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Sovietai gali išleisti
religinius kalinius

„LKB Kronika, Nr. 75
Eina nuo 1972 metų
Perskaitęs duok kitam!
Jei gali,
padaugink!

(Tęsinys)

Nr. 157

Nėra naujo įstatymo kulto reikalams

Iš „Kronikos" archyvo

Maskva. — Oficiali Sovietų
Sąjungos Žmogaus teisių komi
sija šį antradienį rekomendavo
vyriausybei amnestuoti visus
kalinius, kurie yra nubausti už
savo religinę veiklą, praneša
„Tasso" agentūra. Ši rekomen
dacija yra įdomus gestas tikin
tiesiems, kuriems Gorbačiovas
yra sakęs, kad ir jų reikalai turi
būti įskaityti į jo keliamus so
cialinius pakitimus.
Komisijos rekomendacijas,
kurioms vadovavo rašytojas
Fyodor M. Burlatsky, turi pa
tvirtinti Aukščiausias Sovietų
prezidiumas. Tai dar nereiškia,
kad jos bus priimtos. Ši komisi
ja buvo sudaryta ryšium su 1,000
metų krikščionybės paminėjimu
Rusijoje.

Baudžiamoji byla Nr. 15678

namų ribų, tai yra lauke, orga
nizuoti religines studijas vai
kams šalia šeimos ir kita pana
šia veikla.
Paragrafas 227 draudžia
religinėms grupėms raginti
kitus nedalyvauti pilietinių
pareigų atlikime. Šis straipsnis
pritaikomas kunigams, kurie
pataria žmonėms elgtis pagal
savo sąžinę arba kurie pataria
jaunimui nestoti į komjaunuo
lius, kur yra skiepijamas ateiz
mas. Šalia rusų ortodoksų tikin
čiųjų, į kalėjimus yra uždaromi
katalikai, baptistai, adventistai,
Jehovos mokslo išpažinėjai ir
Hare Krišnos pasekėjai.

religijos dėstymą bažnyčioje
uždraudė. Todėl mes pravedinėjome tik mėnesines konfe
rencijas. Leidimo joms neturė
— Ar pažįstate Radviliškio davome. Sakėme: „Būkite geri
mieste gyvenantį Gražinovą?
katalikai!"
Laiškais prašėsi priimamas į
Dekaną Telksnį Kauno sau
Jėzuitų vienuolyną. 1940 m. gumiečiai verbavo. Jis atsisakė
kovo mėn. dalyvavo rekolekci bendradarbiauti, Po to gavo iš
jose gimnazistams. 1945 ar 1946 kurijos įtartina laišką: buvo
m. kreipėsi Pagryžuvyje i tėvą netikras kanclero Maleško
Danylą. Tačiau, mūsų nuomo parašas. Pasiuntė savo žmogų
ne, jis nesveikai samprotauja ir patikrinti. Pasirodė, kad kurija
mes atsisakėme jį priimti.
nerašė. Nutarė, kad ruošiamas
— Kaip organizavote vaikams areštas, todėl pasislėpė, t.y.
religijos dėstymą Šiauliuose?
išvažiavo iš Šiaulių. Kur?
Amerikos Valstybės departamento sekretorius George Shultzas pas Costa Ricos prezidentą Oscar
— Susirinkome pas dekaną Nesakė.
Arias San Jose mieste diskutuoja derybų atnaujinimo klausimą tarp sandinistų ir Nikaragvos
Komisijos rekomendacijos
Telksnį. Tėvas Šeškevičius sus
Rezistencijos atstovų.
— Kodėl jūs išvažiavote iš
kirstė vaikus į grupes; pritvir Šaulių?
Paskutinių mėnesių metu
tino kunigams Lileikai, Marcin
valstybė leido atidaryti kelias
-Mane kaltino dėl mėnesinių
Sąžinės kalinių skaičius
kui, Kuzmickui. Pradinės mo konferencijų, nors kurija leido
bažnyčias ir pradėjo leisti žmo
nežinomas
kyklos vaikams religiją dėstė jas pravedinėti, todėl i r
nėms dalyvauti labdaros dar
vienuolė Valentina Kėzytė. išvažiavau.
A m m a n a s . — New York to reikalams išmokėjo per
Tikras sąžinės bei nubaustųjų buose, o kartais ir parodyti per
1948 m. vasario mėn. Šiaulių
Times praneša, jog pirmą kartą metus maždaug 60 mil. dol.,
už religinius įsitikinimas ka televiziją religinių pamaldų da
(Bus daugiau)
miesto vykdomasis komitetas
Yasser Arafatas pasisakė Jor n e s k a i t a n t
— T o r o n t e kalbėdamas tei linių skaičius nėra žinomas. lis.
netiesioginių
Komisija rekomendavo aukš
dano karaliaus sprendimo patarnavimų.„PLO yra pajėgi sininkų suvažiavime CIA direk Tarptautinė amnestijos orga
čiausiam
Sovietui atkreipti
klausimu nutraukti ryšius su susitvarkyti", pasakė Arafatas. torius William Webster pasakė, nizacija gegužės mėnesį rašė,
Vakarų Kranto sritimi, kurią „Jis esąs įsikinęs, jog, jei ap- jog „glasnost ir perestroikos kad yra žinoma 40 asmenų, dėmesį į tuos įstatymus, kurie
yra užėmęs Izraelis. Jis viešai važinėtų arabų kraštus, tai laikais padidėjo sovietų šnipinė kurie yra nubausti už religinę skirti sąžinės laisvės aptarimui
pareiškė didelį nepasitenkinimą išrinktų tas sumas pinigų, jimas Amerikoje, ypač šiais veiklą, bet tai esąs nepilnas ir pagal kuriuos yra nuteisti
San J o s e . — Valstybės sek susitikti Ekvadore būtų tai, ko ir pyktį, kad karalius Husseinas kurios buvo pažadėtos Alžyro metais. Taip pat padidėjo ban sąrašas. Maskvos disidentas žmonės. Jie šiuo metu nebesu
retorius jau trečią kartą lankė norėjo Valstybės sekretorius. jam iš anksto nepranešė ir kad viršūnių konferencijoje. Arabų dymas užverbuoti šnipus iš Viktoras Popkovas sako, jog daro jokio pavojaus sovietų bend
si Centro Amerikoje. Šį kartą Gvatemalos prezidentas Cerezo nepainformavo kitų arabų kraštai jam pažadėję tuojau pat amerikiečių tarpo, kurie dirba neturėtų būti tokių kalinių dau ruomenei. Komisija taip pat pri
išmokėti 128 mil. dol. ir dar 43 užsienio valstybėse". Direk giau kaip šimtas. Sovietai tyliai mena, jog religinių kalinių
jis, kaip Reuterio žinių agentūra taip pat pranešė vyksiąs susitik kraštų apie savo planus.
Arafatas,
kuris
vadovauja
Pa
milijonus sukilir.:o lėšoms pa torius sako, jog „niekas esmi kai kada paleidžia po kelis amnestavimas palankiai būtų
praneša, ragino atnaujinti ti su kitias prezidentais, kad
niai sovietų tiksluose nepasi tokius sąžinės kalinius. Minėto sutiktas ir užsienyje.
taikos pasitarimus tarp Nika nors kiek galėtų padaryti pa lestiniečių Išlaisvinimo organi dengti.
„Tassas" betgi nieko šia pro
zacijai,
taip
pat
pareiškė,
jog
žangos
su
sandinistais.
Pagaliau Arafatas pasakė, jog keitė — tebesiekiama dominavi ji komisija rūpinosi tik reli
ragvos laisvės kovotojų Contras
ga
nerašo apie kulto įstatymų
giniais kaliniais. Daugelis
atstovų ir sandinistų vyriau Diktatorius p a s diktatorių arabų krašai neištesėjo savo jis norėtų dalyvauti tarptauti mo pasaulyje".
pažadų padėti milijonais dolerių nėje taikos konferencijoje Egip
— I z r a e l i o lėktuvai bom tikinčiųjų yra kalinami pagal pakeitimą, apie kuriuos yra
sybės. Tie pasitarimai buvo nu
Gorbačiovas.
Vakarų
diplomatai
praneša,
PLO,
kuri
remia
palestiniečių
to delegacijos sudėtyje, bet jokiu bardavo palestiniečių pozicijas politinius įstatymus arba pagal užsiminęs
traukti birželio mėnesį.
Bažnyčios
atstovai
sako, kad
Shultzas čia vėl turėjo pasi jog prez. Ortega mezga ryšius su sukilimą nuo gruodžio mėnesio būdu ne Jordano delegacijoje. Libane ir užmušė tris žmones ir kitus įstatymus, kurie skirti
t a r i m u s Centro Amerikos Panamos diktatoriumi genero užimtose žemėse. Tie pažadai Tai buvo pirmas kartas, kai daug sužeidė. Šeši lėktuvai reguliuoti antisovietinei veik buvo pažadėta peržiūrėti
religinius įstatymus, tačiau iki
saugumo reikalais su Costa lu Manuel Noriega. Jie buvo buvo padaryti arabų viršūnių Arafatas paminėjo Egiptą, nors iššovė 50 raketų ir sunaikino lai.
šiol nieko visuomenei nepra
daug praktiškiau būtų. jei PLO „Palestinos balso" radijo stotį.
Ricos prezidentu Oscar Arias. nustebę, kai pirmadienį į konferencijoje Alžyre.
nešta ir ar iš viso kas nors
Panamos
miestą
Kubos
lėktuvu
142
ir
227
straipsniai
dalyvautų Jordano delegacijoje.
— Amerikos
katalikų
Buvo pareikštas noras tokius
daroma šioje srityje — neaišku.
atvyko
sandinistų
prez.
Ortega
Taika be J o r d a n o
Jis atsisakė ką nors pasakyti vyskupai pasisakė prieš šį
pasitarimus turėti ne Nikarag
Komisija
rekomendavo
išleisti
neįmanoma
apie egzilinės vyriausybės suda savaitgalį pradedamą rodyti tuos kalinius, kurie nuteisti
voje, bet kur nors kitur, galbūt net trijų dienų vizitui: „Mes
esame
čia,
kad
patvirtintume
Costa Ricoje. „Managvoje ConSavo pasikalbėjime su Saudi rymą, ką yra siūlę arabų diplo filmą „The Lašt Temptation of pagal 142 ir 227 Rusijos respub
ras delegacijos atstovai buvo gerus ryšius tarp Nikaragvos Arabijos laikraščiu, Arafatas matai. Tuo būdu PLO gautų Christ" šio krašto kinuose ir pa likos straipsnius arba pagal
OSI ieško 600 asmenų
tarė 53 milijonams katalikų nei panašius keturiolikos respub
laikomi kaip tikri kaliniai", žmonių ir Panamos žmonių", pasakė nežinąs tikrųjų Jordano tarptautinį pripažinimą.
Jeruzalė. — Izraelis ir Ame
ti žuūrėti t o kontraversinio likų paragrafus. Paragrafas 142
pasakė Shultzas. Nikaragvos pasakė Ortega, pabrėždamas, motyvų ir nenorįs per daug
kad
abeji
šioje
hemisferoje
yra
rika
sutarė paskubinti kaip
filmo,
kuris
įžeidžia
tikinčiojo
Rezistencijos nariams sandi
pasakyti, kad neįsitemptų san
reikalauja valstybės ir bažny
persekiojami.
galima
greičiau buvusius nacius
kataliko jausmus. To filmo reži čios atskyrimo arba mokyklos ir
nistai neleido susitikti su
Vengrų-rumunų
tykiai. Jordanas pakartotinai
sierius yra Martin Scorsese, valstybės atskyrimo. Todėl yra pristatyti teismui kol dar jie
vietiniais Nikaragvos gyvento
buvo įspėjęs palestiniečius, jog
nesantaika
kuris panaudojo graiko rašyto draudžiama platinti religinius tebėra gyvi. Neal Sher, Teisin
jais ir su jų spauda.
neberems jų finansiškai okupuo
Budapeštas. — Pirmą kartą jo Nikos Kazantzakis novelę d a l y k u s , vesti religinius gumo departamento OSI įstai
Oscar Arias yra pasirašyto Senatas prieš karinę tose teritorijose ir kad nebe
gos direktorius, sako, jog Ameri
taikos plano autorius. Penkios
mokės atlyginimų tarnauto yra susidaręs nemažas įtempi filmo siužetui.
pokalbius ir apeigas už maldos
paramą
kos - Izraelio karo nusikaltėlių
— Bolivijoje įvykusiame pasi
valstybės prieš metus pasižadėjo
jams, kuriuos mokėjo nuo pat mas tarp dviejų komunistų val
ieškojimas bus tęsiamas dar gal
Washingtonas. Senatas nu Izraelio okupacijos pradžios. domų kraštų — Vengrijos ir Ru kėsinime prieš Amerikos Vals
nesikišti j viena kitos kariškus
kokius
šešerius metus. J i s
balsavo
patvirtinti
demokratų
reikalus ir Nikaragva tada
Karalius kelis kart yra pasakęs munijos. Jį sukėlė Rumunijos tybės departamento sekretorių Spektaklis popiežiui
kalbėjo
po
to, kai baigė pasi
pasiūlymą
atnaujinti
humanita
pažadėjo įvesti demokratiją.
savo nuomonę, jog PLO vargiai valdžios nutarimas demografi G. Shultzą buvo sakoma, kad
Castelgandolfas. — Liono ar tarimus su Izraelio Teisingumo
Praėjo metai — demokratijos rinę pagalbą Nikaragvos parti pajėgs susitarti su Izraeliu ir, nio pertvarkymo rėmuose išvie- bombas ant kelio padėjo narko
kivyskupo
iniciatyva, prancūzų ministerių Avraham Sharir, bet
zanams
bet
atmetė
respubliko
Nikaragvoje nėra.
kad taika be Jordano Viduri tinti septynis tūkstančius Tran tikų prekybininkai. Dabar, kai
nų prašymą skirti pinigų niuose Rytuose neįmanoma. silvanijos kaimų gyventojų, ku buvo p r a v e s t i tyrinėjimai, t e a t r a l ų grupė suvaidino atsisakė ką nors d a u g i a u
karinei paramai. Jei Atstovų Klausiama, ar karalius tuo rių didžiąją daugumą sudaro Bolivijos vyriausybė paskelbė, šventajam tėvui prancūzo pasakyti, kad įtariamieji nusi
Arias pritaria Shultzo
rūmai šį nutarimą priims, tai atveju pakeitė nuomonę.
planui
vengrų kilmės žmonės. Vengrų kad tai buvo kairiųjų sukilėlių rašytojo Charles Peguy dramą kaltėliai bus išduoti iš Ameri
t a u t i n ė s mažumos teisiu grupės darbas. Simon Bolivar „Joanos Arkietės žmonių meilės kos teismui į Izraelį.
Kai Shultzas vizitavo Argen laisvės kovotojai, kurie yra ar
Š i s dramos
Šiuo metu OSI įstaiga veda inRumunijoje klausimu nuo seno Command. — antiimperilaisti- p a s l a p t i s " .
tiną, Braziliją ir Boliviją, tuo ti prie bankroto, gaus pirmą
spektaklis
ivyko
popiežiaus
kartą
šiais
metais
humanitari
vestigaciją 600 asmenų. Sher
vyko nesutarimai tarp Vengri nės grupės atstovas paskambino
pačiu metu Gvatemalos ir Costa
vasaros
rezidencijos
Castelgannę
pagalbą
iš
Amerikos.
Balsa
sako. jog daugelis apklausinėja
jos
ir
Rumunijos,
kurie
dabar
užsienio
agentūrom
ir
pranešė,
Ricos prezidentai bandė dar
dolfe
soduose.
Spektakliui
vimai
rodo,
kad
senatoriai
bal
mųjų geriau patys išvažiuoja iš
žymiai paaštrėjo.
kad tai jų darbas.
kartą kalbėtis taikos ir de
pasibaigus,
Jonas
Paulius
II-sis
savo
pagal
savo
partijos
liniją
Amerikos, nes nenori būti
— Chicagoje Lyric opera savo
mokratijos klausimais su sandi
Šiuo metu apie 50 tūkstančių
trumpu
žodžiu
nuoširdžiai
padė
šiais
rinkiminiais
metais.
Abu
teisiami. Dabar OSI įstaiga
nistų prezidentu Daniel Ortega.
žmonių Budapešte surengė de 34-jį sezoną pradeda rugsėjo 17
kojo
spektaklio
rengėjam
ir
Illinois
senatoriai
balsavo
prieš
kompiuterių pagalba suderina
„Politinė panorama Centro
monstraciją prie Rumunijos dip d., su Bellini opera „La Sontobulai
dramą
suvaidinusiem
žinias su Imigracijos depar
Amerikoje yra labai pasikei- karinę paramą laisvės kovoto
lomatinės atstovybės, pro nambula". Šiame sezone bus
aktoriam,
aptardamas
Charles
jams.
Sen.
David
Boren
tai
tamente turimomis žiniomis ir
tursi", pasakė Arias spaudai,
testuodami prieš Transilvanijos statomos La Sonnambula, Tra
Peguy
veiklą,
kaip
krikšoionišpavadino
„tragiška
klaida".
Ka
pagreitina nacių ieškojimo rei
„bet mes nesame patenkinti,
vengrų išvietinirną iš jų apgy viatos, Tanhiiuserio, Falstaffo,
Don Giovanni, Salomes, Aidos kojo tikėjimo jkvėptą aukštos kalus.
kad didelė dalis vyriausybių rinė pagalba galėtų būti skiria
ventų kaimų, kuris, vengrų įsi
vertės dramos kūrinį, ryškiai
ma,
jei
abeji
Kongresų
rūmai
neįvykdė to, ką jie pasirašė 1987
tikinimu, yra vykdomas norint ir Tancredi operos.
patvirtintų
prezidento
patiektus
m. rugpjūčio 7 d.". Bet eksper
— R e a g a n o administracija atskleidžiantį Joanos Arkietės
nutautinti Rumunijoje esančią
pašaukimo į šventumą gelmes.
tai sako, jog Arias planas yra faktus, kad Nikaragvos vyriau
KALENDORIUS
vengrų etninę mažumą. Dėl Bu- paprašė arabų kraštų, kurie yra
Popiežius pažymėjo, kad
sybė
vėl
pradėjo
represijas
ir
daug gero padaręs to regiono
dapešte įvykusios demonstraci
prie Persu įlankos, apmokėti
Rugpjūčio 12 d.: Gracilijus,
Charles Peguy šiame dramos
valstybėms. Prez. Arias piliečių teisių suvaržymus, pa
jos ir vengrų spaudos Rumuni- Jungtinių T a u t ų priežiūros
Hilanja.
Danguolis, Laima, Lai
veikale sugebėjo ypač jautriai
pasiuntė laišką prez. Ortegai, žeidė formaliai paliaubas ir kad
komisijos
išlaidas,
kuri
stebės
jai
nepalankių
komentarų,
ru
pavaizduoti Jėzaus Kristaus monas.
ragindamas paleisti suim gauna padidintą ginklų prista
munų valdžia ne tiktai pareiškė Irano - Irako karo paliaubas kančią ir Švenčiausios mergelės
Rugpjūčio 13 d.: Ipolitas,
PLO
vadas
Ya.sser
Arafatas
tymą
iš
Sovietų
Sąjungos
ir
tuosius opozicijos veikėjus.
Vengrijai
griežta
protestą,
bet
tame
regione.
Kasijonas.
Poncijonas. Diana,
Marijos buvimą šalia Kristaus.
Arias taip pat norėtų susitikti Kubos.
taip
pat
įsakė
uždaryti
Vengri
—
V
a
r
š
u
v
o
j
e
,
kai
Lenkijos
Gilvilė. Naglis.
PLO problemos
su kitais Lotynų Amerikos
jos konsulatą Cluj mieste, įsa vyriausybė leido laisviau gauti
kraštų prezidentais ir susitarti
Arafatas pasakė, jog PLO kant konsului ir jo bendradar išvažiavimo vizas į užsienį, prie
— Maskvoje buvęs Politbiu— Lenkijos vyriausybė vėl
ORAS
dėl bendro taikos plano.
leido veikti PEN klubui, galėtų perimti Jordano įsi biam per 48 valandas išvykti iš Amerikos ambasados kasdien ro narys Boris Yeltsin pasakė,
Saulė teka 5:54. leidžiasi 7:56.
Shultzas, kaip jau žinome, ra kuriam prieš 1981 m. priklausė pareigojimus užimtose srityse. Rumunijos. Rumunų valdžia yra ilgos žmonių eilės, kurie jog daugelis Komunistų partijos
Temperatūra
diena 98 1.. nak
gino diplomatiškai izoliuoti lenkų rašytojai ir kiti intelek jei arabų kraštai padėtų finan- taip pat jsakė u'daryti vengrų nori gauti įvažiavimo į Amerika vadų ir dabar bijo išeiti j gatvę
tį 77 1.
siškai. Jordaną- Vakarų Kran kultūros centrą Bukarešte
Nikaragvą. Tad Arias planas tualai.
ir kalbėtis su žmonėmis.
vizas.

14. Balandžio 15 d. Apklausa
pradėta 21 vai. baigta 16 d. 2
vai.

Karalius nesitarė su Arafatu

Sandinistai tik už marksistinę
sistemą
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VISAS PUSŠIMTIS NEW YORKO
LAK
— Tik didesni sąskrydžiai sėk
mingai sutraukia lietuvišką
jaunimą pabendravimui — šiuo
motto vadovaudamasis New
Yorko Atletų klubas pasiryžo
vykti į III PLS žaidynes savo ge
riausiomis jėgomis ir visu pus
šimčiu sportininkų.
Seniausias JAV lietuvių spor
to klubas buvo įsteigtas 1902 m.
ir buvo pavadintas Lietuvių
Gimnastikos klubu. Ambicinga
pradžia su 20 narių ypač
reiškėsi beisbole, bokse,
imtynėse, ir sunkumų kilnoji
me. Tačiau šalia sporto klubas
turėjo ir didesnių tikslų bei
uždavinių. Greit įsigijęs savo
nuosavus namus, jis padėdavo
įsikurti naujai atvykstantiems,
stengėsi išlaikyti gimtąją kalbą,
atgavus nepriklausomkybe, fi
nansiniai rėmė Lietuvą, nupir
ko uniformas lietuvių krepšinio
rinktinei Vokietijoje ir t.t.
A. Kondratas, tų laikų garsus
imtynininkas, buvo pavadintas
Lithuanian Lion, o tą vardą
vėliau gavo Vytas Gerulaitis,
LAK narys ir pasaulinė lauko
teniso garsenybė. Klubo garbės
narys buvo ir pasaulio sunkaus
svorio bokso meisteris Jack
Sharkey-Žukauskas.
Klubo sportinė veikla smar
kiai pagyvėjo, kai didžiosios
emigracijos banga į New Yorką
atnešė daugelį mūsų žinomų
sportininkų ir sporto darbuo
tojų. Krepšinio komanda su
Biručiu, Bagdonu, Grybausku ir
kt. 1955 ir 1957 m. laimėjo
ŠALFAS s-gos meisterio titulą.
Krepšininkus sekė stalo tenisi
ninkai su Meilumi, Garunkščiu,
Adomavičiumi; šachmatininkai
su Vilpišausku, Stakniu ir kt.
1960 m. Brooklyne ir New
Yorke atskirai veikę klubai
susijungė į Atletų klubą, kurio
pirm. buvo A. Vakselis. Tuo
metu iškilo futbolo sekcija net
su 5 komandomis, kurių pirmoji
puikiai laikėsi vietinėje lygoje,
net laimėjo taurės varžybas.
Tačiau seniesiems klubo dar
buotojams ir sportininkams po
truputi išeinant į pensiją, prie
auglis nespėjo jų pakeisti, klu
bo veikla pradėjo blėsti.
Laimei, likimas New Yorkui
ir visai Rytų Apygardai buvo
dosnus: į New Yorką darbo
sumetimais iš Toronto persikėlė
Pranas Gvildys su šeima. Tai
garsus mūsų sportininkas, Ka
nados ir lietuvių daugkartinis
stalo teniso meisteris, ener
gingas sporto darbuotojas. J i s
tuoj perėmė Rytų Sporto apy
gardos pirm. pareigas. Sportinė
veikla tuoj pajudėjo, atkreiptas
dėmesys į LAK prieauglį pra
dėjo nešti atpildą. 1974 m. vyrų
krepšinio komanda vėl lietuvių
meisteris, puikiai veikia stalo ir
lauko t e n i s a s , š a c h m a t a i ,
gyvuoja futbolas. Atsiranda
Kultūros Židinys, kuriam spor
to klubas sukaupė 200,000 dol.
ir gavo prieglobstį treniruotėms
ir rungtynėms. 1986 m. LAK
suruošia puikias sąjungos me
tines žaidynes, o krepšinio ko
manda po dramatiškų su dviem
pratęsimais finalinių rungtynių
prieš
Toronto m ,,Aušrą"
pasipuošė dar vienu meisterio
titulu. Tai buvo paskutinis
paskatinimas
kelionei
į
Austr-Hją.
Ir .ai dėka Prano Gvildžio
sumanaus organizavimo ir ener

r

gijos LAK atvyksta į Adelaidę
su vyrų ir jaunių krepšinio ir
moterų tinklinio komandomis ir
būriu lauko tenisininkų,
šachmatininkų bei plaukikų.
Vyrų komandoje bus keletas
buvusių u-tų žaidėjų su Ričardu
Šimkumi priekyje. Jis yra 6'-9
ūgio, laimėjęs su savo gimnazija
N.Y. valstijos meisterio titulą,
išrinktas į Ali-State rinktinę,
Princeton u-to pažiba centro po
zicijoje, kviestas N.J. „Nets"
profesionalų, žaidęs metus laiko
Šveicarijos prof. lygoje. Lauko
tenisui atvyksta Rita Jasaitytė,
geriausia lietuvių žaidėja, V.
Vebeliūnienė, buv. meisterė, P.
Gvildys; šachmatininkai Staknys, Didžpinigaitis; plaukikai
broliai Bork, laimėję daug
varžybų. Yra net galimybė, kad
atvyks ir antra vyrų krepšinio
komanda. Šiai didžiulei grupei
vadovaus P. Gvildys, A. Jan
kauskas, A. Razgaitis, J. Mi
lukas, P. Torney ir gal pats klu
bo pirm. A. Mičiulis.
V. G.
DETROITO LSK „KOVAS"
Detroito „Kovas" ruošiasi
Australijos invazijai... Virš 50
klubo sportininkų vyksta į IIIsias PLS žaidynes Adelaidėje,
lyg nenorėtų pasiduoti New
Yorkui, kurio sportininkų skai
čius gal net sieks 60. „Kovo"
vyrų ir j a u n i ų krepšinio
komandas lydės 13 lauko teni
sininkų, 11 golfininkų, du
sųuash'o ir vienas biliardo
žaidėjai. Be vadovų ir trenerių
su šia didžiule grupe vyksta ir
„Draugo" korespondentė Liuda
Rugienienė ir būrys turistų.
Detroito „Kovas", gimęs 1950
m., yra vienas geriausiai orga
nizuotų mūsų sporto klubų, ku
rio veikla apėmė visas mūsų
sąjungos kultyvuojamas sporto
šakas, visose jis yra pasiekęs
puikių laimėjimų, suorganiza
vęs daugelį sporto švenčių ir
sėkmingiausiai iš visų klubų
pajėgęs užsiauginti savo prie
auglį. Juk ir dabartinė vyrų
krepšinio komanda pradėjo su
klubo jaunučiais, užaugo į vieną
iš stipriausių jaunių komandų,
o šiemet tik paskutinėje sekun
dėje išleido meisterio titulą iš
savo rankų. Komanda dar
jauna, bet gero ūgio, susi
gyvenusi, daugumas baigę
mokslus, daugumas žaidę u-tų
komandose. Nėra abejonės, kad
ši komanda bus rimtas favoritas
žaidynėse ir pasirodys verta
savo klubo buvusių komandų
vardo. J u k „ K o v a s " yra
laimėjęs meisterio titulą 4 kar
tus ir davęs eilę žaidėjų lietuvių
rinktinėms. Australiečiai tik-

U.S.A
Kanadoje (U.S.A. dol.)
Užsienyje (U.S.A. dol.)
Savaitinis (Sešt. pried)

Akimirka iš rungtynių tarp Detroito„Kovo" ir New Yorko LAK. Iš k.: A. Rugienius, E. Šilingas,
P. Butkūnas, M. Vaitkus ir A. Racka. Šias rungtynes laimėjo Detroito „Kovas". '
iriausiai prisimena P. Čekauską
ir E. Šilingą, kurio sūnus Edis
dabar atvyksta su vyrų koman
da. Su juo komandoje bus Algis
Rugienius, 6'-8 ūgio, žaidęs už
Wayne u-tą, Paulius Gražulis,
6'-9 ūgio, E. Michigan u-to žai
dėjas, R. Bowulski, H. Bodiya,
V. Baukys, A. Viskantas, M.
Abarius. Komandos treneris yra
Robertas Janukaitis.
Jaunių komanda nebus pilno
pajėgumo, bet turės J. Skaisgirį, kurio tėvas žaidė su lietuvių
rinktine P. Amerikoje ir Vikto
rą Memeną, kurio tėvas Austra
lijos išvykoje buvo vienas iš va
dovų. Kiti komandos žaidėjai
bus Tauras ir Linas Barauskai,
P. Klimas, K. Petrulis, V. Ru
gienius ir Andrius bei Vytautas
Viskantai. Komandos treneris
Vytas Rugienius.
Taip pat reikia pažymėti, kad
13 lauko tenisininkų priekyje
bus Stepas Solys — iškiliausias
mūsų tenisininkas per pasku
tinius 15 metų, dominavęs visas
lietuvių teniso varžybas,
laimėjęs daugybę titulų viene
to ir vyrų bei mišraus dvejeto
varžybose, net 7 kartus pabal
tiečių meisteris, neskaitant
daugybės laimėtų turnyrų
amerikiečių tarpe.
Kad „Kovo" klubas gali
keliaut į Australiją su 50 spor
tininkų, nuopelnas Rugienių
šeimos, kurios du broliai Vytas
ir Algis pasikeisdami vadovauja
klubo valdybai paskutinį
dešimtmetį.
Sportininkai
ruošiasi išvykai treniruotėse, o
vadovybė stengiasi sutelkti lėšų
kelionės išlaidų palengvinimui.
Loterijos bilietai jau išparduoti,
klubo piknikas buvo sėkmingas,
numatyta dar keli renginiai ir
didžiulis išleistuvių banketas.
Sumoje — Detroito „Kovas"
pasiryžęs Adelaidėje entuzias
tingai atstovauti ŠALFAS s-gai.
V. G.

TORONTO „VYTIS"
Švęsdamas savo 40 m. gyvavi
mo sukaktį, Toronto „Vytis"
gali didžiuotis laimėtų titulų
gausumu ir įvairumu. Ir ne tik
lietuvių ar pabaltiečių varžy
bose, bet ir visos Kanados ar net
JAV. Povilas Vaitonis, Kanados
šachmatų meisteris 1951 ir 57
m., atstovavo Kanadai pasaulio
pirmenybėse. 1958 m. Kanados

stalo teniso meisterio vardą
iškovojo Prans Gvildys 1959 m.
Sofija Kasperavičiūtė, o 1968 m.
Elena Sabaliauskaitė. Tačiau
didžiausia pagarba priklauso
Violetai Nešukaitytei, kuri 10
kartų laimėjo Kanados ir 4 kar
tus JAV-ių moterų stalo teniso
meisterės titulą. O su savo sesu
tėmis Flora ir Gliorija ir E. Sa
baliauskaite daug kartų atsto
vavo Kanadai tarptautinėse
rungtynėse ir pasaulio pirmeny
bėse.
Kitose sporto šakose „Vytis"
tokių žvaigždžių neturėjo, bet
visuomet pajėgdavo pasipuošti
vienu ar kitu titulu lietuvių ar
pabaltiečių varžybose.
Didžiuotis „Vytis" gali ir
krepšinio stovykla, kurios
iniciatorius, organizatorius ir
instruktorius buvo Mamertas
Duliūnas, buvęs Kempteno „Ša
rūno" ir „Vyčic' krepšininkas.
Stovykla gyvavo 11 metų ir ją
lankė 1200 krepšininkų. Gaila,
kad lietuvių buvo mažiau negu
pusė.
Užaugo Duliūno sūnus Ričar
das, broliai Karpiai ir „Vyčio"
vyrų krepšinis vėl aukštumoje.
Pirmenybėse Chicagoje „Vytis"
įveikė pernykštį meisterį New
Yorką ir tik kelių taškų skirtu
mu pralaimėjo Detroitui ir Chicagai. Paskatinti tokio gero
pasirodymo, „Vyčio" krepši
ninkai atvyksta į žaidynes
Adelaidėje. Jų sąstatą sudaro:
Ričardas Duliūnas, J o n a s ,
Rimas ir Pranas Karpiai, Ro
mas Staniulis, Linas Ažubalis,
Pranas Rogalius, Bill Price,
Kęstas Simonaitis ir Gintas
Senčikas. Ši komanda, kad ir ne
favoritas, bus kietas riešutas. O
viena iš priežasčių yra Jonas
Karpis. Jis yra 6'-9" ūgio, To
ronto gimnazijų Ali Star, žaidęs
už Syracuse ir Toronto u-tų
komandas, žaidęs už Kanados
rinktinę Kinijoje ir eilę tarptau
tinių rungtynių.
I Tautinės Olimpiados Kaune
dalyvių pagerbimą su krepši
ninkais atvyksta du tos olimpia
dos dalyviai: Antanas Supronas
ir Vincas Kačergis. Komandą
lydi ilgamečiai klubo darbuo
tojai Andy Klimas, Aras Nausė
das, Edis Stravinskas, Mamer
tas Duliūnas ir klubo pirmi
ninkas Rimas Sonda.
V. G.

Golfas
„PRO-AM" TURNYRO
REZULTATAI
„Pro-Am" turnyre dalyvavo
septyniolika komandų. Koman
dos buvo sudarytos imant po
vieną žaidėją iš čempionų arba
A klasės, vieną iš B klasės,
vieną iš C klasės ir vieną iš D
klasės. Nors stengtasi, bet ne
visos komandos buvo vienodo
pajėgumo. Buvo lošiama re
miantis „geriausio kamuolio"
sistema. Net keturios komandos
baigė turnyrą su lygiai tuo
pačiu rezultatu. Remiantis
kompiuterio atrinkta skyrių
eile, lygiosios buvo išaiškintos
šia tvarka:
I vieta — J. Kubilius, A. Smolinskas, E. Ringus, V. Užnys —
55 smūgiai.
II vieta — L. Prochnow, V.
Vaitkus, P. Striupaitis, I. Kleizienė — 55 smūgiai.
III vieta - T. Vaitkus, R. Korzonas, A. Vaitkienė, J. R. Valai
tis — 55 smūgiai
Nukentėjo R. Kleiza, S.
Virpša, A. Dargis, C. Bakšys —
55 smūgiai.
DALYVAVIMAS
KVALIFIKACINIAM
TURNYRE
Kvalifikaciniame turnyre bus
laikomasi nusistovėjusios atrin
kimo tvarkos. Norintieji kvali
fikuoti į bet kurią komandą,
turi būti pilnateisiai nariai,
atlikę 1988 m. nario mokestį.
„A" komandai automatiškai
kvalifikuoja pernykštės ko
mandos šeši žaidėjai pagal
pasiektus rezultatus: J. Ast
rauskas, V. Brizgys, A. Dagys,
R. Kleiza, R. Panaras ir T. Vait
k u s . L i k u s i a s t r i s vietas
užpildys žaidėjai su geriausiais
36 skylių rezultatais. Sekantys
du žaidėjai liks kandidatais, jei
gu kas nors iš komandos žaidėjų
negalėtų lošti turnyre.
Moterų komanda bus suda
ryta iš septynių geriausių 36
skylių rezultatų. Sekančios dvi
žaidėjos liks kandidatėmis jeigu
kas nors iš komandos žaidėjų
negalėtų lošti turnyre.
„B" komanda bus sudaryta iš
devynių geriausių 36 skylių re
zultatų, atėmus išlyginamus
smūgius. Sekantys du žaidėjai
liks kandidatais, jeigu kas nors
iš komandos žaidėjų negalėtų
lošti turnyre.
ŠALFASS turnyras yra atvi
ras visiems. Žaidėjai, kurie
nekvalifikuos į pagrindines
komandas gali sudaryti kitas
komandas ir visi dalyviai kon
kuruoja asmeniškai savo arba
aukštesnėje klasėje.

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

DALYVAUKIME ŠEIMŲ
TURNYRE
Laikas registruotis šeimų
turnyrui.
Data: rugsėjo 18 d.
Vieta: Pheasant Valley.
Laikas: 10:30 vai. ryto.
Registruokitės kuo anksčiau
skambindami bet kuriam
valdybos nariui.
Turnyras bus pravestas „ge
resnio kamuolio" formoje.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami kabinete)
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms
2 4 3 4 W. 71 Street. Chicago
T a i . 434-5849 (veikia 24 vai )
Pirm . a n t r . ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v
Ofs. 735-4477;
Rez. 246-0067; arba 246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBE - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVvTORD MEDICAL BUILDING
6 4 4 9 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

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

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

Dvejetai b u s sudaromi iš
giminių. Neturintieji giminių
galės dalyvauti susiporuojant su
kitais žaidėjais.
Ištvermės! Dar ne galas sezo
no.
Valdyba
DR. KENNETH J . YERKES
DR. MAGDALEN BELICKAS
DANTŲ GYDYTOJAI
Pensininkams nuolaida
2436 W. Lithuanian Plaza Court
Tel. 925-8288

Kab. t e l . LU 5-0348; R e z . PR 9 - 5 5 3 3

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4 2 5 5 W. 63rd St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
6-9; antr 12-6, penkt 10-12. 1-6
Kab. tel. 471-3300; r e z . 4 4 2 - 8 2 9 7

VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie A v e . ,
Chicago. III. 6 0 6 5 2
Pirm . a n t r . ketv. ir penkt
pagal susitarimą

Cardiac Diagnosis. Ltd.
Marquette Medical Building
6132 S Kedzie
Chicago. IL 60629
Tel. 436-7700

3900 W. 95 St.
Tel. 422-0101
Valandos pagal susitarimą

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
SURENDER KUMAR, M.D.

Kabineto tel. — 582-0221

širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtus^ venų
T hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Penkt . antr. ketv ir penkt
Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
2659 W 59th St . Chicago IL
Tai. 476-2112
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
Tel. 598-8101
Vai pagal susitarimą
T a i . kabineto ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
išskyrus trec Sešt 12 iki 4 vai popiet

DR. PETRAS V. KISIELIUS
DR. EUGENE McENERY
DR. JAMES BURDEN

Namų 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie. Chicago. III.
Tel. 925-2670
1185 Dundee Ave.. Elgin. III. 6 0 1 2 0
Tel. 7 4 2 0 2 5 5
Valandos pagal susaanmą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hilis. Ii]
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave
T e l . 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTCMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
..Contact lenses"
2 6 1 8 W. 71 st St. — T e l . 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
Dr Tumasonio kabinetą perėmė

T. RAMA, M.D.
Specialybe — Chirurgija
2454 West 71 st Street
T a i . 434-1818 - Rez. 8 5 2 0 8 8 9
Vai pirm . antr ketv ir penkt.
3 iki 7 v.v. Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA

INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
155 N. Michigan A v a . . Sulte 3 2 4 Ir
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, N.
Tai. 565-2960 (veikia 24 vai)
Valandos pagal susitarimą

Specialybe — Vidaus ir plaučig ligos
2 6 3 6 W. 7 1 st. St.. Chicago. III.
Tai.: 436-0100
11800 Southwest Hlghway
Palos Heights, I I I . 6 0 4 6 3
(312)3610220
(312)361-0222

DR. IRENA KURAS

DR. LEONAS SEIBUTIS

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81 st Streat
Kabineto t a i . RE 7-1168;
RezM. 365-4811

DR. S. LAL

Australijos lietuviu sporto klubų ir tautinės vėliavos 38-toje Australijos i-ietuvių Sporto šventėje
Geelonge.

J men.
$25.00
$25.00
$25.00

DR. VIJAY BAJAI. M.D., S.C.

Dr. Tumasonlo kabinetą parėmė

Darbas yra gyvenimo druska:
ne tiktai saugo nuo sugedimo,
bet duoda ir skonį.
H. Black

metams % metu
$70.00
$40.00
$70.00
$40.00
$70.00
$40.00
$40.00
$25.00

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
2454 W. 7 i » t Streat
434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7

INKSTŲ. PŪSLES IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W . 63rd Street
Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2 5 v p p
Šešt pagal susitarimą
Kabineto tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 , r e z . 4 4 8 - 5 5 4 5 |

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6 1 6 5 S. Archer Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tai. 565-7755

„Paskutinė pagunda"

FILMAS
ĮŽEIDŽIANTIS
KRISTŲ

TIKRASIS NACIONALIZMAS
IR TIKROJI LAISVĖ
Išeivijoje veikiančios Lietuvos Laisvės Lygos atstovų
kreipimasis į lietuvius ir kitų tautybių žmones

Sąjunga pasmerktų ir paskelbtų
negaliojančiu Ribbentroppo •
Molotovo pasirašytą protokolą,
kad įsipareigotu likviduoti visas
skaudžias to pasėkas.
Mes manome, jog nedera ap
siriboti vien žmogaus teisių
siekimu. To per maža. Kol Lie
tuva, Latvija ir Estija buvo
suverenios — kol tų šalių tautos
buvo šeimininkės savo namuos
tol demokratinėmis, religinė
mis, nacionalinėmis, kultūrinė
mis ir kitomis žmogaus teisėmis
skųstis beveik niekas iš tikrųjų
patriotų neturėjo rimto pagrin
do. Visos pagrindinės žmogaus
teisės buvo prarastos kartu su
suverenumo bei laisvės prara
dimu. Sugrąžinus t a u t a i
suverenumą — savaime sugrįš
visos žmogaus teisės.
Lietuvių tautos sukilimas
1941 m. birželyje, apie 10 metų
trukusi partizaninė kova, 35
metus besitęsianti neginkluota
tautos rezistencija rusiškai —
komunistinei okupacijai, o taip
pat paskutinių mėnesių daugia
tūkstantinės demonstracijos
Mes manome, jog lietuvių parodė visam pasauliui tautos
tautos himnu nurodytas doros, ryžtą būti laisva, suverenia, ne
šviesos ir tiesos kelias yra tik priklausoma.
rasis visų viso pasaulio tautų
Tragiška, kad krikščioniškoji
kelias, vedąs į tikrai garbingą
ir taikią ateitį, į gėrio per Vakarų Europa vis dar nerodo
reikiamos iniciatyvos paverg
galę prieš blogį, į kultūrą.
tųjų savojo kontinento tautų
Mes, tėvynėje veikiančios LLL
išlaisvinimo reikalui ir seka
vardu, kviečiame visas bet ko
vien įvykių užpakalyje. O Hit
kioje pasaulio valstybėje
leris ir Stalinas į Vakarų
esančias visuomenines lietuvių
organizacijas, ypač Pasaulio demokratijos rankas įdavė ne
Lietuvių Jaunimo sąjungą, o įkainojamą ginklą — slap
taip pat pavienius lietuvius tuosius Ribbentroppo ir Molo
solidarizuotis su kovojančia tovo pasirašytus protokolus.
p a g r i n d i n e t a u t o s dalimi, Tačiau kol kas Vakarų vals
moraliai ir materialiai remti tybės tuo ginklu dar niekados
visus kovotojus už suverenumo kaip reikiant nepasinaudojo.
Tėvynėje veikiančios Lietuvos
ir laisvių atstatymą Lietuvai.
Laisvės
Lygos vardu mes krei
Kviečiame kartu su latviais,
estais, ir kitomis pasaulio piamės į visas viso pasaulio
t a u t o m i s visur organizuoti tautas bei valstybes ir prašome
tikrai masines demonstracijas ir tarptautiniuose forumuose bei
reikalauti, kad kuo greičiau pavieniai reikalauti, kad
persitvarkymą vykdant Sovietų Hitlerio — Stalino slaptas
suokalbis būtų pasmerktas,
kaip didžiausias nusikaltimas
prieš žmoniškumą, prieš taiką
ir prieš tautas, kad dar vis tebevergaųjančioms Europos
tautoms būtų suteikta vieta
laisvųjų Europos tautų tarpe.
Blogis turi būti likviduotas.
Nederėtų pamiršti, kad
didysis Lietuvos mylėtojas Ado
mas Mickevičius savo laiku
sakė, jog kas neis ieškoti blogio
jį surasti ir sunaikinti, pas tą
ateis pats blogis ir stos prieš jo
veidą.
K. Ėringis, V. Skuodis
A. Statkevičius

VIII.23 d. pasirašytas slaptas
protokolas.
Kol gyvenimo srautas Sovietų
Sąjungoje eis ne pagal žmoniš
kumo nustatytas taisykles, ten
ir toliau nuolatos vyks vertybių
bei idealų devaluacijas. Bus
kuriama vien iliuzinė gerovė,
vešės juridinis nihilizmas ir
klestės dviveidė politika. Tuš
čiažodžiavimas
ir
toliau
nustelbs kūrybinį mąstymą, o
daugiau kaip 100 pavergtų
tautų tartum pražūtinga lemtis,
nuolatos kabos trys anachroninės dogmos: klasinė, šovi
nistinė
ir koloninė —
imperialistinė. Jos ir toliau
smaugs gyvenimą, aukščiau
visko bus garbinamas militarizmas ir niekados neleis ramiai
gyventi laisvajam pasauliui. Ir
toliau bus garbinama dvasinė
tamsa, o partijos ideologai bus
panašūs į tuos neregių visuo
menės chirurgus, kurie sten
giasi išpjauti akis visiems Tegin
tiems padaryti juos „pilnaver
čiais".

Spaudoje buvo paskelbta, kad Sąjungoje ir nebuvo. Vietoje to je yra iš principo negalima. Visų
jau 10 m. tėvynėje aktyviai vei buvo negailestingiausiai kovo daugiau 100 Sovietų Sąjungoje
kianti ir pagrindines pilnai pa jama su nerusų tautybių taria vergaujančių tautų šviesieji pro
triotines rezistencijos pajėgas mu nacionalizmu, kuris tikru tai, bent kiek laisvesnį demo
atstovaujanti Lietuvos Laisvės moje yra patriotizmas ir visai kratijos pasireiškimą pirmiau
Lyga (LLL) savo 1988.VII.3 d. neturi tikslo išaukštinti savo visko panaudoja savo pagrin
programiniu dokumentu kreipė tautybę, neapkęsti kitų tautų ar dinio patriotinio siekimo rei
si į JAV gyvenantį vieną šios neigti tai, kas kitose tautose yra kalui — tautos valstybinio suve
Lygos kūrėjų dr. Algirdą teigiamo.
renumo bei laisvių atstatymo
Statkevičių ir prašė sudaryti
Ir dabartyje, plačiausiai ir reikalui. O rusiškieji šovinistai
Lietuvos Laisvės Lygos tarybą garsiausiai skelbiant, kad na yra kietai užsibrėžę nė vienai iš
bei atstovauti Lygą užsienyje. cionalinio klausimo sprendime savo vergovėje laikomų tautų to
Šis prašymas neliko neišgirs e i n a m a
lenininiu keliu, niekados neleisti.
tas. Ir dabartyje LLL užsienio skelbiama netiesa: einama prieš
Štai kodėl demokratija sovie
atstovų branduolį sudaro šie as Leniną. Pvz. nedžiugina mus tų kolonijinėje imperijoje yra vi
menys: dr. Kazys Ėringis, dr. tai, kad Gorbačiovas 1987.11.19 siems laikams užrakinta nacio
Vytautas Skuodis ir dr. Algir d. lankydamasis Rygoje, patrio nalinės vergovės r a k t u . Ir
das Statkevičius.
tinius išeivių iš Lietuvos, Latvi dabartyje
—
vykstančio
Pagrindinis LLL tikslas yra jos ir Estijos pasisakymus Gorbačiovinio persitvarkymo
siekti Lietuvos valstybinės prilygino šunų lojimui, o juos metu apie demokratiją nors ir
nepriklausomybės ir lietuvių pačius pavadino „reakciniais labai daug kalbama, tačiau jai
tautos suverenumo bei žmogaus emigrantais .
leidžiama vykdyti vien tiktai
teisių pilno atstatymo. Be jokios
Mes manome, kad tai nėra ge vergovei p a g r a ž i n t i s k i r t ą
išimties kiekvieną šio tikslo r i a u s i a s
būdas
spręsti dekoratyvinę — fasadinę funk
siekiantį patriotą — savosios nacionalinį klausimą, taip pri ciją.
tautos teisių gynėją — rusiškieji tvinkusį Sovietų kolonijinėje
Nacionalinis klausimas — tai
okupantai ir vietiniai jų kolabo imperijoje. Ir jeigu kitų tautinės kalbos, politinių, eko
rantai visados apšaukia nacio pavergtų tautybių, gyvenančių nominių, teritorinių, teisinių,
nalistu. Mat šis žodis ten yra Sovietų Sąjungos teritorijoje, ideologinių,
kultūrinių,
įgavęs keiksmažodžio reikšmę. žmonės nekenčia rusų — tai tarptautinių ir kt. santykių
Jis sovietinėje enciklopedijoje tiktai kaip okupantų. Neap visuma, jų gynimas. Šis klau
apibrėžiamas taip: „Naciona kenčia k a i p amoralizmo simas Sov. Sąjungoj yra spren
lizmas — tai veikla, turinti skleidėjų ir priespaudos bei ne džiamas susiduriant dviem
tikslą iškelti savo tautą ir žmoniškumo praktikuotojų, griežtai priešingoms jėgoms:
tautybę virš kitų tautų, skelbia kaip jų tėvynės skriaudikų ir nerusų tautų patriotizmo jėgai
neapykantą kitoms tautoms ir tautinės kultūros užgniaužėjų, iš vienos pusės ir rusų tautos šo
paneigia jų teigiamąsias puses. tačiau niekados neniekina kaip vinizmo jėgai — iš kitos pusės.
Nacionalistas — tai neciona- tautos.
Ir
dabartyje
rusiškieji
lizmo šalininkas, pasekėjas,
Kitų Sovietų Sąjungoje gyve šovinistai, siekią bet kokių
nacionalizmo idėjų skleidėjas". nančių tautybių žmonės visados priemonių pagalba išlaikyti
Šovinizmo apibrėžimas Sovie buvo ir yra gerais draugais su kadaise viešpatavusių carų žmo
tų Sąjungoje yra toks: „Šoviniz visais tais rusų tautos žmo giškuoju krauju suklijuotą ver
mas — tai kraštutinis nacio nėmis, kurie supranta, kad gų imperiją, niekaip negali su
nalizmo pasireiškimas; jam nacionalines kitų tautų teises tikti su tuo, kad būtų pasmerk
būdinga perdėtas savosios visados būtina gerbti lygiai taip, tas ir paskelbtas negaliojančiu
tautos išaukštinimas ir kitų kaip nacionalines savosios Ribbentroppo - Molotovo 1939.
tautų niekinimas bei žemini tautos teises. Priešingu atveju
mas". („Slovar mieždunarod- neįmanomas tarptautinis bei
nich slov" 1985, p. 476).
tarpvalstybinis teisingumas bei
Sovietinio tipo totalitarizmo garbinga taika, kaip ir užtik
pradininkas Leninas į nacio rintas žmonijos egzistencijos
nalizmą bei šovinizmą žvelgė pratęsima' ermobranduolinėje
visai k i t u žvilgsniu, negu epochoje, kaip kultūros, turin
tariami dabartiniai jo pasekėjai. čios visapusiškai sveiko socia
Jis rašė: „Atsižvelgiant į tai, linio stereotipo esmę kūrimas.
kad nacionalizmo liekanos yra
Rusijos imperijoje esančių virš
savotiška savigynos forma prieš 100 pavergtų tautų išlaisvinimo
rusiškąjį šovinizmą, tai ryž klausimas yra pagrindinis klau
tinga kova su rusiškuoju šovi simas, problemų problema. Be
nizmu y r a p a t i g e r i a u s i a jo išsprendimo neįmanoma
priemonė nacionalizmo liekanų sėkmingai spręsti nei dorinę ar
likvidavimui". (Leninas, Raštai, kultūrinę, nei socialinę ar re
Vilnius, 1978 m., 335 p.).
liginę, n e i ekonominę ar
Tačiau kaip t i k t a i tos demokratijos problemą.
Chicago, 1988.VIIL7.
ryžtingos kovos prieš rusiškąjį
Pavyzdžiui, demokratija
šovinizmą iš rusų patriotų pusės tokia, kokia ji yra Vakarų Poilsiauja karštoje gegužnėje. Iš kairės: K Martinkus, V. Gudauskienė, K.
Didieji nėra tikrai dideli, jeigu
per visus 71 metus Sovietų valstybėse, sovietinėje imperijo Martinkutė, P. Masilionienė ir A. Gudauskas.
jie nėra geri.
S. Smiles

JAV katalikai vyskupai pro asmenų religiniu priklausomu
testuoja prieš norimą išleisti mu būtų tiek pat absurdiški ir
filmą „The Lašt Temptation of užgaunantys, kaip ir protestai
Christ" (Paskutinė Kristaus pa prieš VVassermaną". Šie pasta
gunda), ragindami krikščionis rieji protestai buvo „nekrikščio
imtis jvairios veiklos. Filme, niški ir giliai pažeidžia mūsų
tarp kitų scenų, yra rodoma įsi pliuralistinę visuomenę".
vaizduojama Kristaus pagunda
Šį filmą liečiančios diskusijos
turėti lytinius santykius su sudaro mums progą prisiminti
Marija Magdalena, kuriai jis ir pagrindinius mūsų tikėjimo
vienok atsispiria. Žinia, dabar į dalykus apie Kristų. Šis filmas
visuomenę išleisti American yra apie žmogiškas pagundas,
Family Movement laiškai, ra kurias Kristus, kaip tikras
ginantys šį filmą protestuoti, žmogus, galėjo turėti. Tiesa,
naudojosi kelių metų senumo evangelijose skaitome tik apie
skriptais, kurie galutinėje filmo k e t u r i s g u n d y m u s — tris
versijoje kai kuriais atvejais dykumoje ir paskutinį Alyvų
buvo pakeisti. Tačiau nežiūrint darželyje, kai norėjo, kad „ši
šių pataisymų, filmą matęs taurė" būtų atitraukta. Ir skai
vysk. Anthony Bosco, JAV vys tome evangelijose, kad visoms
kupų Komunikacijos komisijos keturioms Kristus atsispyrė.
pirmininkas, pareiškė, jog fil Kristus buvo tikras žmogus, ir
mas turįs priekaištų tiek teolo kaip toks turėjo pagundas, bet
giniai tiek ir kaip filmas. jis joms nepasidavė.
Tačiau jis perspėjo, jog filmo
Smerkti šį filmą vien dėl to,
piketavimas ar labai triukšmin
jog jis rodo Kristų turintį pagun
gas jo protestavimas kaip švent
das, būtų tolygu paneigti Kris
vagiškas tik padėtų jį išrek
taus žmogiškumą, o tai yra helamuoti.
rezija pavadinta monofizitizmu,
Liepos 27 Newark, NJ, arkiv.
Bažnyčios pasmerkta 451 m.
Theodore McCarrick pareiškė,
Kalkedono bažnytiniame suva
jog jis vis tik rizikuosiąs viešai
žiavime. Nikos Kazantzakis, šio
kelti filmo žalingumą, ragin
šimtmečio antros pusės pra
damas žmones pasisakyti prieš
džioje savo romaną parašė, kaip
filmą kaip vulgarų. Boise, Idair daugelis kitų jo laikotarpio in
ho, vysk. Sylvester Treinen šau
telektualų, kūrėjų, tikinčiųjų,
kiasi maldos ir pasninkavimo už
spekuliuodamas, kaip žmogiš
šį Kristaus asmens įžeidimą ir
kumas Kristuje pasireikštų.
prašė melstis, kad ,,filmas jo ga
Tokių romanų apie Kristaus
mintojams neštų katastrofiškus
žmogiškumą netrūko, ypač
nuostolius". San Francisco
tuose dešimtmečiuose, kai
arkiv. John Quinn pareiškė:
mokslininkai susidomėjo infor
„Sis filmas yra taip atitolęs nuo
macija apie istorinį Kristų. Ar
evangelijų Jėzaus, kaip fanta
tai bloga? Ir ne ir taip.
zija yra nuo faktų". New OrFantazija maldoje, ypač su
leans arkiv. Philip Hannan pa
reiškė, kad filmas „prašosi pa Šventraščiu, seniai buvo Bažny
smerkimo". Šį filmą, kuris čios skatinama ir veik visų
remiasi Nikos Kazantzakis to kanonizuotų šventųjų prakti
pavadinimo romanu, jis pava kuojama: mąstymai apie Kris
dino „šventvagišku filmu, kurio tų jo šeimos bei apaštalų tarpe,
vienintelis tikslas, atrodo, yra jo būseną, nuotaikas, jausmus ir
pasišaipyti iš Kristaus ir krikš veiklą, vis pasiremiant Švent
čioniško tikėjimo. Jei Universal raščio liudijimu.apie jį. Tačiau
Pictures (filmą pagaminusi fir šventai prasidėjusi fantazija
ma) negerbia mūsų tikėjimo, jai gali virsti žalinga, kai ji nebe
nepriklauso pajamos iš Kristų silaiko Šventraščio visumos liu
dijimo. Seniau tai atsitikdavo
gerbiančiųjų bei tikinčiųjų".
Los Angeles arkiv. Roger fantazuojant apie Kristaus die
Mahony liepos 20 pasakė, kad viškumą, užgožiant jo žmogiš
jis kalbasi su firmos prezidentu kumą. O laiške Filipiečiams
Lew Wasserman jau kelias sa skaitome Pauliaus kovas su pa
vaites ir pridėjo: ,,Aš tikiu, kad našiais nukrypimais, kuriuose
jis neleis savo firmai išleisti bet jis tvirtina, jog Kristus, nors ir
kokią filmą, kuri užgautų didelę būdamas Dievas, dieviškumo
gatvėse daug puošnių renesanso namų, kuriems iš skirtos žvakės yra iki 5-6 pėdų ilgumo, o rožiniai dar
dalį ^filmų lankančios ameri nesilaikė, o priėmė visus žmo
lauko trūksta priežiūros.
ilgesni. Jų kaina siekia 25,000 lirų (apie 20 dol.). Ant
giškus apribojimus, net ir gė
kiečių publikos".
Viena
iš
įdomybių,
kurią
visi
turistai
stengiasi
aukšto, puošnaus pjedestalo stovi bronzinė raitelio sta
Ne visi protestai prieš šį filmą dingą mirtį ant kryžiaus. Ir mi
pamatyti, tai Shakespearo aprašytos Julietos Capulet tula „Gattamelata", Donatello pastatyta 1453 m. Vene
yra krikščioniški. Katalikų tei nios, jį mačiusios ir net girdėju
gyventas namas su balkonu, po kuriuo Romeo jai dai cijos generolui Erasmui pagerbti. Aikštę supa rene
sėms ginti teisinė grupė The sios, neatpažino jo esant Dievu
nuodavęs serenadas. Iki jo teko pėstiems tolokai nužy sanso laikų namai ir Miesto muziejus. Neilgai čia
Catholic League for Religious — tik tikėjimo malonę gavusieji
VINCAS ŠALČIŪNAS
giuoti. Ir gerai, nes galėjom pamatyti anų laikų siau užgaišę. autostrada pajudėjom link Venecijos priemies
and C i vii Rights yra išreiškusi teatpažino dieviškumą jame.
ras gatves su renesanso namais. Julietos marmurinis čio Maestre, jau vėluodami į viešbutyje užsakytus
pasipiktinimą kai kuriomis šio
Šiandien, atrodo, tikėjimui
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balkonas (tik suodžiai nuo jo galėtų būti nuvalyti!) yra pietus. Čie pernakvojom dvi naktis.
filmo protesto formomis. Šios yra kitas pavojus — taip pa
gana aukštai įrengtas plytinio namo sienoje, kad varg
lygos steigėjas ir prezidentas jė brėžti Kristaus žmogiškumą,
šas Romeo nieko daugiau tik dainuoti tegalėjo!
Atsilankymas Venecijoj
Lombardijos keliais
zuitas kun. Virgil C. Blum kad visiškai nustelbiamas jo
Kiemelyje stovi tos jaunutės Julietos bronzinė statula.
Yra nelengva trumpai apibūdinti šią Šv. Morkaus
parašė laišką fundamentalistų dieviškumas. Ta herezija, vadi
Lombardijos lygumoje vyrauja smulkūs ūkeliai,
Privažiuojam pagarsėjusį Paduvos miestą, kuris bu
respubliką, kuri turėjusi ilgą ir spalvingą istoriją, prasi
baptistų pastoriui R. L. Hymers, nama arianizmu, buvo pa kurių žemė taip pat pilnai išnaudota. Pievų ar ganyklų
vo įkurtas romėnų laikais, o viduramžiais klestėjo Ve
dedančią 6 šimtmečiu. 13 amž. čia susidariusi tvirta
kuris suorganizavo protestus smerkta Nikėjos bažnytiniame niekur nemačiau. Beveik visi Lombardijos miestai,
necijos pirklių valdomas. Iki šiol jis išliko garsus savo
jūrinė imperija, dominavusi ne tik Adrijos, bet ir ry
prie filmo gamintojo žydo Lew suvažiavime 325 m. Ši, tarpe anksčiau kunigaikščių valdyti, yra išlaikę viduramžių
kultūriniais turtais, universitetu (įst. 1222) ir ispanų
tinės Viduržemio jūros prekybą. Venecijos pirklių ir
Wasserman namų. Laiške kun. kitų, yra šio filmo problema. charakterį: daug kur išlikusios tvirtovių sienos, pilys,
vienuolio šv. Antano darbais, kuris čia dirbo ir mirė
kunigaikščių (dožų) rankose ilgainiui kaupėsi turtai,
Blum rašo, jog jis ir pats pikti Naudotis Dievu-Žmogumi Kris senosios katedros. Kiek stabtelėjom pasigrožėti Itali
1231 m. Jo garbei 13 šimtm. buvo pastatyta ronasi šiuo filmu, tiek jo turinio tumi kaip pretekstu rodyti gaš jos didžiausiu ežeru Lago di Garda, kuris yra toks
mano-gotiška bazilika, kurioje jis palaidotas. Iš lauko dygo rūmai, kilo bažnyčios, klestėjo menas. Tik
atžvilgiu, tiek ir jo atvaizda lumo bei kitų vaizduotės grubių puikus, kad jį vadina Brescios miesto „Riviera". Bet
ji nėra gausiai išpuošta, bet jos stoge yra keli bizan turkams įsigalėjus V įduržemio jūroj ir Kolumbui atra
vimu Kristaus. Tačiau „protes išdavų scenas yra daugiau negu vanduo gal šaltas, kad šimtai žmonių ant kranto tik
tiški kupolai ir įvairaus didumo varpinių bokšteliai. dus Ameriką, šios respublikos prekybinė ir politinė
tas prieš filmą turėtų ribotis užgaulinga kiekvienam tikin saulinasi, bet nesimaudo.
reikšmė sužlugo, bet menas pasiekė dideles aukštumas,
Jau vien tai iškelia pastato architektūrinį grožį.
pačiu filmo turiniu".
čiajam — tai yra šventvagiška.
Artėjant prie Veronos, laukuose javus pakeičia
Viduj bazilikos lubos ir sienos išklotos bizantiškom kuriose ir šiandien laikosi. 1797 m. Napoleonas galu
Tai
jau
nebepasitarnauja
žmo
Toliau jis rašo, kad anti-semivynuogynai ir persikų sodai, o slėniuose raudonuoja mozaikom, kurių dugną sudaro auksinės plytelės, pa tinai dožų respubliką panaikino, Venecijos miestas su
tizmasyra „viena iš bjauriausių gaus artėjimui prie Kristaus, miestų stogai, pro kuriuos prasikiša šių laikinių dengtos stiklu. Didysis altorius turtingai išpuoštas jo dominijom atiteko austrams ir tik 1866 m. buvo pri
religinio netolerantiškumo pa kas yra mąstymo-fantazijos bažnyčių keturkampiai bokštai, paprastai dvigubai,tri- Donatello bareljefais ir skulptūromis. Šv. Antano kars jungtas prie jaunutės Italijos.
Autobusai visą ekskursiją atvežė ilgu 4 km tiltu
sireiškimų". Kun. Blum pasi maldos tikslas. O šio filmo šoki gubai aukštesni už pačias bažnyčias. Tai tipiškas Itali tas ir relikvijos yra išstatytos atskirose koplyčiose, pro
piktino Hymers ir jo parapi ruojančios scenos visai nustelbs jos modernių bažnyčių stilius. Verona (240,000 gyv.) kurias praslenka garbintojų minios. Visur bazilikoje per seklų lagūną iki laivų prieplaukos. Venecijoj jokių
jiečių išskyrimu Wassermano gale filmo tarp kitko duotą su pasižymi romėnų, viduramžių ir renesanso laikų pa gausu marmuro, statulų, paveikslų ir auksinių papuo automobilių ir net dviračių nėra. Yra tik laivai,
kaip žydo, visiškai ignoruojant, prasti atomazgą, jog Kristus statais. Centrinę Bra aikštę dominuoja 1 šimtm. Šimų. Didelį grožį sudaro jos grindys, išklotos iš spalvo laiveliai, gondolos ir pėstieji. Vandens keliu pristatomi
jog filmo režisierius Martin toms pagundoms nepasidavė. Ir romėnų statytas didžiausias amfiteatras. Jis iš lauko tų marmuro plokščių įvairiom formom ir raštais. Bet ir visoki reikmenys. Plačiu Giudecca kanalu atplaukęs
Scorsese yra italų kilmės katali dėl to krikščionys negali jo kiek apiręs, bet viduje pritaikytas masiniams kultū lankytojų milijonai per šimtmečius jas gerokai laivas visus išleido prie pat Dožų (Kunigaikščių) rūmų.
kas, o romano autorius Nikos praleisti p a t y l o m i s , arba riniams renginiams. Jame 25 tūkst. sėdimų vietų ir nudilino. Bazilikoj trūksta šviesos tuos meno turtus Nuo šiol čionykštė gidė perima vadovavimą iš
mūsiškės, nes toks esąs vietinių unijų reikalavimas^
Kazantzakis yra graikas or atsižvelgti vien į jo filmines bei gera akustika, tai labai tinka koncertams ir atviro oro tinkamai apžiūrėti.
„menines"
savybes.
todoksas. Kun. Blum rašo: „pro
operoms rengti. Aikštės pakrašty išlikusi aukšta siena
Bazilikos aikštėje išsirikiavę kioskai pardavinėja
(Bus daugiau)
testai besiremią šių kitų
a.j.z. kadaise saugojusi miestą nuo užpuolimų. Aikštėse ir devocionalijas ir kitokius suvenvrus. Šv. Antano garbei

PALIKAU PĖDAS
EUROPOJE

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 12 d.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

etiiitii^iiigi
VINCAS STANIŠKIS
Dalios ir Džiugo Staniškių
sūnus, baigęs Daytono universi
tete Science in Premedicine,
gavęs bakalaurą su Magna cum
Laude pažymėjimu, priimtas į
Ohio State university School of
Veterinary Medicine. Šioje
medicinos mokykloje jau antrus
metus veterinarijos mokslus
tęsia Jonas Alšėnas.

Vincas Staniškis

PROTESTO
DEMONSTRACIJA
Nuo liepos 10 d. Clevelando ir
apylinkių lietuviai nebegirdi
„Tėvynės garsų". Viešoji radijo
stotis WCPN 90.3 FM, net iš
anksto nepranešusi tautybių ra
dijo programų vedėjams apie
savo precedento neturintį
sprendimą, nutraukė dvylikos
tautybių, įskaitant ir lietuvių,
transliacijas, kurios buvo per
duodamos kiekvieną sekma
dienį. Kilo stipri reakcija ne tik
tautybių grupėse, bet ir ameri
kiečių visuomenėje. Netylėjo ir
oficialūs rinkti valdžios žmonės.
Ar tai gerų intencijų vedami, ar
pasinaudodami gera proga
pasimedžioti balsų ateinan
čiuose rinkimuose, niekas tikrai
pasakyti negali.
Skubiai buvo padaryta tauty
bių radijo sąjunga, pasipylė
„Plain Dealer" dienraštyje
straipsniai, vedamasis ir skai
tytojų pasisakymai laiškų sky
riuje, padarytos skriaudos
reikalas rado atgarsį tautybių
spaudoje, bažnyčių sakyklose;
buvo renkami peticijai parašai,
reikalaujant grąžinti tautybių
transliacijas į šią viešąją radijo
stoti. Veikiama visais galimais
frontais.
Liepos 31, sekmadienį, 1 vai.
p.p. Tautybių radijo sąjunga su
dabartiniu laikinai pirmininko
pareigas einančiu „Tėvynės
garsų" vedėju, pirmininku
Juozu Stempužiu surengė viešą
demonstraciją prie WCPN sto-.
ties pastato, netoli miesto cen
tro, Chester ir E. 30 gatvės. Keli
šimtai tautybių atstovų su tau
tinėmis vėliavomis, slovėnų
liaudies orkestras, britų „Bagpipers" ir keliolika plakatų,
skelbiančių: „Put on the air
golden songs of Lithuania",
„Jazz gives us blues", WCPN be
a grovver not a killer", atžygia
vo į stoties aikštę. Tarp slovakų,
ukrainiečių, vokiečių, čekų,
vengrų, slovėnų, lenkų soli
darumo, Vietnamo veteranų
grupių buvo ir nemažas būrys
lietuvių su didžiule trispalve.
Po trumpų įžanginių žodžių iš
Tautybių radijo sąjungos va
dovų ir svečių pristatymo,
kalbėjo sen. H. Metzenbaum,
pažadėdamas šiuo reikalu kal
bėti VVashingtone su National
Public Radio vadovybe. Kongre
so atstovė Mary Rose Oakar, ža
dėjo daryti visa. kad ši stoties

RE/MAX
REALTORS

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS
padaryta klaida būtų atitaisyta.
Kongreso narys De. E. Eckert
savo pareiškime stipriai pasi
sakė prieš tokį stoties spren
dimą, kuris ne tik įžeidžia
visuomenę, kuriai tarnauti ji
yra įpareigota, bet kad stotis
padarė labai trumparegišką
sprendimą prasilenkiant su vie
šu padorumu. Clevelando meras
G. V. Voinovich, nuoširdžiai dir
bantis su tautybėmis ir turintis
specialų savo kabineto narį
tautybėms, pasmerkė stoties
žiaurų sprendimą, panaikinant
tautybių transliacijas.
Demonstracijų pagrindinis
pranešėjas buvo slovėnų radijo
programos vedėjas Tony Petkovski. Tiek pranešėjas, tiek
kiti kalbėtojai, sugebėjo klau
sytojus įtikinti, kad šitokie sto
ties veiksmai kultūringoje
visuomenėje negali būti tole
ruojami. Nuotaikos pagautas
senatorius Metzenbaum i r
kongresmanė Oakar net pašoko
smagią polkutę. Demonstracija
buvo baiga visiems giedant
„God, bless America". Giesmei
vadovavo Lotynų Amerikos ra
dijo programos dainininkas
James Moore.
Visos trys didžiosios televizijos
stotys — TV 3, 5 ir 8 stropiai
nufilmavo šias demonstracijas
ir vakarinėse žinių laidose davė
įdomių, spalvingų momentų,
palyginti žymiai ilgesnių negu
paprastai duoda tokiems įvy
kiams.
Trumpu laiku suorganizuota
demonstracija laikytina pasi
sekusia. Ji pradėta punktualiai,
tęsėsi tiktai 45 minutes.
Nors demonstracija ir nepa
rodė tikrosios tautybių sąjūdžio
jėgos, sprendžiant šį nelemtą
stoties žingsnį, bet visuomenė
visomis viešosios m a s i n ė s
komunikacijos priemonėmis
buvo gerai informuota apie šios
visuomenės pinigais išlaikomos
stoties tikrąsias intencijas,
norint išjungti tautybių kul
tūrines, politines ir visuome
nines aspiracijas iš šio mozaiki
nio gyvenimo Clevelande.
Kol kas stotis demonstraty
viai laikosi savo padaryto spren
dimo teisėtumo ir į visas pašali
nes pastangas grąžinti tautybių
transliacijas į šią stotį sako
nereaguosianti, tvirtindama,
kad tokio pobūdžio tautybių
transliacijos nebebusiančios
grąžintos. Stotis siūlo kitokį
programų formatą anglų kalba,
kur būtų pristatyta tautybių
kultūrinės apraiškos ir 1.1. Tau
tybės tokiu pasiūlymu kol kas
nesančios suinteresuotos. Bend
rai, šis tautybes įžeidžiantis
smūgis bus dar ilgai jaučiamas,
nežiūrint, koks bus padarytas
g a l u t i n i s s p r e n d i m a s šiuo
reikalu. Tautybių radijo vado
vai ir visuomenė nepriims
tokios stoties sprendimo, kur jie
nebus traktuojami kaip lygiatei
siai šio krašto piliečiai.
Jau mėnuo kaip nutilo „Tėvy
nės garsai". Laukiama teisingo
sprendimo, kokį norėtų matyti
visos tautinės grupės. Cleve
lande yra apie 10 radijo stočių,
transliuojančių tautybių pro
gramas įvairiu laiku ir įvai
riomis s a v a i t ė s d i e n o m i s .
Spauda rašo, kad trys AM radi
jo stotys sutinkančios priimti
tautinių grupių transliacijas.
Bet Čia pažeista tautybių am
bicija, transliacijų laikas ir jo
aukšta kaina komplikuoja šios
sujauktos padėties sprendimą.
Suorganizuota tautybių radijo
sąjunga, t u r ė d a m a s t i p r ų
visuomenės atstovų užnugarį ir
klausvtoiu Dritarimą, tikisi Šią

361-5950

m Ims. KOMPIUTERIŲ
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus

636-6109

J. BACEVIČIUS
BELL.-BACE REALTORS
INCOME TAX - INSURANCE
6529 S. KE0ZIE
T7»-2233

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią įstaigą, prašome
paminėti, kad esate arba,norite būti
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai.

A. Bielinienėir D. Mačienė po skautininku jžodžio įsijungia į Clevelando skautininkių ratą.
Iš k.: s. D. Vodopalienė, ^ s . A. Bielinienė, p< D Mačienė, s. O. Šilėnienė, v.s. M. Barniškaitė
ir s. A. Miškinienė.
Nuotr. V. Bacevičiaus

problemą išspręsti palankia
kryptimi. „Tėvynės garsai" su
Juozu Stempužiu išgyvens šią
lietuviškųjų transliacijų krizę,
ir lietuviškas žodis, muzika,
K. BARONAS
daina ir giesmė vėl grįš oro ban
gomis į lietuvių klausytojų audi
Mūsų korespondentas Europoje
toriją, jei ne iš WCPN stoties,
tai kita banga ir kitu laiku.
Frankfurto stadione buvo pra Dannenbergą iš „lietuviško"
V. Rociūnas vestas Vakarų Vokietijos Pinnebergo — 67.20 m, trišuolio
lengvosios atletikos pirmeny laimėtoją Knobę — 17.31 m bei
A.tA.
bės, kartu išaiškinant kandida naują Vokietijos rekordą 110 m
VLADAS KNISTAUTAS
tus į olimpinę rinktinę. Tuo kliūtiniame 13.5 sek. 200 m
pačiu metu, žiūrovai buvo per bėgime antras buvo lietuviška
Liepos 12 d., sulaukęs 74 metų keliami anapus Atlanto (varžy pavarde Dobeleit, parodęs 20.9
amžiaus, Clevelande mirė bos buvo rodomos televizijoje), sek.
Vladas Knistautas, palikes rodant lengvosios atletikos
Antrą pirmenybių dieną stip
giliame liūdesyje žmoną
pirmenybes Dėdės Šamo žemėje. rokas lietus neleido sportinin
Salomėją, dukrą Gražiną
Greičiausiai vokiečių kilmės kams kovoti kaip normaliose
Kudukienę ir sūnų Antaną su
pranešėjas M. Wett anglišku ak sąlygose, tad ir pasekmės buvo
šeimomis
ir
penkiais
centu į padanges kėlė amerikie žymiai blogesnės. Moterų pusėje
vaikaičiais.
čių pasiektas pasekmes kartu gražių prošvaisčių nematyti.
Velionio gyvenimo kelias pažymėdamas, kad šiemetinė Gal reikėtų atžymėti šuolį į
vingiavosi per Europos, Aust JAV lengvosios atletikos rinkti aukštį H. Radeckos 1,97 m bei
ralijos ir Šiaurės Amerikos kon nė bus viena stipriausių.
100 m Zaskievič kliūtinį 12.87
tinentus. Gimė Anykščiuose.
Tikrai, nes Indianapolyje juo sek.
Kurį laiką gyveno Estijoje, bet dosios rasės atstovai parodė
Tomis pačiomis dienomis
grįžęs į nepriklausomą Lietuvą, labai aukštą bėgimų ir šuolių Karlsruheje vyko plaukimo
baigęs penkias gimnazijos kla klasę, kadangi JAV, bazuodama pirmenybės. Daugumas plauki
ses, įstojo į Lietuvos karo avia savo valstybės atstovavimą tik kų buvo labai geroje formoje. Ir
ciją ir ją baigė gaudamas lakūno keturiais sportininkais (100, taip, pasaulio meisteris M. Gros
puskarininkio laipsnį. Gyven 200,4x100 m ir šuolis į tolį) gali peteliške atplaukė beveik pa
damas Kaune, 1940 metais vedė laimėti net 9 aukso medalius. saulio rekordu, R. Henkel iš
Salomėją Šeporaitytę, taip pat Jais yra K. Lewis, J. Joyner — Koelno 1500 m nuotolyje parodė
baigusią Šaulių sąjungos avia Kersse (šuolis į tolį, septinkovė). geriausią šiemetinę pasaulio
cijos kursus ir turinčią civilinės M. Decker — Slaney (1500 m ir pasekmę — 15 min. 6.2 sek. Mo
aviacijos lakūnės laipsnį.
3000 m), F. Joyner - 100 ir 200 terų pusėj horizonte sužibo nau
Vladas, įstojęs, j savisaugos m. Be to, absoliuti pasaulinė ja „žvaigžde" 15-metė Stefanija
dalinius ir atlikęs specialius ap klasė yra E. Moses, H. Reynolds Ortwig, laimėdama laisvu sti
mokymus, buvo pakeltas į lei ir trišuolininkas pavardės liumi 200, 400 ir 800 m plauki
tenanto laipsnį. 1944 m. karas nespėjau užsirašyti).
mus. Deja, tarptautinėje plot
šeimą nubloškė į Vokietiją, iš
Komentatorius pažymėjo, kad mėje jos pasekmės yra dar
kur 1949 metais tolimesnis emi šie pasauliniai rezultatai tai silpnos.
gracijos kelias nuvedė į Aust „sportinės piniginės paramos"
Į Daviso taurės varžybas vėl
raliją. 1960 metais atvyko į pasekmės, duodant 29 lengva sugrįžo JAV, įveikdamos Ar
Clevelandą ir čia su žmona stip atlečiams po 14 tūkst. dol., su gentiną. Kitos pasekmės: Lat
riai įsijungė į lietuvišką veiklą. teikiant jiems ilgesnių ir ge vijos Jūrmaloje Sov. Sąj.
Vladas 10 metų vadovavo LKV resnių treniruočių galimybes nugalėjo Olandiją, Austrija
Ramovės skyriui Clevelande ir (laikinas pasiliuosavimas iš dar įveikė D. Britaniją. Gruodžio
buvo išrinktas to skyriaus gar bo).
mėn. Gioteborge Daviso taurės
bės nariu. Reiškėsi ir LB
baigmėje
susitiks Švedija ir
Tiesa, kas vokiečių žiūrovams
apylinkės darbuose. Nuo 1983
Vakarų
Vokietija.
krito į akis — tai bėgikų keista,
m., pablogėjus arterijų sklerozės
Liepos mėn. 24 d. Vokietijoje
karnavališka apranga. Atrodo
ligai, Vladui buvo amputuota
pradėtos
aukštosios futbolo
ją F. Joyner numato plačiai
koja ir jis pasitraukė iš visuome
propaguoti moterų puošmenų lygos pirmenybės. Laikraščių
ninių darbų.
sporto sk. redaktoriai jau iš
įmonėse.
Liepos 14 dienos vakare JokūO ką vokiečiai galvoja apie anksto į meisterio kėdę „įso
bauskų laidojimo namuose,
JAV pirmenybes? Čia vėl dino"' Miuncheno Bayern,
dalyvaujant daug artimųjų,
komentatorius Vokietijoje Bremeno Werder, FVB Stuttdraugų ir darbo bendradarbių,
kreipėsi į 200 m bėgimo laimė garto bei FC Koelno vienuoligražiai atsisveikinta su velio
toją, klausdamas jos nuomonės kes. Apleisti „Bundeslygą"
niu. Oriai atsisveikinimą prave
apie 100 m pasaulinį moterų turėtų „naujokai" FC St. Pauli,
dė Juozas Stempužis, pateik
rekordą. Vokietė pareiškė, kad Kicker S t u t t g a r t ir gal
damas svarbesniuosius jo nueito
tai fantastinis laikas, tačiau Mannheimas.
gyvenimo kelio momentus.
Rinktinės treneris F. Beckenamerikietė turėtų tai įrodyti
Šermenų maldas ir pamokslą
Europos stadione, pasiekdama baueris vėl įsivėlė į meilės is
pasakė prel. Aleksandras
toriją. Prieš 12 metų persi sky
bent 10.6' sek. laiką.
Goldikovskis. Po „Marija Mari
Vokiečių lygis, palyginus su ręs su žmona, jis Austrijoje
ja" giesmės atsisveikinimo žo
pereitų metų pasaulinėm gyveno su blondine bavare.
džius ir užuojautas pareiškė
pirmenybėm Romoje (prisimenu Dabar ją paliko, pareikšdamas,
LKV Ramovės C.V. pirm. An
V. Trumpos „Akiračiuose" pa kad numato vesti Vokietijos fut
tanas J o n a i t i s , Clevelando
reikštą nusistebėjimą — Vaka bolo sąjungos sekretorę. Ji jau
Ramovės pirm. Vytautas Janušrų Vokietija tik trys medaliai) persikėlė į Beckenbauerio na
kis, LB apylinkės pirm. Vytau
gerokai pakilo, pasiekiant mus. Deja, Beckenbauerio žmo
tas Brizgys, Giedros korp! Viole
varžybose neblogų pasekmių. na atsisakė duoti persiskyrimą.
ta Žilionytė-Leger, draugų —
Be abejo, į pirmą vietų statau
Edvardas Stepas ir birutiečių
400 m kliūtinio bėgimo laimė
vardu Jadvyga Budrienė. Liūd
toją H. Šmitą ir jo šiemet pasiek
nai nuskambėjo „Lietuva bran
tą Europoje geriausią laiką —
TRŪKSTA ELEKTROS
gi"48.23 sek. (jis bus kietas riešu
Po laidotuvių apeigų Dievo tas Mosesui), disko metiką
Esant dideliems karščiams
Motinos šventovėje, kur šv. Mi
Chicagoje,
vėsinimui panau
šias aukojo Knistautų šeimos
draugas vysk. Aleksandras
Po korespondencijomis iš Cle dojama tiek elektros, kad Edi
Quinn, koncelebruojantprel. A. velando A.B. pasirašo ne son Commonwealth bendrovė
A. Goldikovskiui ir kun. J. Aurelija Balašaitienė. Kas nebeįstengia visus patenkinti
Kidykui, S.J., liepos 15 d. pasirašo inicialais ar slapy ir nutraukė elektros teikimą
amžinam poilsiui palydėtas į vardžiu, žinoma redakcijai. savo didžiausiems 98 vartoto
Visų Sielų kapines. Ilsėkis Reikia ir teirautis redakcijoje. jams — fabrikams. Tačiau
ramybėje!
Redakcija išduos pavardes, jei netrukus ir vėl fabrikams pra
dėjo teikti elektrą.
V. R. tai liečia asmenis.

For sale Lithuanian Bakery & small
Sub-Shop-Deli 7 rm. house attached.
Mušt sell due to ill heaith.
Brockton, Mass.
508-588-1999

SPORTINIS GYVENIMAS

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai (kainuojame 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

BUDRAITIS REALTY
6600 S. Pulaski
767-0600

9§9|
O LSI C K A CO., REALTORS
1180 Stato Straet
Lemont. Illinois 60439
(312) 257-7100

Netoli 1-55, istoriniam Lemonte
puikus 2 a. namas ąžuolyne. Pagr.
miegamasis turi ,,whirpool" vonią ir
salonėlį. Viskas aukštos kokybės. Tik
219,000.
Naujai išdekoruotas 3 mieg., 1 %
prausyklos „split-level" namas
Lemonte. Naujas centrai, šaldymas,
šild. sistema ir indų plovimo mašina.
Ekstra kamb. šalia šeimos kamb. gali
būti panaudotas kaip 4-tas mieg. ar
ba raštinė. Puikus pirkinys. Už
95,900.
'
Parduodamas 4 bt. namas New
Buffalo, M l . Neša nuomos $800
per mėn. Prašoma $59,000 arba
priimtinas pasiūlymas. Skambin
ti 312-839-1784.
Ieškau automobiliui garažo. 71
Richmond apylinkėje.
778-6916

Reikia vieno ir 2-jų butų namų. Jei
norite p a r d u o t i , skambinkite
778-6916. Brokeris P. Žumbakis.

FOR RENT
.

_

Išnuomojamas butas Marquette
Parko apyl. 6 kamb. 2 a. su
kilimais ir šiluma. Suaugusiems.
Tel. 434-9369.
FOR SALE
Parduodami Įvairūs tautiniai
drabužiai Lietuvoje dailininkų aus
t i . Teirautis vakarais, t e l .
687-8874.

OMfc,

KMIECIK REALTORS
7922 S. PULASKI RD

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

Parduodamas namas prie 71 ir
Sacramento; 1 Vz aukšto, įrengtas
rūsys, 2 auto. garažas. Švarus.
Skambinti Indrei 537-7949 arba
541-3702.

No. 232 — 12 butų mūras Bridgeporto
viduryje; 2 ir 1 mieg. butai Atskiras
šildymas; ištisas rūsys; puikiai išlaikytas;
neš didelę nuomą. 31 & Kedzie. Skambin
kite dabar!
No. 248 — viduryj* Brlghton! 3 butų
gražuolis! 2 mieg. kamb. pirmame ir antra
me aukšte; 1 mieg. „related living" apt;
atskiras šildymas; moderni virtuvė; 2 auto
garažas su automatišku atidarymu; aluminio „trim". Labai švarus, daug priedų. 46
& Sacramento. Skubėkite!
No. 254 — 71 & Pulaski naujas 3 butų
namas: 3 mieg. kamb. ir 1 Vį prausyklos pir
mam ir antram aukšte; 2 mieg, kmb. pus
rūsio bute; atskiras karštas vanduo; 2Vi
auto. garažas. Puikiai išlaikytas, nepapras
tai švarus. Skubėkite! Skambinkite dabar!
No. 267-84 * Karlov 7Vį kamb aštuon
kampis mūras: 58 pėdų ilgumo; 4 didel
mieg.; didžiulė virtuvė; ..dinette ir valg.
kamb ; išdažytas rūsys; 2 auto garažas:
nauja šildymo sistema, naujas stogas ir
eiektra. Tobulai švarus, puikiai išlaikytas.
Skubėkite!
AR NORITE PARDUOTI'
Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu
Mūsų pardavėjai
sėkmingai jums patarnaus Mes jums
galime padėti, nes daugiau stengiamės
Namo (vertinimui skambinkite skubiai —
dabar

O BRIEN FAMILY REALTY
Tel. — 434-7100

POPULAR
LITHUANIAN
RECIPES
Nauja devintoji laida
Suredagavo
Juzė Daužvardienė
Šiomis dienomis „Draugo"
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo
knygos.
Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms.
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos
su lietuvišku maistu ir virimu.
Šios knygos susidomėjimas ir
pasisekimas tarp lietuvių ir
kitataučių visuomet buvo
didelis.
Kaina su persiuntimu $6.50
Illinois gyventojai moka $6.94
Užsakymus siųsti;
DRAUGAS,
4545 W. 83rd St.,
Chlcago, IL 80629

MISCELLANEOUS

A

VILIMAS
MO V I N G

Tel. 376-1882 ar 376-5996
10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
Das mus.
FRANK ZAPOUS
3208V2 West 95th Stret
Tel. — GA 4-8654

Fox Remodeling & Construction
Maži pataisymai. Dekoravimas. Pilnas
temontas. Įkainojimas veltui Skam
binti: John Lapė 254-3338.

ELEKTROS
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Tunu Chtcagos miesto leidimą Dirbu ir
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

sia; „Kada istorijoj laisvi valstiečiai ėjo į baudžiavą, nesipriešino jos įvedimui?" Toliau rašo:
,,Susiformavo didžiausia so
cialinė nelygybė, k u r vieni tapo
beteisiais „sraigteliais", kiti ab
soliutūs
valdovai,
besi
naudojantys valstybės turtais,
net manipoliuojantys kitų
žmonių likimais. Nuolankus
tarnas, tremtinys arba lavonas,
štai ir visos Stalino epochos
alternatyvos, k u r i a s galėjo pa
s i r i n k t i L i e t u v o s valstietis
p o k a r i o m e t a i s " . D a r pri
dedama, k a d „masinis trėmi
mas Lietuvoje vyko 1941 m., kai
banditizmo Lietuvoje d a r ne
buvo". V a r d a n istorijos kviečia
atitaisyti visus faktus, atimant
iš persitvarkymo priešininkų
galimybę k u r t i nostalgišką pra
eities vaizdą.

Hamiltono Tautinių šokių šventėje susibūrę buvę Weideno gimnazijos mokiniai. Iš kairės: Vida
Račiūnienė, Emanuelis Jarašūnas, Danutė Lukauskienė, Nijolė Bikulčienė, Silvija Aleksiūnienė,
Vacys Jocys ir Nijolė Baniukaitienė.
Nuotr. Romo Račiūno

VIENI PUOLA, KITI GINA
„Gerai tiems, kurie nebuvo
S t a l i n o lageriuose, nevaikščio
jo supūliavę, nušalusiomis ko
jomis ir rankomis, neišėjo iš pro
t o a r nenusižudė, patekę tiesiai
iš priešo koncentracijos lagerių
į tėvynės lagerius tik už tai, kad
buvo nelaisvėje". Tai žodžiai ne
kokio „didžiosios tėvynės išdavi
k o " , pabėgusio į V a k a r u s , akty
v a u s rezistento a r liaudį išnau
dojusio „buožės", o Čingizo Aitmatovo. gyvenančio k u r nors
Sovietų Sąjungoje. Jo straipsnis
apie Stalino ir jo sėbrų sadis
t i n i u s d a r b u s gegužės 4 d. pasi
rodė n e kokiame pogrindžio
leidinyje a r išeivijos spaudoje, o
Maskvos „Izvestijose". Stebina
ir t a s , k a d ji labai greitai išsi
vertė ir persispausdino „Gimta
sis k r a š t a s " 20 numeryje.
A i t m a t o v a s minėtu sakiniu
labai tiksliai apibūdina dau
gelio milijonu n e k a l t ų žmonių
k a n č i a s . Į j ų grandinę jungėsi
k a r o belaisviai, mokslininkai,
k u l t ū r i n i n k a i , į v a i r ū s pro,fesionalai, paprasti darbininkai.
Betgi jų t a r p e bene daugiausia
b u v o ū k i n i n k ų , nuoširdžiai
p r i s i r i š u s i ų p r i e ž e m ė s ir
sunkiai
dirbusių.
kad
u ž t i k r i n u s geresnį gyvenimą
ateinančioms kartoms. Straips
nio a u t o r i u s klausia: „Kodėl
juos, mūsų tėvus, išbuožino?"
Tuojau p a t s ir atsako: „Todėl,
k a d S t a l i n a s visus k a r t u už
g e r k l ė s laikytų. (...) Apvogė,
n u s k u r d i n o . į kalėjimus sukišo,
po S i b i r u s i š v a i k ė , iššaudė
p i r m u o s i u s tuos, kurie mokėjo
ū k i n i n k a u t i . (...* Kiek dėta
valdžios p a s t a n g ų , kad valstie
t i s neišsiaugintu viena avele a r
veršeliu daugiau, nes tai,
m a t o t e , pažeistų socializmo
principus".
Toliau Aitmanovas rašo: „Pri
s i m i n k i m e S t a l i n o įvykdytą
čečėnų, ingušų, kalmukų.

161 M I L I J O N A S
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B R O M U S VAŠKAITIS
K a u k a z o turkų. Krymo totorių
ir kt. t a u t ų naikinantį perkraustymą karo pabaigoje — net
ir po pusės amžiaus tebesitęsia
šių nelaimių šleifas". O ką gi jis
sako apie iki šiol sovietinio
režimo įkyriai reklamuojamą
pažangą? „Užtenka mūsų
kolūkių pasiekimus palyginti su
išsivysčiusių šalių žemės ūkiu ir
viskas stoja į savo vietą. (...)
Palyginkime, kaip greitai ir
galingai ekonomiškai pakilo
k a r ą pralaimėjusios Vokietija,
Suomija, Japonija, daug nelai
m i ų patyrusi Prancūzija. Tuo
t a r p u šalis nugalėtoja po šiai
dienai negali išbristi iš vis
didesnio atsilikimo pramonėje,
žemės ūkyje". Aitmatovo iš
vada: „Tik išpuikėlis, žiūrintis
į t a i iš aukšto, gali ieškoti Stali
nui pateisinimo".
Kita n u o m o n ė
Tame pačiame „Gimtojo kraš
t o " numeryje y r a perspaus
dintas ir L. Sevčiovos straipsnis,
tilpęs „Literaturnaja g a z e t a "
šių m e t ų 17 n u m e r y j e . J i
S t a l i n o režimo
tiesiogiai
nepuola. Daugiau filosofuoja
a p i e reformų r e i k a l i n g u m ą ,
komunistų partijos galių apri
bojimą. Ragina didžiąją dalį
valdžios funkcijų perduoti vi
suomenei, į ją įjungiant ir
nemarksistinės pasaulėžiūros
žmones, tikinčiuosius. Bet k a s
gi visa t a i atliks? K a s pariš
skambalą dar aštrius d a n t i s
t u r i n č i a m vilkui? Jos m a n y m u
„ t i k t a i bebaimiai žmonės gali
vykdyti rimtas ir gilias politines
reformas, o kokia kalba gali
būti apie bebaimiškumą, kai
pilietis nesi užtikrintas, jog už
atvirą nuomonės pareiškimą ne

persekios milicija, teismas, jo
neatleis iš darbo". Tuo aiškiai
pasakoma, kad dar yra nemažai
žmonių, kurie, paveikti ilgų
metų Stalino baisaus teroro ir
laisvėjimo vėjeliams pūstelėjus,
dar prisibijo viešai pasakyti, ką
jie galvoja. Į atvirą kovą su
fanatikais stalinistais išeina tik
drąsieji. Abiejų grupių polemika
bendro susižinojimo priemo
nėmis j a u senokai reiškiasi
sovietų imperijoj. Pamažu ji pra
deda atsiskleisti ir okupuotoje
Lietuvoje.
V a r t a n t paskutiniuosius nu
merius paaiškėja, kad aršiu
stalinistinės sistemos gynėju
yra ne koks eilinis žmogus, o is
torijos mokslų profesorius dr.
Juozas Jermalavičius. J i s 19
numeryje įžūliai puola Vilniaus
pedagoginio universiteto dės
tytoją Saulių Pečiulį dėl jo
straipsnyje „Akla praeities iliu
zija" keliamų Stalino blogybių.
(„Komjaunimo tiesa", N r . 76).
Oponentą kaltina nemokšiš
kumu, klasių kovos pokario Lie
tuvoje vienpusišku suvokimu, jo
žodžiais t a r i a n t , „buržuazinių
nacionalistų teroro toleravimu".
Prieš Jermalavičių ir kitus
stalinistus išėjo pats „Gimtasis
kraštas". J i s rašo: „Aršią klasių
kovą Lietuvoje galima suprasti
tik stalinizmo politinių klaidų
ir n u s i k a l t i m ų k o n t e k s t e .
Žinoma, Vakarų radijo balsai,
žadėdami greitą karą su SSRS,
smarkiai aštrino šią kovą, nes
nacionalistams teikė viltį nu
versti tarybų valdžia. Bet ar
išeiti į miškus neskatino prie
vartinė kolektyvizacijos per
spektyva, kuri daugeliui vals
tiečių asocijavosi su baudžiava.
Ekonomistas O. Lacis balandžio
16 d. „Izvestijose" stalinistinius
kolūkius palygino su baudžia
va". „Gimtasis k r a š t a s " klau-
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Chicagos apylinkių regionali
niam susisiekimui pagerinti fe
d e r a l i n ė vyriausybė paskyrė
161 mil. dolerių.
90,000 D O L .
KOMPENSACIJOS

* $

K e t u r i Chicagos policijos tar
nautojai buvo miestui iškėlę
ieškinį, kaltindami, kad jie buvo
pažeminti politiniais ir rasiniais
s u m e t i m a i s , nes y r a baltieji.
Reikalavo 2.5 mil. dol. kom
pensacijos. Teismas nusprendė,
k a d Daniel O'Sullivan turi
g a u t i 30,000 dol., o Russell
L u c h t e n b e r g - 60,000 dol. Kiti
d u buvo palikti b e kompensa
cijos.
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Mutual FederaI
Savings and Loan
2212 WEST CERMAK ROA0 CHICAGO. ILL
PtUr Kazanautkat. Prta.
Tai.: 847-7747
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Dera pridėti, j o g Jermala
vičius d a n t į griežia ir dėl
Pečiulio tvirtinimo, kad buvo
m a s i n i a i į s t a t y m a m s nenu
sižengusių žmonių trėmimai į
Sibirą, k a d buvo smukdoma lie
tuvių civilizacija, k a d kolekty
vizacija siejama su baudžiavos
įvedimu. J i s užsirūstinęs taria:
„Keista, kad šito nepastebėjo ir
,Gimtojo krašto' žurnalistai,
paskutiniajame
laikraščio
numeryje s u pasigardžiavimu
atpasakoję rėksmingiausius
straipsnio t v i r t i n i m u s " .
P e č i u l į g i n a ir s k a i t y t o j a i
Laiškų skyriuje dvidešimtame
numeryje atsirado net penki.
Anot L i u t k a u s , „liūdniausia J.
J e r m a l a v i č i a u s straipsnyje tai,
kad jo teigimai nuskamba nebe
kaip viešumos sąlygota moksli
nė studija, o virsta politinio po
būdžio kaltinimais oponentui".
Vilniškis Mačiulis stebisi, jog
Jermalavičius vėl bruka skaity
tojui nuvalkiotą teigimą, kad
nekaltai nukentėję žmonės su
darė tik nežymią išvežtųjų dalį.
„Ar derėjo profesoriui galvoti,
kad skaitytojai y r a naivūs, ar
ba kad d a u g "kartų pakartota

pusiau tiesa taps tikra tiesa,
Bergždžias darbas ginti vakarykštės dienos galvoseną", sako
Mačiulis.
Kęstutis Žičkus pastebi, j o g
„stalinistinės psichologijos ne
galima įveikti, naudojant tuos
pačius stalinistinius metodus.
Būtų malonu, jei tai suprastų ir
provincialiniai ideologinės
nekaltybės saugotojai". J į ste
bina Jermalavičiaus tvirti
nimas, kad „liaudis pati lėmė
savo likimą". Išeitų, jog ji pati
užsikrovė s a u prievartinę ko
lektyvizaciją, badą, m a s i n e s
represijas, lagerius.
J u l i u s Būtėnas, p r i t a r d a m a s
estų pasiūlymui reabilituoti
visus neteisėtai kentėjusius, pa
šaipiai taria: „J. Jermalavičius
1941 m. d a r gulėjo lopšyje, ne
didelis buvo ir 1951 m., kai vyko
paskutiniai deportavimai". J a m
į pagalbą galėtų ateiti archy
v i n i a i d o k u m e n t a i ir gyvi
liudininkai.
Alytiškė Laima Stankevičiū
tė rašo: „Prof. dr. J . J e r m a l a 
vičius gina, tegul ir netiesiogiai,
Stalino represijas ir šmeižtu
kaltina tuos, kurie pirmieji pra
bilo apie Stalino represijų netei
singumą Lietuvoje. (...) B e t
p e r s i t v a r k y m u Lietuvoje a š
tikiu todėl, kad y r a dorų, sąži
ningų ir principingų žmonių,
kurie pradėjo pokalbį apie Lie
tuvos istorijos puslapius Stalino
valdymo metais". Laišką bai
gia: „Tikiu ateis laikas, kai b u s
peržiūrėta kaip, kokius teigim u : ginant, buvo t a m p a m a
mokslo l-andidatais, daktarais".

DRAUGAS, p e n k t a d i e n i s , 1988 m. rugpjūčio m ė n . 12 d.

N e p a p r a t a i džiugu, k a d vis
daugiau atsiranda taurių
patriotų, drąsiai ginančių tiesą,
ž i a u r i a i p o Stalino r e ž i m o
nukentėjusius ir okupuotos Lie
tuvos reikalus. Kartu skaudu ir
liūdna, kad į viešumą vis d a r
drįsta išnirti ir buvę mūsų tau
tos ir valstybės duobkasiai.
Nors tiesos mylėtojų ir gėdina
mi, jie vis t i e k dar ryžtasi baltą
vadinti juodu, ginti, o n e pa
smerkti tuos, kurie prisidėjo

Pradedant 1983 m. sausio 23 d. kas š**tadi«nį
10:10 v.v. iki 12 v.v. vidurnakčio
par WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM

prie mūsų t a u t o s į s t ū m i m o \
bene baisiausią istorijoj t r a g e 
diją. Jie sarkastiškai juokiasi i š
savųjų brolių, ėjusių b a i s i a i s
golgotos keliais, šaiposi iš j a u n ų
vyrų, t ė v y n ė s l a u k u o s e b e i
miškuose praliejusių kraują. J i e
praradę sąžinę, žmogiškumą,
tautinius j a u s m u s , moralę ir to
liau daro viską, k a d h u m a n i š 
kumo linkme pradėjęs s u k t i s is
torijos r a t a s būtų s u l a i k y t a s ,
kad įie ir toliau įvairiais b ū d a i s

A.tA.
LIUDAS MONTRIMAS
Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad po ilgos ir
sunkios ligos, sulaukęs 84 m. amžiaus, mirė š.m rugpjūčio
10 d. 4 vai. p.p. tik atvažiavęs j Victory Lakęs priežiūros
ligoninę, Lindenhurst, IL.
Velionis gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Nevarėnų
valsčiuje. Waukegane išgyveno 37 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Joana, sesuo Stefani
ja Akavickienė, brolis Rapolas su žmona Marija — Waukegane
ir sesuo Liuda Rimdzevičienė su šeima — Klaipėdoje. JAVbėse: sūnėnas Rapoliukas Montrimas, žmona Jean ir šeima;
dukterėčios: Vida Kosmonienė su vyru Robertu ir šeima, Aldo
na Montrimaitė, Zita Širkienė su vyru Julium ir Elena
Skališienė su vyru Eduardu.
Kūnas bus pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 12 d. nuo
4 iki 8 v.v. Petroshus koplyčioje, 315 lOth St., North Chicago,
IL.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 13 d. Iš koplyčios
8:30 v. ryto velionis bus atlydėtas į Šv. Baltramiejaus
bažnyčią, 8th & Lincoln, Waukegan, IL., kurioje 9 v. ryto bus
atlaikytos gedulingos pamaldos už jo sielą. Po pamaldų velio
nis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines Čikagoje.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome
aukoti: Lithuanian Catholic Religious Aid, 351 Highland
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207-1922.
Nuliūdę: žmona ir gimines.
Laidotuvių dir. Ed. Petroshus, tel. 312-473-3966.

GAIDAS—DAIMID
E U D E I K IS
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
P A T A R N A U J A IR C H I C A G O S P R I E M I E S Č I U O S E
4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852

Žemė L

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — 927-1741-1

„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui'
lietuvių bei anglų kalbomis
svaHcata - matarų

Labanaktis,

galėtų terorizuoti padorius
žmones, patys jausdamiesi labai
galingais. Betgi Maironio žo
džiais t a r i a n t , „nebeužtvenksi
upės bėgimo, norint s a u eitų j i
p a m a ž u , n e b s u l a i k y s i naujo
kilimo, nors jį p a s v e i k i n t tau i r
baisu".
Iki šiol t a u t o s a t s k a l ū n u s
k a l t i n a pavieniai žmonės. B e t
anksčiau a r vėliau a t e i s laikas,
kad jie bus pasmerkti ir istorijos
teismo.

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonas — 523-0440

vaikučiai

„Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams'
10 v.v. iki 10:10 v.v.
Alfianca Communications, Inc.
408 South Oak Park Avanus, Oak Park. IL 30302
tai. nr. 848-8930

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

PASAUUO LIETUVIŲ CENTRAS
Lietuvių misijos centras, Inc.
Suprasdami Pasaulio Lietuvių centro steigimo darbus sekan
tys, paskutiniu laiku, pritarė šiomis aukomis:
$1000 Bakaitis, A. R. ir Jūra; Bertašius. Ona; Briedis, Stasys
ir Elena; Buivydas, Vincas ir Viltis; Damas, Jurgis; Dirvonis, Riman
tas ir Danutė; Fielding, Onutė ir Rene; Giedraitis, Elena ir dr.
Domas, anūkės Rasos vardu; Jonušas, Algis ir Vida; Jurjonas,
Stasys ir dr Irena; Kasis, John ir Ina; Kazlauskas, Vitas ir Regina;
Keblinskas, Algirdas V.; Kotov, llijus ir Ona; Liaugaudas, Algiman
tas ir Danutė; Lithuanian American Republicans; Makštutis, J. I.;
Pečkaitis, Juozas; Petkus, Zenius ir Vanda; Petrutytė, D.; Puteikis,
Adelė; Ruibys, Adolfas ir dr. Alicija; Ruzgą, dr. Edward ir Dalia;
Salaguba, Kostas ir Ona; Stankus, Antanas ir Janina; Stankus,
Kostas ir Vida; Stropus, Vladas ir Aldona; Tamošiūnas, Algis ir
Rima, Utz. John ir Marytė; Vaitkus, Vytas ir Aldona; Valavičius,
Antanas ir Viktoria; Vilutis, Matt ir Philomene; Žemaitaitis, Riman
tas ir Danutė.
$500 Kochanauskas, Viktoras ir Dana; Kriščiūnas, Antanas;
Mazionytė, $na.
$250 Riškus, Anastasia.
$200 Grincevičius, Česlovas; Kotovienė, J.; Lietuvių Skaučių
Seserija; Musonis, Vytautas ir Genovaitė; Pabedinskas, Jonas ir
Irena; Pakeltis, Kazys.
$100 Barškėtis, E.; Bielskus, Mindaugas ir Aldona; Jasaitis,
Elena; Juzelskis, Antanas; Kazlauskas, Vidas.
$75 Butkus, Linda.
$50 Venk-Venckūnas, Aldona.
$25 Jokuba, Peter; Shatas, Romas ir Gertrūda.
$10 Kiukys, Vaclovas ir Adelheid; Razutis. Mykolas.
Aukas prašome siųsti; Lithuanian NH^slon Cantar, Inc.
P.O. Box 664, Umorrt, III. 60439.

TĖVAS IR SUNŪS
2 5 3 3 W e s t 7 1 S*t.. C h i c a g o
Telefonas — 476-2345
1410 So. 5 0 t h Av.. Cicero
Telefonas — 863-2108

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS
LACKAWICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700

BUTKUS - PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas - 652-1003
Sally

D o n a l d M., J r .

PRASIDĖJO MOKYTOJŲ
STUDIJŲ SAVAITĖ

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 12 d.
x Dr. Gražina Baliūnaitė-Austin šiais metais yra iš
rinkta New Jersey Society of
Periodontists prezidente. Šio
mėnesio pabaigoje ji atvyksta į
Chicagą ir dalyvaus American
Academy of Periodontology kon
ferencijoje.
x Žolinių šventė ateinantį
pirmadienį — Marijos dangun
ėmimas yra visiems katalikams
privaloma šventė. Joje reikia
išklausyti šv. Mišių. Parapijose
bus pritaikytas šv. Mišių laikas,
kad visiems būtų patogu savo
pareigas atlikti. Marijonų
koplyčioje šv. Mišios bus 12 vai.
x Dariaus ir Girėno Ameri
kos veteranų postas turės 55
metinį paminėjimą kpt. Dariaus
lt. Girėno tragišką lėktuvu skri
dimą iš Jungtinių Amerikos
Valstybių į Lietuvą. Minėjimo
iškilmės bus šį sekmadienį,
rugpjūčio 14 d., 2 vai. p.p. prie
paminklo, jų garbei pastatyto
6700 So. California Ave. Iškil
mėms vadovaus programos pir
mininkas Brute N'eberieza.

•Š6

x Muz. A n t a n a s ir Alvina
Giedraičiai neseniai grįžo iš
erdvios Bruno ir Lucille Shotų
vasarvietės ..Tankūs Miškai"
(North Wood), VVisconsin. Ten
tankūs miškai siekia dangų ir
tyras vanduo plaukia per nesu
skaičiuojamus ežerus. Nors
reikia daug valandų iš Chicagos
važiuojant į Shotų vasarvietę,
bet yra iš tolo matoma iškaba
..71 Street ir California Ave.".
Toliau kita iškaba rodo ,.Lithuanian Plaza". Nustebę jautėsi
arti savo namu Chieagoje.
Bronius ir Lucille Shotai yra
tikri Lietuvos patriotai. Bruno
buvo pirmos Tautinių šokiu.
šventės vadovas. Abu Shotai
mokė jaunimą lietuviškų šokių
ir dalyvavo kiekvienoje šokių
šventėje. Taip pat abu priklau
sė lietuviškiems chorams.
x J. V. Vizgirda, Aurora, IL,
nuoširdus „Draugo" rėmėjas,
pratęsė prenumeratą su visa
šimtine. J.V. Vizgirdai, mūsų
garbės prenumeratorių, taria
me nuoširdų ačiū.
x J a d v y g a Kanapė, Coral
Springs, FL. grąžino laimėjimų
šakneles su 30 dol. auka. Labai
dėkojame.
x Vladas ir Dalia Butėnai,
\Vashington, D.C, A. Adomai
tis, Manchester, Conn., Albina
Lipčienė, Putnm, Conn., K.
Paškonis, Eastlake. Ohio, Felik
sas Valaitis, Chicago, 111.,
kiekvienas atsiuntė po 20 dol.
auką ir grąžino laimėjimų šak
neles. Nuoširdus ačiū.
x J o n a s Rimkūnas, New
Buffalo, MI, Vacius Prižgintas.
Los Angeles, CA, Zenonas Kra
s a u s k a s , Chicago. IL. K.
Dičiūnas, Parlano, TX. V.A.
Mažeika. Deei field Beach, FL,
K. Kulys, Allendale, N.J.,
Joseph Bardauskas, New Buf
falo, MI, Ada Skučas, West
Palm Beach. FL. E. Meškau
skas, Chicago, IL, grąžino lai
mėjimų šakneles su 15 dol.
auka. Labai dėkojame.
x Albinas Kurkulis, akcijų
brokeris, dirbąs su Rodman &
Renshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916.
(sk)

JUOZAS MASILIONIS

x Kun. dr. Antano Paškaus
nauja knyga „Evoliucija ir
krikščionybė" jau atspausdinta.
Išleido Į Laisvę fondas lietuviš
kai kultūrai ugdyti ir netrukus
knygą išsiuntinės savo pre
numeratoriams. Knygą bus
galima gauti ir „Drauge".
x Kostas Ostrauskas skai
tys paskaitą „Žodžiai, žodžiai,
žodžiai" Santaros-Šviesos su
važiavime rugsėjo 8-11 d. Tabor
Farmoj, Sodus, Mich.
x Vaikų namelių Montessori mokyklos sugrįžtantiems
pamokos prasidės rugsėjo 7 d.,
trečiadienį, nuo 9 vai. iki 12 vai.
Naujai užsiregistravusieji pa
mokas pradės lankyti rugsėjo 12
d., pirmadienį, nuo 9 iki 12 vai.
Visi vaikus turi užregistruoti
iki rugsėjo 1 d. Smulkesnių
informacijų susižinojimui skam
binti tel. 476-4999.
x Čiurlionio galerijoje iš
statyta grupinė lietuvių daili
ninkų paroda vasaros svečiams,
lankantiems Jaunimo centrą.
Parodoj
dalyvauja
dail.
Magdalena Stankūnienė, Pra
nas Gailius, Eugenijus Budrys,
Veronika Švabienė, Algimantas
Kezys, Žibuntas Mikšys. Parodą
lankyti galima susitarus su Jau
nimo centro vadovybe, atidary
ta sekmadieniais po 10 vai. pa
maldų. Šį sekmadienį 11 v. r.
bus neoficialus parodos ati
darymas. Kviečiame visuo
menę, ypač svečius iš Lietuvos.
Parodą suorganizavo ir ja rūpi
nasi Algimantas Kezys.
x Algirdas Lizdas iš Oma
ha, Nebraska, pratęsė prenume
ratą su visa šimtine. A. Lizdą
skelbiame garbės prenumera
torium, o už rėmimą savos spau
dos labai dėkojame.
x Regina Geobel, Livonia,
Mich., pratęsė ,, D r a u g o "
prenumeratą su visa šimtine. R.
Geobel įrašome į garbės
prenumeratorių sąrašą, o už
auką labai dėkojame.
x V. ir B. BUdušai, Mont
gomery, 111., Valerija Šimkus,
Chicago, 111., grąžino laimėjimų
šakneles, pridėjo po 20 dol. auką
ir palinkėjo geros sėkmės.
Nuoširdus ačiū už viską.
x Dr. V. Palčiauskas, Fullerton, Cal., mūsų garbės prenu
meratorius, rėmėjas, pratęs
damas prenumeratą atsiuntė ir
25 dol. auką. Nuoširdus ačiū.
x I. Ancerys, Porter, Ind., R.
Jauniškis, Fort SaConga, N.Y.,
M. Strungys, Kazys Rimas, Chi
cago, 111., grąžino laimėjimų
šakneles su 15 dol. auka.
Nuoširdus ačiū.
x Pirksiu 4 b u t ų mūrinį
namą tiesiai iš savininko.
Skambinti 4366281.
(sk)

x Dr. Kastytis J u č a s , der
matologas (tel. 925-2670) veda
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadienį 7
vai. ryto. Šį šeštadienį, rugpjū
čio 13 d., dr. Runa Ravanam
kalbės apie diabetą-cukraus
x Greit p a r d u o d u vienos ir ligądviejų šeimų namus Chieagoje
(sk)
ir apylinkėse. Skambinkite
x Ateitininkų namų geguži
R E MAX F I R S T , R i m a s nės maisto paruošimu rūpinasi
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba ponios Birutė Navickienė ir
636-6169.
Aldona Šoliūnienė su talkinin
(sk) kėmis. Gegužinė įvyks rugpjū
x Art Institute of Chicago čio 21 d. 12 vai. namų sode.
(sk)
muziejaus krautuvė ieško tarnautojų-pardavėjų ir krautuvės
x Del karščių a t š a u k i a m a
vedėjo pavaduotojo. Resume Lietuvos Dukterų dr-jos ge
siųsti: Blenda Chinn, Art In gužinė turėjusi įvykti sekma
stitute of Chicago, Michigan dienį, rugpjūčio 14 d. Marquette
at Adams, Chicago, IL 60603 Parke.
(sk)
(sk)

Lietuvių Kultūros kongrese Toronte minia. Plieky sėdi iš kaires: Vyt. Kamantus. G Kamantiniu;,
dr. A. Statkevičius, PLB Kultūros kom. pirm. M. Lenkauskiene, dr. E. Lt-nkauaka^ ir Kanados
LB pirm. Vyt. Bireta.
Nuotr. St. D a b k a u s

CHICAG0JE IR APYLINKĖSE
LIETUVIŲ TAUTINIŲ
NAMŲ Š V E N T Ė
Lietuvių Tautiniai namai,
esantieji Chieagoje, rugsėjo 17
d., šeštadienį, m i n ė s savo
dvidešimtmetį. Ta proga bus
rengiamas banketas su menine
programa, muzika ir visais
paįvairinimais. Vakaro pro
gramoje sutiko dalyvauti aktorė
Zita Kevalatytė-Visockienė. Ji
dalyvius gal nukels į praeitį ir
daugelis galės prisiminti kultū
rines popietes, kurias Tautinių
namų prieglobstyje, taip senti
mentaliai ji pravesdavo. Iš tų
kultūrinių popiečių išsivystė po
puliarios Jaunimo centro vaka
ronės.
Patys Tautiniai namai įsteig
ti tik 1971 m., šiemet bus mi
nima Tautinių namų organiza
cijos dvidešimtmetis. Tautinių
namų organizacija nėra joks
Tautinės sąjungos padalinys.
Tai yra visiškai savaiminga
gamzacija,
kurios eilėse galėjo įsijungti
įvairių pažiūrų žmonės. Buvo
norima galimai plačiau apjungti
lietuvišką visuomenę. Tačiau
praktiškai Lietuvių Tautinių
namų branduolį sudaro tautinės
krypties žmonės. Viskas vyko
tvarkingai, taip sakant, pir
miau vestuvės, o tik paskui
krikštynos. Ta Tautinių namų
organizacija sutelkė kapitalą, o
jau sutelkus pradinį kapitalą
buvo pradėta dairytis tinkamų
pastatų. Pagaliau buvo rastas
dabartinis pastatas. Apžiūrėjus
buvo nutarta pastatą pirkti, ži
noma, jis buvo reikalingas di
delio pertvarkymo. Atsirado
tokių tautiečių, kurie aukojo
savo vakarus, savaitgalius ir
net atostogas. Tokiu talkos
būdu daug darbų buvo atlikta.
Taip pat buvo tokių, kurie davė
beprocentines paskolas. Tai
buvo daugelio žmonių darbas.
Dabar trumpai susipažinki
me, kokiu būdu ir kokiomis
aplinkybėmis ta Lietuvių Tau
tinių namų organizacija pradėjo
savo veiklą. „Veikiantieji lietu
viškieji centrai buvo tolokai nuo
didžiausios lietuviškos salos —
Marąuette Parko. Esamoji salė
prie parapijos bažnyčios vos
pajėgė patenkinti mokyklos ir
gausių bažnytinių organizacijų
poreikius. Pasaulietiškos lie
tuviškos organizacijos savo susi
rinkimus ar kitus renginius
turėjo daryti svetimoje aplinko
je ar glaustis amerikietiškoje
pastogėje. Susidariusi pradi
ninkų grupė: dr. Juozas Bart
kus, inž. Eugenijus Bartkus,
inž. Jonas Jurkūnas ir a.a. dr.
Juozas Dauparas 1967 m. kovo
12 d. Balio Pakšto salėje sukvie
tė pirmąjį Lietuvių Tautinių
namų susirinkimą (Lietuvių
Tautinių namų dešimtmetis)".
Pradėjus veiklą buvo išrinkta
taryba ir valdyba Pirmieji ir

daugiausiai darbo įd« j ^ buvo šie
valdybų nariai ir da'buotojai: J.
Jurkūnas, Br. Ka=ukaitis, M.
Valiukėnas, J. Andrašiunas, Z.
Visockienė. J. Zvynis ir daugelis
kitų darbuotojų Lietuvių Tautinių namų valdytai ilgiausiai
vadovavo inž. J. J u r k ū n a s
(1967-1984), jam vadovaujant
buvo sutelktas kapitalas, įsigyti
savi namai ir jie pritaikyti lietu
viškai veiklai. Namų administ
ravimu per eilę metų rūpinosi
Bronius Kasakaitis. Tenka
pažymėti, kad visi šie darbuo
tojai dirbo be jokio atlyginimo,
tai padėjo greičiau išlyginti sko
las. Namų reikalingumą palių
dija pats faktas, kad juose vyks
tantieji įvairūs renginiai pa
dengia jų išlaikymo išlaidas.
Čia vėl tenka pažymėti, kad tai
yra įmanoma tik savanorių
talkininkų dėka.
J a u namų atidarymo metu
buvo jaučiama, kad didesniems
r e n g į n i a m s juose neužteks erdv ė s . D a r p r i e š jų įsigijimą buvu
sio tarybos pirmininko E. Bart
kaus buvo mestas šūkis: „Ne
statykime mažų namų! Staty
kime didelius, kad ir dalimis..."
Tad buvo galvojama po dabarti
niais namais įrengti rūsį, kuria
me galėtų rasti priebėgą įvairūs
jaunimo renginiai. Laiko tėk
mėje gyvenimo realybė vertė
tų p l a n ų atsižadėti. Buvo
konstatuota, kad vyresnioji kar
ta, įtvirtinusi lietuvybę, pra
deda pavargti ir traukiasi į už
pelnytą poilsį. Jaunesnieji ne
rodo nei didelio ryžto, nei teikia
žymesnę materialinę paramą.
Tad tenka tenkintis tokiais
pastatais, kokie yra. Tautinių
namų lankytojai pasigenda kiek
didesnės automobilių pastatymo
aikštelės. Bet jau minėtas jau
nesnės kartos pasyvumas nuo
didesnių užmojų sulaiko. Mūsų
visuomenė pergyvena tai, kas
Amerikoje prasidėjo maždaug

prieš pusantro šimto metų.
Veržimasis į vakai ua. naujų plo
tų ir naujų horizontų ieškojimas
ir prerijų užkariavimas.
Tautinių namų dvidešimtme
tis taktinai turėjo būti paminė
tas pernai, bet pereitais metais
buvo ..tarpuvaldis". Veik pus
metį laiku nebuvo vald>bos, tad
nebuvo kam organizuoti. Pūgai
lietuvišką pasakymą ..geriau
vėliau — negu niekad ', tad tuo
pasakymu remiantis paminėji
mas ir pasižmonėjimas yra ren
giamas rugsėjo 17 d. Šiuo metu
valdybą sudaro šie asmenys: Ire
na Kriaučeliūnienė, pirm., Sta
sys Briedis, Oskaras Kremeris.
Eleonora Valiukėnienė ir Mat ii
da Marcinkienė. Inž. Jonas Jur
kūnas yra Lietuvių Tautinių
namų, Inc., vienas iš steigėjų,
organizacijos garbės narys
dabar einantis tarybos pirmi
ninko pareigas.

Registravimasis į Mokytojų,
tėvų ir jaunimo studijų savaitę
šiais metais vyko neįprastu
tempu. Dar buvo savaitė ligi
pradžios, o visi kambariai
užimti, k a i k a m net teko
atsakyti, nes nebebuvo vietos.
Pasirodo, kad nuo Dainavos
neatgraso ir rekordiniai šios va
saros karščiai. Iš Chicagos auto
busas nuvežė net 32 dalyvius, jų
tarpe 10 Pietų Amerikos jau
nuolių, kurių vieni grįžta iš Va
sario 16 gimnazijos, kiti į ją
važiuoja. Jų daug lietuviškai
nekalba, bet, artėjant prie
Dainavos, kad pradėjo lietuviš
kai dainuoti, kad pradėjo. Pasi
rodo, išmoko stovyklose.
Nuvažiavus vyko registracija.
I lietuviškąjį grupę prisi
registravo 90, į lietuviškai besi
mokančiųjų — 30. Tokia gausi
studijų savaitė retokai tebūna...
Atsirado ir iš anksto neužsi
registravusių, atsirado ir tokių,
kurie, iš anksto užsiregistravę,
neatvažiavo, tokiu būdu balan
sas išsibalansavo.
Karšta, bet pradėti reikia.
Pradedame šv. Mišiumis, kurias
laiko savaitės kapelionas kun.
Jonas Duoba. Meldžiamės už
mirusius mokytojus ir studijų
savaičių lankytojus, kapelionui
pasakant atitinkamą pamokslą.
Po pamaldų 5:45 vai. p.p. ati
daromasis posėdis, kurį praveda
studijų savaitės vadovas Juozas
Masilionis. Tai jau dvidešimt
antroji studijų savaitė, ir jam
tenka šiais metais vadovauti
dešimtajai. Savo kalboje iš
vardijo tuos, kurie, „susirgę
Dainavos liga", kasmet arba la
bai dažnai tose studijų savaitėse
dalyvauja: A. Bagdonas, A. Brazaitienė su šeima, G. Bučmys,
O. Burneikienė, kun. P. Daugin
tis, Aleksandras Gečas su šei
ma, Jonas Kavaliūnas, Vacys
Kavaliūnas su šeima, Viktoras

PLB .-^imo bankete susitikusios Hut Springs radijo vedėja S. Šmaižiene ir
Lietuvių informacijas centro žinia redaktorė Gintė Daniušytė.

Šiuo metu vaidybai energin
gai vadovauja Irena Kriauče
liūnienė, kuri yra lietuviškai
visuomenei gerai žinoma. Prieš
tai eilę metų sėkmingai vadova
vusi Jaunimo centrui, tad į šias

pareigas atėjusi jau su dideliu
patyrimu. Reikia manyti, kad
jos vadovybėje Tautiniai namai
dar daug metų tarnaus lietuvių
ir lietuvybės reikalams.
J . Ž.

ir Regina Kučai, Krivinskų
š e i m a , B. Kurnėta, Ona
Lukienė, Juozas ir Marija Plačai, Jadvyga Matulaitienė,
Tadas Rūta, Stasys Sližys, Ka
zė Vaičeliūnienė, Jadvyga Zalagėnienė ir kt. Bronių Krokį ir
Stefaniją Stasienę pavadino
savo dešiniosiomis rankomis,
nes jie labai daug padeda or
ganizuojant studijų savaitę ir
jos eigos metu.
Studijų savaičių tikslas —
studijos. Bus 18 paskaitų. An
tras tikslas — susipažinti, susi
draugauti, trečias — papoilsiauti, pabendrauti.
Mišiose buvo prisiminti mi
rusieji studijų savaitės paskai
tininkai ir dalyviai. Čia jie buvo
išvardinti pavardėmis: Jeroni
mas Ignatonis, kuriam būnant
Švietimo tarybos pirmininku
buvo 1967 m. pradėtos studijų
savaitės ir kuris pats yra čia
skaitęs paskaitų. Daugelyje
stud. savaičių, kol sveikata
leido, dalyvavo Stasys Barzdukas, skaitęs paskaitų visiems
ir vedęs lietuvių k. kursus jauni
mui. Porą savaičių buvo prof. A.
Salys, po vieną prof. Pr. Skar
džius ir Leonardas Dambriūnas.
Jie buvo pilnai panaudoti, nes
skaitė kasdien po paskaitą.
Buvo ir prof. A. Sennas, mūsų
Salio ir Skardžiaus mokytojas.
Miręs kun. St. Yla, skaitęs
p a s k a i t a s apie vysk. M.
Valančių ir sakęs, ar neverta
kelti šio vyskupo beatifikacijos
bylos, miręs kun. Petras Celiešius, porą metų kapelionavęs.
Su Lietuvos proistore, Vilnium
ir lietuviškomis pavardėmis
supažindino prof. Jonas Puzinas, su šv. Kazimieru Alicija
Rūgytė. Apie muzikos pasaulį
kalbėjo Alfonsas Mikulskis ir
Pranas Turūta, apie dailę Te
lesforas Valius. Su dailiuoju
skaitymu supažindino Kačins
kas ir Leonas Barauskas. Beskyrę sistemą piršo Antanas
R i n k ū n a s , apie l i e t u v i u s
rašytojus kalbėjo Aloyzas Baro
nas, kitus metodikos ir mokyk
linius klausimus gvildeno Jonas
Bagdonas, Jonas Jasaitis ir
Pranas Razminas.
Buvo prisiminti ir tie, kurie
savo dalyvavimu praturtino
studijų savaites: Jonas Jagėla,
Kostas Jurgutis, Jonas Kaunas,
Aldona Kiršteinienė, Adolfas
Kregždys, Rožė Kriaučiūnienė,
Jonas Mikšys, Ona Razutienė ir
kt. Visi buvome vienos studijų
savaičių šeimos nariai. Plačiau
buvo prisimintas Leonardas
Eimantas, dalyvavęs visose
stud. savaitėse nuo 1974 m. su
1975 m. išimtimi, redagavęs
stud. savaičių laikraštėlius,
miręs 1988 m. sausio 29 d.
Supažindinus su pagrin
dinėmis tvarkos taisyklėmis,
padarius pranešimus sveikatos
globėjai K. Vaičeliūnienei ir lie
tuviškai besimokančiųjų grupės
vadovui Br. Krokiui, sugiedojus
Lietuvos himną, posėdis buvo
baigtas.
Susipažinimo vakarą suma
niai pravedė Vija Bublytė.

172 POLICININKAI
STADIONE
Meras Sawyer paskyrė 172
policininkus palaikyti tvarką
rugpjūčio 8 d. Wrigley sta
dione, ten vykstančių pirmų
n a k t i n i ų rungtynių metu.
Taipgi paskyrė 15 sunkvežimių
nutempti ne vietoje pastatytus
automobilius.

Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 6062*

Tel. — 776-8700
Jaunimas PLB posėdžių metu Is kaires: Arūnas Pabedinskas
Kanada. Kęstutis Ivinskis - Vokietija ir Ariana Rastauskaitė

Kanada. Kita kuduityte Argentina.
Ninai S. Smai/.ienes

D a r b o vai. n u o 9 iki 7 vai. vak.
Š e š t a d . 9 v. r. iki 1 vai. d.

