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Koks yra Amerikos planas?

K a u n a s . — 1987 m. gegužės
13 d. 12 vai. į Kauno miesto
vykdomojo komiteto patalpas
buvo sukviesti Kauno miesto
kunigai. Kalbėjo Kauno miesto
vykdomojo Komiteto pirminin
ko pavaduotojas Kazakevičius.
Teigiamai įvertinęs pastoracinį
kunigų darbą, jo žodžiais, džiaugiuosiu, kad tarp mūsų nėra
nesusipratimų — lektorius iš
reiškė viltį, kad nesusipratimų,
jis tikisi, nebus ir ateity. Pava
duotojas Kazakevičius įspėjo ku
nigus būti budriais artėjant Lie
tuvos Krikšto 600 metų jubilie
jui ir pareikalavo, kad:
— bažnyčiose nebūtų renkami
parašai po pareiškimais ar
protestais;
— šventoriuose ir bažnyčių
prieangiuose nebūtų prekiau
jama devocionalijomis;
— jubiliejinis medalis bažny
čiose būtų iškabintas tik su vyk
domojo komiteto leidimu, sude
rinus vietą, kur jį kabinti.
Baigiantis susirinkimui, pa
vaduotojas
Kazakevičius
pasiteiravo, ar nėra klausimų.
Klausimų neatsirado. Po lekto
riaus kalbos kunigai pradėjo
ploti, pats Kazakevičius sudrau
dė, sakydamas „ploti nereikia".
(Bus daugiau)

Įsteigta Estijos Nepriklausomybės
partija
Pirmoji opozicijos partija Sovietuose
Talinas. — Okupuotoje Estioje 1987 m. gruodžio 14 d., kaip
praneša TSRS Komunistų par
tijos centro komitetas, įsakė Pa
baltijo kraštų komunistų parti
jų vadovams užslopinti tautines
apraiškas savo valdomose res
publikose. Netrukus po šio
įsakymo, gruodžio 22 d., Taline
įvyko Estijos Komunistų parti
jos specialus posėdis, kurio metu
partiniams ir KGB darbuoto
jams buvo perduoti slapti nuro
dymai imtis priemonių prieš
tautinių apraiškų pasireiškimą
respublikoje.
Lyg atsakui, į tai atsiliepė
Estijos gyventojai Tartu mieste.
Vasario 2 d. ten įvyko demonst
racijos, kurias surengė Estijos
Žmogaus teisių grupė bei visų
Molotovo-Ribbentropo pakto do
kumentų paskelbimo reikalau
janti grupė. Pasak gauto prane
šimo, demonstracijos, kurios
buvo skirtos 1920-tų metų
taikos sutarčiai tarp Estijos ir
Sov. Rusijos paminėti, prasidėjo
7:30 vai. Tartu universitete.
Dalyvavusių skaičius nežino
mas. 1920 metų sutartyje pažy
m ė t a , kad Rusija visiems
laikams atsisako bet kokių
pretenzijų ir teisių į Estiją,
buvusią caristinės Rusijos sudė
tyje.
Minios prie teismo rūmų
Pasak gautu pranešimų iš
Estijos Stockholme. sovietinė
Estijos valdžia uždraudė rinktis
demonstrantams prie buvusių
teismo rūmų, kur buvo pasira
šyta ši sutartis. Nežiūrint to,
minios rinkosi gatvėje, kurioje
stovi šie rūmai ir dainavo pat
riotines dainas. Vienas iš
minėtų grupių steigėjų Estijoje,
Heiki Ahonen, buvo suimtas
vasario 1 d., numatytos de
monstracijos išvakarėse, už at
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Demokratai palieka
Nikaragvą komunizmui?

Eina nuo 1972 metų.
Perskaitęs
duok
kitam!
Jei gali,
padaugink!

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ
V a r p u t ė n a i (Šiaulių raj.).
1987 m. gegužės 9 d. Varputė
nų bažnyčioje vyko Lietuvos
Krikšto 600 metų Jubiliejaus
paminėjimas. Netrukus po
minėjimo aptarnaująs Varputė
nus Kuršėnų vikaras kun. Ed
mundas Atkočiūnas buvo iš
kviestas į rajono vykdomąjį ko
mitetą, k u r pirmininko pava
duotojas Tekorius perskaitė
RRT įgaliotinio įspėjimą už Re
liginių susivienijimų nuostatų
pažeidimą Jubiliejaus iškilmė
se, mat, be rajono valdžios suti
kimo minėjime dalyvavo svečiai
kunigai iš kitų parapijų, pa
mokslą pasakė „ekstremistas"
Plungės altaristas kun. Petras
Našlėnas, parapijos kapinėse,
esančiose netoli bažnyčios, be
rajono valdžios leidimo buvo
pastatytas ir iškilmių metu pa
šventintas koplytstulpis; netiko
įgaliotiniui irtai, kad minėjimo
metu tikinčiuosius įsijungti i
blaivybės sąjūdį ragino neseniai
iš sovietinio lagerio sugrįžusi
Jadvyga Bieliauskienė.
Pasirašyti po įspėjimu kun. E.
Atkočiūnas atsisakė. Po juo
pasirašė iš gretimų kabinetų pa
kviesti du liudininkai.

D A I L Y

sisakymą eiti į karinę tarnybą.
Pabaltiečių tarybos Europos
biuras pranešė, kad 16 estų,
kurių dauguma yra buvę politi
niai kaliniai ir žmogaus teisių
gynėjai, įsteigė Estijos Tautinę
Nepriklausomybės partiją, ku
rios tikslas yra išlaisvinti Esti
ją ir atstatyti nepriklausomybę.
Partijos p r o g r a m a
Esamomis sąlygomis, pasak
pranešimo, tai pirmoji tokia opo
zicinė partija. Estijos Tautinė
Nepriklausomybės partija buvo
įkurta šių metų sausio 22 d. Pri
imtoje partijos programoje rei
kalaujama, jog būtų pravedami
laisvi balsavimai, išstatant ke
lis kandidatus į tą patį postą,
kad būtų nepažeidinėjamos
žmogaus teisės ir paskelbti nau
ji įstatymai pagal kuriuos estų
kalba pripažįstama oficialia
valstybine kalba. Taip pat kad
Estija galėtų dalyvauti Jungti
nėse Tautose, kaip savarankiš
ka valstybė. Kaip žinia, šia tei
se Jungtinėse Tautose naudojasi
Gudija ir Ukraina. Vienas iš
programos punktų yra leisti
Estijai atidaryti savo diploma
tines tarnybas užsienyje. Prog
ramoje taip pat reikalaujama,
kad estams ir krašte gyvenan
čiom tautinėm mažumom būtų
suteikiama teisė į savo kultūros
vystymą ir reginama pravesti
radikalias ekonomines refor
mas, kurios įgalintų Estijoje
steigti privačias įmones bei
praktikuoti privatų gydymą.
Programoje irgi reikalaujama,
kad karinė prievolė būtų atlie
kama Estijos teritorijoje, kur
vartojama šaukiamųjų gimtoji
kalba. Tuo pačiu raginama, jog
būtu imtasi priemonių dėl Es
tijos aplinkos išsaugojimo ir kad
būtų pakeltas švietimo ir svei
katos apsaugos lygis.

'

VVashingtonas. — Labiausiai Gyventojai jam mielai padeda.
Visi partizanų vadovai turi
Nikaragvoje paieškomas žmo
gus yra Israel Galeano Cornejo. specialius partizanų vardus.
Jis yra 27 m. amžiaus ir 8 metų
R e s p e k t a s žmogui
karo veteranas prieš sandinistus. Jis jau partizanų vadas ir
Į žurnalistų klausimą, kas
labiausiai respektuojamas kau jam padeda būti tokiu puikiu ir
tynių zonose. Partizanų tarpe jis laimingu komendantu, atsakė:
vadinamas Franklin vardu. „Aš išmokau ignoruoti sociali
Paskutiniais dvejais metais jis nės klasės skirtumus žmonėse,
pasižymėjo savo gabumais įsi kad galėčiau su jais viskuo pa
skverbti į sandinistų aplinką ir sidalinti kovos lauke. Vyrai res
padaryti jiems labai daug žalos. pektuoja mane, aš respektuoju
Sandinistai ne kartą pareiškė juos". Kartą Sandinistų fronto
jam, siūlydami perbėgti pas vadas per radiją kvietė jį pereiti
juos, dovanoti visas jo kaltes.
pas sandinistus. Bet Galeano ta
Pirmą kartą jis turėjo atlikti da pakvietė jį, kaip nikaragvaspecialą misiją už Nikaragvos jietį, prisidėti prie jų, „kadangi
ribų. Galeano pasikalbėjime su mes kovojame už savo krašto iš
užsienio žurnalistais pareiškė, laisvinimą".
jog Sandinistai netesės savo pa
Majoras Roger Miranda. buvęs Sandinistų vyriausybėje Saugumo tarybos viršininko pavaduotoju,
žado sudemokratinti Nikarag
B u c h a n a n nuomonė
neseniai pabėgęs į Ameriką, liudija Kapitoliuje kongresiniuose apklausinėjimuose. Jis įspėjo
vą.
Todėl
jis
pasiryžęs
kovoti
net
Ameriką nepasitikėti prez. Ortega ir jo vadovaujama sandinistų partija, kuri yra Sovietų diktuo
Ta proga kolumnistas P. Bu
ir tada, kai Kongresas neatnau
jama. Šalia jo vertėja.
chanan
sako, jog „nežiūrint
jins paramos Contras kariams.
kaip
Kongresas
nubalsuos Con
„Jie niekada neištesėjo savo
pažadų", kalbėjo jis apie sandi- tras pagalbos atveju, realybė
Kongresmenai balsavo prieš
nistus. „Mano asmeniškas pasi yra tokia: demokratų dauguma
ryžimas yra kovoti už laisvę iki balsuos už Nikaragvos palikimą
paramą laisvės kovotojams
mirties. Daugelis mano vyrų pa komunizmui. Atstovų rūmai,
vadovaujami Wright, Foley ir
— Illinois valstijos kongres- našiai galvoja".
Washingtonas. — Atstovų Managvoje kaukė sirenos
Coelho, bus už nuginklavimą
menas Andrevv J. McGann pra
rūmai trečiadienio vakare at
Contras — laisvės kovotojų, kaip
Gyventojai p a d e d a
Illinois valstijos Kongresme neša, kad bus likviduotos dvi —
metė prez. Reagano prašymą
kad ir prieš tai buvęs kongresas
partizanams
skirti 36.2 mil. dolerių Nika nai demokratai Frank Annun- Greater Insurance Services ir
paliko vietnamiečius komunistų
ragvos laisvės kovotojams, no zio, Richard Durbi.;. Dan Ros- Southern Illinois Garot ChrisVisai panašiai galvoja ir kiti valiai.
rintiems išlaisvinti savo kraštą tenkovvski, Marty Russo ir Sid- tian apdraudos agentūros. Kai trys kovotojų vadai, kurie kar
„Jie retoriškai kalbės apie
iš komunistinio sandinistų reži ney Yates balsavo prieš, tik jis paskambino į Illinois tu su juo dalyvavo taikos pasi savo partiją, kad ji yra tikrai
mo. Kongresmenų balsavimai kongr. William Lioinski balsa Apdraudos įstaigą, sužinojo, kad tarimuose su Sandinistų vyriau Amerikos sąžinė, o taikos var
yra: 219 prieš paramą Contras, vo už Contras paramą. Visi Illi-' šios dvi agentūros nėra net sybės atstovais praėjusią dan paaukos Nikaragvos laisvės
o 211 už paramą jiems. Tai nois respublikonų atstovai — registruotos ir neturi leidimo savaitę Costa Ricoje. Spaudai jie kovotojus ir jų laisvę. Mažo
didelis smūgis prez. Reagano Philip Crane, Jack Davis, Har- veikti. Užvesta byla uždaryti jų pasakė, jei jiems bus nutrauk žmogaus užtarėjai iš tikrųjų
kovai prieš komunizmą. Galuti KIS Fawell, Dennis Hastert, įstaigas. McGann praneša, jog ta parama, tai Kongresas bus nekreipia dėmesio į kovojančius
niuose balsavimuose 47 demo Henry Hyde, Edvvard Madigan, šios dvi agentūros turi išda labiausiai pakenkęs Nikaragvos žmones Nikaragvoje už tas
kratai ir 164 respublikonai bal Lynn Martin, Robert Michel ir vusios apdraudą 3.5 mil. dolerių laisvės reikalui. Sandinistai pačias laisves, kurias Demok
savo už pagalbą laisvės kovoto John Porter balsavo už paramą sumai, bet jos pačios teturi visą laiką norėjo pagauti Galea ratų partija minėjo praėjusiais
20,000 dol. turto". Kadangi tos no, tačiau jiems nepasisekė. Jis metais. Koks pasikeitimas šimt
jams, o 207 demokratai ir 12 laisvės kovotojams.
Nikaragvoje, kai Kongrese agentūros neturi leidimo veikti, vadovauja 800 vyrų partizanų ir mečio ketvirtyje!" konstatuoja
respublikonų prieš.
Baltieji rūmai tuoj po balsavi įvyko balsavimai, pradėjo kauk tai tie, kurie kreipsis, vyrauja pietinėje Nikaragvoje. P. Buchanan.
mo išleido pareiškimą: „Mes ti sirenos ir aidėti gongai, pra prašydami padengti nelaimės
Administracija daro vėl tą
esame nusivylę, kad kongres nešdami žinią gyventojams. Ni išlaidas, nebus išklausyti, nes
pačią Vietnamo klaidą. Vietoje
menai nebalsavo prieš sandinis- karagvos ambasadorius Carlos neturi valstybinės apdraudos.
Patarimo biurai
prašiusi 500 mil. dolerių laisvės
— San Salvadore Vyriausio
tus, kai vyksta taikos pasitari Tunnermann pasakė: „Dabar
kovotojams
dviem metams, kas
Lietuvoje
mai. Mes dėkojame daugeliui yra laikas prezidento Reagano jo teismo teisėjas dr. Efrain
yra būtinai reikalinga, ir reika
Vilnius. — Pavergtoje Lietu lavusi Kongresą paskirti tuos
mūsų talkininkų Kongrese, ku administracijai priimti prezi Chavez buvo nužudytas šalia
rie daug darė šiam reikalui. Mes dento Daniel Ortegos pakvieti savo namų. Policija negali voje pradėjo veikti psichotera pinigus arba pasiimti atsakomy
piniai kabinetai. Vilniuje suor bę už Sovietų įsigalėjimą Cen
tęsime pasitarimus su tais, ku mą pasitarimams ir sunormali- surasti žudiko.
—
Los
Angeles
mieste
James
ganizuotas dvasinės pagalbos tro Amerikoje, ji maldavo tik 36
rie padėjo Kongrese/ir kitais, zuoti santykiams tarp abiejų
Denby,
amerikietis
išleistas
iš
žmogui
centras šiuo pavadi milijonų dolerių palapinėms
kraštų".
kurie rūpinasi tos rezistencijos
kalėjimo,
kai
jo
lėktuvas
buvo
nimu:
„Mokoma
psichoterapinė įrengti. Baltieji rūmai prašo to,
ateitimi ir taikos įgyvendini
nušautas sandinistų karių, — psichologinė konsultacija". Jo
mu".
ką gali gauti, net ne to. kas yra
atvykęs praėjusį šeštadienį, vadovu yra gydytojas psichote
Į balsavimus atskrido ir prezi
reikalinga, pastebi Buchanan.
Afganų partizanai
pasakė,
jog
jis
neturėjo
jokių
rapeutas
L.
Kovarskis,
kuris
dentiniai kandidatai — demok
kontaktų su Contras kariais.
sako: „Žmonės ne visada spėja
ratas Richard Gephardt ir res sudaro vyriausybę
Amerikos tikslas
—
Des
Moines
didžiausias
prisitaikyti prie padidėjusių
publikonas Jack Kemp. Pirma
Prezidentas turėtų dekla
sis balsavo prieš, o Kemp už
Islamabadas. .Afganų parti laikraštis pasiūlė savo skaity gyvenimo tempų, dėl to tarpu
tojams
pirminiuose
balsavimuo
savio
santykiuose
atsiranda
ruoti,
kad Amerikos politikos
paramą Contras kariams.
zanų vadai Pakistane nutarė
se
vasario
8
d.
balsuoti
už
sen.
įvairių
problemų,
vis
dažniau
tikslas
yra ne „taika" Centro
sudaryti planą vyriausybei, ku
ri perimtų valdžią, kai iš Afga Bob Dole, respublikoną ir už p a t e n k a m a į konfliktines Amerikoje, bet Centro Ameri
nistano pasitrauks Sovietų sen. Paul Simon , demokratą. situacijas, kuriose tinkamai kos išlaisvinimas, pakeitimas
— New Yorke pranešama, elgtis niekas niekada nemokė". komunistinės Nikaragvos vy
Skelbia bado streiką Sąjungos dalinia:. Visos septy kad
General Electric, kompani Žmogaus užmokesčio dydis pri riausybės ir viso Sovietų bloko
nios kovotojų partijos dalyvau
ja
nori
nupirkti Montgomery klauso nuo psichologinės prob personalo išvedimas". Jis turėjo
ja plano paruošime, įskaitant ir
M a s k v a . — Apie penkias pačiame Afgani-tane esančias Ward krautuves Amerikoje, lemos pobūdžio, bet kainos reikalauti, kad Kongresas parū
kurių yra 315. Už jas norima įvairuoja nuo trijų iki dvi pintų tokią karinę paramą, jog
dešimt Hare Krishna religinės opozicijos grupe-.
dešimties rublių. Sako, kad Ortegos režimas tuoj sugriūtų.
sektos narių Sovietų Sąjungo
Afganų laisve- kovotojų są gauti 1,5 bilijono dolerių.
je pranešė, jog paskelbs bado jungos vardu buvo pranešta,
— Cape Town mieste. Pietų garantuojamas konfidencialu Demokratizacija neturi būti
streiką, protestuodami prieš kad vyriausybė pradžioje bus Afrikoje, šimtai namų buvo mas. Konsultavimo metu gauta Amerikos tikslas, bet čia reikia
sektos narių persekiojimą ad įsteigta tose Afganistano daly sudeginta ir 13 žmonių žuvo informacija apie žmogų bus atnaujinti Monroe doktriną, kad
ministraciniais potvarkiais ir se, kurias turi užėmę partiza riaušėse
juodųjų
prieš laikoma paslaptyje. Žmonės, Sovietų marksizmo-leninizmo
kai kurių jų įkalinimą. Sektos nai. Bet partizanų vadovybė juoduosius praėjusį savaitgalį. kurie jaučiasi vieniši, buvo pir ideologijai nebūtų vietos šioje
nariai vykdys bado streiką pa pareiškė, kad ap:e kompromisą 1,500 asmenų liko be namų. mieji pacientai, tačiau ir šei hemisferos dalyje.
siskirstę į grupes įvairiuose So būti vyriausybėje komunistams Genčių nesantaika tęsiasi jau myniniai konfliktai atvedė daug
žmonių į šį naują patarimo
vietu Sąjungos ir jos valdomų ir ateistams ne- ;li būti jokios keletą metų.
centrą.
kraštų miestuose — Maskvoje, kalbos. Jei to bus norima, par
— Nevv Yorke savo televizi
Leningrade, Kijeve, taip pat tizaninis karas r>-'bus sustabdy jos valandą turįs Davis LetterKALENDORIUS
Rygoje, Vilniuje ir Kaune. Jie tas. Šis pareiškunasbuvo pada man savo alma mater, Bali
Vasario 5 d.: Agota. Birutė.
pareiškė, kad Hare Krishna rytas,vos tik išv> kus Jungtinių State universitetui, padovanojo
— Washingtone prez. Reaga- Gaudvinas. Arminas.
sektos narių persekiojimai paaš Tautų atstovui Diego Cordovez 132,000 dol., kad įsigytų naujus
nas atšaukė Amerikos suteiktas
Vasario 6 d.: Teofilius. Dara
trėjo po rugpjūčio 29 dieną į Nevv Yorką.
įrengimus universiteto radijo privilegijas Pietų Korėjai, Tai- ta, Alkis, Živilė.
Maskvoje surengtos demonstra
stočiai.
wanui, Hong Kongui ir Singacijos, kurią milicija grubiai
— Jugoslavijos kariuomenės purui parduoti savo prekes be
ORAS
išvaikė. Apie 20 sektos narių
— Varšuvoje daugiau kaip istorikas Dusan Plence surado muito mokesčių. Tie kraštai jau
buvo suimti ir įkalinti kalėji 3,000 žmonių protestavo prieš
Saulė teka 7:00. leidžiasi 5:10.
naujus dokumentus, jog Kurt nebelaikomi, kad yra reikalin
muose ir psichiatrinėse ligo vyriausybę, kad .ii pakėlė kainas
Temperatūra dieną 10 1.,
Waldheimas pasirašė, kad būtų gi paramos, nes jų ekonominis
ninėse.
naktį
0 1.
visom prekėm, o ypač maistui. sunaikinti žydai.
stovis yra geras.
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SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS
1988 m. ŠALFASS-gos Alpi
nistinės slidinėjimo pirmenybės
įvyks 1988 m. kovo 5 d., šešta
dienį. Loretto Ski Resort, Loretto. Ont. (arti 40 mylių į šiaure
nuo Toronto). Pasiekti važiuo
j a n t Hwy 50 iki Loretto
miestelio, nuo ten — sekti
ženklus.
Varžybas vykdo Toronto LSK
Jungtis.
Varžybų pradžia — 11:00 vai.
ryto. Registracija: nuo 9:00 iki
10:30 vai. ryto.
Pirmenybių programoje —
slalomas ir didys slalomas, šiose
klasėse: a) Vyrų A (Elite) neri
botas amžius), b) Vyrų B (17-44
m.), c) Jaunučių (žemiau 13 m.),
d) Jaunių (13-16 m. imtinai), e)
Vyrų veteranų (44 m. i r
vyresnių), f) Moterų (12 m. ir
vyresnių, g) Mergaičių (mažiau
negu 13 m.). Esant pakankamai
dalyvių, vyrų ir jaunučių klasės
gali būti skaldomos į daugiau
klasių, atsižvelgiant į amžių.
Amžiaus klasifikacija — pagal
dalyvio amžių varžybų dieną.

Vyrų A (Elite) klasė yra prity
rusiems slidinėtojams, neapri
boto amžiaus.
Dalyvavimas yra atviras
visiems lietuviams slidinė
tojams, atlikusiems metinę
1988 m. ŠALFASS-gos narių
registraciją.
Dalyvių registracija atlie
kama iki 1988 m. vasario 27 d.
pas pirmenybių vadovą Rimą
Kuliavą šiuo adresu: Mr.
Rimas Kuliavas, 297 Kennedy Ave., Toronto, Ont.
M6P 3C4. Tel. (416)-766-2996.
Reikalui esant, informacijas
gali suteikti ir Audra Danaitytė, tel (416)-626-8994 namų,
ar (4161-252-4659 darbo.
Smulkios informacijos praneš
ta visiems ŠALFASS-gos spor
to klubams bei kai kuriems sli
dinėtojams. Suinteresuotiems
nepriklausomiems
slidi
nėtojams patartina kreiptis į R.
Kuliavą ar A. Danaitytę.
ŠALFASS-gos Centro
valdyba

III-SIOMS PASAULIO LIET.
SPORTO ŽAIDYNĖM
RUOŠIANTIS

IH-sios P.L.S. Žaidynės iš lėto
artėja. Kaip žinome, jos vyks
š.m. gruodžio 26 d. iki 1989 m.
sausio 1 d. Adelaidėje. Daugiau
negu 30 asmenų jau antri metai
organizuoja šią didžiulę švente.
Didieji uždaviniai jau atlikti,
salės ir aikštės išnuomotos, pro
vizorinė programa sustatyta.
Bereikia tikslesnio komandų ir
dalyvių skaičiaus, kad nusta
čius tikslią varžybinę programą.
Varžybų vadovai ir pagalbiniai
komitetai buvo paskelbti pra
ėjusios savaitės „Draugo" Spor
to skyriuje. Šiandien susi
pažinkime su pagrindiniu
komitetu.
III P.L.S.Ž. Organizacinis
komitetas yra sudarytas iš
Adelaidės lietuvių sporto klubo
„Vytis" narių. Šis komitetas
sprendžia ir koordinuoja su
Žaidynėmis susijusius reikalus.
Jam padeda pagalbiniai komi
tetai ir grupės — viso 30
asmenų.
Org. Komiteto nariai yra;
S. Urnevičius — ilgametis
klubo krepšininkas, buvęs Aust
ralijos lietuvių ir Pietų Austra
lijos valstijos <steito) rinktinių
dalyvis, daugiametis „Vyčio"
klubo pirmininkas ir klubo Gar
bės narys, buvęs ALFAS valdy
bos pirmininkas.
R. Sidabras — ilgametis
klubo valdybos narys. Klubo
Garbės narys, sporto veikėjas ir
spaudos bendradarbis.
P. Andrijaitis — ilgametis
klubo valdybos narys ir sporto
veikėjas, ,,Vyčio" klubo ir
ALFAS Garbės narys.
S. Visockis — buvęs aktvvus

krepšininkas, tinklininkas ir
treneris, klubo Garbės narys ir
buvęs pirmininkas.
A. Skiparis — buvęs klubo
pirmininkas ir ALFAS v-bos
narys, klubo Garbės narys.
V. Ramonaitis — buvęs
krepšininkas, sporto veikėjas ir
mecenatas.
R. Pocius — Dabartinis
„Vyčio" pirmininkas, buvęs
aktyvus k r e p š i n i n k a s ir
tinklininkas.
J. Jonavičius — ALFAS
pirm. 1963, 1964. 1979, 1980.
1987 metais „Vyčio" pirm.
1983-1985 m., 1964 ir 1972 m.
Š. Amerikos lietuvių sporti
ninkų išvykų į Australiją or
ganizatorius ir III P.L.S.Ž. Org.
k-to pirm.
Šis komitetas Australijos me
tinių sporto žaidynių metu
Geelonge turėjo pasitarimą su
visų sporto klubų vadovais ir
prėmė naujus nutarimus bei
pakeitimus. Apie tai tuoj buvo
pranešta Š. Amerikos išvykos
komitetui, kuris, savo ruožtu
viską apsvarstęs ir susumavęs,
painformavo klubus ir pavie
nius sportininkus, vykstančius
į Australiją.
PRANEŠIMAS NR.3
Gavus sutikimus iš Sydnėjaus, Melbourno ir Geelongo
sporto klubų, išvykos komitetas
nustatė tokį kelionės į
Australiją maršrutą;
— Š. m. gruodžio 20 d. iš Los
Angeles
aerodromo
išskrendame į Sydnėjų. Gali būti,
kad dalis sportininkų ta pačią
dieną pakils iš San Francisco.
Tai, o taip pat ir kokie klubai iš
kokio miesto, paaiškės šiomis
dienomis. Sydnėjuje jau organi
zuojami priėmimo komitetai,
kurie žada Š. Amerikos sporti
ninkus šiltai priimti, parodyti
Sydnėjų ir net suruošti
krepšinio ir tinklino rungtynes.
— Gruodžio 25 d. iš Sydnė
jaus skrendame j Adelaidę;
— Gruodžio 26 d. prasideda
P.L.S. Žaidynės, kurios baigsis
gruodžio 31 d.;

D R A U G O p r e n u m e r a t a m o k a m a iš a n k s t o

U.S.A
Kanadoje (U.S.A.) dol. . .
Užsienyje
Savaitinis (Šešt. pried.l .

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:304:00; šeštadieniais nedirba.

III P.L.S.Ž. O r g a n i z a c i n i s k o m i t e t a s . Iš k.: V . R a m o n a i t i s , S. V i s o c k i s , S. U r n e v i č i u s , R. S i d a b r a s ,
J. J o n a v i č i u s — p i r m . , A. S k i p a r i s . R. P o c i u s , F. A n d r i j a i t i s — v i s i A d e l a i d ė s s p o r t o k l u b o „ V y 
tis" nariai.

Futbolas

Chicagoje

Ok.

— 1989 m. sausio 1 d. atsi
sveikinimo iešminė;
— Sausio 2 d. arba 3 d.
skrendame į Melbourną, kur
„Varpo" ir Geelongo „Vyčio"
sporto klubai priims Š.
Amerikos sportininkus kelioms
dienoms su miesto apžiūrėjimu
ir rungtynėmis;
— Sausio 5 d. ar 6 d. pra
sidės kelionė atgal į namus.
Šiame pranešime išvykos
komitetas pateikė dar keletą
nutarimų žaidynių reikalu:
a. krepšinis bus žaidžiamas
olimpinėmis taisyklėmis (no
rintieji šių taisyklių, gali kreip
tis į komitetą);
b» kiekvienas klubas gali
išstatyti po vieną vyrų ir jaunių
krepšinio ir tinklinio komandą;
c. Australijai atstovaus dvi
krepšinio ir tiklinio rinktinės ir
klubinės jaunių komandos;
d. jaunių krepšinio žaidėjų
amžius 20 metų imtinai:
e. lauko teniso varžybose B
klasės nebus, Senjorų klasės
amžius vyrams 45 m., o mo
terims 40 m.
f. paskutinę varžybų dieną po
tinklinio finalu bus reprezenta
cinės krepšinio rungtynės tarp
rinktinės iš visų komandų ir
australiečių komandos;
g. didesnė dalis sportininkų
bus patalpinti pas vietos lie
tuvius, likusieji moteliuose;
panašiai bus Sydnėjuje, Melbourne ir Geelonge.
Visi klubai, išskyrus vieną,
jau yra prisiuntė vykstančių
registraciją, organizuoja lėšų
telkimą ir planuoja pasi
ruošimą. Iš pavienių sporti
ninkų daugiausia žada vykti
lauko teniso žaidėjų, palyginus
geras skaičius šachmatininkų,
plaukikų, net stalo teniso
žaidėjų. Stebėtinai mažai golfo
žaidėjų, nežiūrint, kad ši šaka
bene viena iš populiariausių.
Kiekvienu atveju vykstančių
sportininkų būrys bus labai
didelis ir kelionės išlaidos bus
milžiniškos. Didesnę dalį teks
apsimokėti patiems sporti
ninkams, dali turės sutelkti
klubai ir dali pridės išvykos
komitetas. Nėra abejonės, kad
be visuomenės pagalbos šis
žygis į Australiją nebus įma
nomas įgyvendinti.

užtikrintas ir vyriškas žaidimas
buvo uždegantis ir pergalę le
miantis. Mūsų komandos
naudai įvarčius įkirto M. Jenigas — 2 ir B. Loncar — 2.
Po rungtynių p a k l a u s t a s
komandos vadovas G. Bielskus y
koks jausmas po pergalės visą
pusmetį jos nebepatyrus, j i s
atsakė, kad verta dar pasiaukoti
ir pavargti, nes pasirodė, kad
komanda nori žaisti ir laimėti.
Ir reikia tikėtis, kad tai nebuvo
paskutinis laimėjimas.
J. J .
SEKMADIENI ŽAIS PRIEŠ
TURKUS
Šį sekmadienį, vasario 7
dieną, „L" komanda žais ketvir' tąsias salės pirmenybių rungty:
nes prieš turkų komandą „Bullets" 3 vai. po pietų. Rungtynių
.vieta — Vill^Park, IL, Odeum
-Sport Center, 1033 North Ave
Rungtynėms bilietus galima įsi
gyti papigintomis kainomis iš
anksto „Lituanicos" klube. Su
tuo pačiu bilietu galima pama
tyti 10 rungtynių per 4 valan
das, nes jos vyksta dviejose gre
timose salėse.
NAUJA F.K. „LITUANICA"
VALDŽIA
Nenoriai žmonės renkasi į
susirinkimus, net ir su vaišėmis
sunku beprivilioti. Tų susi
rinkimų yra ar per daug, ar jie
eina jau iš mados. Bet jei yra or
ganizacija, reikia jai ir vadovy
bės, kurią reikia kaip nors ir
kada nors sudaryti. Pradedant
trisdešimt aštuntuosius veiklos
metus, „Lituanicos" futbolo
klubas negausiame metiniame
narių susirinkime sausio 17
dieną dar sugebėjo „sulipdyti"
klubo valdžią iš užkietėjusių
futbolo mėgėjų, kurie jau pasi
skirstė pareigomis ir pradėjo
planuoti ateities darbus. Ją
sudaro: Alberto Glavinskas —
pirm.. J. Juška — vicepirm.,
Gediminas Bielskus — sekret.,
B. Balčiūnas — iždininkas. P.
Stončius — y p a t i n g i e m s
reikalams. K. McLinden —
jaunių ir A. Kiaupa — narys.
Rita Stončienė ir St. Lukauskas
— revizoriai.
Gaila, kad į valdybą nebe
sutiko įeiti Rita Stončienė. kuri,
dvejus metus būdama joje, savo
sumanumu ir darbštumu jrodė,
kad moterys ne vien tik gali
dirbti su futbolistais, bet gali ir
vadovauti jiems.
Iš anksto reikia priminti, kad
nė viena futbolo klubo valdyba
ligi šiol pati nelaimėjo nė viene
rių rungtynių, j a s laimėti
nežada ne dabartinė. Rungty
nėms laimėti stengsis sudaryti
komandas, kurios sugrąžintų
„Liths" vardą į buvusias aukš
tumas. Ar tai pavyks? — atviras
klausimas.
J. J.

W metu
$35.00
$35.00
$35.00
$20.00

3 men.
$20.00
$20.00
$20.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių nesaugo. Juos gražina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimu turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

Lietuvoje

IR „LITUANICA" LAIMĖJO
Metropolitan lygos salės
pirmenybėse, kuriose ir „Lituanica-Liths" komanda šiais
metais dalyvauja, praėjusį
sekmadienį pateikė didelę staig
meną, nugalėdami stiprią lenkų
komandą „Royal Wawel" rezul
tatu 4:3. Staigmena ne eilinė,
nes paskutiniame — trečiame
rungtynių periode „Royal
Wawel" dar vedė 3:1, o mūsų
vyrai prieš pat pabaigą taip
ryžtingai užspaudė, kad suge
bėjo rezultatą ne tik išlyginti,
bet ir švariai laimėti 4:3.
Visa komanda sužaidė pasigė
rėtinai. Vartininko L. Joniko

metams
$60.00
$60.00
$60.00
$35.00

PRIZAS G. UMARUI
MARČIULIONIS
POPULIARIAUSIAS
O k . Lietuvoje leidžiamo
„Sporto" laikraščio skaitytojai
kasmet išrenka 10 populia
riausių tų metų sportininkų.
Šįmet buvo gauti 8234 skai
tytojų laiškai, kuriuose buvo pa
minėtos 42-jų ok. Lietuvos spor
tininkų pavardės.
Šio konkurso pirmoje vietoje
šįmet Viiniaus valstybino uni
versiteto žurnalistikos studen
tas Vilniaus „Statybos" krep
šinio komandos kapitonas Ša
r ū n a s Marčiulionis, kuris taip
pat yra ir Sov. Sąjungos krepši
nio rinktinės žaidėjas. 2 — A.
Narbekovas, Vilniaus „Žalgi
rio" futbolininkas. 3 — G. Uma
r a s Klaipėdos „Dinamo" dvira
tininkas. 4 — Valdemaras
Chomičius, 5 — Arvydas Sabo
nis (abu Kauno „Žalgirio"'
krepšininkai,/,
6. —.. S.
Baranauskas, Vilniaus „Žalgi
rio" futbolininkas, 7 — V.
Novickis, Kauno „Granito" ran; kinio žaidėjas. 8 — S. Jovaiša, 9
— Rimas K u r t i n a i t i s (abu
į Kauno .^Žalgirio" krepšininkai),
10 — A. Vieta — Tarybinė Armi
ja,
baidarių
ir
kanojų
irkluotojas.
Sis konkursas buvojau 32-sis.
Pažymėtina, kad Šarūnas Mar
čiulionis buvo ir 10-ties populia
riausių visos Sovietų Sąjungos
žaidėjų tarpe.

Ok. Lietuvos valstybinis kūno
kultūros ir sporto komitetas
įsteigė prizą Lietuvos sporti
ninkui, pasiekusiam geriausių
rezultatų 1987 metais. Šis pri
zas paskirtas pasaulio dviračių
treko čempionu ir rekordininku
tapusiam klaipėdiečiui Gintau
tui Umarui.

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IP CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami ofise)
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2 4 3 4 W. 71 Street, Chicago
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr ketv.. penkt. nuo 12 iki 6 v.v
Ofs. 735-4477;
Re*. 246-0067; arba 246-6581

OR. E. DECKYS
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - N'ERVU IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUTLDINC
6440 So. PuUski Road
Valandos pagal sus'tarima

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
2 6 5 5 W. 6 9 St.
Tel. 7 7 6 - 9 6 9 1
pirm. 12-2 v. p.p.; treč. 12 - 2 v. p.p.
penkt.: 1 - 3 v. p.p.
3900 W. 95 St.
Tel. 422-0101
Valandos pagal susitarimą
O f i s o tel. — 5 8 2 - 0 2 2 1

OR. JANINA JAKSEVICIUS
JOK S A
VA IK V LIGOS
6 4 4 1 S. P u l a s k i Rd.
V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Penkt antr. ketv ir penkt
fteikalui esant atvažiuoju ir j namus

populia
Lietuvos

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. Kedzie Ave.,
C h i c a g o . III. 6 0 6 5 2
Pirm., antr.. ketv. ir penkt.
pagal susitarimą
C a r d i a c Diagnosis, Ltd.
Marquette Medica! Building
6 1 3 2 S Kedzie
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9
Tel. 4 3 6 - 7 7 0 0

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA. M.D.
SURENDER KUMAR, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namu 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEfJlNĖS LICOS CHIRURCIIA
6132 S. Kedzie. Chicago, III.
Tel. 925-2670
1185 D u n d e e Ave.. Elgjn. III. 60120
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L D. PETREIKIS
D A N T Ų GYDYTOIA
8104 S. Roberts Road
1 mvlia i vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
'Kalba lietuviškai'
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
..Contait lenses"
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždarvta trec
Dr Tumasonio ofisą peremč

T. RAMA. M.D.
Specialvbė — Chirurgija
2 4 5 4 VV'est 71st Street
Tel. 434-1818 - Rez. 852-0889
Vai pirm . antr , ketv ir penkt
3 iki 7 v v Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA

DR. VVALTER J. KIRSTUK

Specialybe
Vidaus :r plaučiu ltg<>s
2636 W. H M St.. Chtcaeo, IR.
Tol.: 436-0100
11800 South w««t Mlghwiy
Palos Holghts III. 00463
312) 361 -0220
'312) 361 -0222

Tel. ofiso ir buto: OLvmpic 2-415<>

DR. P. KISIELIUS
O P Y T O U S IR CHIRURGAS
1443 So 50th Ave.. Cicero
K.itJien 1 ik. S vai vak
iš«.kvru- ttti Se*t 12 iki4 vai popiet

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st Street
Ofiso tel. RE 7-1168;
Rezid. 385-4811
Dr. Tumasonio ofisą perėmė

DR. S. LAI
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 VV. 71st Street
434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv. 9-12. Penkt 2-7
Ofs.

tel. LL 5-0348; Re?. PR 9-5533

DR. FRANCIS MA2EIKA

Valdemaras Chomičius.
Kauno
/ ! a l g i r ' ^ " Vom^T>do<; k a p i t o n a s

Ofs. tel. 471-3300; rez. 442-8297

Tel. RE-tlance 5-1811
Lietuvis gydytojas
3925 W M t S9th Street
Vai . pirm., antr., ketv. ir penkt
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak
Treč ir šešt uždaryta
iarūnas Marčiulionis,
r i a u s i a s 1 9 8 7 m. o k .
sportininkas.

DR. K E N N E T H J . Y E R K E S
DR. M A G D A L E N B E L I C K A S
DANTŲ GYDYTOJAI
Pensininkams nuolaida
2436 W. Lithuanian Plaza Court
Tel. 9 2 5 - 8 2 8 8

C.YDYTOIAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
6 ° . antr 12-6. penkt 10-12; 1-6

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU PŪSLĖS IR
P R O S T A T O CHIRURCIIA
2656 W. 63rd Street
Vai antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p
Sešt pagal susitarimą
Ofiso tel. 776-2880. rez. 448-5545

NANCY STREITMATTER, M.D.
KARDIOLOGE
2454 W. 71 Street
Tel. 4 3 4 - 6 7 7 7
V a l a n d o s pagal susitarimą

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755
J O H N P. VVAITKUS, M . D . , F A C S
SPECIALISTAS CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ligonine*
2700 W . 43 St.. Tel. 9 2 7 - 3 2 3 1
Kalbame lietuviškai
Vai. pagal susitarimą pirm., antr.
Ketv. Ir p e n k t . n u o 3-7 v.v.

Krikščioniškas pašaukimas

NERTIS Į PASAULĮ
Praėjusią savaitę rašėme apie
metodistų susižavėjimą vie
nuolišku gyvenimu ir jų pastan
gas tokio pašaukimo turtus
atverti ir protestantams. Tačiau
vienuolišku gyvenimu ar bent jo
skatinamų dorybių praktika
domisi ne tik protestantai, bet
ir katalikai pasauliečiai. Štai
praėjusį rudenį, mąstant apie
pasauliečių pašaukimą, Hunter
Brown, pasaulietis filosofas, pa
rašė įdomų straipsnį „Commonweal" žurnale (1987X9) apie
būtinumą ir pasauliečiams
praktikuoti evangelinius pata
rimus, t.y. neturtą, skaistumą ir
klusnumą, kuriuos įžadais apsi
ima praktikuoti vienuolės ir vie
nuoliai. Tuo tačiau jis nesako,
kad pasauliečiai turėtų pasida
ryti vienuoliais, nei kad vienuo
liai turėtų pakeisti tų įžadų
supratimą supasaulėdami.
Hunter Brown pirmiausia iš
ryškina pagrindines šiandie
ninės „technologinės kultūros"
daromas metafizines prielaidas,
kurių daugumas žmonių, ka
dangi gyvename šioje kultūroje
kaip žuvys vandenyje, net
nejaučia. Tada parodo, kaip jos
diametrialiai priešinasi krikš
čioniškam pasaulio ir realybės
supratimui. Visa tai išdėstęs,
Brown parodo, kodėl evangelinių patarimų praktika
vimas kaip tik yra būtinas ne
tik vienuoliškus pašaukimus
turintiesiems, bet ir kiekvienai-am tikinčiajai-am, norint
tikrai ir giliai pažinti pasaulį, o
ne nuo jo pabėgti.
Nenorėdama jo provokuojan
čių minčių per daug supras
tinti, šią savaitę perduosiu jo
šiandieninės nekrikščioniškos
bei krikščioniškos pasaulėžiūros
supratimą, o ateinančią savaitę,
kaip pasauliečių praktikavimas
evangelinių patarimų gali pra
turtinti ne tik Bažnyčią, bet ir
visą žmoniją, jos siekiuose
technologija ir mokslu apvaldyti
tvariniją.
Brown pradeda, nurodyda
mas, ką jau nevienas ir patys
pastebėjome: jog Bažnyčia,
kuri anksčiau labai daug kalbė
davo apie dangų, šiomis die
nomis labai, daug kalba apie
„pasaulį", pvz. JAV ir Kanados
vyskupų laiškai apie ekonomiją,
krikščioniškos bazių bend
ruomenės Pietų Amerikoje,
nesiribojančios vien tik dvasi
niais siekiais, Bažnyčios para
ma ir skatinimas „žmonių ga
lios" Filipinuose ir t.t. Tačiau,
aiškina Brown, būtina supras
ti, kad Bažnyčios (t.y. krikščio
nių) dalyvavimas „pasaulio
reikaluose" remiasi visai kitais
pagrindais negu nekrikščionių.
O tas krikščioniškas pagrindas
yra Evangelija-Kristaus moks
las, įgalintas specifinės asketikos — evangelinių patarimų
praktikos.
Hunter Brown supratimu, bet
koks p a s a u l i e t i š k a s dva
singumas turi remtis į pasaulie
tiško gyvenimo realybę, o ne
Bažnyčios hierarchų (tiek šven
timus turinčių, tiek ir neturin
čių) mąstymus apie pasau
liečių hierarchinę vietą Baž
nyčios organizacijoje. Gi dau
gumos pasauliečių kasdieninei
realybei būdingiausia yra visų
jėgų pareikalaujančios pastan
gos gauti ir išlaikyti darbą,
mokėti sąskaitas, auginti ir
auklėti vaikus, taisyti prakiū
rantį stogą ar gendantį automo
bilį. Ar visą naktį praslaugius
serganti vaiką ir po to dar atpylus dešimt valandų fabrike ar
įmonėje, eiliniam pasauliečiui
gali būti aktualus kanoninis
pasauliečių santykiavimas su
hierarchija bažnytinėse tarnys
tėse, klausia Brovvn. Daugumos
pasauliečių rūpestis nėra susi
radimas sau vietos bažnytinėje
tarnystėje, o suradimas būdų,
kaip įvairiausi pasaulietiški isipareigojmai šeimai bei vi

TAIKA AR APGAULĖ
Vakarai negali pasitikėti Gorbačiovo

suomenei galėtų įgyti būdingą
krikščionišką charakterį.
Yra būtina suprasti, kad
krikščioniškas dvasingumas
negali likti teoretiškų, o turi
būti išgyventas konkrečiose ap
linkybėse, ir jos tam dvasingu
mui priduoda savitą charakte
rį įvairiose kartose bei kultū
rose. O šiems laikams yra bū
dingas „šio pasaulio" supra
timas, kaip galinčio laiduoti
dievišką malonę ir apreiškimą,
t.y. ne kaip vedantis į pražūtį.
Šiandieninėje kultūroje yra
daroma prielaida, kad pasaulį
pažinti tegalima per konkretų jo
patyrimą, ar tai protu per so
cialinius ar griežtuosius moks
lus, ar betarpiškai, fizižkai.
Ši kultūra gerSia mokslą, kuris
remiasi visien 5 patikrinti
prieinamais duomenimis, nes
tai įgalina net ir pluralistinėje
visuomenėje bendrą sutarimą
dėl pagrindų. O tai laiduoja
mokslinį bei technologinį progresą.
Kitaip yra priimamas duo
menų vertinimas, jiems pras
mės suteikimas. Prasmės pridavimas paliekamas kiekvieno
individo nuožiūrai, kas suprivatina ir sureliatyvina vertybes ir
dėsnių prasmingumą. Kai tiesa
paverčiama kiekvienam as
meniui skirtinga sąvoka, apie ją
nebėra kaip diskutuoti. Kai
vertybės bei gyvenimo pras
mingumo ieškojime tokiu būdu
tampa išjungti iš gyvųjų mokslo
siekių, jie netenka savo gyvy
biškumo. Anot vieno filosofo:
„Dėl Dievo klausimo niekas
nebenustoja miego". Dėl savo
„subjektyvumo", religija ne tik
nebevadovauja mokslui, ji nu
stoja savo autoriteto ir asme
niniame žmonių gyvenime.
Dėl šio vertybinio sureliatyvinimo, rašo Brown, krikščioniš
kas pasaulio ir gamtos prasmės
supratimas tapo rikiuojamas
kaip viena iš įvairių galimų
prasmių sistemų, pirmenybę
perleidžiant „objektyviems"
mokslams, apie kuriuos įma
noma diskutuoti, nes įmanoma
prieiti bendro sutarimo dėl pa
grindinių reiškinių. Šiandie
ninėje kultūroje yra daroma
prielaida, kad norint pažinti
pasaulį tokį, koks jis yra, rei
kalinga mokslinio „neutralu
mo", „objektyvumo", t.y. rei
kalinga savo vertybinius įsitiki
nimus palikti nuošaliai, norint,
kad jie nenuspalvintų ir tuo
neiškreiptų tikrovės.

pažadais

damas savo programą, užsimojo
įvykdyti vidaus reformas, geri
nant santykius su užsieniu. Tuo
tarpu niekas negali numatyti,
kiek ir kam jos bus naudingos
ar pavojingos. Jam atvykus
pasirašyti sutartį, Baltieji rū
mai jį sutiko su garbės sargy
bomis, iškeltomis sovietų vėlia
vomis ir šaudydami patranko
mis. Gorbačiovas buvo vaiši
namas, ruošti susitikimai su
senatoriais, kongresmanais, ir
jis vaišino sovietų ambasadoje
dainuodamas „Maskvos nak
tys", pianinu skambinant Van
Cliburn. Važiuodamas gatve
iššokęs iš automobilio sveikinosi
su gatvės žiūrovais. Gerai
nusimanydamas apie Amerikos
spaudos ir TV įtaką vi
suomenėje, savo politinį vaid
menį atliko kaip geras aktorius.
Jo negalima lyginti su pras
tuoliu Chruščiovu, kuris lanky
damasis šiame krašte Jungtinių
Tautų posėdyje nusiavęs, batu
trankė stalą ir žadėjo Ameriką
palaidoti. Bet Gorbačiovas tą jo
pažadą čia teisino, kad jis netei
singai buvo suprastas. Chruščio
vas turėjęs galvoje tai, kad pa
galiau komunizmas taikingu
būdu laimės lenktynes su kapi
talizmu, kaip gyvenimo būti
nybė. Gal tokios pat nuomonės
yra ir Gorbačiovas, tik jis yra
mandagesnis ir atsargesnis savo
išsireiškimuose, negu buvo
ankstyvesni sovietų vadovai.
Todėl Gorbačiovo pasirodymą ir
laikyseną spauda ir visuomenė
labiau vertino teigiamai. Pagal
Gallup apklausinėjimą, ameri
kiečių nuomonės palankumas ar
nepalankumas buvo 2:1 Gorba
čiovo naudai. Tai nuostabus
pasisekimas sovietų prityrusios
propagandos taip paveikti
amerikiečius.
Nežiūrint to, kad Gorbačiovas
daug kam patiko savo lanks-

tumu, vergišku pataikavimu
pareiškimuose, atsakymais į
klausimus ar aiškinimuose, iš
tikrųjų yra įžūlus ir negarbin
gas. Sovietų imperijos vadas
mokė Amerikos vadus, aiškin
damas, kad mažuma turi pa
klusti daugumai, o terorizuoja
savo vidaus disidentus ir bu
vusieji Kremliaus despotai
triuškino tankais siekiančius
laisvų demokratinių rinkimų
pavergtuose kraštuose. Melavo,
kad Afganistanas savanoriškai
kreipėsi į Sovietų Sąjungą at
siųsti kariuomenės divizijas,
kurios okupavo nepriklausomą
valstybę. Pageidavimą išpildę
nusiųsdami ribotą skaičių ka
riuomenės, tik 110,000. Iš ten
pasitrauks sovietai su sąlyga, jei
Amerika neberemsianti laisvės
kovotojų. Gorbačiovas labai ner
vinosi, kai prezidentas primin
davo žmogaus teises. I tai
reaguodamas priekaištavo, kad
jis neesąs teisme, prezidentas
nėra teisėjas ir neturi teisės jį
teisti.

J U O Z A S NAVAKAS
Nuo bolševikų revoliucijos
susilaukti. Gorbačiovo pere1917 m. Rusijoje jau praėjo 70
stroika gali užsibaigti kaip to
m. Per tą laikotarpį komunistų vietų smunkantį ir nelinksmą mitologinio graikų Sizifo, kuris
partija, vadovaudamasi Mark- ekonominį gyvenimų, pradėjo ritino sunkų akmenį prieš
so-Lenino revoliucinėmis teo skelbti glasnost — atvirumo ir kalną ir akmuo vis riedėdavo at
rijomis, sukūrė tokią politinę, pe r e s t r o i k a - p e r t v a r k y m o gal. Panašų bandymą darė ir
socialekonominę santvarką, politiką, kuri praktiškai rodo Chruščiovas.
kuri iki šiol galėjo išsilaikyti tik gyvenime mažus' pasikeitimus
Be abejo Amerikos ekonomi
žiauriomis prievartos priemo ir nenumatomas pasekmes. Jis nė padėtis vadovaujantiems taip
nėmis. Partijos parinkti dikta savo išleistoje „Perestroika" pat kelia susirūpinimą. Didė
toriai, vykdydami jos valią, knygoje, kuri skiriama Vakarų ja ekonominiai sunkumai ir
atliko barbariškiausius veiks pasauliui ir Kalėdų proga buvo atominio karo baimė apsi
mus prieš tuos, kurie norėjo geriausiai parduodama, aiš ginklavusias valstybes verčia
laisvės ir naudotis žmogaus kina, kodėl sovietų ekonomija ieškoti tarpusavės taikos. Bet
teisėmis. Jieysiekdami komunis atsirado nelaimingoje padėtyje, pastovią taiką ir saugumą gali
tinių tikslų, nukankino, nužudė kuri prasidėjusi nuo 1970 m. ir sukurti tik geros valios žmonės.
1980 m. priėjo prie sustingimo. Be geros valios ir teisingumo
ir badu numarino milijonus Ru
Pritrūko ekonomiją varomosios neišvengiami nei karai, nei
sijos ir pavergtų tautų žmonių.
jėgos. Iš to atsirado pramonėje, revoliucijos. Dėl jų žūsta mili
Prezidentas Reaganas viešai ir
prekyboje kitos bėdos, kaip tin jonai žmonių ir padaroma ne
teisingai sovietinę Rusiją pava
ginystė, kyšininkavimas, pa apskaičiuojami materialiniai
dino blogio imperija. Ji būdama
taikavimas aukštesniems parei nuostoliai. Tokios tikrovės ska
veržli ir kariškai pirmaujanti, gūnams, nuslopinimas kritikos
sudaro didelį pavojų laisvajam ir nusikalstami papirkinėjimai tinami neseniai buvo susitikę
pasauliui, kuris priverčiamas ar išeikvojimai. Didelė blogybe priešingų santvarkų vadovai ir
taip pat ginkluotis, jei nenori yra girtuokliavimas, kuris ban pasirašė vidutinio nuotolio ra
^rezidentas turėjo su Gor
ketinių
ginklų
sumažinimo
su
prarasti laisvės. Nesustabdytos domas sulaikyti.
bačiovu ir uždarą pasikalbė
tartį. Neabejojama prezidento
apsiginklavimo lenktynės kelia
jimą, dalyvaujant vertėjams, bet
Gorbačiovas turi ir planą, gera valia ir noru įgyvendinti
baimę dėl trečio galimo pasauli
ne viskas skelbiama, apie ką
taiką
pasaulyje.
Ar
Gorbačiovas
pagal
kurį
nori
ekonominį
gyve
kalbėję. Kalbėdavę net abu
nio karo. Karas ypač atominiais
pakeltu balsu, vienas į kitą
ginklais niekam nežada per nimą reformuoti gerinant atvyko su gera valia ar apgaule,,
gamybą ir prekyba, panaiki verčiamas smunkančios san
žiūrėdami tartum plieninėmis
galės, o tik susinaikinimą.
tvarkos
išgelbėjimo
ir
sustipri
n
a
n
t
c
e
n
t
r
i
n
ę
ekonominę
akimis. Gorbačiovas pokalbiuo
Apsiginklavimas daug kai
nimo
sovietinio
komunizmo
jo
biurokratiją,
kuri
įsako
ką
se minėdavo ir Dievo vardą, bet
nuoja. Dėl jo mokesčių mokėto
vadinamu socializmu, tai
dar rašoma mažąja raide.
jai reiškia nepasitenkinimą, gaminti ir už kiek gaminius
klausimas.
parduoti.
Bus
leidžiama
sava
Sakoma, su juo kalbant ilgiau,
didelės išlaidos apusunkina eko
rankiška
gamyba
ir
prekyba.
reikia atsargumo daugiau.
Sovietinėje imperijoje bai
nominį gyvenimą ir sutrukdomi
kuri
turi
duoti
pelną,
pagal
Atsargūs stebėtojai mato, kad
giant
išmirti
seniems
bolševi
įvykdyti reikalingi planai ar pa
kažkokią
vadinamą
demokra
Gorbačiovo ir jo KGB klikos
kams,
jaunoji
karta
ima
valdžią
gerinimai įvairiose srityse. Blo
tizaciją,
tik
ne
tokią
demokra
gudravimo planas yra nenu
į savo rankas, neatsisakydama
gėjanti ekonominė p a d ė t i s
tijos
sampratą,
kaip
čia
pripažįs
krypti nuo komunistų partijos
marksizmo-leninizmo,
kuriuo
pirmiausiai paliečia valdomuo
tama asmeniui teisės ir laisvės. daug kas nebetiki. Gorbačiovas,
ilgalaikio plano, siekti revoliu
sius, bet ne valdančiuosius. Tą
Komunistų partija vis tiek išauklėtas mokykloje ir organi
ciniu
ar taikiu būdu valdyti
labiausiai jaučia sovietinės
pasilieka aukščiausia ir išmin zacijose tos filosofijos dvasioje,
pasaulį. Šiuo metu, kai sovietų
imperijos gyventojai. Sovietų
tingiausia. Esant tvirtai opozi greit iškilo sovietinėje san
ekonominį gyvenimą slegia
ginklavimasis ir santvarkos ne
cijai, vargiai ar pasiseks pa tvarkoje, kaip numatyta žvaigž
kariška našta, tai Gorbačiovas
galavimai neigiamai atsiliepė į
daryti didesnė pažanga. Iš mažų dė, kuria susižavėjo net laisvojo
sutikdamas su ribotu nusi
jų ekonominį gyvenimą. Tai pri pakeitimų ne daug ko gero gali
ginklavimu pasižada niekada
pasaulio
lengvatikiai.
Jis,
skelb
pažįsta ir pats Gorbačiovas.
nepulti Vakarų Europos, jei
Sovietams kasmet trūksta net
NATO valstybės nepuls sovietų.
kasdieninės duonos. Be kapi
Bet jis nežada besąlyginiai pasi
talistinių kraštų duoninių
traukti
iš okupuotų kraštų, ne
grūdų pertekliaus, parduodamo
remti
tariamų
išsilaisvinimo
papigintomis kainomis, sovietų
karų. nugriauti mūrines ir
piliečiai badautų. Ne tik duonai,
geležines sienas. Čia ir iškyla
bet techniškiems pramonės paklausimas, laikina taika ar
tobuliniams ar kitoms prekėms
apgaulė.
pirkti iš užsienio reikia turėti
tvirtos valiutos, nes rublių
Būtų labai neprotinga, jei
neima. Ją būt galima gauti už
Vakarų saugumas remtųsi Gor
parduotas prekes užsieniui, bet
bačiovo užtikrinimais, žinant,
jų neperka dėl žemos kokybės.
kad praeityje sovietai nesilaikė
Dar tvirtą valiutą sovietai gali
nei pažadų, nei sutarčių. Sovie
gauti už savo parduotą užsieniui
tams
rūpi ne pastovi taika, bet
auksą ir naftą, kol tie šaltiniai
pagerinimas santykių su Va
neišsisėmė. Dabar sovietiniai
karų valstybėmis ir pradėti
pareigūnai jau nebesigiria, kad
antrą detentę, kuri padėtų
Vakarų kapitalistus prisivys ir
sustiprinti sovietinį socializmą
pralenks. Lenktynės pralaimė
pagal Gorbačiovo planą komu
tos, nes pritrūko „gazo", išsky
Tokioje kultūroje krikščionis rus apsiginklavimą, propa
nistų partijos priežiūroje. Reikia
pasaulietis atsiduria keblioje gandą ir melą marksizmo-leni
tikėtis, kad Vakarų akylus poli
Tautinių r spublikonų erupiu priėmimas Baltuosiuose rūmuose Washingtone, D.C. Iš kaires:
padėtyje. Jo pasaulietiškas nizmo „mokslo" šviesoje.
tikai ir strategai nepasiduos so
K. Oksas. J. Urbonas, G. Remienė, dr. J Genys. L. Mažeikienė. Baltųjų rūmų pareigūnas Linas
pašaukimas jį ragina nertis į
vietu apgaulei.
Kojelis, I). Bobelienė ir V. Šliūpas.
Gorbačiovas, matydamas so
pasaulį, per gyvenimą jame pa
tirti ir liudyti dieviškumo pra
dus ir malonės veikimą, o pats
Staiga Glovvertis pakilo, perėjo koridorium, įėjo į jo išgaruotų. Reikia jį pastatyti prieš dilemą: taip ar ne?
pasaulis (iš tikrųjų visuomenės
kabinetą ir pranešė:
Tuomet tik paskubės darbe.
kultūra) jo šią esminę gyvenimo
— Rangovas išliejo cementu dar vieną aukštą. Bet
Priėjęs prie Prūso. Devinskis atsirėmė į stalą ir,
prasmės orientaciją surelia
P.
MELNIKAS
iki korio išlieti jam vis trukdo lifto brėžinių stoka. žiūrėdamas kaip tas pasilenkęs varto brėžinius ir
tyvina, tuo ją nuvertindamas
Laukia ir darbų tabelių. Stenkis kaip galima jį skaičiuoja, staiga pasakė:
beveik į beprasmybę. Todėl,
Romanas
patenkinti.
— Ar tu nori padaryti sau karjerą tabelių darbe?
rašo Brovvn, šiandien, labiau
—
Ko
jie
nori?
Dar
neturim.
Prūsas pakėlė galvą ir pažvelgė į savo viršininką.
34
negu bet kada anksčiau, Bažny
— Vis skundžiasi.
Šis
klausimas,
matyt, jam buvo staigus ir todėl iš kar
čiai būtina teisingai suprasti ne
Paaiškinęs ir grįžęs prie savo stalo, Dobilas dar
— Griebsiu. Dėkui.
to
neatsakė.
Jis
nusiėmė akinius sumišęs.
tik vienuolinį krikščionišką pa mąstė apie Kreigą: ar paiėgtu tas suriesti net Devinskį?
— Ar galėsim paskubėti?
Devinskis stebėjo mirkščiojančias Prūso akis ir jo
šaukimą, bet ypač pasaulie Aivaro čia perdėjo, jam atrodė. Devinskio nė velnias
— Nedaug. White turėtų prigriebti dėl korio savo veide įsispaudusi išgąstį.
tiškąjį, kad juos savo misijoj nesuriestų. Jis riečia visus: retai pasirodydamas pa
Vainą. Jis manęs visai neklauso.
— Jei dabar to negali pasakyti, apsispręsk ir prieš
pasauly efektyviai rėmus. veda man tikrinti brėžinius, prižiūrėti Aivarą ir kitus,
— Pasakysiu, — Glowertis apsisuko ir nulingavo penktą valandą atėjęs pas mane pranešk.
Brown iškelia seną krikščio kalbėti su darbo ieškančiais ir su rangovu, bet nekelia
pas direktorių.
— Gerai... — pralemeno Prūsas, žiūrėdamas į stalą.
nišką sąvoką, kurią ypač iškėlė algos. Jis kažkur vis bėgioja, viską verčia ant kitų
Taigi,
gal
sutvarkys
dabar
ištižusi
Vainą.
— Po penktos išvažiuoju, — nueidamas pridėjo
Šv. Augustinas — tai, kad pečių, labai išsiblaškęs net kai pasirodo ir kaip suriePasiutimas
ir
su
rangovu.
Buvo
kalbėta
ir
pažadėta,
Devinskis su pasitenkinimu.
pasaulį tegalima pažinti ar si tokį žmogų?
kad
jis
laikysis
bendrovės
nustatyto
tempo,
tačiau
suprasti tik jo ryšyje su Dievu.
Pakelsi ranką, Devinskis gąsdins atleisdamas
Kitaip pasakius, tikrą šio tarnautojus iš darbo. Vers dirbti iki išnakčių. Grieb darbų tabelių iš to „išmintingojo" Prūso dar nematyti.
Prūsas dirbti jau negalėjo... Devinskio klausimas
pasaulio supratimą laiduoja sis kada nors ir dar kitų bauginimų. Negi belieka tik Nepamurkdžiau jo pakankamai, bet sąlygos tam
gerėja.
Jau
ir
Glovvertis
mato:
tokia
skuba,
o
žmogus
buvo
staigus ir toks akiplėšiškus. Na ir velnias! Ar aš
tiktai tikėjimas į Dievą. Ši sąvo kentėti ir laukti iš jo staigmenų?"
kaip
koks
pagalys,
įkištas
ratų
stipinuose:
lėtas,
nesu
noriu
tabelių darbo kaip karjeros? Kam to reikia? Kol
ka diametraliai priešinasi mūsų
Dobilas pradėjo nekęsti jo...
gebąs
paruošti
tabelių,
kai
,pasiutęs"
darbo
tempas
kas to noriu. Bet kaip karjeros — absoliučiai ne?
šiandieninės kultūros „morali
Saldus jausmas gavus darbą darėsi rūgštesnis. Sva reikalauja.
Iš kur jis ištraukė tokį klausimą? Kai jis liepė „apsi
nio neutralumo" būtinumo jonių ir galimybių ratas vis siaurėjo. Bijojo ir supyku
Rangovas
kaišios
savas
tabeles,
ateis
Kalėdos,
spręsti" ir ..pranešti" —jo veidą ..puošė" tokia pašaipi
tikram pasaulio supratimui. sio Kreigo pasiskundimo White bendrovei. Iš tokio
paskutinių aukštų grindys nebus cementu išlietos, grimasa. Ar negalėjo žmoniškai pakalbėti? Pabėgo...
Sekančią savaitę pamatysime, galima visko tikėtis.
sienos plastikiniu popierium neuždengtos ir ten apie Matyt, kad nori paerzinti, o gal net pagąsdinti.
kaip Brown nurodo, kad iš tik
vidaus įrengimus iki pavasario nebus galima net
XII
rųjų tik gyvenimas evangeliAmerikiečiai praktiški, bet karjerą kartais trak
svajoti.
niais patarimais — savitvarda —
tuoja
kaip „religiją", o samdinius kaip „nusidėjėlius"
Devinskis pakilo.
Marilina per garsiakalbį šaukė Glovverčio pavardę.
įgalina tikrą objektyvumą, lai
Proga pamaigyti ir pasvilinti Prūsą buvo parapijiečius. Deja. reikės nueiti pas Devinskį ir ..išpa
Apkrautas laiškais ir brėžiniais, Devinskis pro
duojantį pilnučiausią pasinėri
žinti kokie mano dievai", kaip nuoširdžiai esu bendro
mą į pasaulį ir kaip tai yra įgy stiklą matė kaip tas pakėlė telefoną, kalbėdamas žvilg tinkamiausia: pats Glovvertis susirūpinęs savo globo
vei atsidavęs. Tai laisvės atėmimas ir žmogaus
vendinama pasaulietiškame čiojo į jo pusę. Turbūt kalba su savo žmona, Devinskis tiniu! Bet šįkart neapsimoka žmogelį erzinti
save ramino. Namuose kas nors ne taip kaip reikia. pamokslėliais, reikia ko nors stipresnio! Prūso reikia supančiojimas.
pašaukime.
a j z
taip kietai paklausti, kad jo mėgiama indų filosofija
Gal praneša iš garažo, kad pataisė automobilį
fBus daugiau)

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. vasario mėn. 5 d.

CLASSIFIED GUIDE

ATVIRAS LAIŠKAS
LIETUVIAMS PASAULYJE
Mieli tautiečiai,

te'ktą informaciją, kurią gali
nesunkiai patikrinti su kai ku
riais spaudoje pasirodžiusiais
pareiškimais.
Kiti spaudoje pasirodę pasisa
kymai liečia mano buvusį darbą
OSI įstaigoje. Darbu OSI
susidomėjau 1981 metų rudenį,
pasirodžius skelbimui Amerikos
istorikų sąjungos aplinkraštyje.
Prieš pradedant darbą, kalbė
jausi su keletą lietuvių
visuomenėje žinomų asmenų.
Tuo klausimu buvo įvairių
nuomonių, įskaitant tokių,
kurie galvojo, kad reikėtų OSI
įstaigoje dirbti kuo daugiau
rytų europiečių.
Darbą pradėjau 1982 metų
rugsėjo mėn. Pagrinde dirbau
istoriku, bet progomis teko būti
lietuvių, lenkų ir rusų kalbų
vertėju. Man atvykus į įstaigą,
Kazio Palčiausko, a. a. Jurgio
Juodžio ir Juozo Kungio bylos
jau buvo teisminėje stadijoje, ir
todėl aš jose nedirbau pagrin
diniu istoriku. Vienintelis
teismas, kurį mačiau savo
akimis, įvyko 1983 metų pava
sarį Nevvarke (iš tikrųjų buvo
pirmas kartas gyvenime teismo
salėje). Sėdėjau publikai skirtoje
salėje. Tuo metu man teko
atlikti video juostų analizę,
aprašant atvejus, kur sovietų
vertėjai sąmoningai ar nesąmo
ningai klydo, versdami liudyto
jų parodymus. Kadangi niekas
manęs neprašė liudyti tuo
reikalu, pačiame teisme neteko
dalyvauti.

Neseniai kai
kuriuose
lietuvių laikraščiuose pasirodė
pareiškimai, liečiantys mano
asmenį bei ,,Lithuania During
the Second World War" istorijos
projektą. Manau, kad bus tokių
straipsnių ir daugiau. Juose yra
pasitaikę vienašališkai pateiktų
faktų, gandų, o kartais net pa
reiškimų, visai neatitinkančių
tikrovės. Kiekvienam jų at
sakyti užimtų beveik visą mano
Sausio 16 d. Juno Beach. Fla., buvo komp. Stasio Šimkaus 100 metu gimimo minėjimas. į kurj
laisvą laiką, tad norėčiau Jums
atvyko abu kompozitoriaus sūnūs su žmonomis. Programą atliko sol. O. Šalčiūnienė. akompanuo
jant Algiui Šimkui, ir „Dainos" choras, vadovaujamas I. Manomaitienės. Iš kairės priklaupę:
pateikti bent pačius svarbiau
kompozitoriaus sūnus Algis Šimkus, V. Urboniene ir dr. J. Šalna; antroj eilėj penkta sol. Ona
sius faktus.
Šalčiūnienė, vidury komp. sūnus Neris Šimkus, kalbėjęs apie savo tėvą, antra iš dešinės choro
Pirma noriu pasisakyti dėl
vadovė I. Manomaitienė.
Nuotr. J . Garlos
pačios istorijos projekto. 1987
metų liepos mėnesio pabaigoje,
dviejų okupacijų ir šimtai tūks
man grįžus iš krikščionybės
tančių kankintų ir nukankintų
jubiliejaus šventės Romoje,
tautiečių, staiga sugniuš, jei
pirmą kartą kalbėjau su LB at
pačiu blogiausiu atveju kelias PLB valdybos vicepirmininkė se; pasverti savo jėgas ir ištek
stovais dėl karo meto istorijos
dešimt išeivijos narių atsidurtų Milda Lenkauskienė per trejus lius bei susigaudyti, kokią kul
veikalo, kurio jau seniai pasi
anapus?" Mintis buvo ta, kad, metus apkeliavę Europą, Pietų tūrinę ateitį kurti: išsiaiškinti
gendama. Mano paties pasiū
nežiūrint atskirų laimėjimų ar ir Šiaurės Amerikas ir Austra išeivijos ir tautos kamieno kul
lymu, kad veikalas įgautų tęs
pralaimėjimų, ieškant tei liją, rinkdama iš kultūrininkų tūrinių vertybių pasikeitimo ir
tinumą, buvo nutarta apimti
singumo, lietuvių visuomenė ir kultūra besidominčių asmenų suartinimo galimybes.
1940-1941 pirmąją sovietinę
yra stipri, išliks toliau ir įstengs idėjas IV-jo Kultūros kongre
Sutarta, kad programoje bus
okupaciją, 1941-1944 metų
tęsti vertingą darbą. Įsidėmė so programai. 1987 pavasarį su viena paskaita ir dešimt sekcijų.
vokiečių
okupaciją
bei
tina, kad po tų sakinių pareiš darytos finansų, organizacinių Paskaitai skirta 45 minutės lai
1944-1945 metus Lietuvoje,
kiau: „Kadangi nenoriu būti reikalų ir programos komisijos. ko, devynios sekcijos turės po 90
Programos komisija atidžiai minučių laiko ir baigiamoji sek
įskaitant to laikotarpio karo pa
blogai s u p r a s t a s ir duoti
bėgėlių klausimą (smulkiau
gandonešiams ir temperatūros peržiūrėjo gautas sugestijas ir cija ,,Išeivijos ir tautos kūrybos
1987.DC.1 dienos „Proposal" bei
sankryžoje" — 120 minučių lai
kėlėjams medžiagos, leiskite nustatė Kongreso tikslus:
1987.X.7 dienos „Agreement"
Sužadinti
visuomenėje
susido
ko.
pasiaiškinti. Nesakau, kad
tekste). Galutinai buvo apsi
mėjimą
lietuviškąja
kultūra;
nacių paieškose nėra pavojų
Sekcijoms vadovauti pakviesti
stota prie 1939-1945 metų laiko
lietuvių išeivijai. Jų yra ir dar telkti visų kartų atstovus vie atitinkami asmenys. Jie savo
tarpio su įvadu į 1945-1950 Lie
kaip" (citatos pabaiga). Toliau ningam kultūriniam darbui; keliu pasirenka svarstybų daly
tuvoje vykusį partizaninį karą.
kalbėjau apie žalą ir pavojus, labiau iškelti ir pabrėžti kultū vius ir sudaro programą savo
Visa tai buvo pristatyta 60-ties
kurie mano supratimu slypi rininko atsakomybę šio meto sekcijos darbui.
puslapių veikalo apybraižoje,
imigracinės teisės procedūroje, kultūriniuose klausimuose; per
Sekcijų vadovai yra paprašy
kuri buvo išsiųsta kai kuriems
kurią, aišku, reikėtų refor svarstyti ir įvertinti lietuvių ti prisiųsti 200-300 žodžių
lietuvių mokslo darbuotojams
Su prof. R. Hilbergu isto muoti. Pasisakiau ir ko, mano bendruomenės kultūrinį gyve numatomų svarstybų santrau
1987.XII.17 dieną.
rinėmis temomis pirmą ir nuomone, turime vengti, ban nimą šių dienų tikrovės rėmuo- kas, kurios bus atspausdintos
vienintelį
kartą teko kalbėtis, dant tinkamai paveikti plačiąją
kongreso „Vadove". Jis bus da
Veikalas skiriamas amerikie
1986
metų
pavasarį
jam
lankan
linamas visiems kongreso daly
amerikiečių
visuomenę
mums
čių visuomenei ir vadovaujasi
vertinu
tuos
šviesius
kitamin
tis
OSI
įstaigoje.
Tuo
metu
iš
viams ir svečiams bei spaudos ir
rūpima linkme. Man kalbant
Vakarų pasaulyje priimta
moksline metodologija. Rank reiškiau nuomonę vienos bylos salėje buvo 150-200 žmonių. Po čius, su kuriais diskutavome radijo atstovams. Norint darbą
raštį skaitys ir mokslinį lygį istorinės dokumentacijos pro paskaitos su kai kuriais jų teko klausimus abipusės pagarbos ir atlikti tvarkingai, prašome san
kultūringo dialogo ribose.
traukas prisiųsti iki 1988 balan
vertins mokslininkai, turintys blemų klausimu, kas iššaukė diskutuoti pareikštas mintis.
Artėja
Vasario
16-oji
ir
Lie
vieno
kito
tarnautojo
nepasi
džio 10 dienos.
Neatsimenu, kad vienas jų
nemažą patirtį ir pasitikėjimą
tuvos
nepriklausomybės
atsta
tenkinimą.
Visi
dirbę
valdžios
tuomet būtų man dėl šio vieno
tiek lietuvių, tiek amerikiečių
Penktadienio vakare bus lite
p r i e k a i š t a v ę s . tymo 70-asis jubiliejus. Linkė ratūros vakaras. Užbaigus dar
visuomenėje. Kai kurios nelie įstaigose žino, kad valdžios įstai pasakymo
tuvių mokslinės organizacijos ga tai ne palaida bala. Ne tik Netrukus tikiuosi, kad mūsų čiau nebeeikvoti jėgų tarpu bą, pirmadienio vakare bus po
savio rietenose, o atsiminti
yra išreiškusios susidomėjimą Teisingumo departamente, bet laikraščiai, visapusiškos in
kylis.
lietuvių tautos tada išreišktą
veikalu ir yra pareiškusios norą ir daugelyje kitų institucijų joks formacijos vardan, paskelbs
Visas IV-jo Kultūros kongre
bendrą
tikslą:
atstatyti
jį paremti (pvz. AABS, baltų tarnautojas neturi teisės savo ištisą, neiškreiptą paskaitos
so darbas vyks Toronte,
studijų draugija). Jokio 60,000 nuožiūra rašyti į laikraščius ar tekstą. Kviečiu skaitytojus ją „demokratiniais pamatais su Kanadoje, Loew's VVestbury
dol. „honoraro" nebuvo, nėra ir skelbti straipsnius, liečiančius perskaityti ir palyginti su kitų tvarkytą Lietuvos valstybę su viešbučio patalpose. Kongreso
nebus. Yra paskirta žymiai įstaigos reikalus. Tie, kurie spaudoje neseniai pasirodžiu sostine Vilniuje".
data 1988 m. birželio 24-27 d.
Saulius Sužiedėlis
kuklesnė mokslinė stipendija mane pažįsta, gerai žino, kad siais pareiškimais.
Pranas Joga
Nuomonių skirtumų skel
beveik dvejų metų pilnalaikiui mano tarnybos metu, kiek lei
darbui. Skaitytojai ir laikraščių do aplinkybės, nevengiau kalbė bimas yra normalus demokra
Pradedant 1988 m. sausio 23 d. kas šeštadienį
redaktoriai, kurie domisi tikrąja tis su visais, kuriem rūpėjo OSI tinės santvarkos pažymys, ban
10:10 v.v. iki 12 v.v. vidurnakčio
klausimai,
išreikšdamas
savo
dant informuoti visuomenę ir
padėtimi, tepalygina čia paper
WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM
nuomonę. Darbe visuomet sten spręsti joje iškilusius svarbius
giausi išlaikyti objektyvumą klausimus. Jis turi vesti prie
nepakenkti nekaltam žmogui. dialogo, kuriame išlaikomi
Laiškas
1987 balandžio mėnesį, ištrė abipusė pagarba ir atsižvel
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui"
mus
Kari Linną į Sovietų Sąjun gimas į faktus. Kabinėjimasis
NESKRIAUSKIME
lietuvių bei anglų kalbomis
gą, nutariau, kad nebegaliu to prie atskirų frazių, „užtaisytų
Kada iš mūsų lietuviškojo liau tarnauti įstaigoje. Pačios
Muzika - sveikata • moterų pasaulis • sportas • literatūra - kinas - satyra
žodžių"' vartojimas, sąmoningas
gyvenimo veiklos yra aprašomi bylos detalių nežinojau, nes ne
vengimas duoti visapusiško pa
įvairūs minėjimai, renginiai ir turėjau su ja nieko bendro. Tad
Labanaktis,
vaikučiai
dėties vaizdo, retorinio tipo
šventės, kuriuose dalyvauja ir nesiimu spręst žmogaus kaltės ar
..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams'
klausimai, visa tai nesiekia
meninės jėgos, ten matome nekaitės klausimo. 1987.IX.22
10 v.v. iki 10:10 v.v.
apeliuoti į protą. Greičiau
atlikėjų vardus, atliekamų kū dieną įteikiau atsistatymo raštą
tikslas yra žmogų jaudinti, o ne
Aitiance Communications, Inc.
rinių pavadinimus ir muzikus, OSI direktoriui Neal Serui, pa
408 South Oak Park Avenue, Oak Park, IL 60302
informuoti. Bet blogiausia, kai
kurie tuos kūrinius sukūrė. Bet reiškęs, kad, nors remiu tikslą
tel. nr. 848-8980
skelbiamos akivaizdžiai klaidi
retai kada (o gal net dažniau nubausti karo nusikaltėlius.
nančios žinios, pvz. apie numa
siai) būna parašoma autorių pa .Joks žmogus negali būti depor
tyto veikalo apimtį ir neegzis
vardės, sukūrusių atliekamų tuotas į diktatūrą". Pasakiau,
tuojančias „honorarų" sumas.
kūrinių žodžius. O kad tai tiesa, kad turėtų būti geresnis kelias
see us for
Tie. kurie kritikuoja vienaša
tai tik pažvelkite į dar nesenus į teisingumą. Trumpai tariant,
liškumą ir objektyvumo stoką
„Draugo" numerius ir įsitikin tikslas nepateisina priemonių.
tyOtlft financing.
'••#
Amerikos teismuose, turėtų
fttbntwtyto
site. Štai tik pora pavyzdžių:
Tai rašau, kadangi 1988.1.12 patys vengti tų ydų. Nesupran
AT 0UR ! 0 W RATO
Korespondencija iš Los „Drauge" pasirodė laiškas, tvir tu, kokiu autoritetu pasirem
Angeles („Draugas" nr. 10, tinantis, kad, man dar įstaigoje dami žmonės, patys nenorėdami
sausio 16 d.) ir iš Chicagos bedirbant, buvo ištremtas Sovie ar nesugebėdami pateikti tiks
(„Draugas" nr. 15, sausio 23 d.). tų Sąjungon pabaltietis, bet, lius faktus, daro sprendimus
Tose korespondencijose žodžių žinoma, nepaminint, kad kaip apie mano kvalifikacijas ir pra
Coa»«unM
autorių nerasi!
tik dėl to pasitraukiau iš eities veiklą. Su tokiais nema
Q m rt t r I y
Tai didelė skriauda ir nepa pareigų.
tau reikalo toliau argumen
garba žodžio kūrėjui, poetui,
Dar norėčiau pasisakyti dėl tuoti, nei prieš juos teisintis.
kuriam žodis irgi iš dangaus ne kai kurių mano išsireiškimų Kiek leidžia galimybės ir jėgos,
nukrito. Poetas turėjo dirbti gal paskaitoje, skaitytoje 1987.X.24 ir toliau esu pasiryžęs dirbti is
net nemažiau kaip ir kompozi Washingtono politinėje konfe torijos srityje, bandydamas
torius, sukūręs jo žodžiams rencijoje. Esu girdėjęs, kad šis atkurti teisingą praeities vaiz
muziką. Todėl nevalia žodžio sakinys, mano ištartas Wa- dą, apie kurį dabar jau prade
kūrėją skriausti.
shingtone. buvo paleistas per dama kalbėti ir tėvynėje.
Dainuojamo muzikos'kūrinio radiją: ..Skaudus faktas, kad
Baigiant norėčiau nuoširdžiai
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO I L L 60608
žodis yra neatskiriama to kūri OSI veikla kai kuriems lie
padėkoti visiems, kurie yra
nio dalis. Rašantieji korespon tuviams yra gyvybinis klau
Patar Kazanauakat, Praa.
Tai.: 847-7747
mano atžvilgiu pareiškę nuošir
dencijas šalia muziko turi simas. Bet tai pripažinus, ar
• W M I ma.Vka.rrt.a>4 «>«•.*-• n t . a-i
dumą, draugiškumą ir tikrą
žymėti ir žodžio kūrėjo pavardę. galima iš tikrųjų tikėti, kad tau
SERVING CHICAGOLANO SINCE 1905
norą suprasti. Jiems lieku amži
p. palys ta, išlikusi gaji ir tvirta po nai skolingas. Taip pat gerbiu ir

Joe ir Janina Galica kviečia jus
aplankyt NERINGOS restoraną.
2632 W. 71 st St. paragauti geriau
sio ir skaniausio lietuviško maisto
Chicagoje.

Ieškomas Stasys Stankūnas, Leono,
gim. Veliuonos vals., Kristapolio dvare
Prieš karą plaukiojo garlaiviu ..Balanda".
Paskutinę žinią tėvai gavo tuoj po karo iš
Hambur j - • Pažinojusius, arba žinančius ką
nors apie St. Stankūną, prašau pranešti
Draugo redakcijai. Ieško brolis Justinas
Lietuvoje

HELP

Žemė L

PASSBOOK
SAVINGS '

Mutual FederaĮ
Savings and Loan

B? a>iš, KOMPIUTERIŲ
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS
INCOME TAX — INSURANCE
6529 S. KEDZIE
77»-2233

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa
vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar
užeit pas

VVANTED

Uve-in companion for elderly
lady. Some English. Call after4:30
p. m te
636-1680.

LB IV KULTŪROS KONGRESAS

REAL ESTATE

BUDRAITIS REALTY
6 6 0 0 S . Pulaski

767-0600

FOR RENT

I š n u o m o j a m a s apšildomas 4
kamb. butas 69 & Rockwell
apylinkėje. Skambinti 254-6027.

Czty—

KMIECIK REALTORS
7 9 2 2 S. PULASKI R0

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER
MISCELLANEOUS

A

V S L ! IVI A S
M O V i N G

Tel. 3 7 6 - 1 8 3 2 ar 376-5996
10C,S — 20o/o — 309b pigiau mokėsit u*r
apdraucfe m n ugnies ir automobilio pas
mus.

FRA>JK ZAPCLIS
3208V2 V 25' S5th Street
T e l . — GA 4-6 5 5 4

V.T. ELECTRIC CO.
L i c a n s e d , Insured — Bcr.ded

436-6937
E l e k t r o s ir n a m ų a p š i l d y m o
sistemų pptaisymai.
Vytautas Taras
E L E K T R O S
{ V E D I M A I — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bi i ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo*ai ir sąžiningai.
553 2 0 2 0
K L A U O I J J S PUMPUTIS

FOR SALE
Pigiai p a r d j o d u tinkamus
naudoti Lietuvoje
VIDEO

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią
agentūrą, prašome skambinti Danutei
Ščerbaltei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.

No. 975. — Atviras apžiūrėjimui vasario
7 d., sekmadieni 1-4 p.m 5437 S. Milard,
Chicago. Gražus 4 mieg. 6 kamb mūrinis
namas; 1 3 i prausyklos: (rengtas rūsys: 2V2
auto garažas: gerame stovyje: St. Trib's.
Atviras apžiūrėjmui vasario7 d., sekma
dienį 1-4 p m 3447 W. 60th PI., Chi
cago; 2 ar 3 dideli mieg.; 5 dideli kamb
Vfi prausyklos: virtuvė su spintelėmis
ištisas rūsys daug vietos: 50 pėdų sklypas
2 auto garažas: apkaltas aluminijum;
puikiai išlaikytas: jvairūs patogumai; namų
apyvokos Įtaisai — veltui: skambinkite
dabar!
Atviras apžiūrėjmui vasario 7 d . ,
sekmadienį 1-4. p.m 7 1 2 8 S. Vvhipple.
Chicago; 4 mieg./hūnnis namas, kaip nau
jas; moderni virtuvė; gražus šeimos kamb.:
apkaltas aluminijum: švarus: 2 auto
garažas; puikiai išlaikytas Skubėkite!
Skambinkite dabar!
No. 107 — 79 ir Homart. Labai gražus 3
mieg. kmb. mūrais namas su didele
virtuve-dinette: moderni prausykla; ištisas
rūsys. 2 ' į auto mūrinis garažas; alummio
apkalimai: daug patogumų: gerame stovy
je. Skambinkite dabar.

REKORDERIUS

( 3 1 2 ) 839-5829

Balys Pavabalys
MILŽINAI IR SLIBINAI

No. 117 — 55th ir Lavvndale — $54,900
7 kamb mūras, 3 dideli mieg kamb. +
uždari šildomi gonkai Galima naudot, kaip
4 mieg. ar TV kambarį. Moderni virtuvė,
spintelės; moderni prausykla: ištisas rūsys;
2 auto garažas; aluminijum apmuštas.
Skubėkite!

Sat(l)yriniai eilėra(k)ščiai

AR NORITE PARDUOTI?

Knyga, laimėjusi Montrealio
lietuvių akademinio sambūrio Vin
co Krėvės literatūrinę premiją.
Kaina $6.00 (įskaitant siuntimo
išlaidas).
Užsakymus siųsti autoriaus
adresu:
L. Žitkus
81 Vermont St.
Brooklyn, N Y 11207

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai
sėkmingai jums patarnaus Mes jums
galime padėti, nes daugiau stengiamės
Namo (vertinimui skambinkite skubiai —
dabar.

NUO BIRUTĖS KALNO
Maironis
Poema buvo parašyta lenkiš
kai, išversta Fausto Kiršos. re
daguota ir spaudai paruošta
Bernardo Brazdžionio, gražiai
iliustruota dail. Ados Korsakaitės-Sutkuvienės.
Išleido
„Lietuvių Dienos" Maironio 50
metų mirties sukaktį minint. Lei
dinys didelio formato, turi 47
psl. Kaina su persiuntimu 7.75
dol. Illinois gyventojai moka
8.25 dol.
Užsakymus siųsti:
Draugas
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629

O B R I E N F A M I L Y REALTY
Tel. — 434-7100

Properties vvanted. VVe have
qualified buyers for single to 8 unit
bldgs. Chicago and suburbs. Call
Bill Paplauskas. A & F Real Estate
735-8000.

Jaukus, šiltas 2 a namas! 4 did mieg :
virtuvė su didele indauja: puikus šeimos
kamb židinys, didelis rūsys; 1 akro gražiai
sutvarkytas sklypas Tik. $189.900
Century 21 / Olsick & Co Realtors »
251-7100
Naujas 4 mieg. namas Lemonte! 3 auto ga
ražas; židmys šeimos kamb : milžiniška
virtuvė su indauja ir ..cookmg island";
bibliotekos kamb.; valgomasis; pagrindinis
miegamasis su židiniu, ..vvhirpool:". didelė
rūbinė. Daug priedų $189.000
Century 21 / Olsick & Co. Realtors
257-7100

Savininkas parduoda puikų IV? aukš
to mūrinj namą arti Kedzie ir 72 g-vės.
Salonas, valgomasis. 2 mieg. ir
šeimos kamb. I a., 1 didelis mieg. II a.:
kiemas su 1 Vi auto garažu Skambin
ti vakarais 925-3722.

A.tA AGR. ANTANO MUSTEIKIO
GYVENIMO PROFILIS
1900.I.2-1988.I.13
Dipl. agronomas Antanas
Musteikis gimė 1900 m. sausio
2 d. Pikčiūnų k., Daugailių
vals., Utenos aps. 1928 m. baigė
Kauno mokytojų profesinės
sąjungos suaugusiųjų gimna
ziją. 1934 m. kovo 1 d. už
parašytą ir apgintą diplominį
darbą iš žalienų mokslo srities
Žemės ūkio akademijos profe
sorių taryba jam suteikė diplo
muoto agronomo fitotechniko
titulą.
1929 m. rudenį Žemės ūkio
akademijoje
Dotnuvoje
studentų imatrikuliacijos metu
išskirtinį s t u d e n t ų t a r p e
dėmesį sukėlė puikiai nuaugęs,
malonių veido bruožų studentas
Antanas Musteikis. Jis savo iš
vaizda ir rimta laikysena vertė
to meto kolegas geriau ir inty
miau su juo susipažinti. Ši kole
giška pažintis atskleidė jo rimtą
būdą ir pomėgį knygai ir moks
lui. Pokalbiuose ir kasdieninio
bendravimo metu teko patirti,
kad kolega Antanas gerai ir be
priekaištų vartoja rusų ir
vokiečių kalbas. Tam teigimui
įrodyti iš rusų kalbos jau buvo
išvertęs P u š k i n o apysaką
„Kapitono dukterį".
Studijų metu kruopščiai ren

gė su dideliu dėmesiu visus se
mestrinius egzaminus. Ypa
tingai buvo pamėgęs bitininkys
tę ir žalienas. Žalienų mokslas
tai plotai, kur auginama paša
rinės žolės šienui ar ganyklai.
Prieš antrą pasaulinį karą Lie
tuvoje žalienos sudarė apie 21%
bendro žemės ploto ir apie 29%
žemės ūkiui naudojamo ploto.
Šis kol. Musteikio pomėgis
žalienų mokslui atkreipė rimtą
dėmesį to meto Žemės ūkio aka
demijos rektoriaus prof. Juozo
Tonkūno. Prof. Juozas Tonkū
nas jauną dipl. agronomą A.
Musteikį rekomendavo Žemės
ūkio rūmams žalienų skyriaus
vedėjo pareigoms. Žemės ūkio
rūmų vadovybė pievų ir pelkių
gerinimo r e i k a l a i s geriau
susipažinti dipl. agr. Antaną
Musteikį buvo išsiuntusi į Lat
viją, Estiją, Švediją, Daniją ir
Olandiją. Iš tos mokslinės ko
mandiruotės, patyrimo diplom.
agr. A. Musteikis grįžęs paruošė
valstybinio masto planą sukul
tūrinti visas Lietuvos pelkes ir
apleistas ganyklas. Be to, jis
žalienų gerinimo reikalais
skaitė daug paskaitų per to
meto radiją ir parengė skati
nančius lapelius apie pievų ir
ganyklų pagerinimą. Ne
pamiršo jis taip pat kelti mintį,

RENGINIAI
CHICAGOJE
Vasario 6 d. — Tradicinis
Mažlietuvių šiupinys Lietuvių
Tautiniuose namuose. Rengia
Chicagos Maž. Lietuvos lietuvių
draugija.
— „Lituanicos" tunto pokylis
Jaunimo centre.
Vasario 7 d. — Lietuvos
N e p r i k l a u s o m y b ė s šventės
minėjimas Brighton Parko apy
linkėje, Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos salėje.
— ALTo ruošiamas Lietuvos
Nepriklausomybės paskelbimo
sukakties minėjimas Šv. An
tano parapijos salėje, Cicero.
Vasario 13 d. — Mardi Gras
Jaunimo centre.
Vasario 14 d. — Pagrindinis
Vasario 16-tosios minėjimas
Maria aukšt. mokyklos audi
torijoje. Pradžia 2 vai. p.p.
Ruošia Chicagos Lietuvių
taryba.
Vasario 16 d. — Vasario
16-tosios minėjimas Jaun. cen
tro kavinėje. Ruošia Jaunimo
centro valdyba.
Vasario 19 d. — Santa
ros-Šviesos vakaronė Jaun. cen
tro kavinėje.
Vasario 21 d- — Madų paroda
Jaun. centre. Rengia „Žibu
rėlio" ir Kriaučeliūnų vardo
Vaikų nameliai. Pradžia 2 vai.
p.p.
Vasario 28 d. — Irena Skuo
dienė, neseniai atvykusi iš ok.
Lietuvos, Lietuvių Tautiniuose
namuose kalbės apie moters
gyvenimą ok. Lietuvoje. Pradžia
2 vai. p.p. Ruošia Lietuvių Tau
tinių namų valdyba.
Kovo 6 d. — Chicagos skau
tų ir skaučių Kaziuko mugė
Jaun. centre.
Kovo 11 d. Dail.
Magdalenos Birutės Stankū
nienės kūrinių parodos ati
darymas 7:30 v.v. Balzeko Lie
tuvių Kultūros muziejuje. Pa
roda tęsis iki balandžio 10 d.
Kovo 13 d. — „Grandies"
ansamblio koncertas Jaun. cen
tro didž. salėje.
— Šv. Mišios už mirusius
Zarasiškių klubo narius 11:15
v a i . ryto Tėvų
jėzuitų
koplyčioje.
— Zarasiškių klubo metinis
narių susirinkimas „Gintaro"
svetainėje.
— Kovo 18 d. — Vakaronė
Jaun. centro kavinėje. Ruošia
ateitininkai.

kad jau atėjo pribrendęs laikas
patiems pakankamai prisi
auginti pašarinių žolių. Be šio
didžiulio mokslinio ir praktiš
ko darbo pievų ir pelkių srityje
jis dar rado pakankamai laiko
ir kitiems spausdiniams, kurie
buvo labai reikalingi to meto
Lietuvos ūkininkams. Jis pa
rašė šiuos leidinius: „Jaunasis
bitininkas", „Pievų ir ganyklų
tręšimas", suredagavo drauge
su kitais vertingą veikalą
„Žalienos". Veikale Žemės ūkio
mašinos ir įrankiai parašė
skyrių „Pjaunamosios ir ker
tamosios mašinos".
Antrojo pasaulinio karo audra
išbloškė iš jo taip nuoširdžiai
mylimos tėvynės Lietuvos.
Antanas Musteikis su šeima
atsirado J.A. Valstybėse,
Detroito mieste. Čia jis su visa
fizine ir psichine energija įsi
jungė į Detroito Lietuvių kul
tūros klubą. Šio klubo tikslas —
supažindinti su lietuvių tautos
dvasiniais turtais ir populiarinti
lietuvių vardą kitataučių tarpe.
Jo iniciatyva klubo vadovybės
Detroito centrinės bibliotekos
parodų salėje, švenčiant Lie
tuvos
nepriklausomybės
atkūrimo 50 metinę sukaktį,
buvo parodytas susuktas filmas,
apie kurį labai gražiai atsiliepė

A . a. agr. A n t a n a s M u s t e i k i s

amerikiečių spauda.
Galbūt didžiausias A. Mus
teikio nuopelnas tai surengimas
trijų gražių minėjimų Detroito
lietuviams. Šie trys pagerbimai
buvo skirti Lietuvos ūkininkui,
mokytojui ir rašytojui. Lietuvos
ūkininko minėjimo metu šio ra
šinio autoriui jis pasakė būdin
gą ir originalią mintį. Lietuvos
ūkininkas, mokytojas ir rašy
tojas tai trys didžiulės dvasinės
galybės, kurios prikėlė ir išvedė
mūsų tautą ir valstybę į didžiąją
mūsų planetos tautų bei valsty
bių šeimą.
Be šių didžiųjų minėjimų A.
Musteikio dėka dar buvo su
rengta ištisa eilė mažesnio mas
to minėjimų: Maironio šimtojo
gimtadienio paminėjimas, Lie
tuvos universiteto atkūrimo
sukaktis, Vilniaus įkūrimo 650
metų sukaktis. Aušros šimt
mečio paminėjimas ir dar visa
eilė mažesnio pobūdžio rengi
nių.

Kovo 19 d. — Maironio
Gegužės 22 d. — Sekminės
minėjimas. Rengia Korp! Neo— ateitininkų namuose Lemonte.
Lithuania vyr. valdyba.
11 v.r. šv. Mišios. 12 vai. pietūs.
— Marijonų bendradarbių Ruošia ateitininkų sendraugių
skyrius.
seimas Marijonų vienuolyne.
— Dzūkų dienos Jaun. centro
— Pranciškiečių
seselių
rėmėjų vakarienė Šaulių namų posėdžių kamb.
— Panevėžiečių klubo geguži
salėje.
Kovo 20 d. — Dienraščio nė Šaulių namuose.
„Draugo" koncertas Marijos
Gegužės 27 d. — Poezijos
aukšt. mokyklos salėje.
dienos Jaun. centro maž. salėje.
Kovo 26 d. — Lietuvių Fon
Gegužės 28 d. — Poezijos
do narių suvažiavimas Jaun. dienos Jaun. centro maž. salėje.
centro kavinėje.
Gegužės 29 d. — Dail. Nijolės
— Priešvelykinio susikaupi Banienės kūrinių parodos ati
mo diena Ateitininkų namuose. darymas 7:30 vai. vak. Balzeko
Praves kun. Rubšys.
Lietuvių Kultūros muziejuje.
Kovo 27 d. — Priešvelykiniai Paroda tęsis iki birželio 1 1 d .
pusryčiai Jaun. centro didž.
Gegužės 29 d. — Zarasiškių
salėje.
klubo
gegužinė
Šaulių
Balandžio 10 d. — Velykų namuose.
stalas Lietuvių Tautiniuose na
Birželio 5 d. — Alto ruo
muose. Ruošia Lietuvių Moterų
šiamas Sovietų Sąjungos vykdo
fed. Chicagos klubas.
— Anglijos lietuvių klubo mo lietuvių tautos naikinimo
Chicagoje narių susirinkimas minėjimas Šv. Antano parapijos
salėje Cicero.
Šaulių namuose.
— Anglijos Lietuvių klubo
Balandžio 15 d. — Vakaronė
Jaun. centro kavinėje. Ruošia Chicagoje gegužinė Šaulių
ateitininkų sendraugių Chica namuose.
Birželio 26 d. — „Lietuvos
gos skyrius.
Aidų"
gegužinė
Šaulių
Balandžio 17 d. — „Laiškai
namuose.
Lietuviams" metinė šventė ir
Liepos 31 d. — „Draugo" ge
pokylis Jaun. centre.
gužinė.
— Panevėžiečių klubo susi
Rugpjūčio 21 d. — Ateiti
rinkimas Jaun. centro maž.
ninkų
namų gegužinė namų
salėje.
sode
Lemonte.
Balandžio 22 d. — Dail. Zitos
Rugsėjo 18 d. — „Lietuvos
Sodeikienės ir dail. Ados-SutkuAidų"
radijo
programos
vienės kūrinių parodos ati
gegužinė
Šaulių
namuose.
darymas Balzeko Lietuvių Kul
Rugsėjo 25 d. — „Draugo"
tūros muziejuje, meno galerijo
banketas
Martiniąue salėje.
je 7:30 vai. vak. Paroda tęsis iki
Spalio 1 d. — Suvalkiečių drgegužės 14 d.
jos
50 m. sukaktuvinis balius
Balandžio 24 d. — Lietuvių
Šaulių
namuose.
Respublikonų Illinois lygos me
Spalio 2 d. — „Nauji vardai
tinis banketas Lietuvių Tau
—
nauji balsai I" koncertas
tiniuose namuose.
Jaun.
centre.
Rengia
— Putnamo seselių rėmėjų
„Margutis".
vakarienė Jaun. centro didž.
— Pranciškiečių seserų rė
salėje.
Balandžio 30 d. — Lietuvos mėjų seimas Marijonų vienuo
Dukterų pokylis Jaun. centro lyne.
Spalio 9 d. — Spalio 9-tosios
didž. salėje.
(Vilniaus
pagrobimo) minėjimas
Gegužės 1 d. — Solistės Nelės
Jaun.
centre.
Rengia Vilniaus
ir muz. Arvydo Paltinų kon
certas Jaun. centre. Rengia Krašto Lietuvių s-gos Chicagos
skyrius.
..Margutis".
Spalio 22 d. — Anglijos Lie
Gegužės 7 d. — Toronto
tuvių klubo Chicagoje balius
lietuvių teatras Jaunimo centre.
Šaulių namuose.
Gegužės 7 d. - Ateitininkų
Lapkričio 6 A - Marijonų
namų Pavasario pokylis ir Bendradarbių žaidimų popietė
laimėjimai
Ateitininkų Marijonų vienuolyno salėje.
namuose.
Lapkričio 12 d. — Lietuvių
Gegužės 15 d. Abiturientų Fondo vajaus pokylis Marti
balius Sabre Room Krištolo niąue salėje.
salėje. Ruošia Lietuvių Moterų
Lapkričio 20 d. — „Nauji
fed. Chicagos klubas.
vardai — nauji balsai H" koncer
— Suvalkiečių draugijos tas Jaunimo centre. Rengia
„Margutis".
gegužinė Šaulių namuose.

Bendrai A. Musteikis buvo ne DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. vasario mėn. 5 d.
tik geras ir kruopštus žemės
ūkio specialistas, palikęs didžios
vertės žalienų mokslo srityje
A.tA.
plačius darbus, bet taip pat buvo
didelio masto aukštų polėkių pa
ZOFIJAI BIKULČIENEI
vyzdingas kultūrininkas. Jo
atlikti darbai Lietuvos ūki
mirus, reiškiame užuojautą jos vyrui STASIUI, sū
ninkų gerovei ir Lietuvai
nums ir jų šeimoms bei visai plačiai BIKULČIŲ
suteikia didelę garbę ir plačius
giminei
nuopelnus Žemės ūkio akademi
jai Dotnuvoje, kad ji išauklėjo
Emilija ir Vytautas Valantinai
tokio masto vertingą specialis
Vytautas Juodka
tą krašto žalienų mokslui.
Pranas Juodka su šeima
Sulaukęs gražaus amžiaus^SS
m. sausio 13 d. naktį amžiams
užmerkė akis.
Skaudu ir liūdna ir didelį ne
rimą sukelia žmogaus širdyje,
A.tA.
kai bendros profesijos, artimas
JOZEFINAI SKUČIENEI
idėjų kolega, anot poeto J. Brock
žodžių, išeina anapus saulės į
mirus, jos dukrai PAULINAI ir žentui ANTANUI
liepsnojantį rytą. Juk tai visų
MIKŠTAMS,
giminėms bei artimiesiems liūdesio
mirtingųjų žmonių bendras
valandoje reiškiame giliausią užuojautą.
likimas, kuriame yra paslėpta
amžinoji tėvynė Aukščiausiojo
K. S. Steponkai
garbei, šventam dangui.
V. E. Vaškeliai
lgn. A n d r a š i ū n a s
V. D. Mažeikai
J. Valu n ienė

MOKĖS PO 70,000 DOL.
Trims Chicagos žmonėms Chicago Community Service pasky
rė metams po 70,000 dol., kad
jie pravestų specialius tyrimus.
Paul Wei tirs, kaip geriau mies
to vaikus įtraukti į rimtesnį
apsisprendimą pasiruošti gyve
nimui, Jacąueline Reed tirs,
kaip gyventojus įtraukti, kad
patys labiau rūpintųsi sveikata.
o Maria Whelan Firs atlygi
nimus, mokamus asmenims,
kurie dienomis prižiūri globos
reikalingus.

Mylimam Broliui

A.tA.
ROMUI ŠIDLAUSKUI
Lietuvoje anksti iškeliavus Amžinybėn, mielus
Mamytę AGOTĄ, JUSTINĄ ir STEFĄ ŠIDLAUS
KUS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime
Jadzė ir Anatolijus Lakai
Patricija ir Kęsiutis Lakai
Rasa LakasJ?ngel

A.tA.
EMILIJAI SIMSONIENEI
Lietuvoje mirus, brolius ANTANĄ ir PETRĄ
BEINORAUSKUS ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia
Bronė ir Vacys
Elena ir Vladas

Rutkauskai
Paliulioniai

GAIDAS-DAIMID
EU D EI KIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852
4605-07 South Hennitage Avenue
Telefonas - 927-1741-1

A.tA.
O. VITKAUSKIENEI

4348 S. California Avenue
Telefonas - 523-0440

mirus, dukrą O. KONAUKIENĘ ir sūnų Č. VIT
KAUSKĄ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame.
Viktorija

ir Algirdas

Karaičiai

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS

A.tA.
ANTANUI JANUŠAIČIUI,
Lietuvoje mirus, brolį JURGĮ JANUŠAITĮ ir jo šeimą
nuoširdžiai užjaučiame
Viktorija

ir Algirdas

Karaičiai

n

DRAUGE GAUNAMI
NAUJAUSI LEIDINIAI
ČEKISTO NAGUOSE, atsiminimai. Bronius Dau
noras. 111 psl
m.v.
k.v.
ATOLAS-KORALŲ SALA. romanas, Jurgis
Gliaudą. 271 psl.
m.v.
k.v.
ADALBERTAS STANEiKA, dailininkas ir diploma
tas. Anglų kalba. F. Andriūnas. 156 psl.
KRIKŠČIONIS IR ŠIANDIENA, mūsų idėjos da
barties šviesoje. Antanas Paškus. 173 psi.
ISLAMAS, religija, kultūra, valstybė. Antanas
Paškus. 109 psl
NAIKINAMIEJI. Politinio kalinio pasakojimai. Ava
Saudargienė. 224 psl
m.v.
k.v.

2533 West 71 St., Chicago
Telefonas — 476-2345
1410 So. 50th Av., Cicero
Telefonas - 863-2108

$7.50
$10.00

$9.00
$10.50

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAVVICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 West 69th Street - Tel. R E 7-1213
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410
9236 S. R o b e r t s R d . - Tel. 430-5700

$30.00
$5.00
$5.00
$9.00
$10 50

P a s t a b a . Užsakant knygas per pasta, pinigų nesiųsti,
užsimokėsite gavę sąskaita, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos.

VA S A I T I S - B U T K U S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. vasario mėn. 5 d.

x Vysk. P a u l i u s B a l t a k i s ,
OFM. sukalbės maldą, minint
Jungtinių Amerikos Valstybių
Atstovų rūmuose L i e t u v o s
Nepriklausomybės sukaktį
vasario 16 d. Programos inicia
torius y r a Chicagos kongr. F .
Anunzzio.

x Lietuvos Vyčiai rengia
Vasario 16-tosios minėjimą —
„Memories of Lithuania" šį
sekmadienį, vasario 7 d.. Martiniąue restorano pokylių salėje.
Pradžia 4:30 vai., vakarienė
5:45 vai. vak. Bilietus reikia iš
anksto įsigyti, skambinant
Evelynai Oželis tel. 254-7553 ar
ba Mary Kincius tel. 927-4990
arba Eleanor Kasputis tel.
735-4614.
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x Edvardo
Skališiaus,
Waukegan LB apylinkės
valdybos n a r i o , iniciatyva
Vasario 16 d. proga Fritz Sorenson, Cable of Lake County tele
vizijos Forum programos
vedėjas, pravedė valandos il
gumo pasikalbėjimą apie Lie
tuvą ir lietuvius JAV-se su Lie
tuvos gener. konsulu V. Kleiza.
V. Janušoniu, R. Narušiene ir
E. Skališium. Ši programa bus
rodoma 30 televizijos kanale
antradienį, vasario 9 d.. 6 vai.
vakare, ketvirtadienį, vasario
11 d.. 6 vai. vakare ir penkta
dienį, vasario 12 d., 4 vai. po
pietų. Būtų gražu, jei už šią pro
gramą padėkotume laiškais ar
telefonu Forum programos
vedėjui Fritz Sorenson. U.S.
Cable of Lake County, 3233 W.
Grand Ave., VV'aukegan, IL
60085. tel. 312/367-3366.

x Dr. Adolfas ir Algė
Šležai, Flossmoor, 111., lie
tuviškos spaudos ir veiklos nuo
širdūs ir dideli rėmėjai, pratęs
dami prenumeratą, pridėjo 100
dol. dienraščio stiprinimui ir 25
dol. už kalėdines korteles ir
k a l e n d o r i ų . Dr. A. i r A.
Šležams, mūsų garbės prenume
ratoriams, tariame nuoširdų
ačiū už realią paramą.

x Marija Noreikienė pra
neša savo klientams, kad siun
tiniai į Lietuvą yra ir toliau pri
imami toje pačioje buv. MAR
GINIŲ patalpoje. Darbo dienos:
pirmad. irtrečd. 10-4 vai. p.p.
Pakeitimai bus pranešti spau
doje.
(sk.)

x Greit p a r d u o d u vienos ir
dviejų šeimų namus Chicagoje
ir apylinkėse. Skambinkite
R E MAX F I R S T , R i m a s
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba
636-6169.
(sk.)

x Albinas Kurkulis, akcijų
brokerįs, dirbąs su Rodman &
Renshaw, I n c . , patarnauja
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime.
Duodu komisų nuolaidą. Susi
domėję skambinkite 977-7916.
(sk.)

.

IS ARTI IR TOLI
— A. a. O n a Volčiauskaite-Vaičiulionienė mirė pereitų
metų lakričio 4 d. Velionė buvo
— Prel. J u s t i n a s B e r t a š i u s gimusi 1899 m. gruodžio 16 d.
vasario 26 d. iš Winnipego, Ka J o s vyras a.a. Jurgis mirė se
nados, vyksta pas savo mokslo niau. Gyveno apie 500 mylių
draugą kun. Antaną Valiušką n u o Sao Paulo, bet palaikydavo
pasilsėti ir išvengti žiemos ryšius su lietuviais šiame mies
šalčių. Prel. J. Bertašius kilęs iš te.
Mosėdžio, Šauklių km., lankė
— A. a. G e n o v a i t ė Zavaitė
Skuodo gimnaziją ir Telšių ku mirė pereitų metų lapkričio 10
nigų seminariją. Kunigu įšven d., turėdama 63 metus amžiaus.
tintas 1942 m. Buvo Viekšniuo Jos tėvai atvyko į Braziliją 1929
se ir Vokietijoje, k u r dirbo tarp m. Ji buvo baigusi Brazilijoje
pabėgėlių ir studijavo istoriją. mokslus ir buvo aukšta valdi
Kanadoje pradžioje apsistojo ninkė, bet paskutiniu metu
Montrealyje, o nuo 1951 m. yra sirgo ir buvo prižiūrima V. ZeliVVinnipege, kur pastatė baž nos lietuvių.
nyčią ir įkūrė parapiją. Prelatu
paaukštintas 1984 m.
KANADOJE

x Generalinis Lietuvos
konsulas Vaclovas Kleiza
dalyvaus šį sekmadienį, vasario
7 d., Martinique pokylių salėje
Liet. Vyčių ruošiamame „Lie
tuvos Prisiminimų" bankete. Il
linois g u b e r n a t o r i a u s J .
Thompsono Lietuvos dienos
proklamaciją skaitys senatorius
F. Savickas. JAV-ių ir Lietuvos
himnus giedos sol. Algirdas Bra
zis. Meninę programą atliks
Marytė Juzėnas Banketo pro
gramai vadovaus kun. A. Zaka
rauskas, s

x Lietuvių J a u n i m o sąjun
x Sol. A r n o l d a s Voketaitis gos veiklos plėtimą Chica
vėl buvo girdimas radijo ban goje diskutuosime šį sekma
gomis sekmadienį, sausio 31 d., dienį, vasario 7 d., 11 vai. ryto
per WNIB „Sunday Opera" pro LB būstinėje. Jaunimo centre,
gramą, kuri transliavo Mas- vyksiančiame sąjungos Chica
sanet operą „Le Cid". Solistai gos skyriaus susirinkime. Visi
buvo Placido Domingo, Grace dalyvavusieji Australijoje vyku
Bumbry. Paul Plishka ir Arnold siame L. Jaunimo kongrese pra
šomi atsinešti turimas nuo
Voketaitis.
traukas. Visas lietuviškas jau
x Sol. R i č a r d a s D a u n o r a s nimas kviečiamas dalyvauti.
iš V a k a r ų Vokietijos i r s o l .
x Vasario 16-tosios pagrin
Birutė Vizgirdienė iš Kalifor
diniam
minėjime, kuris bus
nijos atliks ..Draugo" koncertą
kovo 2 0 d. Marijos a u k š t . vasario 14 d., Nepriklausomy
mokyklos salėje ir prisimins bės aktą skaitys Gailė ir Saulius
Marijonų vienuolijos gyvenimo Eidukai, o gen. konsulas Vaclo
Amerikoje 75-rių metų sukaktį. vas Kleiza pasakys sveikinimo
Taip pat bus koncertas ^Drau žodį. Taip pat kalbės kongr. W.
go" naudai Los Angeles Šv. Ka Lipinski ir prof. Vytautas Skuo
zimiero parapijos salėje balan dis.
džio 10 d. Ta proga bus išleistas
x Beverly Shores Lietuvių
leidinys su trumpa Marijonų
klubo
rengiamas iškilmingas
vienuolijos veiklos Amerikoje is
Lietuvos nepriklausomybės 70
torija ir sveikinimais.
metų minėjimas bus vasario 7
x Praėjusį
a n t r a d i e n į d., sekmadienį, skiriamas atski
C h i c a g o s m e r a s E u g e n e rai amerikiečiams ir lietuviams.
Savvyer savo įstaigoje priėmė Prof. V. Skuodis amerikiečiams
Chicagos konsularinį korpusą. kalbės 10 vai. r. Mišių metu, po
Pasikalbėjime su Lietuvos Evangelijos. Lietuviams ski
gener. konsulu V. Kleiza jis riamas Vasario 16 d. minėjimas
padėkojo už kvietimą dalyvauti prasidės 1 vai. p.p. Šv. Onos
Lietuvos Nepriklausomybės bažnyčioje. Sv. Mišias atnašaus
70-ties metų sukakties proga kun. dr. Ignas Urbonas. 2 vai.
ruošiamame priėmime vasario p.p. kalbės prof. Vytautas Skuo
19 d. i r apgailestavo, kad dis. Pines restorane 3 vai. p.p.
negalės būti. Ta pačia proga rengiami pietūs pagerbimui bei
i š r e i š k ė s v e i k i n i m u s bei susipažinimui su Skuodžių
linkėjimus visiems Chicagos lie šeima.
tuviams ir prašė jį pakviesti į
x ,,Grandies" tautinių
kitus didesnius mūsų paren
šokių
ansamblis yra viena iš
gimus ateityje.
jaunimo organizacijų, kuri prisi
x Kaziuko m u g ė , ruošiama deda prie surengimo Užgavėnių
Chicrgos skautų ir skaučių, bus kaukių baliaus Jaunimo centre.
kovo 6 d. Jaunimo centre. Kaukių balius — „Mardi Gras"
V i s u o m e n ė k v i e č i a m a at karnavalas šiais metais bus šeš
silankyti į šį metinį skautišką tadienį, vasario 13 d. Kviečiami
renginį.
visi jauni ir seni su kaukėmis ir
be
kaukių smagiai praleisti šeš
x B r o n i u s J u o d e l i s , JAV
tadienio
vakarą.
LB vicepirmininkas finansų
reikalams, kreipėsi į visų apy
linkių pirmininkus ir iždi
ninkus Vasario 16 d. proga, pra
šydamas apylinkėse aukų lapais
sutelkti daugiau lėšų krašto
valdybos užbrėžtiems svarbiems
LB darbams finansuoti. Stam
besnieji aukotojai bus apdova
noti sidabriniais trijų Lietuvos
prezidentų medaliais.

•**—

J A VALSTYBĖSE

— Keturių k a p e l i o n ų mi
— Montrealio „ N e r i n g o s "
nėjimas Baltimorės Šv. Alfon s k a u č i ų tunto naują vadovybę
Kr Donelaičio 8 klasės mokiniai su poetu K. Bradūnu ir auklėtoja R. Kučiene sausio 16 d.
so parapijos bažnyčioje bus sudaro: tuntininkė Silvija LeckNuotr. J . Tamulaičio
vasario 7 d., sekmadienį, 11:30 man-Zurkevičiūtė, adjutante
vai. ryto. Šv. Mišias atnašaus Vilija Lukoševičiūtė, ižd. Kris
buvęs kariuomenės kapelionas t i n a Piečaitienė, skautininkių
kun. Antanas Dranginis, Šv. vadė Audra Žurkevičiūtė, skau
Alfonso parapijos klebonas. Prie čių vadovės Krista Ottaitė ir
noti, iš kur jie arba jų protėviai ir t.t. Poetas Bradūnas klau
POETAS BRADŪNAS
jo prisidės l i e t u v i ų p o s t o Valė Valiulytė, paukštyčių —
kilę. Mes, jauni lietuviukai, simus atsakė, iliustruodamas,
KR. DONELAIČIO
veteranai.
R ū t a Leblanc-Žurkevičiūtė ir
žinome
apie savo kilmę. Mums kaip jis kuria poeziją. Poetas ra
MOKYKLOJE
— Sun City, Ariz., a p s i  Silvija Vazalinskaitė. lieps
šaknų ieškojimas turi gilesnę gino
mus, lituanistinės gyveno nauji gyventojai Vero
nelių ir giliukų — Rima ir Gin
prasmę,
n
e
s
mes
norime
mokyklos
mokinius, rašyti nika ir Kazys Lekniai iš Detroi
Sausio 16 d. K. Bradūnas
ta
Piečaitienės. „Geležinio Vil
aplankė Kr. Donelaičio aukštes sužinoti apie savo kalbą, Lie poeziją, nebūtinai, kad taptume to. Veronika yra gydytoja, vaikų k o " berniukų tunto vilkiukų
niąją lit. mokyklą. Jis kalbėjo 8 tuvos istoriją ir tautos kultūrą. žymiais poetais, bet savo ligų specialistė ir rašyt. Jurgio draugininkas yra Gilles Bulota.
Lituanistinėje mokykloje mes malonumui.
klasės mokiniams.
Gliaudos sesuo. Kazys dirbo ilgą Kapelionas yra k u n . Juozas
Pabaigoje klasės vardu pa laiką Fordo fabrike.
Garbingą svečią mums prista daug išmokstame. Tačiau visą
Aranauskas.
tė Regina Kučienė, mokyklų gyvenimą turime domėtis ir vis dėkojo Marius Polikaitis ir
— Teisininkų
William
— Į J a u n i m o k o n g r e s ą iš
inspektorė ir literatūros moky daugiau sužinoti apie savo įteikė svečiui praėjusių metų Hough, studijos apie Pabaltijo Montrealio oficialios atstovės
toja. Kazys Bradūnas yra vienas šaknis. Mūsų šaknys — tai sena, mokyklos metraštį „Ąžuolinių valstybių aneksijos prie Sovie buvo išvykusios Marija Adamožymiausių poetų išeivijoje. turtinga lietuvių kalba. J i yra kryžių keliais". Kai nusifoto tų Sąjungos neteisėtumą au nytė, Živilė Jurkutė ir Vilija
Neseniai literatūros pamokose svarbi pasaulio universitetuose grafavome, dar valandėlę pa torių. Baltų Laisvės lyga pa Lukoševičiūtė. Prie jų prisidėjo
susipažinome su Bradūno poezi kalbotyros mokslui. Amerikie bendravome su poetu Bradūnu. kvietė paruošti memorandumą Gabija Berdiiūtė. Kris Berno
ja. Šiandien mūsų mokykloje čiai ir kitataučiai mokosi lie Laukdamas svečio autografo, su atitinkama dokumentacija tas, Diana ir Reiner Genteman,
yra didelė literatūrinė šventė, tuvių kalbos. Geriau mokėdami galvojau apie mūsų literatūros dėl Pabaltijo valdybių klausimo Dalia Lukauskaitė, Monika
nes galime išgirsti patį poetą, savo protėvių kalbą, mes labiau mokytojos žodžius. Tikrai esame įjungimo į „regioninių kon Ruffo. Ričardas Rutkauskas,
laimingi, kad galėjome iš arčiau
kuris kiekvieneriais metais įvertinsime mūsų literatūrą.
fliktų" sąrašą. Lyga tuo reikalu V a l ė V a l i u l y t ė i r J o n a s
Mūsų šaknys yra taip pat gar pažinti poetą Bradūną. Dėko
mielai sutinka pabendrauti su
planuoja stiprią akciją vyriausy Valiulis.
Kr. Donelaičio 8 klasės binga Lietuvos istorija. Svečias jame mokyt. Reginai Kučienei bėje ir kongrese.
— A. a. Bronė Vasiliaus
skatino domėtis praeitimi, nes. už puikią literatūros pamoką.
mokiniais.
k
i
e n ė , 60 metų amžiaus, mirė
Marius Polikaitis B R A Z I L I J O J E
K. Bradūnas savo pokalbį pra žinodami apie praeitį, geriau
pereitų metų gruodžio 24 d. To
dėjo mums primindamas, kad suprasime dabartį. Svetim Kr. Donelaičio aukšt. mokyklos,
ronto Šv. Juozapo ligoninėje.
—
Brazilijoje
p
e
r
e
i
t
ų
m
e
t
ų
taučiams
istorikams
Lietuvos
8 kl. mokinys
šiais laikais, ypač Amerikoje,
pabaigoje mirė a.a. Jonas Žu Palaidota Parklawn kapinėse
yra populiaru domėtis savo istorija yra įdomi. Daug tautų
MOKYTOJŲ DARBO
kauskas, Jonas Jarmalavičius, šalia anksčiau mirusio savo
„šaknimis". Žmonės nori suži- visai pranyko. Lietuva, nors
KONFERENCIJA
Ona Sakalauskienė ir Ona Vai- vyro. Velionė kilusi iš Zarasų
kelis šimtmečius priešų paverg
apylinkės.
ta, yra dar gyva ir laukia
dotienė.
JAV LB Švietimo taryba
x Karnavalo metu, kuris laisvės.
suruošė antrąją Chicagos ir jos
Mūsų šaknys yra ir žodinė
bus vasario 13 d. Jaunimo cen
apylinkių mokytojų darbo geriau supras mokytojų tikslus
arba
literatūra.
kiniai turi didelį norą išmokti
tre, LB Vid. Vak. apygardos kūryba
konferenciją sausio 17 d. Jau ir susidariusias p r o b l e m a s .
Literatūra
gimsta
kasdien,
net
kalbą, bet negauna užtektinai
valdyba turės turtingą smulkių
nimo centre. Konferencija buvo Tėvai pažins mokytojus iš
praktiško kalbėjimo.
fantų laimės šulinį. Kad per persekiojimus. Mes žinome, skirta pradinės mokyklos, prieš
arčiau,
ne
vien
iš
mokinių
kad
dabartinėje
Lietuvoje
Priešmokyklino auklėjimo
nereikėtų paramos prašyti aukų
mokyklinio auklėjimo ir dvikal apibūdinimo.
mokytojų darbo konferencija
lapais, maloniai prašome rašytojai rašo poeziją ir prozos bės klasės mokytojams.
Dr. Kazys Ėringis pasidalino koordinavo Danutė Dirvonienė.
apygardos ribose gyvenančius veikalus. Už Lietuvos ribų išei
Konferencijos narius pa patirtimi apie pokarinės Lie
S. Vaišvilienė kalbėjo tema
lietuvius švarius daiktelius nu vijoje didelis skaičius rašytojų
sveikino Švietimo tarybos vice tuvos istorijos dėstymą. Dės
„Jusliniai laikotarpiai". Kiek
nešti L. ir O. Šimaičiams, 7254 parodo, kad lietuvių literatūra
pirmininkas Juozas Masilionis. j tomą kursą vadino Lietuvos is
viena dalyvė trumpai pristatė
So. Sacramento Ave., Chicago, yra tikrai gyva. Poezijos rinki
Kvietė kiekvieną konferencijos i torijos atmintine, n e s dar n ė r a
nys
„Keturi"
parodo,
kad
labai
savo problemas ir naudojamą
ir aplankyti mūsų kambarį Jau
dalyvį siūlyti pageidavimus bei paruošto panašaus vadovėlio. Is
medžiagą. Dauguma mokytojų
nimo centro pirmame aukšte. jauni žmonės kuria poeziją. Tie
pasisakyti iškeltais klausimais. torija yra tikslus mokslas, k a i p
poetai nėra daug vyresni už mus
naudoja savo paruoštą medžia
Dalyviai išsiskirstė darbui dr. Ėringis išsireiškė „kietas
x „Draugo" a n t r a d i e n i o , aštuntokus.
gą. Didelis pareikalavimas žai
šakomis.
riešutas", todėl mokiniai sun dimų, kurie palengvintų ir pa
vasario 2 d., laidoje, rašant apie
Paskui svečias mums kalbėjo
Aukštesniųjų mokyklų moky kiau į jį įsigilina. Kalbant apie
S. Balzeko Lietuvių kultūros
įvairintų darbą. Pageidauta
apie
literatūros
skaitinius.
At
tojų
darbo konferenciją koor pokarinę Lietuvą, j i e nepasi
muziejuje vykusią Praną Naujo
gerų vertimų vaikiškų dainelių
kaiti aptariančią paskaitą, gale sinešęs daug poezijos knygų, K. dinavo J. Masilionis. Švietimo neria į emocijas, n e s nejaučia iš anglų kalbos. Dalyvės pagei
padaryta klaida. Turi būti. kad Bradūnas skaitė lietuviškus tarybos tautinio auklėjimo sky laiko pulso.
davo teorijos ir praktiškų darbų
gegužės pabaigoje „Vytautas eilėraščius, o mokiniai jų ver riaus koordinatorė Regina
Mokyt. Danutė Eidukienė pa seminaro. Seminaras bus kovo
Šliūpas skaitys paskaitą „Mano timus į anglų kalbą. K. Bra Kučienė iškėlė mokinių teikė įvadą į literatūros dės 20 d. Vaikų nameliuose. Pra
tėvas dr. Jonas Šliūpas". Už dūnas paprašė, kad vienas pažiūras į mokytojo autoritetą tymą. Ji teigė, kad mokytojas nešta, k a d Švietimo taryba
korektūros klaidą atsiprašome. mokinys perskaitytų Edgar bei pačią mokyklą. Konstan- negali aklai sekti nustatytos ruošia tris darbo knygeles vai
Allen Poe gerai žinomą poemą tavo, kad reikalingas mokinių
programos. N e g a l i n t moki k a m s 4-6 metų amžiaus.
x Dr. Konstancija Štuopis, „ A n n a b e l l e L e e " , kurios pažiūrų pakeitimas. Siūlė niams perskaityti vadovėlyje
B a i g d a m a s d a r b o konfe
Chicago, Iii., su prenumeratos vertimą svečias perskaitė pagalbon įtraukti tėvus, su nurodytų skaitinių, reikia pa
mosiant jiems konferencijas. rinkti jiems tik specialias iš renciją. J. Masilionis padėkojo
pratesimo mokesčiu atsiuntė lietuviškai.
Po pokalbio mokiniai klausė Įrodyti tėvams lietuviškai traukas ir aptarti kūrinį. Siūlė dalyviams ir prelegentams. Pa
visą šimtinę. Dr. K. Štuopis
reiškė, k a d visų mokykloje
skelbiame garbės prenumerato- daug klausimų. J i e norėjo kalbėjimo namuose svarbą, nes naudinga metodą poezijos
kylančių problemų ir mokinių
re. o už miela paramą lietuviš žinoti, kaip pradėti rašyti, kaip šaknų ieškojimo pagrindas yra skaitymui.
mažėjimo priežastis yra gyve
kam žodžiui tariame nuoširdų atsiranda mintis, kaip žinoti, kalba. Tuo pačiu tėvai bus pri
Tautinio auklėjimo skyriaus nimas išeivijoje. Niekas negali
kad mes galime būti rašytojais artinti prie mokyklos. Tėvai
ačiū.
koordinatorė p r i m i n ė a p i e priversti mokinio lankyti li
x A n t a n a s V a l a i t i s , St.
paskelbtą Lietuvos vaizdu tuanistinę mokyklą. Mokinius į
Petersburg Beach. Fla., atsiun
albumo konkursą. Ragino, k a d mokyklą atveda tik tėvų idealiz
tė 20 dol. auką ir pratęsė
mokytojai skatintų mokinius mas, todėl lituanistinė mokykla
prenumeratą 1988 metams.
tX tl
pradėti ruoštis k o n k u r s u i . yra idealistinė. Iš pasiekto joje
. *!!^L * BrfV
MOTMUfoM*/
Ant. Valaitį įrašome į garbės
Priminė, kad Vasario 16-sios mokslo mokiniai nepadarys
prenumeratorių sąrašą, o už
proga mokyklų minėjimuose jokios karjeros. Tai žino tėvai,
auką labai dėkojame.
būtų prisimintas mūsų dainius o d a r geriau mokiniai.
Maironis, jo 125 g i m i m o
Dalyviai skirstėsi patenkinti,
x Eufemija Cibienė, Great
metinių
proga.
Mokykloms
y
r
a
pasidalinę
savo mintimis ir
Neck, N. Y., pratęsė prenumera
išsiuntinėti Maironio eilėraščių problemomis.
tą 1988 metams, pridėjo 20 dol.
montažai.
R. Kučienė
auką su prierašu: .,Linkiu, kad
Dvikalbių klasių dėstytojams
ir toliau .Draugas' mus
vadovavo Švietimo t a r y b o s
lankytų ir stiprintų tautiniu ir
nemokantiems
lietuviškai
dvasiniu apšvietimu. Ta proga
Advokatas Jonas Gibaitis
skyriaus
koordinatorė
Valerija
administracijai ir redakcijai
6247 S. Kedzie Avenue
Sparkytė. Dėstymui t r ū k s t a
linkiu ištvermės ir sėkmės atlie
Chicago, IL 60629
medžiagos. Paaiškėjo, k a d
kant taip svarbų spaudos
T e l . _ 776-8700
mokyt. S. Jonynienė ruošia
darbą". E. Cibienę skelbiame
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
vadovėlį su pratimais. Buvo
garbės prenumeratore, o už
Šeštad. 9 v r. iki 1 vai. d
suaugusių
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klasių
reikalai.
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nuoširdų ačiū.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

