovaujamas Kosto 
Ramanausko. Dovanų paskirs
tymas. Veiks baras. Maloniai 
kviečiame visus atsilankyti. 
Šaulių rinktinė. 

(sk) 

x Waukegan / Lake Coun-
ty LB praneša, kad metinis 
rudens balius „Auksas ir 
sidabras" įvyks š.m. spalio 9 d. 
puikioje Estų namų salėje, 
Wheeling, IL. Numatoma pro
grama: 6 v.v. kokteiliai, 7 v.v. 
vakarienė, 8 v.v. šokiai. Veiks 
baras ir turtinga loterija. Fan
tai visuomet pageidaujami. 
Šokiams gros Algis Barniškis ir 
jo vadovaujama kapela. 
Kviečiame visus gausiai daly
vauti ir smagiai praleisti laiką 
gražioje aplinkoje tarp seniai 
matytu draugų ir pažįstamų. 
Bilieto kaina asmenim $25, stu
dentams $17.50. Rezervacijoms, 
informacijai skambinti Daliai 
Hinshaw tel. 708-662-0080. 

(sk) 

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

(sk) 

ARAS BO0PING 
Arvydas Kleis 

Dengiame Ir talaome 
visų rūsių stogus 
Tel. 708-2570746 

Skambinti po 6 v.v. 

„Draugo" laimingųjų bilietų 
šakneles jau pats laikas, su
grąžinti į mūsų dienraščio rašti
nę, nes jų ištraukimas įvyks 
pokylio metu, rugsėjo 26 d., sek
madienį, Martiniąue salėje, ste
bint keliems šimtams žmonių. 
Daugelis jau tas šakneles at
siuntė, bet dar yra nemaža 
žmonių, kurie galėtų tuo būdu 
remti „Draugo" leidimą. O gal 
jūs būsite šį kartą tas laimin
gasis asmuo? 

Solistė Birutė Vizgirdienė, 
Houston, TX išvyko i Lietuvą, 
kur ji turės seriją koncertų kar
tu su Lietuvos valstybinės 
operos solistu Vaclovu Daunoru, 
fleitistu Algirdu Vizgirda ir pia
nistu Robertu Bekioniu. Kon
certai bus Vilniaus operos 
teatre. Kaune, Panevėžyje ir 
Šiauliuose. Solistė Birutė Viz
girdienė, kartu su Čikagos 
„Dainavos" ansambliu, kon
certuos Marijos mokyklos audi
torijoje kovo 21d. Koncertą or
ganizuoja „Draugas". 

Vytautas Peseckas, ilgame
tis Lietuvių aeroklubo Čikagoje 
ir Lietuvių architektų-inži-
nierių Čikagos skyriaus pirmi
ninkas, laisvalaikiu rašo eiles. 

Jo poezijos du eilėraščius iš
spausdino „Kauno d i e n a " 
1993.IX.2 laidoje, greta straips
nio, kuriame minima, kad jo 
eilėraščių knygelę išleis Lietu
vos technikos muziejaus lei
dykla „Plieno sparnai". 

Svečių pulkelis Lithuanian Mercy Lifl puotoje rugsėjo 11d. Lietuvių centre Lemonte (iš kairės): 
Jeniffer Patterson (CRS), ponia Krizek, Eugene Krizek, V. Lendraitienė, kongreso atstovas Richard 
Durbin, J. Lendraitis. 

Čikagos ir Lemonto skauti 
ninkių draugovės t a lk ina 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Vadijai, ruošiant kun. Juozo 
Vaišnio, SJ pagerbimą jo 
auksinio kunigystės jubiliejaus 
proga, spalio 24 d. Jaunimo cen
tre. Bilietus galima gauti „Laiš
kai lietuviams" aclministracijoje 
(jėzuitų namuose Čikagoje) dar
bo metu arba pas J. Kerelienę 
Lemonte. 

Prel. dr. Ignas Urbonas, Šv. 
Kazimiero, Gary, IN lietuvių 
parapijos klebonas, šią savaitę 
grįžo iš Lietuvos, kur jis daly
vavo popiežiaus Jono Pauliaus 
H sutikimo apeigose ir visose ki
tose iškilmėse. Lietuvoje 
kalbama, kad pastaruoju metu 
įvyko du stebuklai: išvyko 
okupantų kariuomenės likučiai 
ir apsilankė šv. Tėvas. 

Grįždamas iš Lietuvos, prel. I. 
Urbonas Vokietijoje aplankė 
vysk. Antaną Deksnį, kuris jau 
šiek tiek pasitaisęs: kalba, lėtai 
vaikšto, dalyvauja šv. Mišiose. 

GERI DARBAI SU ŠYPSENA 

Šv. Šeimos metiniame pokylyje pernai (iš kairės): ses. Maria Petcavage (Pet
kevičius), ses. Maria de Sales, ses M. Stella Stanevičius, ses, M. Auxilia 
Ambrasas. Šių metų pokylis bus Lexington House, Oak Lawn, IL rugsėjo 24 
d. Jame bus pagerbtas ilgametis darbuotojas kun. Stasys Adominas. 

Balzeko Lietuvių kul tūros 
muziejus ir šiais metais įsigijo 
visą stalą (10 bilietų) į „Drau
go" banketą ir palinkėjo 
sėkmės, nes be dienraščio 
„Draugo" nukentėtų lietuvių 
kultūrinis gyvenimas. „Drau
go" banketas bus rugsėjo 26 d., 
sekmadienį, Martiniąue salėje. 
Pradžia 4 v. p.p. kokteiliai, 5 
vai. vakarienė, meninė pro
grama ir šokiai. 

x KAIRYS BALTIC EXPE-
DITING sudaro maisto siuntas 
Lietuvoje. Siuntinys No. 6 (vis
kas kilogramais): 10 miltų. 10 
cukraus, 5 ryžių, 2 makaronų, 
2 lietuviško sūrio, 1 sviesto. 3 
kumpio rūkyt., 3 dešros, rūkyt., 
1 pup. kava. 2 kg. apelsinų, 1 
kg. bananų, 1 kg. razinkų, 2 lt. 
saulėgr. aliejaus. 20 vnt. kiau
šinių. 45 kg., apie 100 SVARŲ, 
TIK $86 U.S. įskaitant prista
tymą jūsų artimiems į namus 
per 10-14 dienų. Rašyti: Vytas 
ar Genė Kairys, 517 Fruit-
land Rd., Stoney Creek. On-
tario, L8E 5A6. Tel.: (416) 
643-3334; Fax (416) 643-8980. 

(sk) 

x Lietuvių Fondas rugsėjo 
ir spalio mėnesiais skelbia 
naujų narių ir piniginį vajų. Pa
aukoję 100 dol. gauna vieną 
svečio bilietą į vajaus užbaig-
tuvių banketą, kuris įvyks 
lapkričio 6 d. Martiniąue salėje. 
Aukas siųsti ir bilietus įsigyti: 
Lith. Foundation. 3001 W. 
59th St., Chicago, IL 60629. 
Tel. (312) 471-3900. 

(sk) 

Nuoširdžiai dėkojame Lie
tuvos Dukterims už 500 dol. 
duoklę Lietuvos jaunimo 
dvasinio auklėjimo darbams per 
Ateitininkų Federacijos fondą. 
Laukiama ir daugiau lietuviškų 
organizacijų paramos šiame 
sunkiame darbe, a t s t a t an t 
Lietuvos jaunimo moralę, kuri 
buvo taip žiauriai sunaikinta 
okupacijos metais. 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių p i rk ime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-621-6964 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis , 
tel. 312-621-8999 ir Paul ius 
Kurkulis, tel. 312621-8886 du
ba su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-8OO621-2103. 

(sk) 

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

(sk.) 

. 
x „Saulu tė" , Lietuvos naš

laičių globos būrelis, dėkoja už 
aukas: Albinui Kurkuliui $100, 
A. ir N. Dumbrys $25, Onutei 
Fielding $26, Violetai Keler
tienei $26, Onai Rušėnienei 
$10, Leonidui Ragui $60, Jur
giui Anysui $25, Algimantui 
Urbučiui $25. 

(sk) 

Nei lietus, nei žaibai nesu
stabdė geros nuotaikos svečių, 
atvykusių į „Gyvybinio reikalo" 
pokylį, rugsėjo 11d. Lemont, IL. 

Jie suvažiavo iš Čikagos, prie 
miesčių, Michianos, IN, Spring-
field, IL, Detroit, MI ir Wa-
shington, D.C. 

Prie durų svečius maloniai 
sutiko Daina Rudaitienė, Biru
tė Vindašienė ir Aušrinė Karai-
tytė. 

Salė švytėjo gražiai dekoruo
tais stalais, turtingas baras 
viliojo pasivaišinti, o ausį 
kuteno malonios lietuviškos ir 
klasiškos melodijos, kurias grojo 
„Žiburio" orkestras, vedamas 
Sauliaus Gylio. 

Užkandžiai buvo nešiojami 
tarp svečių, o vėliau asmeniškai 
pristatomi kiekvienam sėdin
čiam prie stalo. Vidos Talandy-
tės sugebėjimas puošniai 
patiekti maistą yra tikrai nuo
stabus. 

Svečių tarpe buvo Illinois 
Kongreso atstovas Richard Dur
bin, iš Springfield, IL, Eugene 
Krizek su žmona ir Jenifer 
Patterson iš „Christian Relief 
Services", Washington D.C, 
Pat Michalski su vyru, IL 
gubernatoriaus įstaigos vedėja 
etniniams reikalams, dr. Dhar-
mapuri Vidyasagąr, Illinois 
Universiteto Čikagoje neotolo-
gijos skyriaus direktorius su 
žmona ir dr. James Jennings, IL 
Universiteto profesorius, 
Skandinavų lėktuvių linija bu
vo reprezentuojama Chuck 
Bartsch ir W. Sabatino. Seselė 
Juline, SSC, su savo sesute at
vyko iš Šv. Kryžiaus ligoninės, 
o p. Kernagienė reprezentavo 
„Baxter Healthcare" organiza
ciją. Jų tarpe buvo ir Vidman
tas Repšys, „Amber" savi
ninkas. 

Lietuvos Vyčiai ruošiasi 
gausiai dalyvauti „Draugo" 
bankete rugsėjo 26 d. — jie 
nusipirko net dviejų stalų bilie
tus. 

x Brighton Pa rko lietuvių 
namų savininkų draugija per 
savo organizacijos iždininkę 
Bronę Rusteikienę užsisakė 
vietas „Draugo" metiniame 
baliuje, įvyksiančiame sekma
dienį, rugsėjo 26 d., Martiniąue 

i pokylių salėje. 

Trumpą pokylio programą 
pravedė Lithuanian Mercy Lift 
pirm. Jurgis Riškus ir LML 
adminis t ra tor ius Jurgis 
Lendraitis. 

Pokylį ir Lithuanian Mercy 
Lift sveikino kongr. R. Durbin; 
IL gubernatoriaus vardu Pat 
Michalski; „Christian Relief 
Services" vardu pirm. E. Kri
zek, ir Skandinavų lėktuvų lini
jos vardu Ch. Bartsch. 

Šokių pertraukos metu buvo 
dovanų padalinimas. Traukimą 
atliko garbės svečiai, vadovavo 
Jurgis Riškus, o laimingasis 
10,000 dol. bi l ietas teko 
Ričardui Burbai ir trims jo drau
gams. 

Kitų dovanų padalinimą 
atliko Virginija Rimeikienė. Šių 
dovanų tarpe buvo trys 
krepšinio sviediniai su Šarūno 
Marčiulionio parašu. 

L i thuan ian Mercy Lift 
dėkinga Lidijai Ringienei ir jos 
komitetui už puikiai suor
ganizuotą pokylį, Dainai Rudai-
tienei ir Petrui Jokubauskui už 
sienų papuošimą bei televizijos 
vaizdų redagavimą; Linai ir Ni
dai Lendraitytėms, L. Joku-
bauskaitei, ir Rimeikytei už 
talką i r šypsenas. 

Ypač dėkojame „Draugui" ir 
jo vyr. redaktorei Danutei Bin-
dokienei, A. Siutui radijo 
valandėles vedėjui, ir „Margu
čiui", t.y. Petrui Petručiui. 

Dar ilgai minėsime 
nuotaikingą „Gyvybinio rei
kalo" pokylį, kurio pelnas pa
siųs vaistų į vaikų TB sana
toriją, kur gydoma 200 ligonių 
nuo 6 mėn. iki 16 metų amžaius, 
ir padės išsiųsti vaistų talpintu-
vus į Lietuvą. 

Birutė A. Vindašienė 

Albinas Kurkulis , vienas 
žymiausių akcijų žinovų, dauge
liui lietuvių tinkamai sutvarkęs 
akcijų biržos reikalus, mūsų 
dienraščio išlaidų sumažinimui 
atsiuntė 100 dol. čekį. 

Pe t r a s ir Genutė Juodikiai, 
nuolatiniai „Draugo" rėmėjai, 
šiais metais užsisakė visą stalą 
(10 asmenų) į dienraščio banke
tą, kuris bus rugsėjo 26 d., 
sekmadienį, Martiniąue salėje. 
Už j ų visokeriopą paramą 
„Draugui" nuoširdžiai dėkingi 
banketo rengėjai. 

Fil. jpa. dr Marius Naris, naujasis „Lituanicos" skautų tunto tuntininkas, 
priima tunto vėliavą iš LSS Vyriausio skautininko vs. Gedimino Deveikio! 

Nuotr. J. Tamulaičio 

KVIEČIAME 
PASIGROŽĖTI 

VATVORYKST5S 
SPALVOMIS 

Nuo 1988 metų rudens JAV 
LB Švietimo tarybai vadovauja 
Regina Kučienė. Jos iniciatyva 
buvo skelbiami įvairūs konkur
sai pradžios ir aukštesniosios 
mokyklų moksleiviams. Pra
džios mokyklos moksleiviams, 
nuo vaikų darželio iki aštunto 
skyriaus, buvo skirtas piešinių 
konkursas. Moksleiviai ski
riami į keturias grupes. Pirmos 
trys grupės turėjo savo temą — 
pasaką, kurią galėjo atlikti įvai
ria piešimo technika: paprastu 
pieštuku, spalvotais pieštukais, 
kreida, akvarelėmis ir t . t . 
Ketvirtoji grupė, septinto ir 
aštunto skyriaus moksleiviai, 
turėjo sukurti savo pasaką, ar
ba penkis eilėraščius ir iliust
ruoti. Moksleiviai buvo ska
tinami skaityti lietuviškas 
pasakas ir apie jas galvoti lietu
viškai. Tai yra dalis tautinio 
auklėjimo paskirties, kuris yra 
labai svarbus išeivijos lietuviu
kams. Piešiniai buvo premi
juojami pagal išreikštą pasakų 
grožį ir estetiką. 

1992/1993 mokslo metų kon
kurse dalyvavo 153 mokiniai iš 
aštuonių JAV lituanistinių 
mokyklų: Connecticut .Atgi
mimo", Bostono, Čikagos, 
Lemonto Maironio, St. Peters-
bųrgo „Saulės', Clevelando Šv. 
Kazimiero, Los Angeles Šv. 
Kazimiero ir Detroito „Žiburio" 
mokyklų. Nelengvą darbą 
turėjo konkuso komisija, susi
dedanti iš Vidos Brazaitytės, 
Jūratės Jankauskaitės, Rimos 
Polikaitytės ir Keith Duka-
vičiaus, nes visi mokinių darbai 
buvo nepaprastai gražūs ir 
įdomūs. 

Rytoj, rugsėjo 18 dieną, Čiur
lionio galerijoje Jaunimo centre, 
nuo 1:30 v. p.p. iki 4:30 v. p.p., 
vyks V JAV LB Švietimo tary
bos piešinių konkurso paroda. 
Parodoje bus galima matyti 41 
mokinio premijuotus darbus — 
dainos „Plaukė žąselė" ir 
pasakų „Kastantas Muzikan
tas", „Ežio namas" iliustracijas 
bei 7-8 skyrių mokinių pa
rašytas ir iliustruotas knygeles. 
Be Švietimo tarybos konkur
sinių darbų bus galima ir pasi
grožėti Čikagos lit. mokyklos 
mokinių Motinos dienos 
konkurso laimėtojų kūryba. (Ši 
paroda vėliau bus perkeliama į 
Dailės muziejų Lietuvių centre 
Lemonte.) 

Maloniai kviečiame visus 
mokinius, mokytojus, tėvelius, 
senelius bei kitus svečius at
vykti į Čiurlionio galeriją šešta
dienio popietę pasidžiaugti 
gražiomis vaivorykštės spal
vomis — moksleivių kūryba. 

Vida Brazaitytė 

Union Pier Lietuvių drau
gija, jos valdybai nutarus , 
„Draugo" finansinei naštai 
palengvinti, kaip rašoma jos 
laiškutyje, atsiuntė „kuklią, 
tačiau tikrai nuoširdžią 200 dol. 
auką". Union Pier Lietuvių 
draugijos valdybos pirmininkas 
Edmundas Vengianskas ir 
iždininkas Antanas Mikštas 
savo laišką baigia: „Su geriau
siai linkėjimais Jums ir visam 
„Draugo" redakciniam bei 
administraciniam š t abu i " . 
„Draugas" nuoširdžiai reiškia 
Union Pier lietuvių draugijai 
padėką už dienraščio išlaidų 
sumažinimą. 

Nors dar toli, bet laikas taip 
greitai bėga, kad ir gruodžio 5 
d. nepastebimai priartės. O kas 
bus gruodžio 5 d.? Nagi 
Jaunimo centro vakarienė. 
Visuomenė prašoma tą dieną 
atidėti savus reikalus bei 
renginius į šalį ir dalyvauti 
Jaunimo centro metinėje 
šventėje. 

Čikagos Lietuvių Moterų 
klubas paėmė viso stalo bilietus 
į „Draugo" pokylį, kuris bus 
rugsėjo 26 d. Martiniąue salėje. 

KRIAUČELIŪNŲ VARDO 
VAIKU NAMELIŲ 

VEIKLA 

Šių metų rugsėjo 21 dieną 
Kriaučeliūnų vardo Vaikų 
nameliuose prasidės mokslo 
metai. Mokyklėlės auklėtoja 
sutiko būti Liuda Germanienė. 
I Namelius ji atsineša daugelio 
metų pat ir t į Montessori 
auklėjime ir nuoširdžią meilę 
mažiesiems. Klasės padėjėja bus 
Jolanta Andrėjevienė. Džiugu 
paminėti, kad Jolanta yra 
išklausius Montessori įvadinius 
kursus ir šiuo metu Montessori 
draugijos ir namelių remiama, 
studijuoja Montessori auklėtojų 
institute. 

Nameliuose veikia montesso-
riniais principais vedamose 
klasės nuo pirmadienio iki 
penktadienio po tris valandas: 
nuo 9 v.r. iki 12 vai. Mokyklėlę 
galima lankyti tris arba penkias 
dienas. Veiks taip pat ir pra
tęstos dienos programa antra
dieniais, trečiadieniais ir ketvir
tadieniais iki 2 vai. po pietų. 

Kasdieninėje dienotvarkėje 
yra laiko individualiam darbui, 
bendravimui grupėse ir visos 
klasės bendram užsiėmimui. 
Montessori mokyklos medžiaga 
yra paruošta lietuvių kalba. 
Vaikučiai yra auklėjami lietu
viškoje dvasioje, susipažįsta su 
įvairiom švenčių tradicijom ir 
lietuviškais papročiais. Monte
ssori metodu vaikai pasisavina 
ir praturtina kalbą ir susidrau
gauja su kitais savo amžiaus 
lietuviukais. 

Tėvų komiteto sąstatas yra 
toks: pirmininkas — G. Aukš
tuolis, vicepirmininkas — A. 
Palukaitis, iždininkė — E. 
Markulienė, sekretorė — E. 
Valaitienė. Mokyklėlės sek
retorė bei klasės padėjėja sutiko 
būti N. Gylienė. 

Nuo įsteigimo 1963 metais 
Kriaučeliūnų vardo Vaikų na
meliai yra išauklėję didelį skai
čių vaikų. Tikimės, kad ir toliau 
lietuviai tėvai domėsis ir rūpin
sis mažų vaikų auklėjimu lietu
viškoje aplinkoje. Dėl informa
cijos ir registracijos skambinti 
į mokyklą 312-476-4999. 

V.V. 

J a u penkti metai Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje yra 
dėstoma lietuvių kalba su
augusiems, nemokant iems 
visiškai lietuvių kalbos. Šie kur
sai užtrunka šešias savaites, 
stengiamasi išmokyti pačių 
pagrindinių lietuvių kalbos 
taisyklių ir supažindinama su 
mūsų papročiais. Muziejaus 
aplinka tam labai tinka. Čia 
studentai primą kartą pamato 
mūsų sesių austas juostas, gin
tarus ir senąsias knygas. Šiais 
metais pamokos prasidės spalio 
2 dieną 11 vai. ryte, šeštadienį. 
Kviečiame tėvus, vaikus ir 
vaikaičius, kurie domisi lietu
vių kalba, drauge pasimokyti. 
Galėsite visi kartu įdomiai 
praleisti laiką, besikalbėdami 
lietuviškai. Prašau skambinti 
muziejaus telefonu 582-6500 
Gailutei Valiulienei. 

Šeštadienį, spalio 16 d. dar 
bus galima atsikratyti pavo
jingais, bet namuose dažm; 
turimais ir vartojamais, chemi
kalais (kenkėjams nuodais, 
valymui vartojamais pro
duktais, alyva, „anti-freeze", 
visokiais tepalais ir t.t.). Mies
tas juos renka keliose vietose, 
reikia tik nuvežti. Arčiausia 
daugeliui lietuvių, gyvenančių 
Marąuette Parko ir Brighton 
Parko apylinkėse, yra 95th gat
vė ir Longwood, taip pat 2300 
W. 52nd Ave. Chemikalai dar 
priimami: 2500 W. Grand Ave., 
3200 N. Campbell St. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-8700 
Darbo vai 

Se*tad 
nuo 4 iki 7 vai vak 

4 v r iki 1 vai d 
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