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LTSR Prokurorui , 
Liudvikui Sabučiui , 
Persi tvarkymo Sąjūdžiui, 
„Komjaunimo Tiesos" Redakci jai 

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

Atviras laiškas 
Šiandien mes visi džiau

g iamės , jog valdžia deda 
pastangas, kad gyvenimas būtų 
blaivus. Kova su alkoholikais ir 
dektindariais tapo tokia aštri, 
jog privedė net prie „kortelių" 
cukrui. Kas gi pirmieji pradėjo 
kovą už blaivumą? Pirmieji 
šaukl ia i į kovą už blaivų 
gyvenimo būdą buvo kunigai — 
tarp jų kunigai Alfonsas Svarin
skas, Sigitas Tamkevičius, a.a. 
kun. Juozas Zdebskis ir kt . Jie 
vieni pirmųjų suprato alkoholio 
daromą žalą asmenybei, šeimai 
ir tautai . Jie drąsiai iš sakyklų 
kvietė visus keisti gyvenimo 
būdą, kūrė blaivybės sąjūdį, 
krit ikavo valstybės aparatą, 
kur is pernelyg lengva ranka 
gamino ir pardavinėjo spiriti
nius gėrimus. 

Taip . Alkoholinių gėrimu 
gamybą sumažino, apribojo jo 
pardavimą ir... ,,užmiršo" nuim
ti „ant i" et iketę tam, kuris, 
nelaukdamas parankaus mo
mento, pirmas išėjo į kovą su 
blogiu. 

Kunigas Sigitas Tamkevičius 
iš sakyklos ragino atkreipti 
dėmesį į šeimas, siekti jų pat
varumo, itin griežtai pąsiskė 
p r i e š abor tus , kaip žmogų 
demoralizuojantį reiškinį. „Jei 
nebus tvirtų šeimų, jei šeima 

augins mažiau ka ip tris vaikus 
— mes patys save sunaikinsi
me". . . — kalbėjo kun. S. Tam
kevičius. I r kaip bebūtų keista, 
be t beveik pažodžiui ši mint is 
keliama šiandieninėje spaudoje. 

Neliko abejingas kun. S. Tam
kevičius ir nacionaliniam klau
simui. J i s viešai iš sakyklos 
pas isakė prieš rusų kalbos 
įvedimą vaikų darželiuose. Kal
bėjo, jog lietuvis Lietuvoje gali 
i r turi kalbėti gimtąją lietuvių 
kalba, ir tai, jog ilgus metus 
mūsuose gyveną kitų respubli
kų žmonės nemoka lietuvių kal
bos, yra mūsų pačių, lietuvių, 
kaltė. 

O šitai citata iš TSKP C K XIX 
Sąjunginės Konferencijos rezo
liucijos dėl nacionalinių klau
simų ir santykių: „Labai svar
bus mūsų daugianacionalinės 
valstybės principas tas, k a d visi 
TSRS piliečiai galėtų laisvai 
vystyti gimtąsias ka lbas ir ly-
giateisiškai jomis naudot is (...). 
(...) Skatinti , kad tautos , kurios 
vardu pavadinta respublika, 
kalbos mokytųsi jos teritorijoje 
gyvenantys kitų tautybių pilie
čiai (...)." 

Ar nekeista, kad rezoliucijos 
ir kunigo S. Tamkevičiaus min
tys tokios panašios. 

(Bus daugiau) 

Lietuvos Laisvės Lygos žodis 
Vilnius. — Visą Lietuvą su

krė tė baisi žinia iš Gruzijos, 
priminusi mums karo ir pokario 
metais NKVD įvykdytus Lietu
voje baisius nusikalt imus. Tai, 
k a s įvyko balandžio 9-sios rytą 
Tbilise, mes laikome visų vilčių, 
sudėtų į pertvarką, paskutinės 
pasaulinės imperijos pavertimą 
į demokratinę valstybę, sužlu-
gimu. Mūsų viltys pradėjo dužti, 
j au areštavus armėnų aktyvis
t u s — Karabacho komiteto na
r ius . O Vidaus reikalų minis
terijos kariuomenės žiaurumai, 
susidorojimas su nuosaikia de
monstracija Tbilise, drako
niškas įsakas dėl baudžiamosios 
atsakomybės už valstybinius 
nusikaltimus tapo paminkliniu 
akmeniu an t vilčių kapo. 

Imperijos tautas apėmė siau
bas , pamačiusias, kad stali-
nistams visgi galėtų pavykti 
grąžinti buvusią stalininę-le-
nininę tvarką. Tačiau nė viena 
t i ron i ja n ė r a amžina . N e 
amžina ir Stalino sukurta pikto 
imperija, pavergusi daugybę 
tautų. 

Tbiliso gatvėse pralietas ne
kaltų aukų kraujas kartu su 
kitais baisiausiais totalitarizmo 
n u s i k a l t i m a i s t aps gr iežtu 
k a l t i n i m o ak tu imper i ja i 
būsimajame istorijos teisme. O 
šiandien, tikime, tai atvers akis 
naiviems Vakarų politikams, 
kurie tikrove laiko tai , ko patys 
trokšta, kur ie kuria naujus 
mitus ir stabus. Tankai i r 
ginkluoti kareiviai pasiųsti 
prieš žmones, reikalaujančius 
savo kons t i t iuc in ių te is ių , 
apsispręsti ir atstatyti Gruzijos 
nepriklausomybę, rodo supuvu
sio totalitarinio režimo moralinį 
bejėgiškumą. Tai jo vienintelis 
„argumentas". Pertvarką ir taip 

Rusijai reikalingas demokra
t ines reformas t o t a l i t a r i n i s 
režimas pasiruošęs paaukot i 
savo imperial is t inėms ambici
joms. 

Lietuvos Laisvės lyga solida
rizuojasi su brol iška gruzinų 
tauta jos šventoje kovoje už 
laisvę ir n e p r i k l a u s o m y b ę . 
Mūsų priešas vienas i r t a s pats 
— Stalino suku r t a imperija. 
Jeigu režimo ša l in inkai yra 
tankai ir karinė jėga, t a i mūsų 
— t i e s a . R e i š k i a m e gilią 
užuojautą visoms kruvinojo 
sekmadienio aukų šeimoms ir 
reikalaujame tuoj pa t paleisti 
a reš tuo tus I e r a b a Bostavą, 
Georgijų Canturi ją, Zvijadą 
Gamsaburdiją ir k i tu s garbin
gus didvyriškos Gruzijos sūnus 
ir dukras. Reikalaujame taip 
pa t p a t r a u k t i a t sakomybėn 
t ikrus tragedijos kal t in inkus , 
aukštosios nomenklatūros funk
cionierius, kurie patys pasiuntė 
prieš taikius gyventoju baudžia
muosius būrius. 

L ie tuvos La i svės l y g a 
Vilnius, 1989.4.11. 

Lietuvos Knygnešių draugijos 
ženklas. Knygnešių ainiai balandžio 
8 d., susirinkę iš visos Lietuvos Jono 
Basanavičiaus tėviškėje, Bartnin
kuose, pasodino Tautos atgimimo 
ąžuolyną. Kiekvieno knygnešio at
minimui buvo pasodintas ąžuolas ir 
parašytos jų pavardės. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Prez. Bushas lydi savo svečią Jordano karalių Husseiną, aprodydamas pir
mojo Amerikos prezidento Jurgio Washingtono dvarą Mt. Vernon 
apylinkėje, netoli Potomac upės. 

Demokratų partijos 
mitingas Kalnų parke 

Vi ln ius . 1989 balandžio 18. 
(LIC) — Sekmadienį, balandžio 
16 d. 2 vai. p.p. Vilniuje Kalnų 
parke tūks tančia i žmonių susi
r inko į Lietuvos Demokratų 
partijos mitingą. 

Sąjūdžio būs t inės Vilniuje 
žiniomis, į mitingą susirinko 
nuo 15,000-20,000 žmonių. 
Mitingo tema: „Konstitucija ir 
demokrat i ja" . Vienas po kito 
kalbėtojai reikalavo Lietuvos 
nepriklausomybės, ragino iš
vesti sovietų kar iuomenę iš 
Lietuvos, pasisakė prieš bau
džiamojo kodekso įsako papil
dymą. 

Pasak LDP lyderio Petro Vai
tiekūno, kalbėtojai norėjo aptar
ti „ka ip mūsų samprotavimu 
tu rė tų vystyt is konstitucijos 
s v a r s t y m a s š i u o l a i k i n i a m e 
e tape" bei komentuoti įsaką, 
kurio paskelbimas sutapo su 
į v y k i a i s Gruzi joje . Į s a k a s 
nus ta to bausmes, t a iky t inas 
asmenims, diskredituojantiems 
valdžios organus ir valdžios 
a t s t ovus . Anot Va i t i ekūno , 
įsakas dar labiau sugriežtina ir 
suvaržo demokratines teises So
vietų Sąjungoje, įveda juridinį 
veiksmą pagal kurį gali teisti 
asmenis už kritiką ir nuomonės 
pasakymą. 

51 m e t a i L i e t u v o s 
Kons t i tuc i j a i 

Ta rp kalbėjusių buvo atsiku
riančios Demokratų partijos po
lit inės organizacijos narys tei
s in inkas Jonas Gelažius, LDP 
la ikrašč io „Vasario 16-toji" 
redaktor ius Juozas Krivas. Lie
tuvos Lasivės Lygos vadovas 
Antanas Terleckas ir Vilniaus 
Sąjūdžio tarybos narys šalt
kalvis Vytautas Vilkelis. 

Kr ivas priminė, kad gegužės 
12 d. sukanka 51 metai nuo de 
jure galiojančios Lietuvos kons
titucijos paskelbimo dienos. Jo 
nuomone, t iktai ši konstitucija 
„Molotovo-Ribbentropo pakto ir 
jos pasekmių fone turėtų tapti 
tuo a t ramos tašku, kurio pagal 

ba būtų formuojamas visuo
menės požiūris į pr imestą 
Lietuvai siūlomą konstitucijos 
projektą". Sių faktų akivaizdoje,k 

Krivas siūlė artimiausiu laiku 
priimti pataisas į veikiančią 
LTSR Konstituciją, kas suteiktų 
galimybę išvengti tokių „sovie
t inės valdžios manevrų", kaip 
neseniai paskelbtas įsakas. 

O žmones leidžia kapo t i 
Vytautas Vilkelis kandžiai 

a t s i l i epė apie k ruv iną 
susidorojimą su t a i k a i s 
demonstrantais Gruzijoje: „Visi 
šnekam Stalinas, Stalinas, Sta
linas... Dabar demokratija, de
mokratija, demokratija. Važiuo
j a mūsų šviesus tėvelis į Ang
liją, reklamuojasi visame pa
saulyje, tampa populiariausiu 
politiku.... o demokratija pa
siekia apogėjų ir žmones kapoja 
lopetom.. Nuostabu..." 

Leidimą? mitinguoti buvo 
gautas iš Vilniaus vykdomojo 
komiteto, kuris pažymėjo, kad jį 
fo rmal ia i duoda t ik t r i m 
žmonėm — Boleslovui Bilotui, 
Povilui Pečeliūnui ir Petrui Vai
t iekūnui , kadangi Demokratų 
partija neregistruota. Leidimas 
buvo paskelbtas „Vakarinėse 
Naujienose" ir „Komjaunimo 
Tiesoje". 

Petro Vaitiekūno žiniomis, 
Demokratų partijos skyriai 
organizuojasi rajonuose, pvz. 
balandžio 4 d. įvyko LDP Kauno 
skyriaus steigiamasis susirin
kimas. LDP lyderiai vyksta į 
Kauną tam skyriui suteikti 
įga l io j imus s a v a r a n k i š k a i 
priimti nar ius bei organizuoti 
kuopeles įstaigose ir orga
nizacijose. Panašūs įgaliojimai 
suteikti Šiauliuose. 

Anot Va i t i ekūno , k a s 
penktadienį Vilniuje į LDP ko
ordinacinius pasitarimus susi
renka ta rp 120-150 žmonių. 

— Kinijos sostinėje Beijinge 
demonstruoja tūkstančiai stu
dentų, reikalaudami demokrati
jos ir laisvu rinkimų. 

— N e w Yorke „VVall S t r e e t " 
rašo, kad kasdieninių prek ių 
kainos padidėjo 0,5%. Chicago-
je infliacija padidėjo 0 .7%, 
praneša Darbo depa r t amen to 
statistikos biuras. 

— Lenki jos komunis tų vy
riausybės spaudos d i rek tor ius 
Jerzy Urban p a s i t r a u k ė iš 
pareigų, pareikšdamas, k a d ka i 
Solidarumas į teisintas, r e ik i a , 
kad naujas asmuo b ū t ų vyriau
sybės pranešėju spaudai . 

— A r g e n t i n o s vyr iausybė 
įvedė griežtą ka inų kontrolę 
visoms prekėms, kad galė tų 
sumažinti infliaciją. 

— Kuboje nukr i to kovos lėk
tuvas MIG-21. Pilotas užsimušė, 
šeši žmonės buvo sužeist i , su
griautas vienas n a m a s i r du 
namai užsidegė nuo lėk tuvo 
liepsnų. 

— J e r u z a l ė j e 4 užs imaskavę 
arabų jaunuol ia i į s i l aužė į 
palestinietės moters n a m u s ir 
nudūrė ją dėl to, kad j i bend
radarbiavo su Izraelio saugumu. 

— Amer ikos G y n y b o s sekre
torius Diek Cheney išvyko į 
Briusselį pirmajam savo susi
t ikimui su NATO minis te r ia i s , 
kurių metu bus a p t a r i a m i nusi
ginklavimo k laus imai , o ypač 
trumpųjų d is tanci jų r a k e t ų 
reikalai. 

— B u d a p e š t e lankosi Izraelio 
premjeras Y. Shamir . Izraelis 
nori geresnių ryšių su Vengri
ja, tačiau dar nesą pas i t a r imų 
diplomatinių ryšių atnaujinimo 
klausimu. 

— I s p a n i j o s p a s i u n t i n y s 
Libane buvo nušau tas , ka i ten 
vyko kovos t a rp krikščionių ir 
musulmonų gyventojų . Tuo 
pačiu metu žuvo dar 16 žmonių, 
kai Beiruto gatvėse tos kovos 
jau tęsiasi 14 metų. 

— Šveicar i joje buvo areštuo
tas viešbutyje Adnan Khashog-
gi, kurį prašo išduoti Amer ika , 
kadangi j is buvo įs ivėlęs į 
buvusio F i l ip inų prez idento 
Marcos turtų apgaul ingą parda
vimą New Yorke ir t a i p pat 
dalyvavo g ink lų p a r d a v i m e 
Iranui. Šveicarų Teis ingumo 
ministerija praneša, k a d jis šiuo 
metu laikomas kalė j ime. Kha-
shoggi y ra l a i k o m a s bilijo-
nieriumi ir ka i bus su tva rky t i 
visi teisiniai bei procedūriniai 
reikalai, j is būs iąs perduotas 
Amerikos vyr iausybės žinion. 

— Maskvo je Sovietų erdvių 
įstaiga p ranešė , jog n u t a r ė 
sugrąžinti į žemę t r i s astronau
tus kitą sava i tę , k a d būtų 
sutaupyta pinigų k i t i ems rei
kalams, praneša AP agen tū ra . 

— Pie tų A f r i k o s t r y s angli
konų dvasiškiai pas iprašė , kad 
juos VVashingtone p r i imtų prez. 
Bushas. Arkivysk. Desmond 
Tutu, kunigai Allan Boesak ir 
Beyers Naude prašosi leidimo 
atvykti į Ameriką, k a d galėtų 
žodžiu išdėstyti savo pažiūras 
aparteido politikos k laus imais . 
Atstovų rūmai p r iėmėm ekono
mines sankcijas Pie tų Afrikai, 
tačiau Senatas niekad to reikalo 
nesvarstė. 

— T e i s i n g u m o depar tamen
tas praneša, jog išleistieji iŠ 
kalėjimų per tr is m e t u s vėl 
nusikalsta net 63%, dažniausiai 
nusikalsta kitose valstijose. 

— New Y o r k e paskelbta, kad 
tame lėktuve, kur is sprogo Ško
tijoje, buvo a tpaž in ta 21 žydų 
keleivis, tačiau, yra žinoma, kad 
lėktuve buvo užsakyta 40 košer 
būdu pagaminto mais to , todėl 
manoma, kad žydų t e n turėjo 
būti daugiau. 

Karalius pritaria Bushui, 
bet ne Izraelio premjerui 
Arabų pasaulis labiau pasitiki prezidentu 

W a s h i n g t o n a s . — Jordano 
kara l ius Husse inas trečiadienį 
p r i t a r ė p r e z i d e n t o B u s h o 
V i d u r i n i ų R y t ų t a i k o s 
pastangoms, bet atsisakė pritar
t i Izrael io r i n k i m ų p lanu i , 
ku r i am linkęs pr i tar t i prez. 
Bushas. Kara l ius 70 minučių 
pas i t a r ime Bal tuosiuose rū
muose labai pritarė prezidentui, 
k a d Izrae l i s p r iva lo ba ig t i 
okupaciją užimtoje teritorijoje ir 
sveikino Amerikos vyriausybę 
už vedamus pasikalbėjimus su 
PLO atstovais. 

A u t o n o m i j o s n e g a n a 
Bet karalius nepritarė Izraelio 

premjero prieš dvi savaites pa
siūlytiems p lanams VVashing
tone, kad įvyktų užimtų Vakarų 
Kran to i r Gazos sričių palesti
niečių atstovų išrinkimai, kurie 
ta r tųs i su Izraelio vyriausybe 
t ik t a m tikros rūšies autonomi
jos klausimu. Husseinas esąs 
susirūpinęs r inkimų pasiūly
mais, kur ie nes i t e ik ia pales
t in iečiams laisvos valstybės 
s ta tuso. Prezidentas norėjęs 
įtikinti Husseiną, kad Shamiro 
planas esąs vertas dėmesio. Jor
dano k a r a l i a u s of ic ia lūs 
palydovai, kur ie atvyko kar tu , 
sako, k a d kara l ius klausia, kas 
prižiūrės ir praves r ink imus ir 
kaip b u s nus ta ty tas galut inis 
okupuotų teritorijų l ikimas. 

O k u p a n t a s p r i v a l o 
p a s i t r a u k t i 

K a r a l i u s t a i p pa t turė jo 
pas i ta r imą i r su Vals tybės 
sekretoriumi James Baker III. 
Jis pas isakė dirbsiąs taikos 
reikalui dar labiau, kad taikos 
reikalai su Izraelio pasiūlymu 
nebūtų užmiršti . Tai sugestija, 
kad ka ra l ius darys pastangas , 
nežiūrint, kad PLO pareiškė 
esanti prieš r inkimus tol, kol 
Izraelis nepasitrauks iš pales

tiniečių žemės. Busho noras, 
kad arabai pritartų rinkimams, 
sutiko Egipto prezidento Hosni 
Mubarako pasipriešinimą, kuris 
ta ip pat lankėsi VVashingtone. 
Savo duotame pasikalbėjime 
Cairo laikraščiui, Mubarakas 
pasakė, jog jo ir Husseino nuo
monės sutampa rinkimų klausi
mu, kurie dar labiau sukompli
kuotų pales t in ieč ių padėtį. 
Izraelis privalo pasitraukti iš ne 
savo žemės, o tik tada gali būt i 
rinkimai. Praėjusią savaitę kaip 
t ik tarėsi Mubarakas ir Hus
seinas t a i s pačiais klausimais 
Jordane. Ir tik po pasitarimų 
karalius išvyko į Ameriką. 

D r a u g i š k e s n i ryšiai , negu 
p rae i ty je 

Karalius Husseinas paskuti
n ius 3 me tus su Reaganu 
nesusitiko, nes Reaganas labiau 
palaikė Izraelio pusę, bet Busho 
ir karal iaus ryšiai esą geresni. 
J i s , kur i s tarėsi su šešiais 
Amerikos prezidentais nuo 1959 
metų, sako, kad prez. Bushas 
yra: „Tikras vadas teisingose 
pareigose re ik iamu laiku". 
Vakar vakare prezidentas su
ruošė ka ra l i u i valstybinius 
pietus. Pas teb ima , kad šis 
prezidentas rodo didesnį drau
giškumą Husseinui, negu jo 
p inn takūnas . Husseinas lai
komas labai svarbiu asmeniu 
Vidurinių Rytų taikos procese. 
Spauda pažymi, kad ne viskas 
pranešama iš jų pasitarimo 
prezidentūroje. 

»> Gorbačiovo „kalba 
L o n d o n a s . — „Times" laik

raščio kolumnistas Bernard 
Levin pasisiūlė Gorbačiovui 
būti jo kalbų rašytoju, kai jis 
lankėsi Anglijoje. Ta proga jis 
parašė dienrašytje kalbą, kurią 
tu rė tų Gorbačiovas pasakyti 
Londono Guildhall salėje par
lamentarams. Kalbos tekstą jis 
pradėjo su Gorbačiovu atsipra
š y m u , k a d j i s n e g a l ė j ę s 
atvažiuoti į Angliją anksčiau 
su t a r tu laiku, nes įvyko žemės 
drebėjimas. Po to, įvykęs ki tas 
žemės drebėjimas — metafori
nis: pirmą kartą Sovietų Są
jungos istorijoje įvykę poli
t iniai r inkimai . Palietęs visą 
eilę politiniu klausimų. Bernard 
Levin toliau rašo. jog Gorba
čiovas turėtų pasakyti: „Aš 
pana ik inau vizos reikalavimą 
t i e m s , k u r i e nori vizi tuoti 
Sovietų Sąjungą" ir da r toliau: 
, ,Aš t a i p p a t p a s i r a š i a u 
įsakymą, kuriuo Latvija, Estija 
ir Lie tuva nebelaikomos dau
giau Sovietų Sąjungos dalimi ir 
yra visiškai laisvos nuspręsti 
savo likimą Aš įsakiau visiems 
Sovietų daliniams išvykti tuo
jau pa t iš Čekoslovakijos. Rytų 
Vokietijos, Bulgarijos. Lenkijos, 
Vengrijos ir Rumunijos". 

Tai tik iš t rauka kalbos, kurią 
galėjo pasakyt i Gorbačiovas, 
atvykęs i Londoną, kalbėdamas 
Anglijos par lamente , rašo žur
nal is tas Bernard Levin. 

Norima atnaujinti 
Demjanjukio bylą 

J e r u z a l ė . — Jono Demjan-
juko advokatas paprašė Izraelio 
Aukščiausiąjį teismą vėl ati
daryti bylą, kadangi atsirado 
naujų įrodymų, kad trijų teisėjų 
komisija, kuri vedė tą bylą, 
buvo tendencingai bei neigia
mai n u s i s t a č i u s i p raneša 
Associated Press agentūra. 

Izraelio Aukščiausias Teismas 
uždaroje savo sesijoje pažadėjo 
pravesti svarstymą, ar priimti 
tą prašymą dėmesin. Po posė
džio pranešė, kad sprendimo ne
padarė, bet paprašė buvusį tos 
bylos prokurorą pareikšti savo 
nuomonę kaltinamojo advokato 
prašymo klausimu. Aukščiau
sias Teismas po savaitės vėl 
svartys tą klausimą. Demjan-
juko advokatas Yoram Sheftel 
pranešė spaudos atstovams, jog 
yra naujų šioje byloje įrodymų, 
kurie gali grąžinti bylą į žemes
nio teismo instanciją iš naujo ją 
persvarstyti, kad Demjanjukas 
nebuvo „ Ivanas Žiaurusis" 
Treblinkos mirties stovykloje. 
Demjanjukui balandžio 3 d. 
suėjo 69 m. amžiaus. 

KALENDORIUS 

Ba landž io 21 d.: Anzelmas, 
Konradas, Amalija. Argela, 
Milgedas, Skalvė. 

B a l a n d ž i o 22 d.: Kajus, 
Soteras, Leonidas. Oportūna, 
Nerūna, Žaidonė, Norvaidė. 
Visgailas. 

O R A S CHICAGOJE 

Saule teka 6:03. leidžiasi 7:36. 
Temperatūra dieną 66 1., nak

tį 37 1. 
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ŽAIDYNĖS TORONTE SKIRIAMOS 

LIETUVOS OLIMPINEI DIENAI 
Šių metų gegužės 13 d. Lietu

voje paskelbta Olimpine diena. 
Ji bus švenčiama visame Pabal
tijyje, visų trijų respublikų olim
piniams komitetams susitarus. 
Tos dienos vakare visose trijose 
respublikose suliepsnos laužai, 
užsidegs žvakutės — atgimstan
čių tautų ir jų olimpinio 
judėjimo ženklai. Tą dieną vyks 
varžybos ir įvairūs renginiai, 
dalyvaujant buvusiems olimpie-
čiams. 

Nėra klausimo, kad Australi
jos ir Š. Amerikos lietuvių spor
to sąjungos į šį įvykį pozityviai 
ir atitinkamai reaguos, tuo 
labiau, kad solidarizuojant HI-
sioms žaidynėms Australijoje, 
Kaune ir Vilniuje buvo sureng
tos sporto varžybos. 

Šis klausimas buvo neseniai 
svarstytas Chicagoje, kai čia 

viešėjo Lietuvos „Žalgirio" 
jaunių futbolo komanda. Jos 
vadovas buvo „Žalgirio" sporto 
s-gos pirm. Vyt. Nėnius, Lie
tuvos Tautinio Olimpinio k-to 
viceprezidentas. ŠALFAS s-gos 
centro valdybos atstovams 
pasiūlius, buvo nutarta 39-tas Š. 
Amerikos sporto žaidynes, 
gegužės 6-7 d. vyksiančias 
Toronte, dedikuoti Lietuvos 
Olimpinei dienai. 

Reikia manyti, kad sporto 
klubų reakcija į šį nutarimą bus 
a įtinkama: jie dalyvaus Toron
to žaidynėse, atsiveš savo 
geriausias komandas, bus 
tvarkingose uniformose, 
laikysis — sportiškos drausmės 
bei elgesio. Tuo labiau,kad šios 
žaidynės jau bus pirmasis pasi
ruošimas rV-toms žaidynėms, 
kurios 1991 m. vyks Lietuvoje. 
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Nuotr. R. G r i n i ū t ė s 

NA, O DABAR? 

LIETUVOS TAUTINIO 
OLIMPINIO KOMITETO 

RĖMĖJO KORTELĖ 

LIETUVA 

999 
® 

Lietuvos Tautinio Olimpinio komi- r a i d ė m i s a t s p a u s d i n t a s žod i s 
teto rėmėjo kortelė — abi jos pusės. LIETUVA ir po juo — Olimpiniai žie-
Tamsioje (žalios spalvos) pusėje po dai. kurių šioje nuotraukoje nesima-
Gedimino stulpais yra auksinėmis *°. 

Futbolas Chicagoje 
SUNKIAI IŠKOVOTOS 

LYGIOSIOS 

Praėjusį sekmadienį, balan
džio 16 d., „Lituanica - Liths" 
komanda žaidė Marquette 
Parko aikštėje pirmąsias pava
sario rato futbolo pirmenybių 
rungtynes prieš vokiečių 
komandą „Fortūną".„Fortūna" 
per daugelį metų buvo ir tebėra 
rimtas ir kietas varžovas , 1 " 
komandai. Ir šį kartą abi 
komandos sužaidė vyriškai, kie
tai, bet be isterikos ir apsiėjo be 
raudonų kortelių. Kas prieš 
rungtynes galvojo, kad „Liths" 
lengvai gaus pirmuosius taškus, 
tas turėjo greit pakeist i 
nuomonę, nes rungtynės nuo 
pat pirmos ligi paskutinės 
minutės buvo permainingos ir 
apylygios. Abi komandos turėjo 
progų pasiekti rezultatų, nes abi 
pataikė ir į vartų virpstus. Pro
gos laimėjimo nenulemia. 
Reikia jvarčių! Prieš puslaikio 
pabaigą vieną mirtiną progą 
svečių puolėjui nunešė varti
ninkas Leonas Jonikas, kas ir 
buvo visų rungtynių ryškiau
sias momentas. 

Per rungtynių puslaikio per
trauka užėjusi dulkių ir lietaus 
audra išvaikė kad ir labiausiai 
užkietėjusius ir rungtynių 
pasiilgusius žiūrovus, kurių 
buvo daugiau kaip šimtinė. 
Liko tik komandos, teisėjas, 
vadovai ir pora „soccer nuts"... 

Rungtynės, nors ir baigėsi ly
giomis 0:0, bet buvo gyvos ir 
gana gero žaidimo lygio. „Fortū
na'- komanda šiais metais turi 
pora naujų žaidėjų ir daro tvir
tos komandos įspūdį. Iš jos 
taškų veltui niekas negaus. 

Bent taip atrodė sekmadienį. 
„Lituanicos" komandoje naujų 
žvaigždžių nesimatė. Žvaigždžių 
užtenka. Reikia jas tik nubliz
ginti, kad pradėtų žibėti... 

Nauji žaidėjai, nebūtinai 
žvaigždės, laukiami. Treniruo
tės vyksta antradienio ir ketvir
tadienio vakarais Marąuette 
Parke, pradedant 6 vai. ir ligi 
tamsos. j , 

Taip viskas susipynė, 
iškilmės, kontrastai... 

Kaip šurmuly tokiam reiks 
siūlo galą rasti? 

Kažko per daug, o dar kažko, 
matyt, per maža. 

Iš „Žvirgždės poemos" 
Mykolas Karčiauskas 

Ar ne tiesa? Iškilmės, kont
rastai, šurmulys... 1988-siais 
visko buvo! Išplėstomis akimis 
sekėme įvykius Namie, griaudė 
ovacijos išvydus 15-os šaunuolių 
ekipą iš Lietuvos — Australijo
je. Vadovo žodžius jau kartoja
me ir kartosime. Jų jau reikėjo. 
Verkiant... 

Bet... įvykiai jau nusirito is
torijon. Grįžo mūsų sportininkai 
su laimėjimais. Ne kartą tvirti
nę, kad sportas išeivijoje tiek 
naudingas, kiek jis talkina lie
tuvybei ir tautiškumui, norėtu
me tikėti, jog lietuvybės dirvo
nuose buvo pasėta patvaresnė 
sėkla. Užmirškime, tačiau, bet 
kokią analizę. Palikime visa tai 
išeivijos kultūros ir sporto isto-

Šachmatai 
ŠACHMATU TURNYRO 

LAIMĖTOJAI 

platų bendradarbiavimą, perio
dines žaidynes — ir išeivijoje ir 
Lietuvoje, t.y. 1991 m. žaidynes 
sektų visa eilė žaidynių. Ar 
Sąjunga tai pajėgs? Iš šis klausi-
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rikams, kurie sugebės į ją 
pažvelgti ir iš laiko perspek
tyvos ir objektyviau. Mes, tuo _ _ 
tarpu, sustokime prie klausimo mas bus sprendžiamas kongre-
- „kaip reiks siūlo galą rasti?" se. Šiuo metu Sąjunga nieko 

Pažada i ir realybė 

Siūlo? Taip — siūlo, kuris pra
dėtas verti, kad „sukabintume" 
tiltų statymą, atstatymą ir 
lietuviškų širdžių šildymą, t.y. 
priimtą kvietimą jau ateinan
čiais metais (Dainų šventės 
metu Vilniuje) dalyvauti Kon
grese ir 1991 m. IV-se žaidy
nėse, Lietuvoje. Išeivijos sporto 
darbuotojai kvietimą priėmė ir, 
pasak A. Poviliūną, australie-
čiai net „pakvietė kitąmet da
lyvauti Australijos lietuvių 
sporto žaidynėse. Kvietė ir JAV 
bei Kanados lietuviai" („Gimta
sis Kraštas" 1989.1.26). Tai va 
— tokie darbai, tokie ir siūlai. 
Svarstymui. 

Normaliai imant — dėl Kon
greso, 1991 m. žaidynų, pakvie
timu į JAV-es ir Kanadą — 
svarstyti, paskelbti planus ir 
duoti impuslą pažadų vykdy
mui privalėtų atlikti — o juk 
tam ji ir išrinkta — Sporto 
sąjungos C. valdyba. Tačiau, an
dai, kaip iš pokalbio su Vyt 

negali-pranešti, susumuoti,nes 
nebuvo nei klubų susirinkimų, 
nei c. valdybos jokio plano, nei 
pranešimo ar klausimo. O kada 
jie bus? Ar turėsime lėšų būsi
miems delegatams kelionei, 
pragyvenimui kongreso metu? 
O pačiai išvykai? Negi galime ir 
vėl pasikl iaut i ružavais 
pažadais? Juk neišsiversime su 
13,000 dolerių. Tokia sumelė — 
tik „baikos". Šie visi klausimai 
laukia atsakymų. 

Ir dar. Ar jau turime ar 
numatome delegatus kongre
sui? Rimtai pagalvojus, ne be 
reikalo V. Grybauskas, pokalby
je, su rūpesčiu klausia: „ar 
pajėgsime, ar turime žmonių 
šiam darbui" ir 

a r sugebėsime? 

O kas dabar gali atsakyti? 
Viską gaubia tyla. Bet kalbant 
apie šiuos darbus, negalime 
ignoruoti ir nepalyginti išeivijos 
darbuotojo su Lietuvos sporto 
darbuotoju, kuriam šis darbas — 
duona ir druska; jis turi 

Žinia, šiais visais ir dar eile 
klausimų, bus rašoma, kalbama 
ir svarstoma. Tačiau, bent 
pavi ršut in iškai žvelgiant, 
didžiausias rūpestis — gausus 
skaičius norinčių vykti ir lėšos. 
Todėl, ar nebūtų prasminga pa-
svarstyt klausimą ir galimybę, 
jeigu Sąjunga būtų atstovauja
ma ir JAV ir Kanados — at
skirai? Lėšų organizavimas, ko
mandų sudarymas, pati organi
zacija daugiau decentralizuota, 

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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tuo pačiu įjungiant ir jaunes
nius darbuotojus veiklon? Juk 
niekas čia nekalba apie bet kokį 
skaldymą pačios Sąjungos! Ar 
neverta pasvarstyti? 

Pr. Mickevičius 
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„LITUANICA - LITHS' 
VETERANAI -
„REAL F.C." 1:1 

H. Jenigo, sr., ir šiais metais 
dar suorganizuota „Li ths" 
veteranų komanda praėjusį šeš
tadienį, balandžio 15 d., žaidė 
pirmenybių rungtynes prieš 
vokiečių „Real F.C.". Pasiruoš
ti pirmosioms pavasario rungty
nėms visada yra sunku, ypač 
kai reikia vykti svetur. Mūsų 
veteranai, būdami rungtynių 
šeimininkai, su komandos 
sąstato sudarymu šį kartą 
sunkumų neturėjo. Ir keletas 
atsarginių buvo parengtyje. 

Pirmąjį puslaikį , ,L" 
veteranai turėjo žymią lauko 
persvarą su keletą progų, bet 
įvarčio reikėjo laukti geroką 
pusvalandį iki N. Cattersonas 
prisitaikė. 

Antrame puslaikyje, kai 
rezultatas galėjo būti mažiau
siai 3-0 „L" naudai, „Real" 
komanda priešpuolyje išimtinai 
laimingu įvarčiu i'nelaimingu 
vart. St. Venckauskui) rezulta
tą išlygino ir išlaikė ligi 
rungtynių pabaigos. „Lituani
cos" veteranų komandos 
pagrindą ir šiais metais sudaro 
tikrieji veteranai: H. Jenigas — 
vadovas, J. Kaunas, J. Žukaus
kas, dr. J. Ringus, Don Brando-

Vidurio Vakarų Sporto apy
gardos šachmatų turnyras įvyko 
š.m. balandžio pradžioje Kazio 
J a n k a u s k o rezidencijoje, 
Downers Grove, IL. Buvo žai
džiama šveicarų sistema iš 4 
ratų. Nors dalyvių skaičius 
nebuvo gausus, visi daly
vavusieji kovojo kietai ir užsi
spyrusiai. 

Pirmoje vietoje — Kazys Jakš
tas, laimėjęs tris partijas. Pir
mam rate suklupo prieš Romą 
Fabijoną. 

Antrą, trečią ir ketvirtą vie
tas, su 2.5 tšk„ pasidalino Kazys 
Jankauskas, Pranas Šalkaus
kas ir Romas Fabijonas. 

Visi keturi pirmieji laimėjo 
pinigines dovanas, paskirtas 
Vidurio Vakarų Sporto apy
gardos. Pirmųjų 3-jų vietų 
laimėtojai gavo ir gražiai pa
gamintus žymenius, prisiųstus 
irgi Vidurio Vakarų Sporto 
apygardos. 

Kazys Jankauskas 

Grybausku paaiškėjo, tokiam ^ n u g u n - LTSR valstybini 
svarstymui „gal teks laukti 
naujos valdybos rinkimų", nes 
„ko nors pasiekti šiandieninėje 
padėtyje — neįmanoma". Ką gi 
— įdomu!... Susilaikant nuo bet 
kokių komentarų nors jų nestig
tų, tenka tik pastebėti — kada-
kada, bet šiuo metu c. valdybos 
krumpliaračiai privalo veikti vi
sais „cilinderiais". 

Taigi — kongresas. Regis, 
metas jau būtų susirišti su 
kongreso rengėjais dėl darbo
tvarkės (š. m. vasario 2 d. „Spor
t a s" paskelbė, kad LTSR 
Valstybinio Kūno Kultūros ir 
Sporto komiteto kolegijos 
posėdyje, kolegija išklausė A. 
Poviliūno pranešimą iš Žaidy
nių Australijoje, teigiamai viską 
įvertino, dėkoja rengėjams ir pa
tvirt ino susitarimą rengti 
žaidynes Lietuvoje). O pas mus? 
Ar Sąjunga tai atliko? Žinome 
tik, kad mūsų atstovai kvietimą 
priėmė. Ar mums nereikėtų at
likti tokio pat formalumo? Kas 
atstovaus mūsų Sąjungai 

—~"~~~~~ kongrese? — delegacija, vienas, 
nisio, B. Frame, dr. I. Hidwegi, trys, keturi atstovai? Ką jie 
V. Pikšrys, St. Venckau^kas ir kalbės Sąjungos vardu? Ar vyks 
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SAVAITGALIO 
RUNGTYNĖS 

Šį sekmadienį, balandžio 23 
d., „Lituanicos" vyrų komanda 
žais an t rąs ias pirmenybių 
rungtynes prieš ukrainiečių 
komandą „Lions". Rungtynės 
bus Marąuette Parko aikštėje 3 
vai. po pietų. 

Veteranų komanda žais čia 
pat šeštadienį, 5 vai. vakare, 
pr ieš ukrainiečių „Lions" 
veteranus. 

Žiūrovai laukiami. 

žaidynėms tik atitinkamų spor
to šakų rinktinės, paskiri klu
bai (kaip Australijon), kurių 
nariai jau Australijoje pareiškė 
norą ten dalyvauti? Kuriose 
šakose dalyvausime? Juk žino
me, kad mūsuose yra sporto 
„pasiekimų" tik žiūrovams juo
kinti... ir „sportų", kurie ten 
nėra kultivuojami... O vykti juk 
norime... Be to,pasak A. Poviliū
ną, kongreso metu bus aptarta: 
„bendradarbiavimo perspekty
vos, žaidynių periodiškumas, 
kiti reikalai". Iš šiuos „siūlus" 
reikia vertinti, kaip gyvybinius 
- ar ne? Juk čia kalbama apie 

kūno kultūros ir sporto komi 
tetą, švietimo ministeriją, ins
t i tutus , spec. mokyklas, 
milžinišką spaudą („Sportas" — 
3 kartus savaitėje su 90,000 
tiražu), kvalifikuotų sporto 
žurnalistų, visos tautos dėmesį 
(net inteligentijos!), pritarimą... 
O mūsuose?... Mūsiškis darbuo
tojas — mėgėjas, šį darbą 
atliekantis tik pripuolamai, tik 
„pabėgęs" nuo šeimos, buitinių 
rūpesčių ir tik iš idėjos! Tik iš 
jos. Bet antra vertus, neturė
tume užmiršti, kad nei vienas 
mūsiškis nebuvo prievarta „pri-
vinčiavotas" prie bet kokių 
valdybų, komitetų, pareigų. Jis 
buvo kviestas, sutiko, jį todėl 
išrinkome ir tik todėl iš jo 
laukiame iniciatyvos pažadams 
vykdyti. Tik tiek. 

Ar sugebėsime — priklauso, 
manding, nuo pačios Sąjungos 
c. valdybos. Jeigu bus tinkamai 
kreiptasi į klubus visais 
klausimais, jeigu c.v. galės, 
viską susumavus, smulkiai re
feruoti suvažiavimui — priimti 
ar ne, tad ir pačių delegatų kvie
timas, jų parinkimas, žinojimas 
ko iš jų norima, nebus sunkus, 
nes dar turime darbuotojų, 
kurie nėra „rasti tik pakely". 
Jų nėra daug, bet jais dar kartą 
įsitikinome organizuojant 
išvyką Australijon. Na ir Chica
goje priimant futbolininkus iš 
Lietuvos... O dėl dabartinės c. 
valdybos — turime statutą. Jame 
galime rasti atsakymą žvilgte
rėjus j Revizijos komisijos funk
cijas. Žinoma, jeigu jau 
neturime arba nenorime ieškoti 
kitokios išeities iš dabartinės 
stagnacijos.. Sąjungai šiuo 
metu, viskas reikalinga, išsky
rus fasadą. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

<r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulamkl Road. Tai. 565-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr. ketv. ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA. M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Tai. 476-2112 

9525 S 79th Ave., Hickory Hills. IL. 
Tai. 590-8101 

Vai. pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, IH. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgln, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

5R. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

- Amber Chlropractle -
5522 8. WoH Rd. 

Wastam Sprlnga, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hills, IL 
1 myiia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

ML kabineto Ir buto: OLympte 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
.šskyrus treč. Sėst. 12 Į 4 v a l P°Piet 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trec. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
155 N. Mlchlgan Ava., Sutta 324 Ir 
5035 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 

Tai. 565-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumasorno kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai.: pirm., antr. ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 91 st Street 

Kabineto tai. R t 7-1169; 
Rezld. 385-4811 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W 71st. St., Chicago, IH. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southw«il Hlghv/ay 
Palos Helghts, III. 60463 

(312) 361 -0220 (312) 361 -0222 

Dr. Tumasonlo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai : antr. 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v po 
Sešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. 776-2980, raz. 448-5544. 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 595-7755 



Ar JAV-ėse 

ŠVIETIMAS 
NUSMUKĘS? 

„Per pasku t in iuos ius porą 
metų daugybė knygų, straips
nių ir repor tažų nupasakoja 
JAV-ių šviet imą iki bakalauro 
laipsnio ka ip pasibaisėt iną nu
s lydimą iš p r a e i t i e s aukso 
amžiaus iki dabar t ies geležies 
amžiaus , kur is pasižymi smun
kančiais akademinia i s reikala
vimais, mokslo kursų plano 
pa la idumu, pa ta ikav imu masi
n iams var to to jams („creeping 
consumerism"), amat in inkų , o 
ne išmokslintų žmonių ruošimu, 
ir mokslo institucijų susimai
šyme, k a s yra jų misija". Taip 
pradeda savo straipsnį šia tema 
Wil l iams kolegijos (Mass.) pre
zidentas Francis Oakley (Ameri
ca 1989.IV.1), kur iame j is į visą 
šį a l iarmizmą pažvelgia iš šiek 
t iek ki tos pusės. 

Visi t i e dabart inio švietimo 
kr i t ika i , rašo Oakley, vengia 
išsamiau, konkrečiais punk ta i s 
l y g i n t i d a b a r t i n į š v i e t i m ą 
Amerikoje su palygint inais jo 
aspekta is praeityje ar ne t su ki
tomis mokslo inst i tuci jomis 
k i tur pasaulyje. O šios daug 
mažiau a r net visai neat l iepia 
t ikrų, ypač šakotų platesnės 
krašto gyventojų visuomenės so
cialinių poreikių. Tuose aliar-
mavimuose nea tk re ip iama dė
mesio į t a i , kaip mokslo institu
cijos at l iepia šiuos poreikius. 

Iš t ikrųjų už t ų a imanavimų 
glūdi j a u tūkstančius metų besi
t ę s i a n č i o s g r u m t y n ė s t a r p 
dviejų mokslo polinkių, k u r vis 
p a m a i n o m v i r šų g a u n a ta i 
viena, t a i k i ta esminė orienta
cija, bū t en t t a r p tų, ku r i e išsi
moksl inimą supran ta ka ip pa
remtą senovinių klasikų bei jų 
iš takų puoselėjimu,ir tų, kurie 
jį supranta filosofiniu-moksliniu 
modeliu, skat inančiu kri t išką 
originalumą ir atsineštų prielai
dų griovimą. J a u 4-tame šmt. 
pr. Kr is tų šių dviejų modelių 
ats tovai buvo retorikos žinovas 
Isokra tas iš vienos pusės ir filo
sofas P la tonas , rašo Oakley. 
Šimtmečių eigoje konkurencija 
t a rp šių dviejų polių tęsėsi ta rp 
12-to š imtmečio humanis tų ir 
13-tojo šmtm. scholastikų; ta rp 
vėlyvųjų viduramžių scholasti
kų ir Renesanso humanis tų ; 
tarp 17-to ir 18-to šmtm. moksli
n inkų ir klasikinės kul tūros 
gynėjų; tarp 19-to šmtm. Arnold 
pasekėjų ir Huxley pasekėjų; 
t a rp šio šimtmečio pradžioje 
Amerikoje „didžiųjų klasikų 
knygų" („great books") propa
guotojų ir tų , kurie skat ino 
sričių specializavimąsi. Šian
d i e n i n ė r e t o r i k a š v i e t i m o 
k laus imu yra ne kas k i t a kaip 
šios amžinos įtampos reiškinys, 
anot Oakley. 

Š i a n d i e n i n i a i a l i a r m i s t a i 
Amerikoje skundžiasi humani
ta r in ių , klasikinių disciplinų 
apleidimu čionykštėse mokslo 
institucijose. Bet, rašo Oakley, 
j ie n e m a t o , kad pvz. Sov. 
Sąjungoje, Švedijoje a r Vokie
tijoje, pat i valdžia dar daugiau 
dėmesio skir ia specializuotoms 
studijoms ir ne t amatams, negu 
šiame kraš te . 

Pr ieš visuotinai pasmerkian t 
sugedusią Amerikos mokslinę 
sistemą, bū t ina balansuočiau 
apžvelgti JAV švietimo ar t imą 
ir tol imesnę praeitį. O t am 
žvilgsniui pradėt i reikia paste
bėti t r i s p a g r i n d i n i u s reiš
k in ius , pasirodžiusius ne t ik 
JAV-ių švietimo istorijoje, bet ir 
v isame pasaulyje. P i rmasis — 
tai net pasaulinis reiškinys. Dar 
niekad pasaulio istorijoje tokios 
didelės kraštų gyventojų propor
cijos nėra siekusios aukštojo 
mokslo. Oakley pamini , pvz., 
kad Indijoje per pirmuosius 15 
nepriklausomybės metų uni
versitetą lankančių skaičius pa-
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daugėjo 12 kartų. O ir mes patys 
žinome nepriklausomos Lie
tuvos pavyzdį aukštojo mokslo 
a tžvi lgiu . JAV-ėse daugiau 
negu pusė baigiančiųjų gim
nazijas tęsia studijas universi
tetuose. 

Antras reiškinys, ypač šiame 
krašte, ta i studijuojančiųjų įvai
rumas rasiniu, socialinio luomo, 
lyties ir etniškumo atžvilgiais. 
Ir to nėra buvę pasaulio istori
joj. Taigi, nors šis įvairumas 
ir būtų mažesnis kituose kraš
tuose, visur, rašo Oakley, yra 
s t eng iamas i savo s tudentų 
sudėtį įvairinti , pašalinti kliū
t is , kur ias ankstyvesniais lai
kais sudarė socialinis luomas, 
papročiai, snobizmas, tamsumas 
ir šimtmečiais išsaugotos pri
vilegijos. Šiandien ypač JAV 
kolegijose ir universitetuose — 
ir tai ne t ik viešuosiuose, bet ir 
labai išrankiuose privačiuosiuo-
se, randami s tudentai iš įvairių 
mažumų bei ekonominių lygių. 
Amerikoje prieita net iki to, kad 
dėmesys jau pradėjo kryptį ne į 
gal imybių s u d a r y m ą mažu
moms ir neturtingiesiems, bet į 
kuo d idesn io ska ič iaus jų 
mokinių nuteikimą ryžtis siekti 
aukštojo mokslo, rašo Oakley. O 
ši orientacija j au r imtai padeda 
mažinti plyšius visuomenėje, 
kuri vis tiek tebėra dar giliai 
suskaldyta pagal rasės ir luomo 
skir tumus. 

Trečia, tai kad JAV švietimas, 
net ir pr is i ta ikydamas visiems 
šiems didžiuliams socialinių po
re ik ių p a s i k e i t i m a m s (per 
gausią įvairovę viešų ir privačių 
institucijų, turinčių įvairiausias 
paskirtis: tai amatų mokyklos, 
tai apylinkinė — „community" 
kolegija, tai pilnateisis universi
tetas), vis vien pasirodė labai 
paveikus, ypač šiais atžvilgiais 
palyginus su Prancūzijos, Vo
kietijos ar Italijos aukštesnio 
mokslo inst i tucijomis. Prie
šingai europiet iškoms siste
moms, JAV sis tema sugebėjo 
sėkmingai pakeist i savo orien
taciją iš profesinio elito ugdymo 
s i s t emos į d a u g daug iau 
reikalaujančią masinio švietimo 
sistemą. 

Žinoma, rašo Oakley, ji ne
būtų galėjusi to padaryti, jei tos 
visos institucijos nebūtų turėju
sios noro atliepti į besikeičian
čios visuomenės naujus porei
kius, jei nebūtų nusiteikusios 
ieškoti naujų priėjimų, naujų 
kelių, norėdamos konkuruoti su 
daugybe įvairių mokyklų, tarp 
savęs rungtyniaujančių^ pri
t raukt i geriausius a r vienokius 
ar kitokius s tudentus bei dės
tytojus, profesūrą. Ir per visą 
šią konkurenciją, taikymąsi 
prie naujo t ipo studentų ir t.t., 
jos sugebėjo išlaikyti bendrą, iš 
vienos institucijos į kitą kilno
jamą užskaitų sistemą. Tad vi
sai nestebėtina, rašo Oakley. 
kad visame tame šturme atsi
rado neaiškumų apie aukštojo 
mokslo institucijos paskirtį ar 
kad pernelyg nusmukta į ama
tininkų ruošimo rolę, ar kad 
mokslo kursų planavimas („cur-
riculum") šiek t iek sumišo. 

Taip. rašo Oakley, svarbu 
nuolat stebėti, kur esame ir į ką 
einame ir per šį procesą vis 
kryptį atitaisyti. Bet klystama, 
jei manoma, jog tokioje masi
nėje, pluralistinėje švietimo sis
temoje, kokia veikia (ir reikalin
ga) Amerikoje, tėra teiktinas tik 
vienas kur is kelias. Tad nėra 
naudinga kelti visos švietimo 
sistemos nebeatstatomo žlugimo 
aliarmus, kai reikalinga tik iš
kelti naujai iškylančius po
reikius, kuriuos atitinkamos in
stitucijos sugebėtų ir norėtų 
patenkinti . 

a.j.z. 

(Tęsinys) 
Dėl Maskvos centralizuotos 

ekonomijos ir dešimtmečius 
užsitęsusios ūkinės stagnacijos, 
sovietai, ypač jų ekonomija, 
stovi ant bankroto ribos. Ir visi 
„atvirumo ir persitvarkymo" 
siūlymai bei bandymai yra mė
gin imas išsaugoti sovietinę 
imperija nuo ekonominės kata
strofos. Daromos nuolaidos 
žmogaus teisių srityse yra 
ūkinio smukimo nuopelnas — iš
dava, o ne pačios komunizmo 
s i s t emos pak i t imo ar 
sudemokratėjimo apraiška. So
vietai siekia pagalbos iš Vaka
rų, jiems reikia Vakarų tech
nologijos, paskolų, investicijų, 
bandoma išsiderėti palankiau
sio valstybės kredito statusą ir 
t.t. Rublis tik sovietų, ne tarp
tautinės valiutos vertybė. Sovie
tų produktai blogos kokybės. 
Vakarų ekonomija auga tris 
ka r tus greičiau negu Sovietų. 
Nors ten darbo jėga pigi, bet 
technologijos trūkumas pabran
gina produktą. Įvairios centri
nių organų kontrolės, biurokra
tija kliudo importo-eksporto 
galimybes. 

Kaip į šią centralizuotą, su
s t ingus į ekonomijos kolosą 
galėtų įsijungti pabaltiečiai. 
siekdami savo tautoms eko
nominės gerovės? Galimybių 
yra , bet jos kol kas mažos. Pa
baltijo valstybės, naudodamosis 
JAV nepripažinimo politika, 
mėgina ieškoti būdų tiesio-
giai-betarpiai užmegzti preky
b i n i u s ryšius . Bet užtektų 
Gosbanko valstybinio veto ir 
visos transakcijos ar sandėriai 
galėtų tapti beverčiais. Jau yra 
viena kita pabaltiečių grupė ar 
p r i v a t ū s asmenys užmezgę 
ryšius su Vakarais. Bet kapi
ta lo investavimas į Sovietų 
okupuotus kraštus yra surištas 
su didele rizika. 

Jungt inis pabaltiečių komite
tas — Joint Baltic American Na
tional Committee sugestijuoja, 
kad JAV firmos, darydamos 
k o k i u s gamybos s andė r iu s 
Pabaltyje, turėtų neužmiršti, 
k a d čia y r a r e ika l a s su 
nepriklausomybės statuso ne
turinčiomis valstybėmis, kad 
bet koks pramonių ten kūrimas 
nedidintų ir šiaip jau katastro
fiškoje būklėje esančių kraštų 
oro, žemės, vandens užteršimo, 
kad gamybai nebūtų naudojama 
iš kitų kraštų atvežama darbo 

V. ROCIŪNAS 

k r a š t ų a t s tovybes . Bush 
vy r i ausybė dabar peržiūr i 
Amerikos-Sovietų prekybos 
įstatymus bei potvarkius. 

Kalbėtojų sugestijose buvo 
siūloma pasikviesti iš Pabaltijo 
valstybių jaunų technologų ir 
juos paruošus specialybėms, 
grąžinti vėl į kraštus, kaip sava
rank ius pramonės šakų ar 
prekybos specialistus, kad įsi
jungtų į laisvėjantj ekonominį 
gyvenimą. Tas turė tų e i t i 
palaipsniui. Atsargumas, logika 
ir r izika lieka pagrindiniai 
tokių savarankiškų ėjimų fak
toriai. Dabar esąs pats laikas 
tokius atsargius žingsnius pra
dėti. Sveika iniciatyva gali būti 
pasisekimo pagrindas. 

K la s t i nga sutar t i s 

Molotov-Ribbentropo nepuo
limo pakto klausimu kalbėjo dr. 
O lge r t s Pav lovsk i s , b u v ę s 
Pasaulio latvių federacijos pir
mininkas, stipriai akcentavęs, 
kad ši gėdinga sutartis dabar
tinei „atvirumo" sovietinei poli
tikai yra painus, kompromi
tuojantis dokumentas, kurio 
egzistencija jie norėję ir k i tus 
įtikinti abejoti, dokumentas, pa
rodas visu nuogumu melo, 
smurto ir pasaulio mulkinimo 
tipingą komunizmo atvejį. Ši su
tartis yra ir Pabaltijo valstybių 
tragedijos užuomazga. 

Mar i s M a n t e n i e k s s a v o 
apžvalgoje kalbėjo apie Vakarų 
pasaulio moralinę atsakomybę. 
Davė istorinį pjūvį, privedusį 
prie šios sutarties pasirašymo ir 
jos tragiškus rezultatus Rytų 
Europai. Kruopščiai surinkti ir 
cituojami istoriniai šaltiniai 
nurodė JAV prez. Roosevelto 
nuolaidas Stalinui Pabaltijo 
k raš tų sąskai ton . An t r a s i s 
pasaulio karas baigėsi ne ta ip , 
kaip R^oseveitas įsivaizdavo. 
Vakarų Europa buvo išlaisvinta 
iš vieno tirono Hitlerio, o Rytų 
Europa padovanota kitam di
džiajam tautų žudikui Stalinui. 
Taip „sferų įtakų" pasidalinimo 
rezultatą Pabaltijo tautos iš
gyveno skaudžiaus ią t a u t ų 
genocidą istorijoje, neteko nepri
klausomybių ir visam pus
šimčiui sustabdė jų tautinį, reli
ginį, kul tūr in į ir socialinį 
gyvenimą. Vakarai buvo Stali
no apgauti. Už šią Pabaltijo 

jėga ir t.t. Šiais reikalais firmos t a u t ų didžiąją t r aged i j ą 
turė tų kontaktuoti Pabaltijo atsakomybę turė tų nešti ir 

Vakarų pasaulis. 
Minint šios sutart ies 50 metų 

sukaktį, išeivijos pabaltiečiai 
r anka rankon su Pabalti jo 
krašto gyventojais ją plačiai 
naudos Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos nepriklausomybės aspira
cijoms visur ir visomis pro
gomis, įrodant, kad Pabaltijo 
t au tos ne „savo noru, su 
džiaugsmu" įsijungė ir į „sovie
tinę vergų imperiją", bet buvo 
klastingai išduoti, kad jie turi 
teisę tęsti savo laisvų tautų ir 
valstybių gyvenimą, pradėtą 
1918 metais. Sovietai tą melą 
skelbė pasauliui: daugelis pa
tikėjo, išskyrus keletą Vakarų 
valstybių, kurios nepripažino 
prievarta įjungimo į Sovietų 
Sąjungą. Nepripažinimo poli
tika yra svarbus veiksnys Pa
baltijo valstybių savarankiš
kumo kelyje. 

Paba l t i eč ių la i svės lyga 
(BAFL), kuri nuo pat įsikūrimo 
kartu su kitais mūsų veiksniais 
reikalauja, kad Molotovo-Rib-
bent ropo s u t a r t i s bū tų 
panaikinta, šias pastangas ir 
šiemet dar labiau sustiprins. 
Asta Banionytė-Connor, veikli 
jaunosios kartos atstovė Wa-
shingtone, pakviesta šią akciją 
koordinuoti. 

Angelė Nelsienė, JAV LB 
tarybos pirmininkė ir Pabaltijo 
laisvės lygos vicepirm.. dalyva
vusi konferencijoje su lygos ižd. 
Algiu Raulinaičiu (abu iš Los 
Angeles), sveikino visus konfe
rencijos dalyvius, kar tu pasi
džiaugdama, kad nuta r imas 
konferenciją rengti Clevelande 
pateisino visas viltis su kaupu. 
Kvietė jungtis į Laisvės lygą, jos 
darbus remti , ypač mobili
zuojant paramą ir iš Amerikos. 

Kento universiteto Ethnic 
Heritage programų direktorius 
dr. Hochhaeuser kvietė naudo
tis Pabaltijo studijų stipen
dijomis, didele l i tuanis t ine 
biblioteka-archyvu. (Lietuviai į 
šį stipendijų fondą yra įnešę per 
50,000 dol., kur ių palūkanos 
naudojamos stipendijoms. Uni
versitetas taip pat pakvietė 
ir Vilniaus universiteto etno
grafinį ansamblį „Ratilio" atlik
ti vieną spektaklį studentams ir 
profesūrai ba landžio 20 d. 

Eko log inė kr izė 

Konferenci jos d a l y v i a m s 
nelengva buvo klausyti pra
nešimų apie tragišką Pabaltijo 
kraštų aplinkos taršą ir bendrai 
apie ekologinę tų kraštų krizę. 

Ingrida Bublienė -

Juos pristatė Valdas Adamkus, 
JAV aplinkos apsaugos agen
tūros Vidurinių vakarų rajono 
a d m i n i s t r a t o r i u s , Tooms 
Tubalkain, Cievelando pabal
tiečių komiteto vicepirm., ir dr. 
Ju r i s Dreifelds, profesorius iš 
Brock universiteto, St. Catha-
rines, Kanada. Vadovavo Ingri
da Bublienė. 

Valdas Adamkus, jau 16 metų 
d i rbąs gamtos a p s a u g o s 
tarnyboje, šių metų balandžio 
mėn. gavęs Vilniaus universi
teto garbės daktaro laipsnį už 
pastangas Lietuvos ekologinėje 
srityje, vadovavęs amerikiečių 
delegacijų pasi tar imuose su 
Sovietų Sąjunga, daug kar tų 
lankęsis Lietuvoje ir pažįstąs iš 
pirmųjų šaltinių ekologines pro
blemas bei aktyviai remias 
Persitvarkymo sąjūdį, savo te
mai išryškinti naudojo daug 
faktų ir duomenų. 

sekcijos vadovė 

rūpesčiai t a r t u m yra visiškai 
ignoruojami. 

Maskva su savo centrinėmis 
įs taigomis yra a tsakinga už 
gamtos aplinkos apsaugą. Bet ir 
čia biurokrat i ja ir neradimas 
lėšų šiam reikalui stabdo bet 
kokį progresą. Gamtos apsaugos 
reikalai Sovietuose paskirstyti 
ne t 22 ministerijose. Centrali
zuota industrija nepajėgia ir ne
ga l i s a v a r a n k i š k a i i eškot i 
sprendimų. Lietuviai, latviai ir 
e s t a i savo in ic ia tyva , kiek 
sąlygos leidžia, ekologines pro
blemas mėgina spręsti. Bet čia 
svarbu visų Pabaltijo kraš tų 
bendradarbiavimas, sujungta ir 
išstudijuota politika. Viskas 
vyksta lė tu tempu. 10 metų 
užtruko, kol Sovietų Sąjunga 
s u t i k o p a s i n a u d o t i J A V 
moksline ir prakt ine pat i r t imi 
gamtos apsaugos klausimais. 

.2 \ Latvijoje ir Estijoje ekologinė 
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Vakaruose prasidėjo daugiau 
ka ip p r ieš 20 metų . Rytų 
Europoje ši problema buvo ilgai 
ignoruojama. Tiktai prieš dve
jus metus pradėta bendradar
biauti su JAV institucijomis, 
kurios mėgina spręsti vandens, 
žemės, oro taršos problemas. 
Sovietų Sąjungoje ir Pabaltijo 
kraštuose ši problema yra taip 
užleista, ir dabar sunkiai j i bus 
sukontroliuojama. Baltijos jūra 
tapo „atvira didžiule kanaliza
cijos ir a tmatų baze. kurią ter
šia sep tyni k r a š t a i , supą 
Baltiją, ir į ją įtekančios upės. 
Nemunas ir Neris jau net inka 
maudymuis i , žuvin inkys te i . 
Susidaro įspūdis, kad šie gyvy
biniai šaltiniai jų priežiūros 

nei Lietuvoje, nes šie kraštai 
y ra labiau supramonint i , la
biau užterš ta žemė. vanduo ir 
oras. Anot pranešėjų, ten pa
dėtis esan t i t ikras košmaras. 
Pusėj Baltijos jūros uždrausta 
m a u d y t i s , u p ė s u ž t e r š t o s , 
t rūks ta vandens pramonei. Lat
vija užimanti antrą vietą So
vietų Sąjungoj vandens užter
šimo atžvilgiu. Uždaryta Jūr
m a l o s v a s a r v i e t ė . Ž u v y s 
nevalgomos. Medžiai džiūsta. 
Mažeikių naftos rafinerija. Nau
jos ios A k m e n ė s c e m e n t o 
fabr ika i . Ignal inos a tominė 
jėgainė — dideli gamtos apsau
gos pr iešai , t au tų sveikatos 
grėsmė. 

(Bus daugiau* 

TREMTIES KELIU 
ANTOSĖ MAKARAITĖ 

Kai akys apsiprato prietamsyje, apsidairėme 
vagone. Baisus vaizdas. Žmonės sugrūsti kaip gyvuliai, 
aplink maišai, ryšuliai. Nusiminimas — neišpasakytas. 
Vyrai, moterys, vaikai, seneliai. Vagono kampe indas 
gamtiniams reikalams, du kibirai vandens. Iš pradžių 
žmonės nedrįso visų akivaizdoje atlikinėti ..savų 
reikalų", dangstėsi paklodėmis, vieni kitus užstodavo, 
bet paskiau nebeliko įgimto gėdos jausmo... Labai trūko 
oro, nes žmonių vagone buvo apie 70, dvokė „indas". 

Ėmėme susipažinti su čia pat sėdinčiais. I tremtį 
važiavo: 

Trijonių Šeima su dvejų metukų berniuku Eimučiu; 
Policininko (pavardę užmiršau) šeima su vieno 

mėnesio vaikeliu. Prišlapintus vystyklus tėvai vynio
josi ant savo kūno ir taip džiovino, o paskui vėl vystė 
kūdikį. Vandens vystyklams plauti nebuvo; 

Pupžubas — Tauragės prekybininkas žydas — su 
sena motina ir .nėščia žmona. 

O valgyti reikėjo. Niekas nieko nedavė. Iš pradžių 
dauguma turėjo savo, kiti davė — dalijosi. Pylėmės į 
bliūdelius, puodelius šalto vandens, trupinomės duonos, 
kas turėjo, užkando mėsos. O kokia rytdiena — nežinia. 

Labiausiai trūko oro. Prie to vieno grotom apkalto 
langelio ėjom visi iš eilės pakvėpuoti, į t raukti nors 
gurkšnelį tyro Lietuvos oro, kurio atėjūnai mums pavy
dėjo. 

Stotyse, matyt, visur pravažiuota tokių ešelonų, nes 
žmonės į traukinius žiūrėjo nusiminę, verkdami, mus 
žegnojo — laimino kančių keliui. 

Atvažiavome į Naująją Vilnią. Daugybė šalutinių 
kelių buvo pilni ešelonų. Atrodė, kad visa Lietuva grū
dama tremtin. Nuotaika lyg pasitaisė ne mes vieni, 
mūsų t iek daug — juk čia gerieji Lietuvos žmonės. 
Nepasiduosim, ištversim! Daug žmonių ateidavo iš 
Vilniaus, gal ir iš k i tur atsivijo ešelonas, ieškojo 
giminių, pažįstamų, klausinėjo, a r nėra vagonuose 
tokių ir tokių pavardžių. Priėjo man eilė pabūti prie 
langelio. Žiūriu, kaip žmonės ieško savųjų, kokia tra
giška visų nuotaika. Matau, ateina du žmonės: mažas 
pagyvenęs vyras ir moteris su dviem krepšiais, matyt, 
pr ikrautais maisto. Prieina prie mūsų vagoną saugo
jusio kareivio, ir vyras, išsi traukęs iš kišenės 
dokumentą, sako kareiviui: „Aš deputatas profesorius 
Krėvė. Ar yra jūsų vagone... (pasako pavardę)?" Karei
vis jį šiurkščiai atstumia: „Nors pats Stalinas čia atei
tų, aš jo neprileisčiau — toks įsakymas". Ir profesorius 
Krėvė — toks mažas, prislėgtas, sugniužintas , 
smulkiais žingsneliais eina prie kitų vagonų, prie kitų 
ešelonų, o moteris su krepšiais iš paskos... Toliau 
matau, du kareiviai atveda Tauragės gimnazijos is
torijos mokytoją Žvirblytę. Aš sušunku: „Panele 
mokytoja!" Kareiviai ją pastumia, ir ji nueina — viena, 
be daiktų. Kur ją vedė? Gal į kitą vagoną? Gal tardyti? 
O Trijonių Eimutis vis prašėsi, kad motina leistų jį į 
kiemą pabėgioti... nors truputį. 

Naujojoje Vilnioje mus laikė tr is dienas, laukė, kol 
suvažiuos visi ešelonai. Tai vienam, tai ki tam vagone 
buvo girdėti šventos giesmės ir tautinės dainos: „Marija 
Marija", „Lietuva brangi", „Oi varge varge, vargeli 
mano".. . 

Naktimis ėmė išvesti iš vagonų vyrus, sakė — 
patikrinti . Tie, net neatsisveikinę su žmonomis, 
vaikais, nieko nepasiėmę, išeidavo ir — negrįždavo. 
Veltui laukė, sielvartavo ir verkė žmonos, šaukė tėtę 
vaikai... Taip Naujosios Vilnios stoty buvo atskirt i be 

veik visi vyrai, išardytos šeimos, vaikai palikti našlai-
čiais.o vyrai pasmerkt i nepake l i amam darbui, badui, 
greitai mirčiai. 

Vilkstinė pražūties keliu pradėjo judėti. Slenka pro 
šalį ešelonai, klausinėja pro langelį: — Iš kur? — Iš 
Suvalkijos. Iš Aukštaiti jos, Žemaičiai , Nuo Varėnos... 
Ir taip visai Lietuvai užteko ešelonų! Slenka vagonai, 
o žmones šaukia: 

— Broliai l ietuviai , la ikykimės! Nepasiduokime! 
Pasirodykime visur, kad mes l ie tuviai! Kad tu . gude. 
nesulauktum! Neužmiršime išgamų, išplėšusių mus iš 
tėvynės Lietuvos! 

Mūsų ešelonas, maty t , buvo paskut inis . Ką dar at
vesdavo, vis kišdavo į mūsų vagonus . Žmonių buvo 
daugiau negu įmanoma suta lp in t i . Mūsų ešelone vežė 
ir Jurbarko gimnazijos d i rektor ių Giedraitį, jo jauną 
žmoną Aleksandrą ir dvi jų dukre les : dvejų ir viene
rių metukų. Juos Naujojoj Vilnioj pasivijo Giedraičio 
sesuo — mokytoja Giedraitytė. J i pradėjo tėvus prašyti, 
kad kūdikius ja i atiduotų, ji užaugins iant i , jie sugrįžę 
rasią vaikus sveikus ir paaugus ius . Iš pradžių tėvai 
nenorėjo skir t is su kūdik ia i s , bet pagaliau sutiko. 
Giedraitytė nuskubėjo į Vi ln iaus įstaigas ir ten gavo 
leidimą. Vaikai iš vagono buvo išnešti ir jai atiduoti . 
Giedra i t į a t s k y r ė , o A. G i e d r a i t i e n ė pas i l iko 
raudodama viena. Taip mūsų akyse buvo išdraskyta, 
sutrypta šeima. 

Kai pajudėjo mūsų ešelonas, pripuolėme prie 
langelio paskutinį ka r t ą a ts isveikint i Lietuvos mes, 
jos išplėšti vaikai . Mačiau, k a i p dvi moterys, juodai 
apsirengusios, klūpėjo perone ir. iškėlusios didelį 
kryžių, žegnojo pravažiuojančius vagonus, o didelės aša
ros riedėjo jų išbalusiais veidais. Laimino mus kančiai 
ir mirčiai. 

<Bus daugiau> 
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UŽSIENIEČIAI VAKARŲ 
VOKIETIJOJE 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

ATEITININKŲ ŠEIMOS 
ŠVENTĖ 

Balandžio 29-30 dienomis 
rengiama tradicinė Clevelando 
ateitininkijos šventė. Šešta
dienį, 7 vai . vak. DMP 
svetainėje šeimyniškas visų 
ateitininkų pobūvis. Sekma
dienį, 10:00 vai. ryto pamaldos 
Dievo Motinos šventovėje. Atei
tininkai: jaunučiai, moksleiviai, 
studentai ir sendraugiai organi
zuotai dalyvauja pamaldose. Po 
pamaldų ir kavutės svetainėje, 
auditorijoje akademija: naujų 
narių įžodis, dr. Vytauto Vygan
to paskaita ir jaunimo progra
ma. Sekmadienio renginiuose 
visi maloniai kviečiami daly
vauti. 

„GRANDINĖLĖ" 
TAUTINIŲ ŠOKTŲ 

FESTIVALYJE 
Vieną vakarą vokiečių televi

zijoje stebėjau meksikiečių ir kt. 
vidurio Amerikos tautų emigra
ciją į „pienu ir medum" tekantį 
kraštą JAV, mėginant per
plaukti Rio Grande upę ar ke
liaujant uždaruose, karštuose 
vagonuose. Atvykę į JAV mies
tus jaunuoliai (tokius daugiau
siai rodė vokiečiai) ieško darbo, 
jų pastogė yra po tiltu ar ispa
niškos parapijos kiemas. Krikš
čioniškos organizacijos maitina 
sumuštiniais, kava, vaisių sun
ka. Tą kuklų maistą moterys 
vakare atneša net prie pat tilto. 
Iš vokiečių komentatoriaus 
pasikalbėjimų galima buvo su
prasti, kad jie bijo pasirodyti 
gatvėje, kadangi prie Meksikos 
sienos esantieji JAV miesteliai 
yra pilni policijos ir emigracijos 
pareigūnų. 

Negeresnėje padėtyje šian
dieną yra Vakarų Europa. Ji 
yra taip pat perpildyta užsie
niečiais, azyliaus prieglaudos 
ieškančiais lenkais, jugoslavais, 
iraniečiais, irakiečiais, afga
nistaniečiais, marokiečiais ir t.t. 
ir t.t. Jų 95% atvyksta tik 
ekonominiais sumetimais. Tė
vai vaikus išleidžia lėktuvu iki 
Frankfurto, o Vakarų Vokieti
jos vyriausybė privalo juos 
priimti, kadangi įstatymas 
draudžia tokius vaikus grąžinti 
atgal į gimtąjį kraštą. O kol 
vedama azyliaus byla (2-3 
metai) , atvykėlis gauna 
valstybinę pašalpą, valstybės 
apmokėtą butą, šilumą, elektrą, 
kišenpinigius. Prie šių pabė
gėlių dabar prisidėjo „ausid-
le r ia i " — Sov. Sąjungos, 
Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos 
ir kt. Rytų Europos kraštų 
vokiečiai. Tik vyresnės kartos 
atstovai dar kalba „žmoniškai" 
vokiškai. Jaunimas daugumoje 
tėvų kalbos jau nemoka. Ir jie 
negauna darbo, tad labai dažnai 
tų pačių vokiečių, dėl kalbos 
nemokėjimo, vadinami „auslen-
deriais — užsieniečiais". 

Bonna nebuvo pasiruošusi 
tokiam staigiam Rytų Europos 
vokiečių antplūdžiui, tad 
pereinamos stovyklos yra per
pildytos, ieškant laisvų kar
eivinių. Vyriausybė nutarė iš 
biudžeto skirti milijonines 
sumas naujų namų statybai. 
Tas viskas randa platų atgarsį 
Vokietijos gyventojų tarpe. Gir
di, atvykstantiems statomi 
namai, o mes, mokesčių mokė
tojai, laukiame butų ilgus 
metus, arba priverčiami mokėti 
astronomines sumas. Didmies
čiuose kaip Hamburgas. Berly
nas, Miunchenas, Frankfurtas 
butu nuoma yra labai aukšta, 
pragyvenimas brangus, o jeigu 
atsiranda geresnis butas, jį tuoj 
pat užima aukštas tarnautojas, 
gaudamas gerą atlyginimą. 
Universitetų miestuose studen
tai taip pat sunkiai sau randa 
„būdą" — kambarį. Juk Miun
chene 1988 m. rudens semestre 
buvo užregistruoti 65 tūkst. 
studentų, auditorijos perpil
dytos, studentai paskaitas 
klauso ne tik suoluose, bet ir 

sėdėdami ant grindų. Demons
tracijos (iniciatyvos imasi 
kairieji ar net spartakiečiai), 
garsiais švilpimais palydimas 
švietimo ministeris, neduodant 
tarti net žodelį, kiaušiniais ir 
dažais apmėtomas krikščionių 
demokratų partijos gen. sek
retorius, neklausoma net 
kanclerio kalbos. 

Tačiau grįžkime prie užsie
niečių. 

Vakarų Vokietijoje gyvena 4.5 
mil. užsieniečių, kurių tarpe 
beveik 1.5 mil. turkų. Mažosios 
Azijos tautos skaičius sparčiai 
auga, kadangi turkų šeimos 
skaito po 4-5 vaikus, kai tuo tar
pu vokiečio šeimoje vaiko vietą 
užėmė.... šuniukai. Tai plačiai 
paplitusi mada (panašiai kaip ir 
vasaros atostogos užsienyje), 
matant rytais, pietų metu ir 
vakare vedant juos gamtos 
reikalams, (vokiečiai vadina 
„gasi") tiesiog į parką, kur 
žaidžia vaikai. Kai kurių miestų 
savivaldybės į žolę įbedė 
lenteles su draudžiančiu užrašu. 
Pasipylė laiškai redakcijoms: 
juk mes mokame šunų mokestį, 
kodėl turi mums būti 
draudžiama įeiti į parką su 
geriausiu žmogaus draugu... 

Nemačiau užsieniečių su šuni
mis, ypač turkų. Jie dirba, kiti 
spekuliuoja narkot ikais , 
moterys augina vaikus, 
veždamos vežimėlyje ir 
niekuomet nepakeldamos akių 
į svetimą vyra. Vakarų Vokieti
ja siūlo priimti pilietybę. Tačiau 
daugumas užsieniečių, gyve
nančių Vokietijoje 10-20 metų, 
tokiai vilionei palieka kurti, 
neišsižadėdami savo pilietybės, 
savo tikybos, iš tėvynės 
atsivežtų papročių, patriar
chato. Nevilioja turkų jiems 
skiriamos premijos laisvu noru 
apleisti Vokietiją. 

Kaip su užsieniečiais tvarkosi 
kiti Europos kraštai? 

Tapti D. Britanijos piliečiu 
reikia išgyventi penketą metų, 
mokėti krašto kalbą, Danijoje — 
7 m., Šveicarijoje net 12 metų. 
Ištekėjusi už Prancūzijos pilie
čio žmona pilietybę gauna po 
šešių mėnesių, taip pat ir vyras, 
vedęs prancūzę. Danijos 
pilietybę azyliantai gali gauti po 
šešių metų, Švedijos pilietybės 
pabėgėliai gali prašyti po 
keturių metų. Į „dvigubą" 
pilietybę daugelis valstybių 
žiūri „kreivokai". Ir taip, 
Prancūzijoje ir Šveicarijoje 
dviejų valstybių piliečiu nega
lima būti, tuo tarpu D. Britani
joje milijonai gyventojų turi dvi 
pilietybes. 

Nevienodai užsieniečiai 
reaguoja į naujo krašto 
pilietybės sąlygas. 1987 m. 
Švedijoje naujais piliečiais tapo 
16 tūkst. užsieniečių, tuo tarpu 
Šveicarijoje tik 7.5 tūkst. Kaip 
minėjau, šioje Alpių valstijoje ir 
laukimas yra ilgiausias — 12 
metų. 

Prancūzijoje, kur gyvena 4.4 
mil. užsieniečių, pilietybės pa
reiškimus 1988 m. padavė tik 
20 tūkst. užsieniečių. 

Balandžio 8 d., erdvioje 
Brecksville-Broadview gimnazi
jos auditorijoje „Grandinėlė" 
dalyvavo tarptautiniame šokių 
festivalyje, kurį jau šeštą kartą 
šiame Clevelande priemiestyje 
organizavo Kivvanis klubas 
Brecksville. Festivalyje daly
vavo slovakai, škotai, vokiečiai, 
lietuviai, ispanai ir amerikie
čiai. 

Graži ir didžiausia šio festi
valio dalyvė (24 šokėjai,-jos), pir
mosios programos dalies užbai
gai įspūdingai atliko šokių 
pynę, sudarytą iš kepurinės, 
viliotinio, lenciūgėlio, malūno, 
tolkašokio ir juostų šokių. 

Kiwanis klubo pirmininkas 
Dean Webb ir šio vakaro 
pranešėjas, po stiprių auditori
jos aplodismentų, dėkojo lėmis apie transliacijų laiką, 
lietuviams šokėjams, čia pirmą bangų ilgio nurodymais kiloher-
kartą pasirodžiusiems ir savo cais ir metrais, taip pat Vil-

, jaunatvės džiaugsmu užkrėtu-
siems visus žiūrovus". 

Išleistame programos lanksti
nuke, kur trumpai aptariamos 
dalyvaujančios grupės, rašant 
apie lietuvius pažymima, kad 
„Grandinėlė" įkurta Liudo 
Sagio 1953 metais, kad ji 
dažnais atvejais propaguoja 
lietuvių meną ir kultūrą JAV-
se ir Kanadoje, dalyvavo šv. Ka
zimiero 500 metų sukakties 
minėjime Romoje, 1984 m. Per
nai Liudui Sagiui pasitraukus 
iš „Grandinė lės" vadovo 
pareigų, Renė Booth dabar yra 
šios grupės direktorė, Aleksand
ra ir Liudas Sagiai yra „Grandi
nėlės" konsultantai. 

Ir kitos grupės šiame festi
valyje dalyvavo su stipriais ir 
spalvingais vienetais. Ypač 
įspūdinga buvo ispanų grupė, 
atlikusi Quadro Suite (Flamen-
co) su 12 šokėjų, dainininke ir 
g i ta r i s tu , i r amerikiečių 
septynių stepuotojų ansamblis. 

Beveik tris valandas užtruku
sioje programoje „Grandinėlė" 
puikiai reprezentavo lietu
vius. „Grandinėlė" rudenį yra 
pakviesta koncertui į Pittston, 
Pa. Tikimasi, kad „Grandinėlė" 
su nauja vadove Rene Motięjū-
naite-Booth vėl pasirodys 
Clevelando ir kitų miestų 
scenose. 

ANDRIS DUNDURAS 

Sis aktyvus skautų ir atei
tininkų eilėse moksleivis parašė 
Radijo programos lietuvių kalba 
trumpomis bangomis informa
cinį straipsnį ir paruošęs 
trumpųjų bangų radijo stočių 
sąrašą su informacinėmis lente-

niaus, Free Europe, RAY, Itali
jos, Vatikano, Voice of America, 
bei lietuviškų Mišių transliaci
jas, atspausdino Dievo Motinos 
parapijos savaitinėse žiniose 
„Mūsų Žingsniuose", š.m. 
balandžio 2 ir 9 d. laidose. 

Padidėjus trumpųjų bangų 
klausytojų skaičiui, ši infor
macija tikrai yra naudinga ir 
reikalinga. 

GRAŽINA KUDUKIENĖ 

Clevelando „Plain Dealer" 
dienraščio bal. 12 d. laidoje 
Mary Strassmeyer savo kasdien 
spausdinamoje skiltyje įdėjo 
i lgesnę žinią, pavadinta 
„Promoting women, families" 
apie Gražiną (Grace) Kudukie-
nę, kuri : . vadovavo devy
nių Clevelando iškilių moterų 
delegacijai Baltuosiuose Rū
muose, ir pateikė savo idėjas 
prezidentinei komisijai, besi-, 
rūpinančiai moters ir šeimos 
klausimais. 

Straipsnyje žurnalistė Graži
ną pristato, kaip buvusią 
Moterų balsuotojų lygos 
prezidentę ir šios delegacijos 
pirmininkę. „Tai buvo Kudu-
kienės idėja", rašo laikraštis, 
„sudaryti tokią delegaciją, 
kurios pagrindinis dėmesys 
būtų nukreiptas ne tik į moters 
ir šeimos gerbūvį šiandien, bet 
ir amerikiečių tautai artėjant į 
2,000 metus". 

Gražina šią idėją pasiūlė tada 
dar viceprezidentui G. Bush, jc 
rinkiminės kompanijos metu. 
Viceprezidentas paprašė 
Gražinos su šia idėja atvykti į 
Washingtoną, ka i j i s bus 
i š r ink tas prezidentu. In
auguracijos iškilmių metu 
Washingtone Gražina susitiko 
su Bush atstovais. Delegacija 
prašo prezidentą paskir t i 
atstovus — vyrus ir moteris iš 
kiekvienos valstijos į šią 
komisiją. y R 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo S t a n k a u * klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas n e m o k a m a i . 

IRENA MILKEVIČIŪTĖ 
Leonora 

Namai apžiūrėjimui 
Sekmadieni, balandžio 23 d., 1-4 v. p.p. 

5208 8 . Sawyer 3 mieg. mūrinis namas, 
28 m.; 1 % prausyklos; įrengtas rūsys su an
tra virtuve; 2 auto garažas; 3 m. amžiaus 
šildymo įrengimai; centr. šaldymas; namų 
apyvokos daiktai; daug priedų, daug rūbi
nių; namas puikiai išlaikytas, labai švarus. 
Skambinkite dabar! 

3651 W. 70 St. Visas mūrinis 32 m. 
namas; 3 dideli mieg.; 1 % prausyklos; 
gražus šeimos kamb. su baru; alummio ap
daila (trim); 2 auto. garažas; yra vietos 
įrengti dar 2 ar daugiau miegamųjų; Oueen 
of the Universe parapija. Geriausias pirki
nys visame mieste! Skubėkite! 

No. 424 — 53 & Kolln. 2 butų apt. Tik 
$94,900! 3 mieg. kamb. kiekv. bute; didelis 
valg. kamb. sav.; ištisas rūsys; 2 auto. 
garažas; naujas stogas, karšto vandens 
katilinė; nuomininkas moka už šilumą; 
aukšta nuoma Skambinkite dabar 

8638 S. Kaeler 3 mieg. „split-level"; 
sumoderninta virtuvė ir vonios kamb.; šo
ninis įvažiavimas; 21/2 auto. mūrinis ga
ražas. Gražus šeimos kamb. su Vi 
prausyklos; centralinis šald., daug priedų; 
puikiai išlaikytas, labai švarus. Malonumas 
tokį namą turėti! Skubėkite, skambinki
te 436-8600. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite te lefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 & 436-8600 

BRONIUS KAZĖNAS 
Dirigentas 

Artūro Spinetti 
Manrlco 

Thomas Zlellnskl 
Grafas Di Luna 

Lawrence Montgomery 
Ruiz 

L I E T U V I Ų O P E R A 
Kviečia visus į 

V E R D I 
4 v. operą 

TRUBADŪRAS 
1989 

-
Balandžio 29 d. — 7:30 v.v. 
Balandžio 30 d. - 3:00 v. 

MORTON HS AUDITORIJOJE 
2423 S. Austin Blvd. 

Cicero, IL 60650 

Bilietai - 30, 25, 17 ir 12 dol. 
Gaunami: Gifts International — 

Vaznęlių prekyboje 
2501 W. 71st St. 

Chicago, IL 60629 
312-471-1424 

Bilietus galima užsisakyti paštu čekį rašant 
LITHUANIAN OPERA CO., INC. 

Autobusų bilietai gaunami ten pat. 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKIRO 

DANUTE SCERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Sčerbartel Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

Aldona Stempuilene-
Švedlene 
Azucena 

Chrlstlan Smlth 
Režisierius 

Algis Valiūnas 
Ferrando 

Vaclovas Momkus 
Čigonas 

Robertas Mockus 
Chormeisteris 

Egle Rukstelytė 
Inez 

B 
- i 

REAL ESTATE 

^ MIS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELLBACE REALTORS 

INCOUE TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Š I M A I T I S R E A L T Y 

V ik t o ras Š imai t is , Reg. Brokeris 

Nuosavybių pardavimas. Income Tax 
5953 S. Kedzis Ave. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 436-7878 

Namas apžiūrėjimui 
balandžio 22 Ir 23 d. 

i e i t d . ir sekmd. 1 • 4 v. p.p. 

VVarner Ave. „Townhome" Lemonte 2 
mieg., 3 prausyklos, virtuvė, valg. kamb., 
salonas su balkonu, šeimos kamb. su 
židiniu; 2 auto. garažas. Skambinkite mums 
ir sužinosite detales! 

i e i t d . 
Namas apžiūrėjimui 
balandžio 22 d. 1 • 4 v. p.p. 

151 Bouldger (Pebble Creek), Homer 
Township. 3 mieg. ,,ranch" su didžiuliu 
šeimos kamb.; 1 Vfc prausyklos, salonas su 
židiniu. Aptvertas kiemas su dideliais me
džiais. $99,999. 

Namai apžiūrėjimui 
sekmad., balandžio 23 d. 1 • 4 v. p.p. 

16 E. Divislon, Lemonte „Tudor" stiliaus 
3 mieg. kamb., 3 prausyklų namas ant me
džiais apaugusio sklypo. Šiam namui nieko 
netrūksta! Arti traukiniai, apsipirkimo cen
trai Didžiulė pavėsinė (gazebo) vasaros po
būviams! $176,900. 

68 Timberllne Dr. , Lemonte. 3 mieg. 
kamb. ..split level " su 3 prausyklomis, 
šeimos kamb. su židiniu; virtuvės spinte
lės ąžuolinės; pusryčių kamb. su stiklinėmis 
suveriamomis durimis; patio $159,900. 

546 McCarthy St. , Lemonte. 3 mieg. 
kamb. „split-level" su 25 x 15 pėdų šeimos 
kamb. Visos grindys kietmedžio; ąžuolinė 
apdaila (trim). 24 x 12 pėdų cementinis 
patio. Aptvertas kiemas. $122,900. 

1154 McCarthy Rd., Lemonte. 3 mieg., 
2 ' i prausyklos; dviejų aukštų su ištisu 
rūsiu. Puikiai pastatytas; daug priedų. 
147,900. 

John Putna 
S tockbrokar is 

Patarnauju perkant-parduodant 
akcijas ir bonus 
Tel. 240-5600 

Skambinkite dabar! Kalbu lietuviškai. 

Pradžiuginki te savo ar t imuosius 
Lietuvoje — padėkite įsigyti automobilį, 
padėvėtą ar naują, ,,Lada" ar Vokietijoje 
parduodamus modelius. Visos išlaidos pa
dengiamos valiuta. Mūsų patarnavimas — 
Jūsų artimųjų iškvietimas iš Lietuvos į 
Vokietiją, išlaikymas, pagalba perkant 
mašiną, dokumentų sutvarkymas ir t.t. 
Kaina ir kita informacija: Hamburg-VMus 
E i p o r t GmbH, Dsrbovenstleg 2 , 
D-2000 Hamburg 55, Tai . : 040/870 35 
24, Telex: 2164589 hvex d, • Edita 
Behrens -**. 

FOR RENT . 

Išnuomojami 5 šviesūs kamb. 
II a. su šiluma ir karštu vandeniu. 
$300 į mėn., 69 & Artesian. 

Tol. 460-4055. 

OLSICK S CO., REALTORS 
1180 State Street 
Lemont, lUInots 60439 
(312) 2J57-7100 

MI8CELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1862 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W*st 95th Stroat 

Tai. — GA 4-8654 

<£LE K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Siuvu ir taisau drabužius. 
Dana Vengrisnė, 

tsl. 737-1097 

Audron* OalžiOnlene 
Chormeisterį 

Manlglrdas Motekattls 
Akompa"iatoriu<; 

WeDo 
CONVERSION 

vaizdajuosčių iš IR Į 
PAL, SECAM, NTSC. 

Greitas patarnavimas, žemos kainos. 
Parduodame 110-120 video, 
TV ir elektrinius reikmenis 

4®b (312) 338-9033 
International Export House. 

15750 S. HARLEM ^ l a ^ 2321 W. DEVON AVE. 
ORLAND PARK, IL 60462 CHICAGO, IL 60659 

532-7799 312-338-9033 



ŠVENTO KAZIMIERO SESERŲ RĖMĖJŲ 
DRAUGIJOS 70 METŲ SUKAKTIES PROGA 

Prabėgomis apibūdinsime 70 
m. Šv. Kazimiero seserų rėmėjų 
veiklą. Prisimenu 1919 m. kovo 
4 dieną. Susirinkime vienuo
lyno svečių kambaryje matėsi 
būrys su viltinga šviesa akyse 
moterų, kelios akylos vienuolės 
ir r imtai nusiteikęs dvasiškis. 
Šio susirinkimo dalyviai keitėsi 
mintimis, kaip ir kokiu būdu 
Šv. Kazimiero akademijai teikti 
pagalbos. 

Šv. Kazimiero akademi ja 
(mergaitėms gimnazija) vos aš-

. tuonerių metų buvo keblioje 
padėtyje ir ją įsteigusi Šv. Kazi
miero seserų kongregaci ja 
taipgi jaunutė, 12 metų, ieškojo 
išeities iš šios situacijos. 

Laimingas Apvaizdos sutapi-
- jnas: Teodora Andriuškevičiūtė, 

bažnytinių rūbų siuvimo spe
cialistė, mokė seseles šio meno. 
Įžvalgi moteris, ji matė seselių 
skurdų gyvenimą ir akademijos 
vargingą padėtį. J i sugalvojo 
s t e ig t i paša lpos draugi ją . 
Neilgai jai teko laužyti galvą. 
Tuo metu kunigas Fabijonas 
Kemėšis rinko seselėms aukas 
lietuvių parapijose. Teodora 
kreipėsi į kun. Kemešį apie gali
mybes steigti pašalpos draugiją. 
Kunigas pagyrė projektą ir ne
de l s i an t k re ipės i į seserų 
kapelioną kunigą P. Bučį pa
tarimo. Šis paskelbė „Drauge" 
„ P a š a l p o s d raug i jos sus i 
rinkimas paremti Šv. Kazimiero 
akademijos ir Seserų šaukiamas 
1919 m. kovo 4 d. vienuolyno 
patalpose". Teodora savo ruožtu 
ragino lietuves moteris telktis, 
organizuotis. 

Skelbiamo pašalpos draugijos 
aidas skardžiai nuskambėjo, 
suburdamas geraširdžių moterų 
telkinį istorinę 1919 m. kovo 4 
dieną. Pašalpos draugijos išdava 
— įkūrimas Šv. Kazimiero aka
demijos rėmėjų draugijos. Teo
doros Andruskevičiūtės svajonė 
virto tikrove. 

Veikli ŠKA rėmėjų centro 
valdyba p i rmame balandžio 
mėnesio susir inkime nu ta rė 
steigti kuopas lietuvių parapi
jose. Tam sumanymui pr i tarė 
parapijų klebonai. Metai po 
metų kuopų padaugėjo ir ne t 
lietuvių parapijose rytuose. Su
bruzdo kuopos, rengė įvairius 
lėšų telkimo pobūvius ir jų fi
nansinis įnašas buvo didelė 
parama akademijai, o ypač vie
nuolynui plečiantis ir vykdant 
įvairius statybos projektus. 
Laiko trukmėje susibūrė rėmėjų 
eilėse darbščių, it bitelės, narių: 
veiklios centro valdybos, uolios 
kuopų pirmininkės, sumanios 
eil inės rėmėjos, visos pasi-

'šventusios pirminiam tikslui — 
teikti materialinę pagalbą vie
nuolynui. 

Rėmėjų rėmėja A n t a n i n a 
N a u s ė d i e n ė , p i rmoj i Š K S 
rėmėjų centro valdybos pirmi-

MŪSŲ KOLONIJOS 
Norwood, Mass. 

RENGIAMA PARAPIJŲ 
ISTORIJA 

Vysk. Pauliaus Baltakio pra
šymu kun. Vincas Valkavičius 

kadencijos laikotarpy rėmėjos 
tikrai žymią pagalbą suteikė Šv. 
Kazimiero vienuolijai. 

Atsistatydinus iš ŠKS rėmėjų 
draugijos 1965 m., Antaninos 
Nausėdienės centro valdybos 
pirmininkės pareigas paveldėjo 
Maria Rudienė, Šv. Kazimiero 
akademijos abiturientė. Ją dera 
vadinti „Pasaulio pašalpos am
basadore". Jos labdaros veikla 
Balfe ir Care organizacijoje bei 
didelė patirt is pramonėje tai 
pliusas jos vadovaujamai ŠKS 
rėmėjų draugijai. 

Sesuo M. P e r p e t u a G u d a s 

ruošia seriją knygų, apibūdi
nančių visas ka ta l ik iškas pa
rapijas JAV-bėse. Šiam tikslui 
įsteigtas fondas „Li thuanian 
Parish History Project", kuriam 
Kunigų vienybė duoda leidimą 
naudoti atleidimo nuo mokesčių 
numer į . K a d a n g i i s t o r i k a s 
Valkavičius pilną laiką kle-
bonauja.neįmanoma be padėjėjų 
atlikti šį milžinišką darbą. Nors 
jis visą savo darbą aukoja su jo 
įvairių a p a r a t ų ir archyvo 
naudo jamu, r e i k i a a u k ų 
apmokėti bendradarbių algas. 
Pastangos daromos gaut i pa
šalpos iš įvairių fondų, ypač iš 
National Foundation for Arts & 
Humanities. Paramos laiškų iki 
šiol gauta iš J A V žymiausių is
torikų: Oscar Handlin, Harvard 
University, Rudolph Vecoli, 
Immigration History Research 
Center, St. Pau l , Minnesota, R. 
Joseph A n d e r s o n , L i b r a r y 
Director, Balch Ins t i tu te of 

DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. balandžio mėn. 21 d. 

Ethnic Studies, Philadelphia, 
Christopher Kauffman, Editor, 
U.S. Catholic Historian, Msgr. 
John Tracy Ellis, Catholic Uni
versity. Žinoma reiks parodyti, 
kad ir lietuvių bendruomene 
prisideda. Numatyta bent trys 

tomai: rytų kraš tų parapijos; 
vien t ik Pennsylvanijos pa
rapijos (50); likusios parapijos 
vakaruose. Galima siųsti aukas : 
Lith. Parish Hist. Project, 36 St. 
George Ave., Norwood, MA 
02062. 

A.a. Antanina Nausėdienė 

n i n k ė , pa sp i r t i s gajaus or
ganizaci jos judėj imo, vado
vavus i d raug i ja i 46 m. Šįį 
m ė n e s į , b a l a n d ž i o 19 d., 
minėjime jos 20 metų mirties 
s u k a k t į š v . Miš ių a u k a 
vienuolyno koplyčioje. 

Nei A n t a n i n a Runcevičiūtė, 
nei K a z i m i e r a K a u p a i t ė 
(Motina Maria), abi atvykusios 
į J A V 1897 m . nemanė, kad jų 
keliai kryžiuosis ir kad už 22 
metų juodvi užmegs glaudžius 
ryšius! 

Antanina, 7 metų amžiaus, su 
tėvais atvažiavo iš Lietuvos ir 
apsigyveno Chicagoje. Čia ji bai
gė pradžios i r aukštesnėse mo
kyklose e i tus mokslus, kurį 
laiką mokytojavo. Ištekėjo už 
visuomenininko Izidoriaus Nau
sėdos. J ų svetinguose namuose 
glaudėsi įvairių organizacijų bei 
d r aug i jų va ldybos i r š i a ip 
veikėjų pobūviai. Gana įvairiai 
reiškėsi Antaninos Nausėdienės 
veikla : buvo viena steigėjų 
C h i c a g o s L i e t u v i ų Mote rų 
klubo, steigėja Šv. Onos draugi
jos, pr is idėjo prie s te igimo 
ALRK Moterų sąjungos ir reda
gavo „Moterų Dirvą", ALRK fe
deracijos centro valdybos narė , 
LRK susivienijimo centro iždo 
globėja , T a u t o s fondo iždo 
globėja ir dalyvė AL Tarybos 
delegacijoje pas p rez iden tą 
Woodrow Wilsoną. 

1934 m. prezidento Antano 
Smetonos buvo apdovano ta 

Gedimino ordinu. Už nuopelnus 
katalikybei jai buvo įteiktas 
(pa t i e s kardinolo Samuel 
Stritch) Pro Ecclesia et Ponti-
fice žymuo 1953 metais. 

Tač iau Antaninos Nausė
dienės veiklos pranašumas buvo 
ryškiausiais ŠKS rėmėjų drau
gijoje. Privalu pasakyti, kad jos 

KINIEČIAI IRGI 
N E M Ė G S T A MOKESČIŲ 
Sakoma, kad Kinijoje išsisu-

keliojamas nuo mokesčių val
džiai yra pavirtęs tautine pra
moga. Tad valdžia sustiprino 
paramą išrinkėjams, o su tuo 
pakilo ir išpuoliai prieš juos. 
Nuo 1985 m. 13 mokesčių 
išrinkėjų buvo nužudyti ir 6,800 
buvo sužeisti, kaip nurodo Kinų 
valdžios pateikiama statistika. 
Naujausiame incidente Kiangsi 
provincijos bekonų augintojai 
ketur is rinkėjus sukišo į kiauli
dę, kai šie pareikalavo mokesčių 
už kelerius praėjusius metus. 
N e t r u k u s a tvykus i policija 
augintojus suareštavo, o teisme 
jie buvo nuteisti po keletą metų 
kalėjimo. 

Dėl sužeidimų ir nužudymų, 
dabar išlinkėjai jau vaikšto su 
policijos palyda. Bet nėra vilties, 
kad smurtas prieš juos sumažė-
siąs, nes Kinijos infliacija šįmet 
jau siekia 26%, kas yra aukš
čiausia ratą nuo pat komunis
tų perversmo 1949 m. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ANDRIUS VAITKUS 
Brangus Andriau! Iškeliavai kur saulė vis teka, 
Kur rožės, lyg kraujas, prie kapo vis dega, 
Kur žvaigždės gal gimsta, kur jūra be vėjo, 
Kur amžinas džiaugsmas šalia Sutvėrėjo... 
Ar jauti Tu, kaip ilgu man, ilgu, 
Kad skausmas man ašarom veidą vis vilgo?!... 

Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Brolis ir Senelis, žiauraus 
žudiko sužeistas, po ilgos kančios ir penkių sunkių opera
cijų 1989 m. kovo 5 d. iškeliavo pas Visagalį. 

Gilaus skausmo prislėgti dėkojame tėvui V. J. Balčiū
nui, OFM už šv. Mišias lietuvių Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje East St. Louis ir už atiydėjimą kūno į Šv. 
Kazimiero kapines Čikagoje. 

Širdingas ačiū mieiam Andriaus draugui Zigmui Gry-
binui už muziką ir giesmes bažnyčioje, kun. Ignui Urbo
nui už gražius ir jaudinančius žodžius kapinių koplyčioje 
prie karsto, Lietuvių Fondo atstovui Stasiui Barui, Lie
tuvių Operos — Vaclovui Momkui ir Petrui Gruodžiui, 
buvusiam Andriaus klasės auklėtojui, už nuoširdžias ir 
raminančias mintis atsisveikinant, o kiek vėliu sol. Jonui 
Vazneliui prisijungus, už sugiedotas mums brangias 
giesmes. Iš tiesų, Andrius buvo nuostabiai pagerbtas. 

Dėkojame Uzįautusiems: dr. ir p. Petrikams, dr. ir p. R. 
Čerškams, Manvydams, Kučėnams, Undraičiams, Rim
kams, East St. Louis tautininkų skyriui ir Čikagos Lietu
vių Operai. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui J. Kassly (Kaušpėdą) 
už rūpestingą laidotuvių pravedimą. visiems dalyva
vusiems laidotuvėse, už daugybę šv. Mišių ir tokias gausias 
aukas Lietuvių Fondui Andriaus vardu. 

Paliekame skausme: žmona Marija, d u k r o s Gražina 
ir Živilė su šeimomis ir iš Lietuvos a tvykusi Andr i aus 
sesuo Pelagija. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to sava regularly! 

Daid and 
ompounded 
Ouarterly 

Vtfltft 
see us for 
financing. 

AT OUR LOW RATES 
* I I T M R Į C A V M f K T 

TO * 'T V O U » I N C O M I 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2 2 1 2 WEST C E R M A K ROAD CHICAGO, ILL 6 0 6 0 8 
Peter Kazanauskas , Prs. Tel . : 8 4 7 - 7 7 4 7 

Hours: Mon. Tue. Fri. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9 1 
SERVING C H I C A G O L A N O S INCE 1905 

P,. 45 nu nv-tų K(>/.iu ^ima susirinko pirma kart.i NV^ Y'.rkr I.* k.ur-s Hnm.i- ,š N.-u- Y'.rko 
Danutė iš Bostono. Eupenna i* NT— VnrV Mdona i? Vilniaus ir AlffimantaB iš Chicagos. 

Pradedant 1988 m. Ilapo* 2 d., kas ••itadiani 
8:40 Iki 10 v.v. 

par WPNA (buv. VVOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 

A.tA. 
JOHANN PREUSS 

Gyveno Čikagoje, West Lawn apylinkėje. 
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1989 m. balandžio 19 d., 

sulaukęs 85 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 33 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Emma, du sūnūs: Os-

wald, gyv. Toronto, Kanadoje, Erwin su žmona Diane, gyv. 
Bridgeview, 111., anūkai: Donna, Eric, Peter ir John, 
dukterėčia Erica Overzotaitė ir kiti giminės bei pažįstami. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, balandžio 20 d. nuo 6 iki 
9 v.v. ir penktadienį, balandžio 21 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus-
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Budėtuvės bus penktadienį 7 v.v. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 22 d. 10 vai. ryto 

bus gedulingos pamaldos už velionio sielą Liet. Evangelikų 
Tėviškės parapijos bažnyčioje, 6641 S. Troy. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Liet. Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnūs, anūkai ir dukterėčia. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E IK I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Te le fona i - 523-0440 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 

Te le fonas — 927-1741-1 
4 3 4 8 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 

Te le fonas - 523-0440 

P E T K Ų S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St., C h i c a g o 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 5 0 t h Av., C i c e r o 
Telefonas — 863-2108 

„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 
lietuvių bei anglų kalbomis 

Muilka - svalkata • moterų pasauli* • sportą* - tttaratūra - kiną* • satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

8:30 v.v. Itcl 8:40 v.v. 

Alflanco Communications, Inc. 
408 South Oak Pmrk Avonuo, Oak Park, IL 60302 

tol. nr. 848-8980 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 69th S t r e e t - T e l . R E 7 - 1 2 1 3 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sally Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 50 A v e . . C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA Č I K A G O J E BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 652 -5245 

i 



6 DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. balandžio mėn. 21 d. 

x Vilniaus folklorinis an
samblis „Ratilio" atvyksta 
penktadienio ryte. Penktadienį 
vakare, balandžio 21 d., 
sekmadienį, balandžio 23 d., 3 
vai. p.p. ir pirmadienį, balandžio 
24 d., vakare Jaunimo centre 
pasirodys su tautinėmis dai
nomis, šokiais ir kitais įvai
rumais. Bilietai į penktadienio 
ir sekmadienio spektaklius jau 
išparduoti. Dar galima gauti 
Vaznelių parduotuvėje pirma
dieniui, balandžio 24 dienai. 

x Ses. Anne Cecilia Barbe
ns , kilusi iš Brocktono, Mass., 
yra Maryknoll seserų vie
nuolijos narė . Vienuolijos 
centriniame name Ossining, 
N.Y., ji iškilmingai švenčia savo 
vienuoliško gyvenimo auksinį 
jubiliejų. Jubiliejus bus gegužės 
7 d. Jubiliatė kilusi iš Šv. 
Kazimiero parapijos, kur tuo 
metu klebonu buvo ir jai daug 
įtakos padarė kun. Kneižys. 

x Lituanistikos tyr imo ir 
studijų centro muziejus bus 
atidarytas Jaunimo centro ant
rame aukšte sekmadienį, balan
džio 23 d., prieš Vilniaus uni
versiteto ansamblio „Ratilio" 
koncertą. Muziejaus apžiū
rėjimas vyks nuo 10 v.r. iki 3 v. 
p.p., o formalus atidarymas bus 
1:30 v. p.p. Atidaryme kalbės 
Lietuvos gen. konsulas Vaclo
vas Kleiza ir JAV LB Kultūros 
tarybos pirm. Dalia Kučėnienė. 
Visuomenė kviečiama atsi
lankyti. 
x Wagnerio Nibelungų cik

lo paskutinioji — ketvirtoji 
opera „Goetterdaemmerung" 
bus transliuojama šį šeštadienį 
iš Metropolitan operos spek
taklio New Yorke. Kadangi tai 
yra ilga opera, tai operos trans
liacija prasidės 11 vai. dieną. 
Dirigentas James Levine. Pa
grindines partijas dainuos H. 
Beherens, C. Ludwig, T. 
Kramer, A. Raffell, E. Wlas-
china, o jiems padės daug kitų 
solistų ir choras. Pertraukų 
metu vyksta įdomūs pasikal
bėjimai su dirigentais, režisie
riais ir solistais. 

x Marija Nemanius, Chi-
cago, 111., Joana Montrimas, 
Waukegan, 111., Dalia Korte, 
San Diego, Cal., Albinas Banys, 
Lyons, UI., Jurgis Lukaitis, Peo-
ria, 111., pratęsė ,,Draugo" 
prenumeratą vieneriems me
tams ir kiekvienas pridėjo po 20 
dol. auką dienraščiui, arba už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Nuoširdus ačiū. 

x Pigiai p a r d u o d u Lietu
voje tinkamus kompiuterius ir 
kitą elektroninę techniką. Tel. 
312-839-5829. 

(sk) 

x Lietuvių operos pastaty
muose jau daug metų talki
ninkauja Jonas Paronis. Šiais 
metais jis vėl apsiėmė vadovauti 
scenos techniniam sutvar
kymui. Jis prižiūri dekoracijų 
keitimą bei visą scenos apsta
tymą, kad opera vyktų be 
sutrikimų. 

x Sol. Danutė Stankaitytė, 
vargonais palydint M. Motekai-
čiui, giedos per šv. Mišias gegu
žės 7 d., sekm., 3 vai. p.p. Jė
zuitų koplyčioj. Po Mišių Put-
namo seselių rėmėjų metinė 
vakarienė Jaunimo centre. Visi 
kviečiami atsilankyti ir parem
ti seselių šakotą veiklą. Pakvie
timai — Vaznelių prekyboje. 

x Rimos Budrytės ir Ro
berto Jokubausko užsakai 
eina Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Marąuette 
Parke. 

x Marijos aukšt. mokykla 
paskelbė garbės sąrašuose 
buvusias Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos mokyklos moki
nes: Reginą Blažytę, Gitaną 
Brazlauskaitę, Rasą Dudėnaitę, 
Olivią Fabarą, Lidiją Jurcytę, 
Vitą Mikelevičiūtę, Eleną 
Tuskenytę ir Kim Šliterytę. 

x St. Xavier College, 3700 
W. 103 St., Chicago, balandžio 
30 d., sekmadienį, bus Bacho 
muzikos koncertas. Į koncertą 
kviečia visus, ypač studentus ir 
jų tėvus. 

x „Lietuva ir krikščiony
bė", keturios paskaitos 600 
metų sukakčiai išleistos atski
ra knyga Kanadoje. Redagavo 
kun. dr. Pr. Gaida ir Č. Senke
vičius. Knygoje sudėtos Algirdo 
Budrecko. Rasos Mažeikaitės, 
Juliaus Slavėno ir Vytauto 
Vardžio skaitytos paskaitos. 
Įdėtos paskaitininkų nuotrau
kos ir aprašymai. Knyga turi 
108 psl. 

x Kelionė per Didž. Bri
taniją Bus aplankyti 3 kraštai. 
Registracija vyksta iki gegužės 
1 d. Iš Chicagos išvykstame 
birželio 13 d., grįžtame birželio 
27 d. Registruotis pas Vidą 
Jonušienę, Amber Travel Ser
vice, 11745 Southwest Hwy., 
Palos Heights, IL 60463, tel. 
312-4487-7420. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Sutinkant sol. Ireną Milkevičiūte O'Hare aerodrome. Iš kairės: J. Bobinienė, J. Aukštuolis, J. 
Žygas, Rūkštelytė. sol. Irena Milkevičiūtė, N. Aukštuolienė, Lietuvių Operos vald. pirm. VI. 
V. Stropus, L. Bildušas, Pauliukas, Indrė ir Elytė Žukauskai. 

CHICAGO J E IR APYLINKĖSE 
TRADICINĖ LIETUVIŠKO 

ŽODŽIO ŠVENTĖ 

Šių metų kovo 18 dieną 
vienuoliktą valandą ryto į Kr. 
Donelaičio mokyklų auditoriją 
rinkosi tėveliai, svečiai, moky
tojai ir mokiniai tradicinei 
Lietuviško žodžio šventei. 
Šventės metu yra įteikiamas 
mokyklų laikraštėlio „Pirmųjų 
žingsnių" konkurso premijos. 

Lietuviško žodžio šventė buvo 
pradėta Jungtinių Amerikos 

x Dainų 
ras, kurį 

šventės semina-
organizuoja muz. 

Faustas Strolia, įvyks birželio 
20-23 dienomis Dainavos sto
vyklavietėje. Kviečiami visi 
chorų dirigentai ir po keletą 
chorų atstovų seminare daly
vauti. Stovyklos nuoma ap
mokama rengėjų, o pačių daly
vių — transportacija ir maistas. 
Registruotis šiuo telefonu: 
687-1430. 

(sk) 

x Dr. Kastytis Jučas , der
matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadieni 7 
vai. ryto. Šį šeštadienį, balan
džio 22 d. dr. Nader Bozorgi 
kalbės apie krūties ir gimdos 
kaklelio vėžį. 

(sk) 

x Norman Burstein, ži 
nomas kailininkas, parduoda 
kailius su didele nuolaida lietu
viams: Skambinti vakarais; 
677-8489. 

(sk) 

x Ieškoma moteris prižiū
rėti ligonę ir gyventi kartu 
Burbank apylinkėje. Skambinti 
423-9738 po 7 v.v. arba 974-2299 
(neatsiliepiant, palikite savo pa
varde ir telefoną rekorderiui). 

(sk) 

x J e i nor i t e padėti savo 
giminėms Lietuvoje pinigais, 
skambinkite: 312-434-2655 po 4 
v. p.p. 

(sk) 
x Video, stereo, siuvimo 

mašinas ir vaistus siunčiame 
į Lietuvą. Prekes pristatome per 
UPS į kitus JAV miestus. Suda
romi iškvietimai, siunčiame 
kargo. R o m a s P ū k š t y s , 
Transpak, 2655 W. 69th St., 
Chicago, IL 60629. Darbo 
valandos: 12-6 v. p.p. kasdien, 
šeštd. 10 v.r.-4 v. p.p., a rba 
susitarus. P i rmad. uždaryta. 
Tel . 312p436-7772, n a m ų 
312-430-4145. 

(sk) 
x Albinas Kurkul is , akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinkite 977-
7916. , , , 

(sk.) 
x Greit pa rduodu vienus ir 

dviejų Šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E M A X F I R S T , Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x „Draugą", Saudi Ara-
bijon siunčiamą lietuviams spe
cialistams, ten Amerikos bend
rovių nusiųstiems dirbti , 
valdžia konfiskuoja. Saudi Ara
bija yra panaši kaip Sovietų 
Rusija, kuri neįsileidžia svetima 
kalba literatūros. 

x Mykolas Židonis, New 
Haven, Conn., pratęsė pre
numeratą su 15 dol. auka. V. 
Tamošiūnas, Detroit, Mich., at
siuntė dienraščio stiprinimui 15 
dol. Nuoširdus ačiū. 

x Vincas Klova, Bell Gar-
dens, Cal., atsiuntė 30 dol. 
dienraščio paramai, pratęsė 
prenumeratą 1989 metams, 
pridėjo 10 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. V. Klovą 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už auką nuoširdus ačiū. 

x Helen Jockson, Lansing, 
Mich, pratęsė „ D r a u g o " 
prenumeratą 1989 metams, pri
dėjo 15 dol. dienraščio paramai 
ir kitą 15 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. H. Jackson 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už auką labai dėkojame. 

x Vitas Norusis, Ontario, 
Kanada, V. Kulikauskas, Pom-
pano Beach, Fla., P. Sidaras, 
Toronto, Kanada, V. Vitkus, 
Rochester, N.Y., L. F. Dūda, To
ronto. Kanada, pratęsdami pre
numeratą, kiekvienas pridėjo po 
15 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x J o s e p b J a c o b u s , Fai-
lawn, N.J., užprenumeravo 
„Draugą" kaip dovaną Joseph 
Dapsiui, Carteret, N.J., kuris 
yra atvykęs iš Suvalkų trikam
pio. Sveikiname naują skai
tytoją. 

x Algirdas Nakas, Sunny 
Hills, Fla., E. ir J. Biskiai, E-
vanston, 111., Ona Siliūnas, 
Chicago, 111., Petras Kausteklis, 
Warren, Mich., Joseph Černius, 
Sacramento. Cal.. M. G. Leškys. 
Canoga Park, Cal., Ignas Me 
dziukas, Los Angeles, Cal., Vin
cas Šuopys, Melrose Park. 111., 
Bronė Navickas, Wisc. Delis, 
Wisc.. dr. J. Mikelionis, Seattle, 
Wa., kiekvienas pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo po 15 dol. 
tai už kalėdines korteles ir 
kalendorių arba kaip auką dien
raščiui. Labai dėkojame. 

Valstybių ir Lietuvos himnais. 
Po to į sceną buvo pakviestas 
mokyklų direktorius Jul ius 
Širka tarti žodį. Direktorius 
kalbėjo, kad jam buvo labai 
miela ir malonu ska i ty t i 
mokinių kūrybą, kurioje daug 
temų buvo apie dabartinį tau
tinį atgimimą tėvų žemėje 
Lietuvoje. Pasveikino visus 
mokinius, kurie rašė, ragino 
tuos, kurie dar nerašė, pradėti 
rašyti: „Bandykite, stenkitės — 
viskas turi eiti dėl mūsų tėvų 
žemės Lietuvos". 

Mes gerai prisimename, kai 
visi pasirašinėjome peticijas pa
dėti išlaisvinti Balį Gajauską iš 
sunkiųjų sovietinių lagerių. Ir 
štai sąžinės kankinys Balys 
Gajauskas po trisdešimt septy
nerių metų savo kančių išvysta 
laisvąjį pasauli Mums buvo la
bai džiugu, kad disidentas su 
žmona, lankydami Chicagą, 
sutiko pabuvoti mūsų mokyklų 
šventėje. Atsilankymo proga 
garbės svečiui mokytojų vardu 
buvo įteiktas aukštesniosios 
mokyklos metraštis. Toliau 
svečias buvo pakv ies t a s 
pasakyti keletą žodžių. Jis 
pasakė, kad jam buvo labai 
malonu ir džiugu dalyvauti 
Lietuviško žodžio šventėje. 
Toliau trumpai papasakojo apie 
savo kalinimo dienas, kaip jis 
dvylika metų buvo vienintelis 
lietuvis kalinių tarpe, neturėjo 
su kuo kalbėti lietuviškai, bet 
vis bandė išlaikyti švarią lietu
vių kalbą. Palinkėjo visiems 
mokiniams, „kad mūsų gražią 
kalbą, kurią mūsų protėviai 
tūkstančiais tūkstančius metų 
išlaikė iki dabar, kuri yra viena 
iš seniausiųjų indoeuropiečių 
kalbų, išlikusių iki šių dienų. 
Mes dabar ja didžiuojamės ir ji 
labai svarbi mokslui ir mums 
patiems. Aš linkėčiau jums, 
mokiniams, gerai išmokti mūsų 
protėvių kalbą". Disidentas pri
dėjo, kad netrukus Lietuvoje 
nušvis laisvės rytas ir galės visi 
ne tik aplankyti Lietuvą, bet ir 
apsigyventi. Garbės svečiui 
baigus kalbėti, pasigirdo garsūs 
plojimai. 

Programą pradėjo aštuntos 
klasės mokinė Krista Silimai-
tytė, perskaičiusi savo rašinį 
„Ką man rašyti?", kaip yra 
sunku rašyti konkursui kelintą 
kartą iš eilės. Matėme iš pra
dinės mokyklos mokinių akių, 
kad nekantriai laukė konkurso 
premijų įteikimo. Pradinei 
mokyklai premijas įteikti į 
sceną buvo pakviesti dir. J. Sir-
ka, disidentas Balys Gajauskas 
ir mokytoja Ona Jagėlienė. 
Premijas už eilėraščius laimėjo 
šie mokiniai: pirmąją vietą — 
Alisa Kosmopoulos, 4 sk., Lina 
Šlenytė, 6 sk.; antrąją vietą — 
Dainius Dumbrys, 6 sk.; trečiąją 
vietą — Krista Augiūtė, 5 sk., 
Danisa Dambrauskaitė, 5 sk., 
Rytis Dumbrys, 4 sk. Rašinių 

konkurse laimėjo: pirmąją vietą 
— Alicija Juškai tė , 5 sk., 
Kovas Lapšys, 6 sk.; antrąją 
vietą — Kovas Norvilas, 5 sk., 
Lina Šlenytė, 6 sk., Loreta 
Viržintaitė, 6 sk., trečiąją vietgą 
— Audrius Carauskas, 5 sk., 
Lidija Pauliūtė, 6 sk., paminėta 
— Vaiva Rašytinytė, 5 sk., Lina 
Sidrytė, 4 sk. Po premijų įtei
kimo trys laimėję mokiniai 
paskaitė savo kūrybą: Dainius 
Dumbrys — eilėraštį „Mūsų 
tėvynė", Alicija Juškaitė — 
rašinį „Velykas", Lina Šlenytė 
— eilėraštį „Pavasario grožis". 

Linksmesnei programos daliai 
mokiniai ir svečiai padainavo 
dvi dainas: ,,Baltos burės 
plazda" ir „Vėliavos iškeltos 
plakas". Pagaliau atėjo laikas 
aukštesniosios mokyklos moki
niams įteikti premijas. Aukš
tesnioji mokykla buvo suskirs
tyta į dvi grupes — penktą ir 
šeštą klasę bei septintą ir 
aštuntą klasę. Pirmos grupės 
laimėtojai už eilėraščius buvo: 
pirmąją vietą — Lina Gaižutytė, 
6 kl., antrąją vietą — Audra 
Gaižiūnaitė, 5 kl., trečiąją vietą 
— Dalia Kizlauskaitė, 6 kl., 
paminėta — Venta Norvilaitė, 6 
kl. Antros grupės eilėraščių 
laimėtojai buvo pirmąją vietą — 
Vilija Meilytė, 8 kl., Audrė 
Šlenytė, 8 kl., Tomas Vasiliaus
kas, 7 kl., antrąją vietą — Dana 
Butts. 7 kl., Dalius Gilvydis, 7 
kl., Kristina Jakštytė, 7 kl.; 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Poeto Bernardo Braz

džionio populiarumas Lie
tuvoje buvo naudojamas rin
kiminėje kampanijoje į Sovietų 
Sąjungos liaudies deputatus 
kovo 26 d. Utenos rinkiminėje 
apygardoje kandidatavo ma
tematikas dr. Vytautas Sta-
tulevičius, Vilniaus universiteto 
profesorius. Jis rinkimų reikalu 
gražiai išleistame lankstinuke 
įdėjo gražią kartu su Brazdžio
niu nuotrauką, padarytą Los 
Angeles mieste. Amerikoje 
kandidatai rinkiminėje litera
tūroje stengiasi talpinti nuo
traukas su prezidentu. Lie
tuvoje, kad patrauktų balsuo
tojus, prof. Statulevičius 
populiarino savo bičiulystę su 
Brazdžioniu. 

— Šeši estų maratono bė
gikai iš Estijos, atstovaudami 
ne Sovietų Sąjungai, bet Estijai, 
kovo 5 dalyvavo 4 tarptauti
niame maratone Los Angeles 
mieste. Iš viso bėgo 18,860 atle
tų, atstovaudami 91 valstybei. 
Estė Rein Valdmaan laimėjo 7 
vietą ir 2000 dolerių. Tarp 51 
geriausių bėgikų keturi buvo es
tai. Tik Amerika ir Meksika 
tarp 50 geriausių bėgikų turėjo 
didesnį skaičių. Kiek žinoma, 
latvių bėgikai negavo išvykimų 
vizų. o lietuvių reikalu turbūt 
niekas nesirūpino. Apie pabal-
tiečių dalyvavimą maratone 
laišku „Herald Examiner" dien
raštyje kovo 30 rašo Latvijos 
konsulas Los Angeles Aivars 
Jerumanis. 

— Gegužės 22-23 dienomis 
Paryžiu je yra šaukiamas 

Pasaulinio Motinų sąjūdžio 
(M.M.M.) tarptautinės tarybos 
susirinkimas ir Studijų diena. 
Posėdžiai įvyks UNESCO 
salėje, tema: Motina valstybėje 
— jos teisės ir pilietinės parei
gos. Apskrito stalo posėdyje bus 
svarstoma „Šeima istoriniu ir 
šių dienų požiūriu".Šiam sąjū
džiui dabar vadovauja M. L. 
Beck, Šveicarijos parlamentarė 
(atstovaujanti krikščionims 
demokratams). O. Bačkienė, 
minėto sąjūdžio tarptautinės 
tarybos narė , negalėdama 
dalyvauti, įgaliojo Moniąue de 
Vaublanc (generalinę sekretorę) 
jai atstovauti. 

KANADOJE 
— Londono „Pašvaistė" su

rengė su pasisekimu kaukių 
balių. Prisigrūdo pilna salė. 
Padainavo M. Bendoraitienė ir 
D. Švilpaitė-Adams. Buvo taip 
pat duetai — vokalinis F. ir G. 
Petrauskų, gitara G. ir J. 
O'Leary. K. Račinskaitė pagrojo 
fleita, P. Audėt trimitu. Dai
noms vadovavo ir visiems 
akompanavo Rita Vilienė. Pasi
rodė geriausios kaukės — dr. 
Andriulionytės-Amstrong idėja, 
o „aktoriai" J. Brazlauskas, P. 
Adams ir R. Genčius. Vyriausiai 
meno vadovei Ritai Vilienei pa
baigoje buvo įteikta gėlių puokš-
tį. Kaukių balius „Pašvaistė" 
tikrai labai gerai pasisekė. 

— A.a. Apolonija Radzevi
čienė, buvusi Hamiltono lietu
vių veikėja, „Aukuro" dalyvė, 
po ilgos ligos mirė ir palaidota 
Šv. Jono kapinėse. Nuliūdime 
liko vyras ir kiti artimieji. 

trečiąją vietą — Aurelija 
Blyskytė, 8 kl., Vida Gaižutytė, 
7 kl., Lidija Gražulytė, 8 kl. Pir
moje grupėje laimėti rašiniai 
buvo pirmąją vietą — Audra 
Gaižiūnaitė, 5 kl. , Vilija 
Gražulytė, 6 kl. Rimas Putrius, 
5 kl. Antroje grupėje laimėjo 
pirmąją vietą — Vytas Pa
bedinskas, 8 kl., Elena Tijūnėly-
tė, 7 kl„ trečiąją vietą — Aras 
Norvilas, 8 kl. Piešinių konkur
se pirmąją vietą laimėjo Aureli
ja Blyskytė (8 kl.), Dana Butts 
(7 kl.), Vita Mikelevičiūtė (8 k.), 
o antrąją — Aida Mikučiaus-
kaitė (8 kl.). Jiems premijas 
įteikė dir. J. Širka, mokytojai 
Juozas Polikaitis ir Rima 
Polikaitytė. Aukštesniosios 
mokyklos mokiniai taip pat 
skaitė savo kūrybą: Kristina 
Jakštytė — eilėraštį „Girdžiu, 

Kr Donelaičio mokyklų lietuviuko žodžio ivonU-ic 8 kl mokinei A. 
Mikučiauskaitei premiją įteikia garbės svečias Balys Gajauskas. Stebi 
mokytojai J. Polikaitis ir R Polikaitytė. Nuotr. J . I ;«mulai«Mn 

žinau, tikiu"; Vilija Gražulytė 
— rašinį „Onelės kelionė"; 
Dana Butts — eilėraštį „Kiškio 
tikras gyvenimas"; Aras Nor
vilas — rašinį „Naujoji Lietuva" 
ir Vilija Meilytė — eilėraštį 
„Lietuva. 

Kiekvienais mokslo metais 
penktos klasės mokiniai turi 
paruošti geografijai Lietuvos 
vaizdų albumus, šie albumai 
yra premijuojami. Geografijos 
mokytoja Hedvina Dainienė pri
statė šių metų laimėtojus. 
Premijas laimėjo: pirmąją vietą 
— Irena Kvantaitė, Zigmas 
Woodward, antrąją vietą — 
Rimas Putrius, trečiąją vietą — 
Daina Čarauskaitė, Gintas 
Mikučauskas, paminėtą — 
Audra Gaižiūnaitė. Audra 
Gaičiūnaitė trumpai paskaitė 
savo įspūdžius, ruošiant šį 
albumą. Premijas mokiniams 
įteikė dir. J. Širka ir mokytoja 
Gražina Sturonienė. 

Ne taip seniai Kr. Donelaičio 
mokyklų jaunieji mokytojai sė
dėjo mokyklos suoluose —jie la
bai gerai prisimena, ką reiškia 
būti mokiniu. Mokytojai Dalia 
Polikaitytė, Rima Polikaitytė, 
Vida Brazai tytė , Audrius 
Polikaitis ir Darius Polikaitis 
padainavo dvi mokyklines 
dainas: „I mokyklėlę" ir „Pučia 
vėjas". Mokiniams labai patiko 
pamatyt i savo mokytojus 
dainuojant ir jiems garsiai plojo. 

Lietuviško žodžio šventė buvo 
baigta daina „Su mokslu į 
rytojų". Programai vadovavo 
mokytojos Rima Polikaitytė ir 
Vida Brazai tytė . Dainas 
paruošė mokytojai Audrius ir 
Darius Polikaičiai. 

Tradicinė Lietuviško žodžio 
šventė praėjo gražiai ir 
sklandžiai. Turime viltį, kad ši 
graži Kr. Donelaičio mokyklų 
šventė bus tęsiama dar daug 
daug metų. 

Vida Brazaitytė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai. vak. 
šeš tad . 9 v. r. iki 1 vai d. 




