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„LKB Kronika", Nr. 77. 

(Tęsinys) 

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

Iš teismo salės 
Taip pat buvau sulaikytas Ša

kiuose. Sulaikymo motyvas — 
{tarimas dalyvavus garažų api
plėšime. Tačiau tardymo metu 
per dvi su puse paros krimina
linės paieškos viršininkas ma
joras nė puse žodžio neužsiminė 
apie garažų apiplėšimą. Dary
dami asmeninę, mašinos ir 
draugui kratas, nepateikė pro
kuroro sankcijos, kratų hepro-
tokolavo. 

Kratų metu ieškojo tekstų su 
parašais ir tardymo metu 
gąsdino, kad daugiau parašų 
ne r ink tume , nes tai yra 
nusikaltimas. Kaip matome, 
visur klasta, apgaulė, melas. 
Sulaikytas vienu motyvu, tar
domas visiškai kitu. Dangstytis, 
dirbti ne savomis rankomis — 
tai KGB metodas. 

1987 m. vasario mėn. teko 
dalyvauti kun. Juozapo Zdeb-
skio mir t ies metinėse. Po 

metinių vežiau į Žagarę vys
kupą Julijoną Steponavičių. At
sikabinus auto mašinos vairo 
traukei, vos neįvyko avarija. 
Norėdamas pašalinti gedimą, 
pastebėjau, kad ir kita vairo 
traukė atšplintuota. Kadangi 
vairo traukės atsikabinimo prie
žastis — atšplintuota ir atsukta 
veržlė, specialistų nuomone, tai 
savaime atsitikti negalėjo. Tuo 
labiau, kad mašinos važiuoklė 
ir stabdžių sistema prieš porą 
dienų buvo patikrinta Alytaus 
autoservise. Sią nelaimę norėjo 
suruošti kažkokios neaiškios 
piktos jėgos, kurios nori atsi
kratyti vyskupu J. Steponavi
čiumi ir manimi. 

Visa tai nesuderinama su bet 
kokiu žmogiškumu. Tokios 
sistemos, kuri kėsinasi i tautų 
ir žmonių gyvybę ir laisvę ka
riuomenės nariu būti negaliu. 

(Bus daugiau) 

„Mana nekris iš dangaus" 
Maskva. — 1989 metus So

vietų piliečiai pradėjo su 
Gorbačiovo įspėjimu, kad 
nelauktų „manos iš dangaus", 
nes bus dar komunizmui sunkūs 
metai, praneša AP žinių agen
tūra. Gorbačiovo perestroikos 
ketvirtieji metai turi pakeisti 
sovietų ekonomiją ir pačią 
visuomenę su iš daugelio 
kandidatų išrinktais deputatais, 
kas sudaro jo demokratizacijos 
pagrindą. 

Bet šiuos metus ir maskvie
čiai sutiko su tuščiomis len
tynomis, nes jose nebuvo dau
gelio maisto gaminių, kavos, 
viščiukų, cukraus, muilo, dantų 
pastos, mielių, net ir saldainių 
valstybės išlaikomose krautu
vėse. Naujų metų dieną Krem
lius pranešė, jog yra drau
džiama eksportuoti daug įvairių 
prekių, pradedant nuo kaviaro 
iki vaikų batukų. Užsienie
čiams bus leidžiama pirktis 
suvenyrų tik už 166 dol. Pa
tiems sovietams trūksta tų pre
kių. 

Sunkūs metai dar prieš akis 
Sveikindamas žmones, Gorba

čiovas kalbėjo per televiziją, jog 
285 milijonų gyventojų gyveni
mas gerės laipsniškai, bet nerei-

Gerėja ryšiai su PLO 
Tunisas. — Reuterio žinių 

pranešimu, Amerika paprašė 
Palestinos Išlaisvinimo Orga
nizacijos vadus suteikti bet 
kokias informacijas, kokias tik 
jie galėtų žinoti ryšium su Pan 
American lėktuvo susprogdini
mu Škotijoje. Šis Baltųjų rūmų 
pranešimas iš Los Angeles 
miesto, kur prez. Reaganas 
atostogauja, sutapo su praėjusį 
šeštadienį įvykusiu neformaliu 
sus i t ik imu Amerikos am
basadoje Tunise su PLO 
atstovu, kurį priėmė amb. 
Robert Pelletreau. Taip pat 
pranešama, jog bus pradėti 
formalūs pas i tar imai tarp 
Amerikos ir PLO vadų nebelau
kiant išrinktojo prezidento 
Busho inauguracijos sausio 20 
d. Prez. Reaganas pareiškė, jog 
j is t v i r t a i t ik i , kad PLO 
pasidalins savo turimomis infor
macijomis su Amerika. 

kia laukti stebuklų. „Draugai, 
yra klaidinga galvoti, kad kas 
nors kitas išspręs mūsų proble
mas mums, ir kad viskas aplink 
mus pasikeis magišku pūstelė
jimu su Naujų Metų laikrodžio 
dūžiais". Esminis dalykas yra 
dirbti su didesniu pasiryžimu. 
Dar esą bus sunkūs darbai atei
tyje, kalbėjo Gorbačiovas. 

Sausio 1 d. visos 48,000 vals
tybės valdomų įmonių turi pe
reiti į savo sistemą, kad pačios 
galėtų išsilaikyti. Tų fabrikų 
vadovai dabar galės patys suda
ryti sutartis užpirkimams įvai
rių medžiagų, kad jų vadovau
jami fabrikai duotų pelno, kas 
iki šiol buvo uždrausta. Sovie
tų 130 milijonų darbininkų 
dabar teoretiškai galės uždirbti 
daugiau, jei daugiau pagamins 
prekių, tačiau jiems grės iš dar
bo atleidimo rizika, jei vadovybė 
norės sumažinti darbo jėgą, kad 
turėtų mažiau išlaidų, kaip ir 
Vakaruose. Bei šiol sovietų pilie
čiams nereikėjo rūpintis darbo 
gavimu. 

Kremliaus demokratiškumas 
Kovo mėnesį žmonės rinks de

putatus į Aukščiausiąją Sovietų 
tarybą, arba, kaip Vakaruose 
yra vadinama, bus rinkimai į 
parlamentą. Naujuoju kan
didatu į prezidentus, kaip visi 
galvoja, bus pats Gorbačiovas, 
kuriam jau 57 metai amžiaus. 
Daugeliui sovietų gyventojų 
kyla klausimas, kiek Kremliaus 
demokratizacijos procesas bus 
demokrat iškas. Pabaltijo 
kraštų, Gruzijos ir Uzbekistano 
respublikos priešinasi prieš 
Kremliaus konstitucijos pakei
timus, kurie numato suvaržyti 
respublikų suverenumą. Armė
nai, nežiūrint žemės drebėjimo 
nelaimės, ir toliau reikalauja, 
kad būtų prijungti prie Armėni
jos. 

— Prancūzija iškėlė į erdves 
televizijos satelitą. Pradžioje 
visi instrumentai veikia be 
jokių sutrikimų. Satelitas turi 
penkis televizijos kanalus. 

— New Yorke CBS televizijos 
stotis pasirašė susitarimą per
duoti per televiziją beisbolo 
žaidimus per 4 metus už 1.1 bili
jonus dolerių. 

Šimto pirmojo Kongreso vadai informuoja prezidentą Reag..:.<j, kad jie yra Thomas : 
išrinkti vadovauti naujajam Kongresui. Iš kaires matyti sen. Bob Dole. vadas, 
mažumos vadas, ir sen.George J. Mitchell, daugumos vadas, toliau kongr. 

Foley, daugumos vadas ir kongr. Robert H. MicheL mažumos 

Kremlius leidžia kritikuoti Leniną 
ir Marksą 

„ J i e save laikė mokslininkais, mes juos pavertėme pranašais 

Maskva. — France -Presse 
agentūra praneša, jog straips
nių serija, kuriuos rašo Komu
nistų Centro komiteto narys, 
griauna nusistovėjusį komuniz
mo galvojimą Sovietų Sąjungo
je. Pirmą kartą rašoma, kad 
Stalinas su visais žiaurumais, 
buvo tik marksizmo produktas. 

Filosofijos daktaras Aleksand
ras Tsipko atspausdino du pir
muosius straipsnius, kurių iš 
viso bus keturi, mėnesiniame 
žurnale „Mokslas ir gyveni
mas" , kuriame rašo, jog 
Gorbačiovo reformos įrodo, kad 
dabartinė sistema yra pasenusi. 
Kas būtų atsitikę, jei jau ir prieš 
Gorbačiovą buvę vadai nebūtų 
nukrypę nuo tos sistemos? 
Straipsniai sukėlė didelį inte
lektualų susidomėjimą Maskvo
je, kurie mano, kad Tsipkos 
straipsniai yra parašyti su 
aukščiausiu viršūnių pritarimu. 

Pasenę Lenino principai 
Minėtas žurnalas, kur i s 

paprastai reiškia mokslo tiesas, 
bet nesirūpina politika, rašo, jog 
komunistinė bendruomenė, ku
ri buvo 19 amžiuje, nebegali 
būti tokia pat ir 20-jo amžiaus 
gale. Žurnalo bendradarbis 
sako, kad A. Tsipko dirbo Cent
ro komiteto skyriuje su Valen
tinu Falinu, kuris vadovauja 
tarptautinei komisijai ir kuris 
nustato politiką su socialisti
niais kraštais. Gorbačiovas ir jo 
ideologas Vadimas Medvedevas 
yra pasakė, jog reikia moder
nizuoti Sovietų ideologiją, ją pri
taikant šiems laikams, kuri 
dabar nebūtinai turi sutapti su 
praeities teorijomis. Iki šiol 
buvo sakoma, kad paveldėti 
metodai iš Stalino laikų, buvo 
nukrypimas nuo Lenino princi
pu. 

Marksas — stalinizmo 
kelrodis 

Filosofas Tsipko išbarė 
sovietų žurnalistus ir inte
lektualus, kad jie bijo peržengti 
1930 metų „nematomą liniją" ir 

susilaiko nuo Lamno kritika
vimo, kuris laikomas sovietinės 
valstybės kūrėju ir jo mokytojo 
Markso, kuris padėjo pagrindus 
stalinizmui. Savo straipsniuose, 
kurie pavadinti „Stalinizmo 
šaltiniai", argumentuoja, jog 
tada nebuvo jokių pagrindinių 
skirtumų tarp Stalino ir jo 
varžovų, įskaitant ir Leoną 
Trotskį, kurie forsavo indus
trializaciją. „Stalino tikslas,jo 
idėjos ir jo socializmo supra
timas buvo grynai marksisti
nis", sako Tsipko. Stalinas ir jo 
darbai „gimė daug anksčiau 
prieš Stalino atėjimą į valdžią", 
rašo jis. 

Kur yra Markso-Engelso 
klaidos 

Minėtasis Tsipko, rašydamas 

apie Marksą, sako, jog-„mes 
turime teisę, ir mes turime 
iš tikrųjų klausti, kas yra 
marksisto teorijoje ir ką mes 
turime pasekti? Kas buvo tuo 
metu teisinga jo doktrinoje ir 
kas yra teisinga 19 amžiuje? Ir 
kur buvo Markso ir Engelso 
klaidos?" „Jie laikė save 
mokslininkais, o mes juos pa
vertėme amžinais pranašais". 
Ta teorija negali būti absoliučiai 
nekeičiama. 

Filosofas Tsipko rašo, jog so
vietų intelektualai turėtų 
pakeisti savo galvojimą, kad 
Marksas yra neklaidingas ir 
palyginti jo teoriją su gyvenimo 
praktika. Jis įspėjo, kad dar ir 
šiandien yra tokių, kurie 
mechaniškai priima marksizmo 
elementus negalvodami. 

„Tegyvuoja Gruzijos 
nepriklausomybė" 

Maskva. — Reuterio žinio
mis, tautiniai Gruzijos veikėjai 
suorganizavo sėdėjimo fabrikuo
se demonstracijas ir badavimo 
streikus, protestuodami prieš 
Kremliaus politines reformas, 
kurios dar labiau sumažina 
respublikų suverenitetą. Apie 
tai rašo ir „Pravda". 

Komunistų partijos laikraštis 
primena lapkričio mėnesį 
prasidėjusias demonstracijas 
Pabaltijo respublikose ir per
simetusias į Gruziją, Uzbekis
taną ir kitas p;-'tines Transkau-
kazo dalis. 

„Terorui atsakysime teroru" 

Gruzija, kuri yra kalnuota 
Juodosios jūrr- respublika su 
5.3 mil. gyvenojų, protestuoja 
prieš gruodžie 1 d. priimtu? 
konstitucinu. ^ pakeitimus. 
Gruzinai reik :lauja, kad tas 
nutarimas butų pakeistas. 
„Pravda" nerašo, kiek yra de-
monstruotojų, bet vakariečiai 
turistai sako, Kad Gruzijos sos
tinėje Tbilisi m:este demonstra

vo daugiau negu 120,000 
žmonių. Daug žmonių badavo, 
kurių daugelis turėjo būti patal
pinti ligoninėse. „Pravda" 
smerkia badautojus ir streiko 
organizatorius. Sako. jog nacio
nalistai dalyvavo su tokiais pla
katais: „Gruzija gruzinams!". 
„Tegyvuoja Gruzijos nepriklau
somybė!". „Tesilieja kraujas! 
„Terorui mes atsakysime su 
teroru!" 

Padidėjo rusifikacija 
Gruzinai disidentai praneša, 

kad padidėjo rusifikacija, nors 
ten gruzinų kalba yra oficiali 
kalba jau nuo 1978 m. Demons
trantai taip pat iškėlė Gruzijos 
tautinę vėliavą virš Aukščiau
sios tarybos rūmu Pranešama, 
kad gruzinų demonstracijos 
nebuvo tokios tvarkingos kaip 
Pabaltijo respublikose. Gruzinai 
reiškia nepasitenkinimą kitomis' 
tautybėmis, o ypač azerbaidža
niečiais, tačiau tas nepasi

tenkinimas dar nepasiekė tokio 
laispnio, kaip armėnų ir 
azerbaidžaniečių. 

Naujasis Kongresas 
Washingtonas. — 101 Kon

gresas pradėjo savo darbus, 
išrinkdamas Senato ir Atstovų 
rūmų vadus ir pareikšdamas, 
kad dirbs vienybėje su naujuo
ju prezidentu ir laikysis vie
ningos užsienio pol i t ikos . 
Bushas, kuris po savo išrinkimo 
ne kartą yra pasakęs, kad 
nuoširdžiai bendradarbiaus su 
Kongresu , praleido ke l i a s 
valandas senatorių ir kon-
gresmenų tarpe. Kapitoliuje 
Bushas yra gerai pažįstamas, 
nes čia jis praleido daug metų 
pirmininkaudamas posėdžiams. 

Šiame Kongrese yra 45 res
publikonai ir 55 demokratai 
senatoriai, o Atstovų rūmai turi 
174 respublikonus ir 259 demo
kratus kongresmenus. Senate 
yra dvi moterys senatorės ir 98 
vyrai sena to r i a i . Ats tovų 
rūmuose yra 25 moterys ir 408 
vyrai kongresmenai. Senatorių 
amžiaus vidurkis yra 55 su 
puse, o Atstovų rūmuose 
amžiaus vidurkis yra 52 metai. 

Senate prezidentu pro tem-
pore bus demokratas Robert 
Byrd iš Vakarų Virginijos 
valstijos, daugumos vadas — 
demokratas George Mitchell iš 
Maine ir mažumos vadas 
respublikonas Bob Dole iš Kan-
sas valstijos. 

Atstovų rūmuose speakeriu 
perr inktas demokratas Jim 
VVright iš Texas, daugumos 
vadu bus Thomas Foley iš Wa-
shingtono valstijos ir mažumos 
vadu — Bob Michel iš Illinois. 

— Teisingumo departamen
tas pranešė, jog buvęs genera
linis prokuroras Edwin Meese 
leido nemokamai savo draugui 
Robert VVallach kelis kartus 
keliauti vyriausybės lėktuvais. 
Jis yra centrinis asmuo Meese 
užvestoje byloje. 

— Maskvoje ilgai laikytas 
Nikitos Chruščiovo Stal ino 
nuvertinimo kalbos tekstas 
buvo pirma kartą atspausdin
tas lenkų laikraštyje „Poli-
tyka". Chruščiovas, baigiant 
Komunistų partijos kongresą. 
1956 m. vasario 25 d. pasakė 
garsiąją kalbą, kuri pritrenkė 
daugelį komunis tų Rytų 
Europoje ir Kinijoje, o taip pat 
ir pačioje Sovietų Sąjungoje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Amerikos lėktuvai, kurie 
nuo Kennedžio lėktuvnešio 
atliko kasdieninius skraidymus, 
nušovė du Libijos lėktuvus, kai 
šie artinosi prie amerikiečių 
lėktuvo ir išprovokavo incidentą 
tarptautinėje erdvėje. 

— Washingtone pulkininko 
Oliver North byloje subpoena 
šaukimą liudyti gavo Valstybės 
sekretorius G. Shultzas ir jo 
asistentai — pasekretorius M. 
Armacost, teisinis patarėjas A. 
Sofaer, Lotynų Amerikos reika
lų pasekretorius E.Abrams ir 
Shultzo departamento viršinin
kas C. Hill. Reuterio pranešimu, 
buvęs Gynybos sekretorius C. 
Weinberger ir buvęs Baltųjų 
rūmų štabo viršininkas Donald 
Regan taip pat subpeona turės 
liudyti šiame Irano-Contras 
ginklų pardavimo bylos teisme. 

— Prez. R. Reaganui bus 
padaryta piršto operacija, kuris 
jau 8 metus buvo sutrauktas. 

— Naujasis 101 Kongresas 
antradienį susirinko pirmajai 
sesijai. Viceprezidentas G. 
Bushas priėmė 33 naujų sena
torių priesaiką ir, kaip išrink
tas is prezidentas , buvo 
prašomas fotografuotis su jais. 
Tai paskutinės Busho pareigos 
Kongrese prieš jo inauguraciją 
sausio 20 d. Naująjį Kongresą 
laukia tuoj pat du svarbūs 
k laus imai — naujų etikos 
taisyklių priėmimas ir sau pa
tiems padidinimas atlyginimo. 

— Maskvos kapinėse buvo 
palaidotas poetas Yuli Daniel. 
kuris mirė nuo paralyžiaus, bet 
ne nuo KGB šūvių, praneša 
Reuterio agentūra. Šimtai žmo
nių su juo atsisveikino. Jis už 
skleidimą antisovietinės pro
pagandos iškalėjo 22 metus dar
bo stovyklose. 

— Turkijos vyriausybė Anka
roje paskelbė, kad atidaro savo 
archyvus, kuriuose gali būti 
maždaug 1.5 mil. armėnų bylų, 
kai 1915 metais Ottomanas 
vykdė jų genocidą. 

— Maskvoje „Izvestijos" 
pirmą kartą įsidėjo du pilnus 
puslapius užsienio kapitalistų 
prekybininkų skelbimų, kuriuo
se reklamuojama prancūzų 
kvepala i , vynas ir ki tos 
panašios prekės. Prieš tai visa 
tai buvo vadinama kapitalistų 
vulgarizmu. 

— Rhode Islando valstijoje 
atstovo pareigas pradėjo eiti 
sen. T. Kennedy jauniausias 
sūnus Patrick J. Kennedy. Jam 
tik 21 m. amžiaus. 

— Bostone buvęs demokratų 
prezidentinis kandidatas Mi-
chael Dukakis pranešė, kad jis 
nebekandidatuos ketvirtam 
t e rm.nu i į Massachuset ts 
gubernatoriaus postą. Bet nieko 
neatsakė į klausimą, ar mano 
dar kartą kandidatuoti į pre
zidento postą. 

— Kinijoje sostinės studentai 
demonstruoja prieš Afrikos 
studentus. Neramumai prasi
dėjo, kai vienas afrikietis užpuo
lė kinietę moterį. 

KALENDORIUS 
Sausio 4 d.: Hermanas. Rigo-

bertas. Benedikta. Arimantas, 
Milius, Titas. 

Sausio 5 d.: Telesforas, Vy
tautas, Vytautė. Emilija, Gau-
dentas, Simonas. Gedute. Švit-
rys. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 7:18. leidžiasi 4:33. 
Temperatūra dieną 40 1., nak

tį 32 1. 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. sausio mėn. 5 d. 

DĖMESYS LIETUVAI 

Kelionė lėktuvu. Pažintis su 
bendrakeleiviu. Pokalbis apie 
Lietuvą. Pakvietimas į Rudolf 
Steiner privatinę mokyklą Ann 
Arbor mieste papasakoti šeštojo 
skyriaus mokiniams apie 
laisvės siekiantį kraštą. Stefani
ja Kaunelienė pakvietimą priė
mė. Sutartą dieną, Stefanija pa
sipuošusi tautiniais drabužiais, 
pasiėmusi lietuviškų suvenyrų 
ir tautinę vėliavėlę, nuvyko j R. 
Steiner mokyklą. Mokykla, ku
rioje dirba pedagogai pasišven
tę jaunimo švietimui ir auklė
j imui, siekia visapusiškai 
paruošti jauną žmogų gyveni
mui. S. Kaunelienę pasitiko mo
kytojas David Hill ir pristatė ją 
mokiniams. Stefanija, irgi peda
gogė, mokytojavusi gimnazijoje 
ir laisvai kalbanti angliškai, 
greitai užkariavo mokinių 
dėmesį. Ji papasakojo, apie Ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mą, tautos kultūrą, tradicijas ir 
papročius. Apie Sovietų pa
vergtą tautą, kovojusią prieš 
okupantą ir siekiančią laisvės. 
Po pasakojimo mokiniai apibėrė 
ją klausimais. Ką reiškia tauti
nes vėliavos spalvos, kaip atro

dė Lietuvos kariuomenė, ar 
Lietuva vėl bus laisva ir t.t. At
sakymai kėlė naujus klausimus. 
Mokinių dėmesys buvo didesnis, 
negu tikėtasi. 

Po šio apsilankymo, Stefanija 
iš minėtos mokyklos mokinių 
gavo daug įdomių laiškų su įvai
riais mokinių t rumpais 
pasisakymais bei piešiniais, 
kuriuose buvo pavaizduota 
trispalvė, vytis ir net Lietuvos 
žemėlapis. Jie prašė viešnią at
vykti į jų mokyklą ir daugiau 
pakalbėti apie Lietuvą. Mokyto
jas D. Hill laiške S. Kaunelienei 
stebėjosi kokį didelį įspūdį jo 
mokiniams padarė jos apsilan
kymas. Keletas tėvų pasakojo 
mokytojui, kad jie iš savo vaikų, 
pietų metu, daug ką sužinojo 
apie Lietuvą, kurios tik vardą 
tebuvo girdėję. Mokytojas ste
bėjosi tautinių drabužių gražu
mu ir ta meile ir rūpesčiu, kurių 
reikėjo juos sukurti. Šį vizitą 
D. Hill aptarė, kaip labai ver
tingą ir įdomų, kuris ilgai 
pasiliks atmintyje. Stefanijai 
Kaunelienei minėtą mokyklą 
Ann Arbore pasiekti padėjo 
paslaugusis Algirdas Vaitiekai-
tis. 

Stasys Garliauskas 

„Gabijos" tunto Detroite vadove ps. Vida Juškienė , "lydima jaun iaus ių t un t e 
sesyčių, eina sveikint i LS Seserijos Vyriausios skau t in inkės . 

Nuot r . V. B a c e v i č i a u s 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, Fla. 

KLUBO SUSIRINKIMAS 

Gruodžio 13 d. raštu buvo su
kviestas Miami klubo narių 
svarbus metinis susirinkimas. 
Išrinkta klubo valdyba, pirm. 
Elena Jonušienė, vicepirm. 
Alice Lopez. sekretorė Gunda 
Kodatienė, iždo sekr. Marytė 
Jakaitiene, iždininku Petras 
Gedvilą, maršalka Frank Sabai. 
Klubo direktoriais išrinkti Algis 
Šimkus, Juozas Maurukas. An
drius Liudas, Aleksas Zigman 
tas, kandidatais liko Jonas Ka 
siūlaitis, Irena Stongvilaitė ir 
Anita Karns. 

Pradėjus klubo pajamoms ma 
žėti ir didėti išlaidoms •. buvo 
svarstytas ir klubo pastato par
davimo klausimas. Dauguma 
pasisakė prieš kiubo pastato 
pardavimą. Jis bus ir toliau 
laikomas, ieškant būdų padidin
ti klubo pajamas, sumažinti 
išlaidas. 

S v a r b ų la i šką a p t a r i a Švie t imo tarybos nar ia i : J. Plačas, R. Kučienė ir R. Masilionienė. 
Nuotr. Viktoro Kučo 

NAUJOJI ŠVIETIMO 
TARYBA TĘSIA DARBĄ 

JUOZAS MASILIONIS 

KUCIOS 

Gruodžio 24 d. buvo suruoštos 
klube Kūčios. Jos vyko dienos 
metu 2 vai., kad atvykę iš toliau 
spėtu sugrįžti iki sutemos. 
Dalyvavo apie 180 asmenų. Jų 
tarpe nemažai svečių. Miela 
buvo sėsti prie gražiai puoštų 
stalų ir skoningai išdėstytų 
valgių. 

Ona Vaičekonienė pravedė 
visa programą. Susikaupimo 
minute pagerbti visi mirę ir 
žuvę artimieji, negalį drauge šv. 
Kūčiose dalyvauti . Petrui 
Gedvilai vargonuojant visi 
sugiedojo Sveikas Jėzau ir 
Tyliąja Naktį. Kun. dr. Vincas 
Andriuška sukalbėjo prasmingą 
invokacija. Vaičekonienė 
paskaitė keletą posmų paimtų 
iš Jono Aisčio ir Kotrynos Gri-
gaitytės poezijos rinkinių. Po to 
visi dalijosi plotkele. artėjo 
vienas prie kito su geriausių lin 
kėjimų mintimis. Visus traukė 
skanūs Kūčių valgiai, jais gar
džiavosi ir vis gėrėjosi nuosta-

1988 buvo rinkiminiai metai 
ne tik Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms (išrinkome prezi
dentu G. Bushą), bet ir Lietuvių 
Bendruomenei. Pasaulio LB 
priekyje atsistojo prof. V. 
Bieliauskas, JAV priekyje — dr. 
A. Razma. Keičiantis preziden
tams ir pirmininkams, keičiasi 
ir jų padėjėjų sudėtis, kabinetai 
bei kabinetėliai. 

JAV LB krašto valdyba nuo 
1961 m. turi narį švietimo 
reikalams, kuris tuo pačiu tam
pa Švietimo tarybos pirmi
ninku. Dr. A. Razma, dar te-
bekandidatuodamas į krašto 
valdybos pirmininkus, nare 
švietimo reikalams ir tuo pačiu 
Švietimo tarybos pirmininke 
pasirinko Reginą Kučienę. Nau
ja tai, kad po ilgo šiame ka
binete vyrų viešpatavimo į pir
mininkės vietą atėjo moteris. Ir 
ne nauja, nes taip tebuvo 
užsilikę JAV krašto valdyboje, 
o PLB švietimui ilgą laiką vado
vavo moteris. 

Naujoji pirmininkė sudarė 
šios sudėties Švietimo tarybą: 
Juozas Masilionis — vicepirmi
ninkas, informacija spaudai, 
protokolų sekretorius, mokytojų 
stud. savaičių organizatorius, 
kun. Jonas Duoba — religiniai 

biai gražia šiaudinukais puošta 
eglute. 

Visi da lyvavę vaikučia i 
buvo apdovanoti dovanėlėmis. 
Klubo pirm. Elena Jonušienė 
išvardino visus Kūčių ruošėjus 
nuoširdžiai padėkodama jiems 
ir visiems į Kūčias atsilan
kiusiems. 

DISKUSIJOS 

Miami ALT skyriaus inicia
tyva sausio 12 d. 10 vai. ryto 
Miami lietuvių klubo svetainė
je. 3655 NW 34 St. ruošiamos 
Miami ir apylinkės lietuvių vi
suomenės diskusijos. Diskusijų 
pagrindinė tema: kuo konkre
čiai šiuo metu ir ateityje po 
pasaulį pasklidę lietuviai gali 
prisidėti prie Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo. 

AUŠROS ŠAULIU KUOPOS 
DEŠIMTMETIS 

Jis bus švenčiamas iškil
mingai Miami lietuvių klubo 
salėje sausio 22 d. 2 vai. I jį at
vyks Šaulių s-gos pirm. Mykolas 
Abarius iš Detroito ir daug kitų 
svečių. Programoje oficiali dalis 
ir Irenos Manomaitienės vado
vaujamo mišraus choro koncer
tas. Iš Juno tikimės ne tik choro, 
bet ir kitų svečių. Visi bus 
pavaišinti moterų šaulių gamin
tais pietumis ir šampanu. Visi 
kviečiami ir laukiami sausio 22 
d. 

Gunda K. 

reikalai, Alicija Brazaitienė — 
sekretorė, Pranė Masilionienė 
— iždininkė, Danutė Dirvonienė 
ir Sniegą Masiulienė — priešmo
kyklinio amžiaus auklėjimas, 
Lilija Stelmokienė ir Audronė 
Užgirienė — jaunųjų šeimų 
koordinatorės, Nijolė Gierš-
tikienė — pradinių mokyklų 
reikalamas, Rūta Jautokienė — 
aukštesniųjų mokyklų reika
lams, Dana Mikužienė — besi
mokančių lietuviškai (jaunųjų) 
koordinatorė, Vida Radick — 
besimokančių lietuviškai (suau
gusių) koordinatorė, Stasė Pe
tersonienė — mokytojų pa
ruošimas, skaitiniai, Ričardas 
Petersonas — knygyno vedėjas 
ir administratorius, Juozas 
Plačas — „Švietimo gairių" 
redaktorius ir administratorius, 
Arūnas Udrys — „Židinio" 
neakivaizdinė mokykla. Pirmi
ninkė apsiėmė rūpintis tautiniu 
auklėjimu. 

Ne per vieną dieną buvo 
Roma pastatyta. Ne per vieną 
dieną, ne per vieną kadenciją, o 
per beveik trisdešimt metų 
Švietimo taryba, besikeičiant 
pirmininkams, besikeičiant na
riams, aprūpino lituanistines 
mokyklas vadovėliais, prati
mais, žemėlapiais, vaizdinėmis 
priemonėmis. Prašalaičiui atro
dytų, ką jau naujoji Švietimo 
taryba beturėtų veikti. Nebe
turėtų, jei gyvenimas sustotų. 
Bet jis, ačiū Dievui, nesustoja, 
eina pirmyn, iškeldamas naujus 
reikalavimus, uždavinius. 

Didėjant priešmokyklinio am
žiaus vaikų skaičiui ir supran
tant, kiek nuo tų vaikų lietu
viškumo priklauso lituanistinių 
mokyklų ateitis, bus kreipiamas 
didelis ir ypatingas dėmesys į 
šio amžiaus vaikus. Šiais 
reikalais rūpintis pakviestos dvi 
koordinatorės. Sausio mėnesį 
įvyks mokytojų, dirbančių šioje 
srityje, darbo konferencija, 
panašiai, kaip sėkmingai buvo 
įvykdyta buvusios Švietimo 
tarybos. Paruošta 48 min. Rau
donkepuraitės pasakos gar-
sajuostė, įkalbėta aktorių 
puikia lietuvių kalba. 

Daugėja tiek jaunimo, tiek vy
resniųjų, savo laiku neiš
mokusių lietuviškai, noras 
lietuvių kalbą išmokti ar bent 
pramokti. Yra jau nemaža šiam 
reikalui vadovėlių, tačiau 
jaučiamas ir jų trūkumas. Dr. 
D. Tamulionytė, kurios vadovėlį 
„Lietuviais norime ir būt" išlei
do Švietimo taryba, žada pa
ruošti šio vadovėlio II dalį. Ne
trukus išeis Br. Krokio, 
sėkmingai lietuvių kalbos 
bemokančio mokytojų studijų 
savaitės metu, vadovėlis 
„Gintarinės šaknys" ir garsa-
juostė. Latvės L. Streipos knygą 
„Easy Way To Latvian" lietu
vių kalbai pritaikė (Easy Way 

To Lithuanian) J. Masilionis. > 
Šios srities vadovėlius ruošia S. 
Jonynienė, J . Kaval iūnas . 
Lietuviškai besimokančiųjų 
reikalus tvarkys taip pat dvi 
koordinatorės. 

„Tėvynės žvaigždutėje", reda
guojamoje J. Plačo, yra daug 
galvosūkių, mįslių, uždavinių. 
Norima, kad J. Plačas visa tai 
išrinktų ir suredaguotų į knygą, 
kurią Švietimo taryba išleistų. 

Praėjusioje kadencijoje sėk
mingai pradėtas tautinis auklė
jimas bus tęsiamas toliau. „Var
po" šimtmečiui paminėti bus iš
leistas plakatas. Tautiniam 
auklėjimui skelbiami mokyk
linio amžiaus jaunimui trys 
konkursai: pradžios mokyklos 
mokiniams šešiais piešiniais in
scenizuoti „Gedimino sapną", 
aukštesniosios mokyklos moki
niams sudaryti Lietuvos vaizdų 
albumus, vyresniesiems (15-20 
m.) rašinių konkursas „Varpo" 
ir Kudirkos tema. Visiems kon
kursams paskirtos premijos. 
Terminas — 1989 m. balandžio 
15 d. 

Bus kreipiamas dėmesys į mo
kytojų paruošimą ir tobuli-
nimąsi. Šiam reikalui bus 
šaukiamos mokytojų darbo 
konferencijos su parodomomis 
pamokomis, pasisakymais. Bus 
tęsiamos mokytojų, tėvų ir jau
nimo studijų savaitės, skatinant 
dirbančiuosius mokytojus, ypač 
jaunuosius, jose dalyvauti . 
Jaunimas ir jauni mokytojai ra
ginami dalyvauti lituanistikos 
seminare. 

Didelis dėmesys kreipiamas ir 
jaunoms šeimoms, pakviečiant 
šiam reikalui irgi dvi koordina
tores. Jaunos šeimos skati
namos organizuoti vaikų 
stovyklėles, vaizdines prie
mones. Taip pat norima suor
ganizuoti konferenciją tėvams, 
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kur jie galėtų pasakyti savo 
nuomones įvairiais mokykli
niais klausimais, išklausyti 
mokytojų pageidavimų. 

Tai tokie naujosios Švietimo 
tarybos pirmieji užmojai: baig
ti ir tęsti buvusios Švietimo 
tarybos darbus, ieškoti naujų 
būdų ir priemonių lietuviškai 
ugnelei palaikyti ir ją didinti 
tuose, kuriems dar galime 
padėti. 

Ilgus metus lietuviškąjį švie

timą remia Lietuvių fondas, 
treti metai remia ir lietuviškoji 
visuomenė, paremdama litua
nistinėms mokykloms vajų. Tik 
tos paramos dėka Švietimo tary
ba gali savo užsimojimus „pa
versti kūnu". Ačiū švietimo 
reikalų rėmėjams. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Susitarimui: treč., ketv., šešt. 

436-5566 

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5649 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDiCAL BUILOING 

6446 So. Pulaskl Roed 
Valandos pagal susitarimą 

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

3600 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 592-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Putaeki Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Puleskl Roed. Tel. 595-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chtcago. IL 
Tel. 479-2112 

i*525 S 79th Ave , Hickory Hills. IL. 
Tel. 599-9101 

Vai. pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 Se. SOth Ave., Cicero 

Kasdien 1 M 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

Mūsų literatūros klasiko Jono Aisčio 
„Raštų" pirmasis tomas: visų rinkinių 
poezija vienoje knygoje. Įspūdingas , 
Ateities literatūros fondo 450 psl. lei
dinys su poeto autobiografijomis, su 
redaktorių Alfonso Nykos-Niliūno Ais
čio poezijos aptarimu ir Antano Vaičiu
laičio paaiškinimais. Puiki dovana tšei-
v'i a i ir Lietuvai. 

Leidinys gaunamas ir „Drauge", 
kaina $15.00; su persiuntimu $17.25; 
kiekvienu atveju Illinois gyventojai pri
deda dar $1 20 valstijos mokesčių. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgen Ave., Sutte 324 Ir 
5935 S. Putaeki Rd., Chicago. IL 

Tel. 566-2960 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 51 st Street 

Kabinate tel. RE 7-1199; 
Rezld. 395-4911 

Dr. Tumuonlo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 et Street 

434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 
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Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

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 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, m. 
Tei. 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 5. Robertą Rd., Hickory Hills, II 
1 mylia ( vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
„Contact lenses" 

2918 W. 71 et St. - Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 8520999 
Vai: pirm., antr. ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

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

2636 W. 71st. St., Chtcsgo. IN. 
Tel.: 436-0100 

11900 Soutfmest Hlghway 
Palos Helohu, III. 90463 

(312)391-0220 (312)391-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2959 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. 779-2980, rez. 448-5548 

EDMUNDAS VI21MA8. M D., S.C. 
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Lietuva 

SPAUDOS VEIDRODY 
Vilniuje leidžiamas „Gimtasis 

k r a š t a s " t u r i ski l t į š i tokia 
a n t r a š t e . Ją palikę nuošaliai , 
n o r i m e sug laus ta i suminė t i 
daugelį dalykų, kur i e galėjo 
d a b a r prasiveržt i okupuotos 
Lietuvos spaudoje. 

Visų p i rma suminė t ina Lie
tuvos Aukščiausios tarybos ir 
L ie tuvos minis te r ių tarybos 
o rgane „Tiesoje", oficialiame 
leidinyje, lapkričio 19 d. Nr. 267 
paskelbtas įstatymas „papildyti 
Lie tuvos TSR konstituciją 77-1 
s t r a ipsn iu : „Vals tybinė Lie
tuvos TSR kalba y r a lietuvių 
ka lba . Lietuvos TSR užt ikr ina 
l ie tuvių kalbos vartojimą vals
tybės ir visuomenės organų 
veikloje, švietimo, ku l tūros , 
mokslo, gamybos ir kitose įstai
gose, įmonėse bei organiza
cijose, vals tybės rūp in imąs i 
v i s a p u s i š k u l ie tuvių kalbos 
u g d y m u ir mokymu" . 

Čia pat paskelbtas ir k i tas 
į s t a tymas , pakeičiąs Lietuvos 
TSR konstitucijos 168 ir 169 
s t ra ipsn ius , ku r dabar skelbia
m a , kad Lietuvos valstybinė 
vėliava bus tau t inė vėliava gel
tonos, žalios ir raudonos spalvos, 
o „Lietuvos TSR valstybinis 
h imnas — V. Kudirkos „Tautiš
k a giesmė". 

Taigi į oficialų okupuotos Lie
t u v o s va ls tybin į ir t a u t i n į 
gyvenimą pi lnateis iškai grįžta 
l ie tuvių kalba ir mūsų pr i imta 
t a u t i n ė vėliava bei Lietuvos 
h imnas . Už šiuos dalykus nema
žai žmonių seniau buvo įkali-
n n n i ir i š t remiami, o dabar 
ka lba i , vėliavai ir h imnui iš
kovota pr ipažinimas ir laisvė. 
T a i p a t r i o t i n i ų l i e t u v i ų 
pas t angų va in ikavimas . 

Atkakl ios l ietuvių pastangos 
okupuotoje Lietuvoje ir lais
vame pasaulyje pasiekė, kad 
1988 m. lapkričio 19 d. per Lie
tuvos televiziją dabar t in is Lie
tuvos komunistų partijos sekre
torius A. Brazauskas, faktinasis 
M a s k v o s įga l io tas L ie tuvos 
valdytojas , galėjo paskelb t i : 
„Vi ln iaus ka tedra ir Švento 
Kazimiero bažnyčia art imiausiu 
laiku atvers duris tikintiesiems. 
Pasiūlėme gerbiamam kardino
lui apsigyventi ir dirbti Vilniu
je ir įs ikurt i senuosiuose vys
kupijos rūmuose" . 

Šie pranešimai buvo išspaus
dint i partijos bei vyriausybės 
oficioze „Tiesoje" Nr . 268. Čia 
pa t išspausdinta ir A. Brazaus
k o per televiziją pasaky tos 
kalbos dalis, išreiškiant i lie
tuv ių suverenumo ilgesį, bet 
pažymint ir s u n k u m u s tą įgy
vendint i . Brazauskas kalbėjo: 
„Kelias į suverenitetą yra nepa
prastai sudėtingas, nepaprastai 
i lgas ir visi mūsų veiksmai 
tu r i būti labai a tsakingi . Grei
t i , n e a p g a l v o t i s p r e n d i m a i 
galė tų m u m s tik pakenk t i sie
k ian t pagrindinio mūsų tikslo". 
Ta ip sakan t . Maskvos vieti
n inkas užpylė šalto vandens lie
t u v i a m s pat r io tams atvėsinti , 
be t j iems vis dėlto žinoma, ko 
Lietuva siekia — suverenumo ir 
nepriklausomybės. 

KOVA ILGA IR SUNKI 
Keli pareiškimai 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Tas ka r š tus patr iotus atšal-
dan t i s vanduo pi lamas ne vien 
a n t lietuvių, dar labiau — ant 
estų. „Tiesa" lapkričio 29 d. pa
skelbė Maskvos „TSRS Aukš
čiausios Tarybos prezidiumo 
įsaką apie tai , kad Estijos TSR 
į s t a tymas „dėl pakei t imų ir 
papildymų j t raukimo į Estijos 
T S R S kons t i tuc i j ą i r Est i jos 
TSR Aukščiausios Tarybos dek
laracija dėl Estijos TSR suve
reni teto, priimti 1988 metų lap
kričio 16 dieną, n e a t i t i n k a 
TSRS konstitucijos ir TSRS įsta
tymų" . Atseit . Estijos nepri

klausomybės paskelbimas ofi
cialiai uždraustas. 

Suprantama, kad tas viskas 
dabar daug priklauso nuo Gor
bačiovo. Tiesa, jis kliudo paverg
tų t au tų išlaisvinimą, Maskvos 
kolonijų panaikinimą, bet ir jis 
pr iverstas pripažinti, kad visgi 
r e ik ia ka i kokių nuolaidų 
daryti . Su pripažinimu valsty
binės kalbos teisių lietuvių 
kalbai , einama prie taut inės, 
kultūrinės autonomijos. Savo il
goje kalboje, pasakytoje lapkri
čio 29 d. TSRS Aukščiausios 
Tarybos sesijoje ir išspausdin
toje „Tiesoje" lapkričio 30 d. Nr. 
277, Gorbačiovas paskelbė apie 
siekimus „Į Tarybų Visavaldys-
tę ir socialistinės teisinės vals
tybės sukūrimą". Taigi norima 
iš pa r t i eč ių savava l i av imo 
pereiti į teisinę santvarką. Tie 
reikalavimai pabrėžti Pabaltijo 
ir kitų respublikų sąjūdžiuose. 
Todėl ir Gorbačiovas savo šioje 
kalboje buvo priverstas skelbti: 
„ įs ta tymas , kaip valstybinės 
valdžios aktas , tu r i tapti teisė
tvarkos pagrindu, išstumti po
įs tatyminius aktus.. . Asmeny
bės teisių garantijų stiprinimas 
reikalauja tobulinti civilinius, 
darbo, butų, pensijų įstatymus, 
priimti įstatymus dėl sąžinės 
laisvės, dėl piliečių pasiūlymų, 
pare išk imų ir skundų nag
rinėjimo tvarkos ir k i tus" . 

Gorbačiovas ima stipriai jaus
ti, kad partiečių, pareigūnų 
savavaliavimas darosi žmonėms 
nepakenčiamas. Valstybėje turi 
įsi tvirt inti teisinė santvarka. 

Šį posūkį gyventojai j au ima 
jaust i , kas randa atšvaisčių'ir 
spaudoje. Antazavės interna
t i n ė s mokyklos pa re igūnas 
„Tiesos" Nr. 253 skundėsi, kad 
Zarasų rajono komiteto pirmoji 
s ek re to r ė visai n e s u p r a n t a 
lietuviškai. „Tiesa" Nr. 372 pa
skelbė, kad sudarytos valsty
binės komisijos, kurios tiria ma
sinius žmonių žudymus Rai
niuose, Pravieniškėse ir kitose 
vietose. „Gimtasis k r a š t a s " 
gruodžio 14 d. numeryje jau 
galėjo i š s p a u s d i n t i pasi
kalbėjimą su buvusiu kaliniu 
Gintautu Iešmantu, laikrašti
ninku, kuris lageriuose buvo 
priverstas imtis tekintojo, pas
kiau namų remontuotojo, siu
vyklos darbų, o dabar grįžęs į 
Lietuvą rado gyvenimą visiškai 
skirtingą. Tas pats „G.kr." 
numeris galėjo paskelbti, kad 
muzikos ansamblio „Saduto" 
koncertas jau buvo paskutinis 
Klaipėdos nusavintoje bažny
čioje, o lapkričio 24 d. ji buvo 
grąžinta tikintiesiems su val
džios nutarimu skirti pusę mili
jono rublių bažnyčios remontui 
ir jau Telšių vysk. Ant. Vaičius 
su d e k a n a t o kun iga i s toje 
Taikos Karalienės bažnyčioje 
aukojo Mišias. 

Tas pats „G. kr ." numeris 
s t r a i p s n y j e „ A t i t a i s y k i m e 
skriaudas ir skolas" ragina kul
tūros muziejun telkti išeivijos 
rašytojų kū r in iu s ir rank
raščius, pagerbti jų tėviškes, ap
t v a r k a n t ir p a ž e n k l i n a n t . 
„G.kr." Nr. 50 Dekanozovo so
vietizaciją Lietuvoje vadina 
, uniformuoto' velnio Dekano
zovo sovietizacija", o su pasigė
rėjimu skelbia nepriklausomos 
Lietuvos pinigų aprašus ir pa
veikslus. Apie tuos pareigūnus, 
kurie nesiskaito su Lietuvos 
žmogumi specialiai rašo straips
nyje „Vadovas ar valdovas". 
„Tiesa" gruodžio 4 d. įdėjo pasi
kalbėjimą su kun. V. Aliuliu, 
kuris įvertina sąjūdžio pastan
gas ir skelbia apie atsidarančias 
galimybes popiežiui aplankyti 
Lietuvą. 

Juoz . Pr. 

Keli pareiškimai 

Lietuvos Laisvės lygos (LLL) 
ir Lietuvos Persitvarkymo sąjū
džio (LPS) pereitais metais ener
gingi darbai (badavimai, de
monstracijos, kalbos, spauda) 
buvo pailiustruojami kietais, 
įdomiais pareiškimais. Dar
buose ir pareiškimuose bent iš 
pradžių LPS ignoravo LLL. Tai 
skaudokas mostas, nes be LLL 
būtų buvę sunku LPS rasti tvir
tą pagrindą. LLL veikla ir 
aukos išlaikė okupuoto krašto 
sąmoningumą ir paruošė takus 
drąsesniems žingsniams. Ofi
cialūs balsai, kuriais anksčiau, 
dar sąjūdžiui negimus, kalbėjo 
dabartiniai jo pradininkai, tau
tai nebuvo davę nei viešos, nei 
slaptos atspirties. Greitas LLL 
ir LPS susiglaudinimas tausoja 
jėgas, pagarsina tautinio at
gimimo kalbą. 

Pareiškimų, tar tų ir atspaus
dintų, buvo labai daug. Tolimes
niam mūsų pokalbiui čia seks 
kelios iliustracijos, paimtos iš 
„Sąjūdžio ž in ių" angliškai 
išleisto „The Congress Bulle-
tin". Biuleteniai yra paruošti 
gražia anglų kalba, parašyti 
mašinėle, atspausdinti rotato
riumi, nes t ik tokį leidimą gavo. 
Rankose yra keturi numeriai Q, 
2, 3 ir 4) 1988 m. spalio 21, 22, 
23 ir 24 d. Visi turi po 6 
puslapius smulkaus šrifto, 
talpina daug medžiagos. Šie 
biuleteniai yra skirti sąjūdžio 
kongresui, susirinkusiam 1988 
spalio 22 d., kuriame dalyvavo 
svetimų ka lbų žurnal is tai . 
Žurnalistų buvo apsčiai, pami
nint anglus , švedus, kana
diečius, l e n k u s , suomius , 
amerikiečius, estus, latvius, 
vengrus ir, žinoma, rusus. Ar 
daugiau šių anglų kalba biule
tenių, praėjus kongresui, pasi
rodė, nežinau. 

Susipažinsime su keliais pa
reiškimais, biuleteniuose pa
skelbtais. Kadangi verčiama iš 
anglų kalbos, kas jau buvo vers
tas iš lietuvių į anglų, pirmykš
tis tekstas skirsis žodžiais, bet 
turinys liks. 

I s to r ikas L iudas T r u s k a 
1988.VIII.23 Vingio parke tarė: 
„Mus įtikinėja, kad lietuvių 
tauta savo noru atsisakė sava
rankiškumo ir prašė Staliną su 
Molotovu globos. Net iesa . 
Nepriklausomybė yra didžiau
sias tu r t a s , ir 5,000 metų 
žmonijos istorija nežino nė vieno 
atvejo, kad kuri nors tauta būtų 
atsisakiusi nepriklausomybės. 
(...) Istorikai privalo atgailauti 

daugiausia. Kaip istorikas aš 
gėdinuosi, kad tiek laiko žmo
nėms nesakėme visos teisybės, 
net pusės teisybes, net mažiau 
už tai, didžiausias melas iš visų" 
(Nr. L). 

L. Truska iki dabar įrodinėja 
i r jau įrodė, kad Lietuvos 
nepriklausomybės a tbudimo 
d a t a y r a 1918.11.16, o ne 
1918.XII.18, kaip buvo sten
giamasi įpiršti tautai, kaip tik 
prieš pusmetį tvirtino Songaila. 
Tai ne Mickevičiaus-Kapsuko 
išdavikiškas žingsnis, bet Lie
tuvos Tarybos paskelbta dekla
racija. L. Truska tvirtina, kad 
Kapsukas nepriklausomybe ne
tikėjęs, j is iš karto skelbęs 
Lietuvą esant Sovietų Sąjungos 
teritorijoje, tad jo aktas ir 
nepriklausomybe neturi nieko 
bendra. Kadangi L. Truska ne
priklausomybę laiko didžiausiu 
tautos tur tu , neabejotinai jos 
siekia ir lietuviams. 

Arvydas Juozaitis biuletenio 
Nr. 2 rašo: „pagaliau supratome 
kad Lietuva ir Laisvė yra du 
neatskiriami žodžiai, pradedami 
rašyti ta pačia raide. (...) At
suk ime savo žv i lgsn ius į 
Gedimino pilies bokštą ir pa
darykime Lietuvai lojališkumo 
Įžadus. Ten plevėsuoja mūsų 
vilčių vėliava. Mūsų ateitis yra 
laisvė ir teisingumas. Ar girdi, 
Lietuva, mūsų meile? Ir tepa
deda mums visos dangiškosios 
ir žemiškosios galybės!" 

Antanas Terleckas, LLL na
rys, savo kalboje kongreso metu 
yra pasakęs: „LLL reikalauja, 
kad SSSR vyriausybė: paskelb
tų Molotovo-Ribbentropo paktą 
juridiškai nelegaliu; a tšauktų 
savo okupacines karines jėgas iš 
Lietuvos ir paliktų lietuvių 
tautai spręsti savo likimą" (nr. 
3). 

Įdomus yra pasisakymas pa
čioje pradžioje, aprašant LPS 
kilmę ir istoriją: „Viskas prasi
dėjo 1940. To laiko įvykius Lie
tuvoje galima vadinti įvairiai: 
okupacija, perversmas, revoliu
cija... Nesvarbu, koks vardas 
Lietuvos respublikos sunaiki
nimui būtų duotas, jį sekę me
tai parodė, kad Lietuvos padėtis 
Sovietų Sąjungoje reiškė ne ką 
kita. kaip neįtikėtinai sunkų 
gyvenimą lietuvių t au ta i ir vi
soms SSSR etninėms mažu
moms. Sklandžiai riedėjusi 
tautinė ekonomija buvo sunai
k in ta . Š imta i t ū k s t a n č i ų 
gyventojų deportuoti į tolimas 
Rusijos vietas. Svetimos kul
tū ros i m i g r a n t a i užplūdo 
kraštą. Tautinės kultūros tęsti

numas sut rukdytas" (Nr. 1). 
Vėl iau šioje LPS istorijoje 
kalbama apie tautos atsparumą 
okupantui , tačiau niekur neuž
simenama partizaninė veikla. 

Nepriklausomybė, 
savarankiškumas, 

social izmas 

Šios sąjūdžio biuletenių cita
tos rodo, kad Sovietų Sąjunga 
yra laikoma visų blogių šalti
niu, kad stengiamasi nuo jos 
atsitolinti , siekiant ar bent 
t rokš tan t nepriklausomybės. 
Tačiau verta priminti, kad. 
pagal A. Čekuolio atsakymą 
„The G u a r d i a n " korespon
den tu i , sąjūdžio iniciator ių 
g rupę sudarė 35 a smenys , 
tarp jų 17 partijos narių. Šitai 
turi įtakos. Kongreso spaudos 
konferencijoje ir kalbose dėl 
nepr ik lausomybės j a u č i a m e 
didelį atsargumą. Trys priežas
tys ta i lemia: SSSR ir Lietuvos 
administracijų baimė, pagaliau 
ir Lietuvos KP privengimas. 
Spaudos konferencijoje į vieną 
klausimą atsakinėdavo keli 
sąjūdžio asmenys, vienas kitą 
taisydami, papildydami, kartais 
net prieštaraudami. Jaučiamas 
nenoras išsitarti prieš admi
nistraciją ir prieš LKP cen
tro komitetą, atsisakoma va
dintis opozicine partija. Dažnai 
minimas Lietuvos savarankiš
kumas, ekonominis ir kultū
rinis, bet vengiama ištarti ne
priklausomybės žodį. I klau
simus, kaip sąjūdis supranta sa
v a r a n k i š k u m ą , jei Sovietų 
Sąjunga tvarkys gynybą ir 
užsienio politiką, susi laukta 
štai kokių atsakymų: 

„Skir tumas tarp lygos ir sąjū
džio y ra šis: mes esame prak
t iškai galvoją ekonomistai ir 
politikai, lygos programa ne
s v a r s t o a p l i n k y b i ų nep r i 
klausomybės laimėjimui, o mes 
šiuo procesu rūpinamės r imta i" 
(A. Juozaitis). 

„Savarankiškumas yra neat
ski r iamas nuo socialinės sis
temos. (Suprask, nuo marksiz
mo — V. V.). Mes esame už de
mokratinį socializmą, bet mūsų 
n e t r a u k i a nei Š i a u r i n ė s 
Kjrėjos, nei Rumunijos so
cial izmas" (V. Landsbergis). 

„Štai kaip aš suprantu sava
rankiškumą: pirmasis sekre
torius (LKP - V.V.) neprivalo 
pirma Maskvon nuvykti, prieš 
jį i š renkant šioms pareigoms" 
(V. Tomkus). Reiškia, kad toks 
pirmasis sekretorius ir tokia 
LKP ir toliau bus krašto ir tau
tos valdymo pareigose. 

„Sava rank i škumą supran
tame ekonominiai ir kultū
r in ia i . Krašto gynimas yra 
Sovietų Sąjungos pirminis rei
kalas . Santykiai tarp SSSR ir 
Lietuvos turėtų būti grindžiami 

Lietuvių Operos dirigentas su valdybos pirmininku — dr. Bronius Kazėnas 
ir Vladas Žukauskas. Nuotr. J. Tamulaičio 

federacijos ir visiškos lygybės 
principais" (A. Luračas). 

„Lietuvos SSR konstitucijas 
69 paragrafas leidžia Lietuvos 
atsiskyrimą nuo SSSR. Tačiau 
šiuo metu ta i yra politiškai ne
realu" (A. Juozaitis). 

Sąjūdžio žmonės yra labai 
en tuz i a s t i ng i , t ač i au labai 
atsargūs ir apsupti marksis
tinės aplinkos. A. Juozaitis 
t iks l iaus ia i nusako jų gal
vojimą: dabar pasiimti kiek 
gal ima daugiau , o ateityje 
stengtis ir nepriklausomybę at
gauti . A. Čekuolis, V. Pet
kevičius ir A. Buračas yra tur
būt maž iaus i a i nuo SSSR 
nutolę. Įsidėmėtina, kad LPS 
vadovauja vien humani tara i ir 
kūrėjai, emocingiausia žmonių 
grupė. Iš kitos pusės, yra sunku 
j i ems p r i t a i k y t i spaud imą 
tarnybose, nes yra savarankiš
kesni už kitus. J ų areštai ir 
įka l in imai būtų i šg i rs tami 
visame krašte, — visi žinomi 
gyventoju tarpe. Taip pat reikia 
pripažinti, kad savo veikla di
džiuojasi, o ji reikalauja darbo 
aukos. Juk administracija sąjū
džiui algų nemoka. Vadovybėje 
stinga administratorių, stambių 
kolūkių pirmininkų, imonių 
vadovų. Šie, nors galingi, yra 
pažįstami t ik arti esantiems, 
juos lengva nustumti ir pakeis
ti be triukšmo. Be to, jie yra val

džios skirti, todėl remia valdžios 
pozicijas, yra b iurokra ta i , prieš 
kuriuos sąjūdis kalba . 

LPS kelias nebus lengvas. Yra 
kryžiavimosi jo viduje. Didelis 
pr i tar imas tautoje y r a taip pat 
atsargus dėl baimės. Kol sekasi, 
visi ploja, o jei kokia nelemtis? 
Kas užstotų? Štai la iške iš Lie
tuvos rašoma: ..Žinoma, mes 
visi supran tam, kad ši mūsų 
kova bus dar labai i lga ir sun
ki. Bet svarbiausia, kad žmonės 
bunda, t a ry tum po ilgo letargo 
miego. Lietuva s ta iga susiūba
vo visa. J a u pr i re iks didelės jė
gos, kas norės ją nut i ldyt i . Ne
bent t ik t a n k a i " . 

Tankai labai išgarsėjo. Todėl 
nepriklausomybę kol kas atstoja 
s a v a r a n k i š k u m a s , todėl ne
gal ima atsikabinti nuo socializ
mo. 

Lietuvos Laisvės lyga, kan
čioje gimusi. į t a n k u s žiūri 
drąsiau. Labai gerai , kad yra 
toks neišsenkant is moralinis 
šulinys visai t au ta i ir Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžiui, jau su
skubusiam laimėti daug ir sie
kiančiam to l imesnių vaisių. 
Šiuos žmones re ikia vert int i . 

Nėra aukštesnio dalyko, kaip 
pris iar t int i prie Dievybės ir iš 
ten skleisti žmonių giminei 
Dievybės spindulius . 

L. Beethoven 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 

Išvertė P. Gaučvs 
88 

Vienmarškiniai, trumpomis kelnaitėmis, stvėrėmės 
irklų ir po daugelio valandų atkaklaus irklavimo 
beveik buvome pasiryžę liautis persekioję, kai staigus 
sąmyšis banginių tarpe mums aiškiai rodė, jog kaimenė 
pasidavė keistai neryžtingumo nuotaikai, kurią paste
bėję žvejai sako, jog banginis yra „pamišęs*. Karingos 
banginių gretos, kuriose jie ligi tol pastoviai ir greitai 
plaukė, dabar netvarkingai ėmė sklaidytis. Puldinėjo 
į visas puses plačiais, netaisyklingais ratilais ir plaukė 
kur pakliuvo, o jų trumpi ir stori čiurkšliai aiškiai rodė 
juos apėmusią paniką. Kiti, dar labiau išsigandę, plū
duriavo nejudėdami, kaip išardyti laivai. Jeigu, užuot 
tų leviatanų būtų buvusi avių kaimenė, persekiojama 
trijų žiaurių vilkų, nebūtų galėjusi parodyti didesnio 
siaubo. 

Kaip jau esame sakę, daugelis iš tų banginių 
smarkiai mėčiojos, bet visumoje kaimenė vis tebebuvo 
toje pačioje vietoje, nepuldama pirmyn ir nesiduodama 
atgal. 

Kaip tokiais atvejais y ia priimta, valtys išsiskyrė 
ir kiekviena jų pasirinko atskirą banginį. Po kokių trijų 
minučių Queequegas sviedė perstekę ir jos kliudytas 
banginis aptaškė mūsų veidus vandeniu, o paskui kaip 
žaibas lėkdamas kartu su mumis, tiesiai pasuko į 
kaimenės vidurį. Nors panašiose aplinkybėse visados 
galima laukti tokio pasitraukimo, vis tik jis sudaro 

vieną pačių didžiųjų pavojų banginių medžioklėje. 
Aklas ir kurčias, banginis narstėsi ir lėkė pirmyn, 

tar tum greičiu norėdamas išsivaduoti nuo į jį įsikibu
sios geležinės dėlės. Mes lėkėme iš paskos, bal ta vaga 
raižydami vandenį. Pamišę banginiai mums pastodavo 
kelią. Mūsų valtis buvo tar tum laivas, supamas ledo 
kalnų audros metu, mėgindamas susirasti kelią tame 
sąsiaurių labirinte, nežinodamas, kada jis bus sutriuš
kintas ar surakin tas . 

Queequegas ramiai vairavo irklu, tai atsiskirdamas 
nuo pabaisos, kur i mums užstodavo kelią, tai atsi-
s tumdamas nuo kito, kurio milžiniška uodega kabėjo 
virš mūsų galvų. Tuo tarpu Starbuckas stovėjo priekyje 

ietimi nuvaikyti jam pasiekiamus banginius, nes 
teturėjo laiko t ik sužeisti tuos, kurie buvo ar t i . Nors 
ir irklininkai nedirbo savo įprastinio darbo, bet jie ir 
netinginiavo, jų pareiga buvo šūkauti . 

— Kapitone, nešdinkis iš kelio! — šaukė vienas ju 
milžiniškam kupranugar iui , kuris staiga iškilo iš 
vandens ir, atrodė, mus prarys. 

— Ei. tu! Nuleisk uodegą! — rėkė an t ras kitam 
banginiui, kuris labai arti valties šono, atrodė, ramiai 
uodega vėdavosi. 

Visų valčių įgulos vežiojosi su savim įdomias gudry 
bes. Nantucketo indėnų išgalvotas, vadinamas ..vais
tais". Vieniju yra padaryti iš dviejų storų kvadratinių 
medžio pliauskų, kurių galai kryžiuojasi tiesiu kam 
pu, prie iaip sudaryto t rauktuko vidurio pririšama ii 
ga virvė, prie kurios kaip bematant gali būti parišta 
persteke, nes tais atvejais valtį supa daugiau banginių, 
nei juos iš karto galima pulti. Ir kadangi kiekvieną 
dieną nesutinkami sperminiai banginiai reikia kiek 
galima daugiau jų užmušti, įsmeigiant į jų kūną geležj. 
kad vėliau būtų gal ima juos pribaigti. Tokiais atvejais 

ir naudojami ..vaistai". 
Mūsų valtis turėjo t r i s . Ir pirmieji ir antrieji buvo 

panaudoti sėkmingai, ir mes matėme sužeistus spermi-
nius banginius bėgant svirduliuojančius, supančiotus 
ir milžiniško įkypo a tsparumo ..vaistų", kur iuos jie 
vilko. Su trečiaisiais . .vaistais" nebuvo ta ip gerai, nes 
tą akimirka, kai sunkusis suktukas buvo sviedžiamas, 
iš apačios užkliudė vieną suolą, jį išrovė ir nusinešė 
su savim. Irklininkas. ant jo sėdėjęs, sudribo ant val
ties dugno. Tuojau pradėjo sunkt is vanduo iš abiejų 
šonu. bet pavyko išvengti pavojaus, užkemšant skyles 

dvejais a r trimis marškiniais ir ke lnai tėm. 

Nebūtų galima sviesti perstekių, pr i r iš tų prie tų 
..vaistų", jeigu pagal tai. kaip brovėmės į kaimene, mus 
vilkusio banginio greitis nebūtu sumažėjęs. Iš kitos 
pusės, mums beartėjant prie vidurio, ba isus sąmyšis 
pradėjo apimti ir. kai pagal iau pers tekė išsiplėšė iš 
banginio kūno. kuris spruko į sali. mūsų įgautas įsi
bėgėjimas valtį atvedė ta rp dviejų banginių, pačiam 
kaimenės viduryje, tar tum būtum buvę srovės atvilkti 
į ramų slėnio ežerą. Mūsų stovimoje vietoje jūra bliz
gėjo riebalais, kuriuos išmeta banginis geros nuotai
kos metu 

Mes negalėjome pasi t raukt i iš tos kompaktiškos 
masės vidurio ir turėjome laukt i , ligi a ts ivers plyšys 
mus supusiame gyvame mūre. Atsižvelgiant į tai. kad 
banginiai sudarė mase kaimenių, a tski r tų viena nuo 
kitos dideliais laisvais plotais, to junginio užimamas 
paviršius siekė dvi ar t r is kvadra t ines mylias. Iš savo 
valties matėme iškylant čiurkšlius ligi pat horizonto. 

(Bus daugiau) 
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SĄJŪDŽIO 
SUVAŽIAVIMO 

NUOTAIKOS 
ANDRIUS KULIKAUSKAS 

Spalio 22-23 d. Vilniuje Spor
to rūmuose vyko Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžio suvažia
vimas. Jame pasakyta daug jau
dinančiu kalbų ir jų tekstai pa
skelbti suvažiavimo biulete
niuose, taip pat „Atgimime". 

Noriu atpasakoti tai,kas liko 
neužfiksuota suvažiavimo kalbų 
tekstuose, tai yra politinė kova, 
kuri vyko dėl sąjūdžio ateities, 
o taip pat nuotaikos kylančios 
iš tos kovos. 

Vis dėlto tai ne tiek žinios, 
kiek asmeniški įspūdžiai. 

Jau rašiau ,,Drauge" kaip 
suprantu politinių grupuočių 
išsidėstymą šiame Persi
tvarkymo amžiuje. Prisi
minkime, kad sąjūdis kilo iš ko
munistų inteligentų, kad iš šių 
inteligentų susikūrė Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio inicia
tyvinė grupė. Si grupė kreipėsi 
j plačiąją visuomenę, kvietė 
steigti rėmimo grupes. Į šį 
iššūkį atsiliepė aktyvistai, kurie 
subruzdo: steigė klubus, platino 
spaudą ir praktiškai surengė 
net patį suvažiavimą. Suvažia
vimo tikslai buvo nustatyti 
veiklos gaires ir išrinkti tarybą, 
kuri galėtų drąsiai prabilti sąjū
džio ir net visos Lietuvos vardu. 

Daug reiškė tai, kad dieną 
prieš suvažiavimą Algirdas Bra
zauskas buvo paskelbtas nauju 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto pirmininku. 
Mat, jis pritarė sąjūdžio min
tims jau beveik nuo pat jo įsi-
steigimo. Ir buvo matyti, kad 
Brazausko dėka išsispręs 
daugelis klausimų. 

Tačiau- aktyvistai jautė pa
vojų, kad sąjūdis per daug pri
artės prie naujos vyriausybės ir 
kad nebus tos įtampos, be ku
rios nėra kaip išsikovoti tikrų 
demokratinių pasikeitimų. Mat, 
demokratijos pagrindas yra 
laisvė, bet ne malonė. Aktyvis
tai bijojo, kad sąjūdis virs tokiu 
pat monstru, kaip komunistų 
partija. Naujajai vyriausybei 
pasiglemžus sąjūdį, tektų jį 
griauti ir iš naujo statyti. O tai 
kelerių metų darbas, per kurį 
būtų prarasta daug galimybių. 

Vyriausybės šalininkai, kaip 
antai ..Gimtojo krašto" redakto
rius Čekuolis ir rašytojas Vy
tautas Petkevičius, troško ir 
tebetrokšta . kad sąjūdis 
patektų ju žinion. Jie visur 
sąjūdžio laimėjimus priskiria 
partijai — jų tikslas yra sustip
rinti partiją gal ir dėl to, kad 
būtų galima stipriau priešintis 
Maskvai. Jie nori, kad partijoje 
įsigalėtų geros valios žmonės, 
kaip Brazauskas, ir kad sąjūdis 
būtų liaudies pritarimas parti
jai. Bet sugriauti pačią san
tvarką, tai yra panaikinti 
vienos partijos diktatūrą arba 
ekonomini planavimą iš aukšto 
— tai jau ne. 

Spalio 21 d. Meno Darbuotojų 
rūmuose vyko spaudos konfe
rencija, kurioje Brazauskas 
buvo pristatytas kaip naujas 
centro komiteto pirmininkas. 
Aš prisistačiau kaip ..Draugo*' 
korespondentas ir paklausiau: 
„Jeigu Gorbačiovas numirtų ar 
jį pakeistų, ar Jūs liktumėte iš
tikimas Persitvarkymo sąjū
džiui?" Jis atsakė „taip", bet pa
tikslino, kad ne sąjūdžiui, o 
persitvarkymo idėjoms. 

Dėl rugsėjo 28 d. muštynių jis 
sakė: skaitykite tai. kas „Gim
tajame krašte" parašyta (o šiuo 
atveju „Gimtojo krašto" straips
niai visiškai prieštarauja 
valdžios oficialiems praneši
mams, kurie buvo paskelbti 
,.Tiesoje"). Jis buvo taip pat pa
klaustas apie 1940 m. seimo 
rinkimus, argi iš tikrųjų tik 39c 

balsavo prieš? Brazauskas 
atsakė, kad nežinia, ar tai 0.39c 
ar 39c ar 30%, bet galų gale tai 
nieko nepakeičia. 

Šiaip Brazausko pasisakymai 
dvelkė šablonišku komunistiniu 
mąstymu. Kaip ir visi komunis
tai valdininkai, jis instinktyviai 
meluoja: skirtumas toks, kad jis 
bent suvokia, kad meluoja. 
Tikėjaus, kad sąjūdžio spaudos 
konferencija, kuri vyko tą popie
tę, pasižymės šviežesnėm min
tim. Bet veltui — konferenciją 
pravedė Čekuolis, kuris tvir
tino, kad sąjūdžio tikslas yra 
marksistinis-lenininistinis 
socializmas. 

Į konferenciją vykau kaip 
„Spectator" žurnalisto Tony 
Daniels vertėjas. Mums paskui 
pavyko pakalbėti su Lietuvos 
Laisvės lygos veikėju Antanu 
Terlecku. Buvo keista, kad jis 
neturėjo jokios konkrečios stra
tegijos dėl Lietuvos okupacijos 
pašalinimo ir kalbėjo lyg tai 
viskas priklausytų nuo užsienio 
šalių. 

Tą vakarą Tony Daniels ir aš 
susitikom su Nijole Sadūnaite. 
Ji parodė Lietuvos Laisvės lygos 
programą. Pamačiau, kad ji 
neišvardinta lygos komitete. Ji 
pasiaiškino: „Aš — ne poli
tikas". Ji papasakojo apie savo 
pastangas padėti į psichiatrines 
ligonines patekusiems poli
tiniams kaliniams, taip pat pa
sakojo apie kagėbistų terori
zavimo metodus. 

Aš esu atvykęs į Vilniaus uni
versitetą metams mokytis filo
sofijos ir dažnai iškyla klau
simai apie tikėjimo dalykus. 
Man ypač nesuprantama Mari
jos kulto prasmė, tai aš Nijolės 
prašiau, kad paaiškintų. „Mari
ja yra tarpininkas tarp žmonių 
ir Kristaus". „Panašiai kaip 
šventieji?" „Taip". „Bet ar ne
galima kreiptis tiesiogiai į Kris
tų?" Jos atsakymas, kaip aš jį 
suprantu, buvo, kad ne visiems 
lengva kreiptis tiesiogiai į Kris
tų. Tikintysis gali kreiptis į 
Mariją arba į kurį nors šventąjį, 
kreiptis įjuos kaip į Kristaus iš
raišką. Tikintysis kreipiasi į tą 
šventąjį, kuris jam yra asmeniš
kai artimas — tik tiek, kad ta 
tikėjimo prasmė yra tai, kas 
glūdi Kristaus sąvokoje. Tokia 
mintis labai sustiprino mano 
tikėjimą: pajutau, kad Marijos 
bei šventųjų kulto pagrindas 
yra ne filosofiškas, o psichologiš
kas. 

Aš taip pat paklausiau dėl 
evangelizacijos —jeigu tam bus 
sąlygos, tai kaip geriausiai vyk
dyti? Ji atsakė, kad daugiausia 
pasiekiama pavyzdžiu. Aš 
manau, kad jos pavyzdys Lie
tuvoje tikrai stiprina ir stiprins 
tikėjimą. Tai žmogus verčiau 
šventas, negu trenktas. 

Penktadienį vienintelė pro
švaistė buvo susitikimas su Ni
jole Sadūnaite, kuri šiuo metu 
kaip tik ir nesireiškia politikoje. 
Jaučiau, kad suvažiavime, 
kuriame tauta turėtų prabilti, 
liks nepasakyta tai, ką reikia 
pasakyti, kad siekiame nepri
klausomos ir demokratiškos 
Lietuvos. Sąjūdis liks be gairių 
ir taryba pateks į partijos 
rankas. 

Šeštadienį iš ryto pakelta tri
spalvė ir atidarytas suvažia
vimas. Dalyvavo ir Brazauskas 
su palyda. Jis spontanišku gestu 
grąžino katedrą. Nuotaika buvo 
gera. Mat, kiekvienoje kalboje 
vienaip ar kitaip buvo 
užsiminta apie laisvę, ar tai iš 
juridinio, ekonominio, dvasinio, 
kultūrinio, mokslinio, ekolo
ginio, istorinio taško. Ir 
kiekvieną užuominą audringai 

sutiko tiek dalyviai Sporto 
rūmuose, tiek televizijos žiūro
vai visoje Lietuvoje. 

Bet visų kalbų viršūnė buvo 
Terlecko kalba — tai buvo tie
siog smaigalas. Publika jį suti
ko net šilčiau kaip Brazauską 
(kuriam ji buvo irgi neabejinga). 
Visa Lietuvos vyriausybė buvo 
tuo metu Sporto rūmuose. Visi 
Lietuvos gyventojai žiūrėjo per 
televiziją. Ir Terleckas iškėlė 
politinės laisvės reikalą — švie
siai Jiesiai. Bet jis pasikliovė 
ironija ir užtat neatstūmė nė 
vieno žmogaus. Tegul Lietuva 
pati tvarkosi, tegul ji nebūna 
našta vargšei Rusijai! 

Nors Terleckas ir nepriklauso 
sąjūdžiui, bet jo kalbos dėka 
pasijuto, kad sąjūdžio gairės yra 
nepriklausomybė. Laimėjus 
nepriklausomybę, visos kitos 
problemos, kad ir demokratijos 
bei ekonomijos, savaime išsi
spręs. Bendrai šeštadienį buvo 
labai gražiai išreikšta vienybė. 
Visi nuo Brazausko iki Terlecko 
prisidėjo prie laisvės reikalo. Vi
si per televiziją matė kas dedasi 
Vilniuje — šios laidos nepapras
tą poveikį turėjo Lietuvos rajo
nuose. Vakaras užs iba igė 
šventiška eisena su žvakutėmis 
į katedros aikštę — tokia spūs
tis, kad į pačią aikštę nepate
kau. 
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Daug progų būti dosn iems 

Keletą savaičių prieš metų 
galą apčiuopiamai padidėja 
pašto siuntos. Draugai ir prie-
teliai, jau neskaitant giminių, 
sveikina su šventėmis. Prekybi
ninkai savo prekes siūlo. Lab
daros, visuomeninės, kultūrinės 
organizacijos ar telkiniai irgi 
neatsilieka. „̂  . ..... «• 

Po ranka turiu pundelį laiškų, 
kur vienu ar kitu būdu prašo 
lėšų ar aukų. Vienas iš pirmųjų 
buvo „Draugo" kalendorius su 
šv. Kalėdų kortelėmis, kurias 
yra nupiešusi dail. Ada Sut
kuvienė. „Ateities" literatūros 
fondas prašo nario įnašo ir infor
muoja apie specialų projektą, 
„apie kurį šiuo metu dar būtų 
per anksti rašyti". Nors tai gan 
paslaptingai skamba, tačiau 
apie panašius projektus jau 
buvo spaudoje rašyta ir yra 
praktikuojama. Atei t ininkų 
namai a t s iun tė ka l ėd ines 
korteles. Lietuvių fondas 
sveikina su šventėmis ir prašo 
pakelti įnašus penktajam mi
lijonui. JAV Lietuvių bend
ruomenės krašto valdyba prašo 
„didelės finansinės paramos" 
besilaisvinančiai tautai . Nori
ma sutelkti daugiau kaip 
250,000 dol. Šiandien pasivijo 
krašto valdybos žinioje vei
kiančios LB Socialinių reikalų 
tarybos sveikinimai ir prašymas 
paremti jos pastangs, patar
naujant vyresniojo amžiaus tau
tiečiams. Pasaulio lietuvių spor
to žaidynėms irgi reikia lėšų. 
Išvykos komitetas p l a t ina 
laimėjimų bilietėlius. 

Neatsiliko ir įtikinančiai ape
liavo Jaunimo centras bei Lietu
vių katalikų religinės šalpos 
organizacija, atliekanti milži
nišką religinės šalpos ir infor
macijos darbą. Visos lėšų 
telkimo pastangos yra remtinos 
pagal aukotojo nusiteikimą bei 
išteklius. Amerikiečių savišal
pos darbe yra popul ia rus 
pasakymas: „Give until it hurts 
and then give some more" 
Lietuviškai išvertus galima 
būtų sakyti: duok, kiek išgali, 
ir dar prie to pridėk! Sąmonin
gai neminiu dar gausesnių 
amerikiečių organizacijų lėšų 
vajų, nors ir jiems reikia savo 
duoklę atiduoti. 

Anketa lietuvių ki lmės 
jaunimui 

Lapkričio pradžioje JAV LB 

krašto valdyba išsiuntinėjo savo 
kadencijos paskutinį aplinkraš
tį — Nr. 23. Šalia kitų reikalų 
ten aprašoma apie anketą jauni
mo nusiteikimams patirti. „Ne
žiūrint paskutiniaisiais metais 
surinktų studijinių duomenų, 
jaučiama svarba lietuvių kilmės 
nusiteikimus atidžiai sekti ir 
pagal tai jaunimo srities veiklą 
kofeguotį".«»Anketa yra pa
ruošta lietuvių ir anglu kalbo
mis. 

Visos apylinkės ir apygardos 
tas anketas gavo sr orašymu jas 
padauginti ir paskys t i lietuvių 
kilmės jaunimo tarpe. Aplink
raštyje toliau rašoma: „Siekant 
sulaukti gausaus atsakiusiųjų 
skaičiaus, maloniai prašome... 
įjungti vietos LJS-gos skyrių, 
a te i t in inkų , skautų , neo-
lituanų, L. Vyčių organizacijų 
vadovus. Prašome taip pat nepa
miršti jaunimo gausių tautinių 
šokių grupių bei chorų". 

Vienas iš anketos tikslų yra 
patirti lietuvių kilmės jaunimo 
nusiteikimus, jų poreikius bei 
lūkesčius, ypač tų, kurie jau 
nebedalyvauja ar niekada neda
lyvavo organizuotoje lietuviš
koje veikloje. Čia ir susidaro 
tam tikras paradoksas. Kaip 
pasiekti tuos, kurių jau nebe
pasiekia organizuoti lietuviški 
telkiniai. Jei kas norėtų anketų 
gauti, rašykite: LB J a u n i m o 
anketa , 1816-Tecumseh River 
Drive. Lansing, MI 48906. 

Ne visos anketos yra vienodos. 
Prieš kelerius metus pravesta 
pasaulio lietuvių anketa dau
gelio nuomone buvo gana ilgo
ka. Jaunimo kongresų proga 
paskleistos anketos irgi nebuvo 
trumpos. Paprastai yra negaty
vus santykis tarp anketų ilgio 
ir jas užpildžiusiųjų skaičiaus. 
Dabar platinama anketa yra 
ypač patraukli ilgio atžvilgiu. 
Joje yra vos penkiolika klau
simų. Yra pridėta atkarpa, 
kurią atskirai užpildžius bus 
galima gauti anketos rezulta
tus, daugiau informacijos apie 
Amerikos Lietuvių bendruome
ne, jaunimo organizacijas ir 1.1. 

Atgarsiai 

Rašantiems visada maionu 
vienaip ar kitaip patirti, kad jų 
mintys, aprašymai buvo skai
tyti, kad i tai reaguojama. Per
nai metų vasaros pradžioje 
Vladas Ramojus aprašė savo at

siminimus „Draugo" atkarpoje. 
Jie buvo pavadinti „Dienai rie
dant vakarop", kur aprašyta 
visa eilė įvykių, kuriuos man 
pačiam teko pergyventi ar nors 
stebėti. Tai tarsi visuomeninis 
dienoraštis, raštu užfiksavęs 
anų dienų aktualijas. Ten 
sutelkta daug nostalgijos, daug 
įdomių detalių bei įžvalgumo. 
Ketvirtoje tos serijos atkarpoje, 
rašant apie Dainavos jaunimo 
stovyklą bei apie ją parašytus 
reportažus lyg ir skundžiamasi: 
„Šį kartą noriu priminti tik tai, 
kad apie mano pirmuosius re
portažus iš Dainavos stovyk
lavietės nieko neminima Dai
navos sukaktuviniuose leidi
niuose. Matyt, jie nebuvo ren
kami. O gal sąmoningai redak
torių ignoruojami". 

Kaip vienas iš tų sukaktu
vinių leidinių redaktorių 
^Dainava 30), aš noriu bent 
trumpai , .pasiaiškint i" . 
Pastarajame leidinyje pag
rindinis dėmesys buvo pasku-
tiniems penkeriems stovykla
vietės metams, nors ten tilpo ir 
stovyklos kūrėjų atsiminimų 
pluoštelis. Jokiu būdu bent pas
tarojo leidinio redaktorių Vlado 
Ramojaus įnašas nebuvo igno
ruojamas. Iš tikro buvo smagu, 
kai po daugelio metų pertrau
kos tas pats autorius, atsilankęs 
Dainavoje, atspausdino keletą 
svarių reportažų. Jie visada lau
kiami ir mielai skaitomi. 

Mano žiniomis yra bent 
vienas asmuo, kuris kruopščiai 
visą Dainavos jaunimo stovyklą 
liečiančią medžiagą, kuri buvo 
spaudoje, renka . Jis yra 
prasitaręs, kad vieną dieną 
norėtų visą surinktą medžiagą 
apipavidalinti ir išleisti. Tai 
Stasys Gar l iauskas , kuris 
neseniai atšventė deimantinį 
amžiaus jubiliejų. Apie jo su
kaktį gražiai parašė Alfonsas 
Nakas. Apie Stasio Garliausko 
eilėraščių knygelę kiek plačiau 
buvo rašyta mano rugsėjo 23 
dienos atkarpoje „Drauge". Ten 
tilpęs aprašymas buvo baigtas 
su šiuo komentaru: „Poetas 
Stasys Garliauskas, ilgametis 
Dainavos kaimynas, Dainavos 
adresu nė žodžio. Tai ne 
kal t inimas, o nesitikėta 
staigmena". 

Dar didesnė staigmena buvo 
dieną po jo 75-tojo gimtadienio 
gautas kalėdinis sveikinimas, 
su jo ką tik sukurtu eilėraščiu, 
datuotu 1988 m. gruodžio 10 d. 
Jeigu mano ankstyvesnės užuo
minos ji išprovokavo tokį pras
mingą eilėrašti sukurti, tai 
tokių paskatinimų reiktų ir 
ateityje. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba,norite būti 
Rimo Stankaus kiijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

S Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77»-2233 

Orlujc KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

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

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 

T«l. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tai. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

Namai apžiūrėjimui 
Sekmadieni, Muaio 8 d., 1 • 4 v. p.p. 

11248 S. 81. Louls, visai naujas 3 mieg. 
mūrinis ,,bi-leveC namas su 1-34 prausyk
los; L formos valgomasis; įrengtas rūsys; 
šeimos kamb. su židiniu. „Tnermal" lan
gai; aluminio „trim", daug priedų Skubė
kite. 

No. 328 — 88 & Kilbourn, Gallagher & 
K Henry ,,bi-level" 7 kamb mūrinis namas. 
4 dideli mieg.. 2 prausyklos; valg. kamb.; 
gražus šeimos kamb.: Įvažiavimas šone; 2 
auto garažas; aluminio „trim", daug 
priedų St Bedė parapija Skubėkite apžiū
rėti! 

No. 359 — 63 & Pulaski — $59.900. 6 
kamb. namas; 3 mieg. kamb., moderni vir
tuvė; V/i prausyklos; įrengtas rūsys; 
aluminio ..trim"; 2 auto. garažas su 
automat. atidarymu, nauja šildymo sistema; 
patio, labai švarus. Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
5CKmingai jums patarnaus Mes jums 
jalime padėti nes daugiau stengiamės 
Niamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
labar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tol. — 434-7100 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

SUTAIKINIMAS. Atgailos Sakramento aiškinimas. 
J. Burkus. 326 psl. 1988 $10.00 

PALIKĘ TĖVIŠKĖS NAMUS. Šv. Kazimiero kapi
nėse paminklų albumas Chicagoje. 252 psl. 
1976 $19.95 

AIŠVIDO PASAKOS. A. Giedrius. 140 psl. 1971 $1.00 
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. 

Nr. 8 527 psl. 1987 $10.00 
ČEKISTO NAGUOSE. Atsiminimai. Br. Daunoras. 

11 DSI. 1987 m. virš. $7.50 
k virš. $10.00 

VIENA ŠIRDIS. Premijuotas romanas. Anatolijus 
Kairys. 192 psl. 1988 $7.00 

SAKMĖ APIE KORNETO KRISTUPO RILKĖS 
MEILĘ IR MIRTĮ. Rainer Maria Rilke. 54 psl. 
1987 $12.00 

DIDŽIOJI ILIUZIJA, I tomas. Marksizmas teorijo
je ir tikrovėje. VI. Juodeika. 720 psl $15.00 

DIDŽIOJI ILIUZIJA, II tomas. Marksizmas teorijoje 
ir tikrovėje. VI. Juodeika. 685 psl $15.00 

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS. Stasys Yla. 
180 psl. 1985 $20.00 

MANO ŽODYNAS. Spalvotas iliustracijos 
anglų-lietuvių kalbomis. Richard Scarry. 92 
psl $10.00 

M. K. ČIURLIONIS. Kūrėjas ir žmogus. Stasys 
Yla. 468 psl. 1984 $15.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

Antano Galliušio 
SAVANORIO DUKTĖ, 

keturių dalių romane. 
čia pro skaitytojo akis pravedama įvairių kartų lietuvių 

gyvenimas ne tik JAV, bet Kanadoje, Australijoje ir Vene-
cueloje vienos nepriklausomoje Lietuvoje išaugusios moters 
išgyvenimų plotmėje Seni meilės konfliktai ir išgyvenimai 
naujus veikėjus randa jaunojoje išeivių kartoje. 

{domiai iliustruota knyga kainuoja 9 dol. Su persiuntimu 
— 10.50 dol. Illinois gyventojai moka 11.30 dol. 
Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. S3rd St., Chlcago, 
IL 00029. ši knyga gaunama ir pas knygų platintojus. 

i 



TILŽĖS AKTAS TAUTOS 
LIKIMO PERSPEKTYVOJE 

Pik. Antanas Šova, Akademinio Skautu sąjūdžio vakaronėje skaitęs paskaitą. 
Nuotr. J . Tamulaičio 

RENGINIAI CHICAGOJE 
Saus io 14 d. — Lietuvos 

Vyčių choro metinis pokylis 
Saulių namų salėje. 

Saus io 15 d. — Maž. Lietuvos 
minėjimas Šv. Antano parapijos 
salėje. Cicero. Rengia šauliai. 

Saus io 18 d. - Pasilinksmi
nimo ir dainų popietė „Sekly
čioje". 2 vai. p.p. kava, pyra
gaičiai, laimės šulinys. 

Saus io 25 d. — „Metinis 
Vyresniųjų Lietuvių centro pra
neš imas" Seklyčioje. Praves 
Danguolė Valentinaitė, pradžia 
2 vai. p.p. 

S a u s i o 27 d. — „Alzheimer's 
liga" — dr. Edvardo Kaminsko, 
psichologo iš Bostono paskaita . 
7:30 v.v. „Seklyčioje". 

S a u s i o 28 d. — Pedagoginio 
Lituanistikos instituto absol
ventų vakaras Jaunimo centre. 

Saus io 29 d. — Lietuvių mo
kytojų pagerbimas Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Kalbės 
Lietuvos pasiuntinybės atstovas 
S. Lozoraitis. 

S a u s i o 31 d. — Vyr. Liet. 
Centro savanorių talkininkų 
pietūs 12 vai. p.p. „Seklyčioje". 

V a s a r i o 1 d. — Dr. Leonas 
Seibut is „Seklyčioje" rodys 
filmus iš Lietuvos (Suvalkija ir 
Dzūkija). Pradžia 2 vai. p.p. 

V a s a r i o 4 d. — Tradicinis 
mažlietuvių šiupinys. Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Rengia 
Maž. Lietuvos Lietuvių drau
gija 

— Užgavėn ių k a r n a v a l a s 
Jaunimo centre. Rengia Jau
nimo centras ir organizacinis 
komitetas. 

V a s a r i o 8 d. — Gavėnios po
pietė su giesmėmis. Obuoliniai 
blynai ir kava. Pradžia 2 vai. 
p.p. „Seklyčioje". 

V a s a r i o 11 d. — Širdelių 
šokiai jaunimui nuo 14 m. Pa
saulio Lietuviu centro, Le-
monte, didžiojoje salėje. Ruošia 
„Aušros Vartų" tunto „Gabijos 
draugovė. 

Vasa r io 12 d. — Lietuvos Ne 
priklausomybės paskelbimo su
kakties minėjimas. Marijos mo
kyklos auditorijoje: ruošia Chi-
cagos Amerikos Lietuviu tary
ba. 

— Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties minė
jimas Šv. Antano parapijos sa
lėje, Cicero. Ruošia Altas. 

* 
V a s a r i o 15 d.— Nepriklau

somybės šventės minėjimas 
„Seklyčioje". Programa, kavutė. 
Pradžia 2 vai. p.p. 

V a s a r i o 22 d. - Paskaita 
„Seklyčioje". 

V a s a r i o 26 d. „Draugo" kon
certas Marijos aukš t . mokyklos 
salėje. 

— Madų paroda ir pietūs 
Mai t in iąue res to rane . Rengia 
„Vaikų namelių" ir „Žiburėlio" 
Montessoii mokyklė lės . 

V a s a r i o 28 d. — Vyr. Liet. 
Centro savanor ių t a lk in inkų 
pietūs 12 vai. p.p. „Seklyčioje". 

K o v o 12 d . — „Margučio" 
koncertas J a u n i m o centre . 

B a l a n d ž i o 9 d. — „Laiškų 
Lietuviams" metinė šventė Jau
nimo centre . 

— Lietuvių Respublikonų Il
linois lygos metinis atžymėjimų 
b a n k e t a s L i e t u v i ų c e n t r e , 
Lemonte. 

B a l a n d ž i o 16 d. — „Margu
čio" koncer tas J a u n i m o centre. 

B i rže l io 11 d. — Sovietų Są
jungos vykdomo lietuvių tautos 
naikin imo minė j imas Šv. An
tano parapijos salėje, Cicero. 
Ruošia Al tas . 

Bi rže l io 25 d. „Varpo" žur
nalo 100 metų sukak t i e s mi
nėjimas J a u n i m o cent re . 

L i e p o s 30 d. — „Draugo" ge
gužinė. 

Rugp jūč io 6-20 d. — XV-tasis 
L i t u a n i s t i k o s s e m i n a r a s . 
LaSa l le M a n o r , P l a n o . IL. 
Ruošia PLJS Ryšių centras . 

R u g s ė j o 24 d. — „Draugo" 
pokylis Mar t in iąue salėje. 

L a p k r i č i o 5 d. — Marijonų 
bendradarbių apskri t ies metinė 
žaidimų popietė. 

I Š S I K E L S S E A R S 

Didžioji Sears bendrovė, par
d a v u s i savo d a n g o r a i ž į i r 
didžiąją krautuvę miesto centre, 
planuoja savo centrą iškelti j 
Dalias, At lan ta ir j Denverį. 
Sprendimas d a r ne galut inis , 
bet labai svars tomas. 

V A L O D I D Ž I U O S I U S 
E Ž E R U S 

Vykdomas Didžiųjų ežerų 
valymas nuo chemika lų taršos. 
K a n a d a š io se p a s t a n g o s e 
pralenkia JAV, paskyrusi šiam 
reikalui 125 mil. dolerių. Il
linois. Wisconsin, Michigano, 
Minnesotos ir Indianos, valsti
jos, kurios prieina prie Didžiųjų 
ežerų JAV ežerų, vykdo valymo 
planą, pareikalausiantį 100 mil. 
dol. Tie reikalai ap ta r t i dviejų 
dienu konferencijoje Chicagoje. 

Lapkričio 30 dieną sukako 70 
metų nuo Mažosios Lietuvos 
tarybos deklaracijos paskelbimo 
Tilžėje 1918 metais. Atstovau
dama žmonių apsisprendimą, 
taryba paskelbė pasauliui to 
krašto prisijungimą pr ie bend
ros nepriklausomos Lietuvos 
valstybės ir kad ji pašvenčia 
visas savo jėgas šio siekimo vyk-
dymui Prūsų Lietuvos lietu
viams ši deklaracija Tilžėje 
buvo tolygi Vasario 16-tosios 
nepriklausomybės paskelbimui 
Vilniuje. Atėjo laikas, kai abi 
tautos dalys, žiaurių istorinių 
įvykių išskirtos šimtmečiams, 
d a b a r ryžosi pradėti naują 

Laiškas 

TUŠČIA BAČKA 
G A R S I A U DUNDA 

Dr. K Bobelio pirmininkauja
mas Vlikas išleidžia j a u antrą 
„deklaraciją" (1988 m. lapkričio 
„Eltos informacijos"). Pirmoji 
(pasirašyta suklastotais para
šais) buvo paskelbta 1979 m. 
balandyje, kaip juokauja pats 
V l i k a s , remiant is l i e t u v i ų 
t au to s įgaliojimu, o antroji 
(dabartinė) išėjo jau be ramen
tų. 

Deklaracija įprasta vadinti 
konkrečiai užprogramuoto dide
lio, nepaprasto užmojo (tarp
taut in io , valstybinio a r visuo
meninio) a rba naujų reikš
mingų principų viešas ir iš
ki lmingas paskelbimas, kaip 
pvz. 1689 m. Anglijos (žmonių) 
teisių deklaracija, 1776 m. Ame
rikos nepriklausomybės dekla
racija, 1942 m. Jungtinių Tautų 
deklracija (paskelbė su ta r imą 
po karo įsteigti Jungtinių Tautų 
organizaciją), 1946 m. Visuotinė 
žmogaus teis ių deklaracija, 
1960 m. Dekolonizacijos dekla
racija (pažadėjo suteikti nepri
klausomybę Afrikos i r Azijos 
tautoms), 1975 m. Helsinkio 
konferencijos Tautų teisių dek
laracija (valstybių santykiavimo 
pagrindiniai principai). 

Lietuva, atrodo, nelinko savo 
didžiųjų įvykių paskelbimo 
puošti deklaracijų vardais. Net 
ir va l s tyb inės nepriklauso
m y b ė s a t s t a tymą L i e t u v o s 
taryba 1918 m. vasario 16 d. pa
skelbė n u t a r i m u . Pagaliau ir 
įsisteigęs pogrindžio Vlikas Lie
tuvoje prabilo į lietuvių t au tą ne 
deklaracija, bet 1943 m. vasario 
16 d. a t s i š a u k i m u . T ik 
bolševikinis Liaudies se imas 
1940 m. d e k l a r a c i j o m i s 
Lie tuvą apšaukė „soviet ine 
respublika", maldavo „pr i imt i" 
ją į Sovietų Sąjungos respubli
kų še imą , nac iona l izavo 
Lietuvos žemę 

Pažvelkime į Vliko dabartinės 
„deklaracijos" turinį. Kone pusę 
jos teks to užima kai ku r ių ir 
pradžiamoksliui žinotinų Lietu
vos istorijos įvykių palytėjimas. 
Toliau užkabinami dabartiniai 
Lietuvos įvykiai, jais pasigro-
žėjama, posėdžiaujama, kad 
„Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Seimas (Vliko 
s ta tu tas nepažįsta „vyriausio 
seimo". Br. N.) viltingai, at
sargiai stebi. (Tikrai „didingas" 
užmojis! Br. N.) Vykstančias per
mainas. . ." , bandoma be jokios 
skirt ies sukišti vienan maišan 
jų dalyvius ir akstinama tame 
maišale šniukštinėti — „... 
atpažinti tuos, kurie tarsi. dirb
d a m i ' L i e t u v a i t a r n a u j a 
okupan to t ikslams". T a i ir 
viskas! Taigi t ik lyžtelėjama 
dabar t inė Lietuvos padėtis be 
jokio deklaraci jai pr ivalaus 
ypatingesnio Vliko užmojo. 

Šiuokar t ir mūsų laikraščiai 
neapjuokino Vliko — retai kuris 
rado vietos savo skiltyse šiai 
„ d e k l a r a c i j a i " . Ne v e l t u i 
sakoma, kad pigią mėsą šunes 
ėda. 

B ron ius Nemickas 

gyvenimą bendroje tautinėje 
valstybėje. 

Tačiau ir šiame istoriniame 
t au tos prisikėlime prae i t i e s 
amžių susiklostę veiksniai lėmė 
sunkią dalią atsistatančiai vals
tybei . T a u t a pris ikėlė , be t 
be V i l n i a u s ir be T i l žė s , 
kuriuose buvo deklaruotos jos 
laisvės aspiracijos. Tik po antro
jo pasaul inio karo skaudžių iš
gyvenimų Vilnius grįžo pr ie 
tautos kamieno. Deja, Mažoji ar
ba P rūsų Lietuva Jutoje pusėje 
N e m u n o ir Šešupės k r a n t ų j 
patyrė baisų, žodžiais nenusa
komą holokostą. Ten kur vyko 
gyvybingas lietuviškas gyveni
mas ir šimtmečiais skambėjo 
lietuvių kalba, kur net ilgų am
žių kovos nuo pat kryžiuočių 
laikų neįstengė sunaikinti lietu
vių ki lmės gyventojų, dabar t ik 
vėjai blaškosi tuščiuose lau
kuose ir sovietiniai kolonistai 
skurd ina kraštą. Bet net ir 
tokios baisios priemonės" t ik 
įrodo, ka ip sunku sunaikint i 
kraštą su giliomis šaknimis 
savoje t a u t o j e . Ne v i s k a s 
įmanoma ištrinti net ir genoci
do priemonėmis. Tautos šimt
mečių istorija, jos gyventojų 
ku l tū r in ia i pasiekimai visai 
t au ta i ir kovotojų kapai pasi
lieka ir toliau šio lietuviško 
krašto nenutildomi šaukliai . 

Nenutolkime nuo šios klaikios 
t ikrovės padarinių. Rusijos im
perijos įsiveržimas į šią seną 
aisčių gyvenimo erdvę sukūrė 
didelę grėsmę visos lietuvių 
tautos ateičiai. Dabartinėje geo
grafinėje sąrangoje Lietuva y r a 
visiškai apsupta slavų masės . 
Ta grėsmė juo labiau slegianti , 
kai mūsų politiniai veiksniai 
dar vis iki šiol nesugeba prabilti 
tarptaut inėje plotmėje apie to 
krašto baisią nuteriojimo tra
giką. Airiai , armėnai, žydai ne

pasilieka tylūs ir nuščiuvę savo 
tautų teritorinėse problemati
kose. Pasaulis girdi, žino ir aty-
džiai stebi jų prai lgusias pas
tangas. Kasgi žino ir kalba apie 
didžią skriaudą Baltijos erdvė
je. Lietuvių t au t a i , Europos 
naujo persitvarkymo prieaušry-
je dabar jau pa t s laikas supa
žindint i p a s a u l į su dviejų 
pripažintų barbar iškų diktato
rių baisiu nusikal t imu lietuvių 
tautai ir a tkakl ia i reikalauti 
Mažosios Lietuvos atstatymo 
jungtyje su l i e tuv ių t a u t a . 

Tenka labai apgailėt i ir susi
rūpinti, kad lietuvių visuomenė, 
ypač jos jaunesnioji ir viduri
nioji ka r ta ,pamažu perimanti 
Lietuvos prisikėlimo rūpesčius, 
yra palikta be nusivokimo šiuo
se d r a m a t i š k u o s e t a u t o s 
imperatyvuose . Žvelg ian t į 
Mažąją Lietuvą Tilžės dekla
racijos kontekste, jos 70 metų 
sukaktis mūsų gyvenamųjų lai
kų pasaulyje y ra iškalbingesnė 
negu bet kada. J i įpareigoja išli
kusią gyvąją tautą ir tuo labiau 
jos politinius ir kul tūr in ius 
veiksnius rimčiau negu iki šiol 
pažvelgti į suniokotą lietuvių ir 
jų genčių gyvenimo erdvę Balti
jos pamary. Laikas susimąstyti 
prie geopolitinio fakto, kad 
Lietuva, be platesnės ir jai 
n e g i n č y t i n a i p r i d e r a m o s 
gyvenimo erdvės prie Baltijos 
krantų, negalės sukur t i savis
tovios ateities, pasi l ikdama it 
vieniša sala tvankioje ir agre
syvioje slavų jūroje. 

Tilžės Akto t es tamentas rei
kalauja prisikėlimo nepriklau
somos Lietuvos drauge su Mažą
j a Lietuva jai istorijos skirtoje 
erdvėje drauge su Tilže, Kara
l iaučiumi, Tolminkiemiu ir 
tūkstančiais kitų lietuviško gy
venimo pa l iudy tų vietovių. 
Niekas k i tas t ik t a u t a pati gali 
rūpintis išspręsti to krašto to
limesnį likimą, je igu ji prilygs 
savo pačios uždaviniams. 

Alg i s A. Reg i s 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. sausio mėn. 5 d. 

Išminčiai gyvena ilgai — jie Didžiausias gyvenimo menas 
draugauja su mirt imi. — suprasti gyvenimą. 

Anonimas E. Ožeškienė 

P A D Ė K A 
A.tA. 

MARTAI BABICKIENEI 
mirus, norėtume išreikšti nuoširdžią padėką visiems, dalyva
vusiems atsisveikinime ir laidotuvėse, už išreikštas užuojau
tas, užprašytas šv. Mišias, už gėles ir aukas; kun. Zakarauskui 
už sukalbėtą rožančių koplyčioje, atlaikytas gedulingas mišias 
ir ypatingai paguodžiantį pamokslą, pasakytą bažnyčioje, ir 
maldas kapuose; už šiltus atsisveikinimo žodžius L.D.K. Biru
tės d-jos pirmininkei p. Legeckienei. Skaučių Seserijos atsto
vei p. G. Meiluvienei, Moterų Federacijos buv. pirmininkei 
p. J. Kerelienei; Lietuvos Dukterų d-jos narėms už sukalbėta 
rožančių; ir ypatingai birutininkių atsisveikinimą, apklojant 
mamytę ružavais gvazdikais. 

Dėkojame karsto nešėjams ir visiems, kurie padėjo mūsų 
šeimai išgyventi šias atsisveikinimo valandas. 

Dėkingi: duktė Gintra Narienė su vyru Pranu; anūkai: 
Daina Rudaitienė, Aldas ir Marius Nariai, ir Laura 
Narytė su vyru Linu Lapinsku; proanūkės: Taiyda ir 
Milda Rudaitytės. 

A.tA. 
JUOZUI MAURUČIUI 

mirus , nuoširdžiai užjaučime jo šeimą, brolį dr. 
VYTAUTĄ su šeima, k i t u s jo brolius ir seseris ir jų 
a r t imuos ius . 

• 
Marija ir Juozas Mikoniai 
Birutė ir Jonas Vasariai 

A.tA. 
dr. EMMILY V. 

KRUKAS-McFADZEAN 

mirus , jos dukrai ir žentui NESAKAIČIAMS ir velio
nės a n ū k a m s reiškiu gilią užuojautą 

Nina Norris su šeima 

A.tA. 
TEOFILIJA ČEPULIONIS 

ŠULINSKA1TĖ 

Gyveno Chicagoje, Marquette Park apylinkėje. 
Mirė 1989 m. sausio 3 d., 3:50 vai. p.p., sulaukusi 77 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje. Gižų parapijoje, 

Rūdos kaime. Amerikoje išgyveno 19 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Romas Petrovas, mar

ti Regina; posūnis Arvydas Čepuiionis, marti Janice; šeši 
anūkai; sūnėnas Vytautas Čemarka su žmona Regina ir kiti 
giminės. 

Priklausė Pensininkų ir Suvalkiečių draugijoms. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, sausio 5 d. ir penktadieni, 

sausio 6 d. nuo 4 iki 9 v.v. Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 7 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, posūnis, anūkai ir kiti giminės. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. California A v e n u e 
T e l e f o n a i - 523-0440 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h Hermi t age A v e n u e 

T e l e f o n a s - 927-1741-1 
4 3 4 8 S. Cal i fornia A v e n u e 

T e l e f o n a s - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St., Ch icago 
T e l e f o n a s - 476-2345 

1410 So. 50th A v.. C ice ro 
T e l e f o n a s - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7 -1213 
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 

Sally 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Donald M. 

-

J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A ve., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 

• , — 

I 

I 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. sausio mėn. 5 d. 

x Aušra ir Edmundas Šil-
kaičiai iš Californijos praleido 
šventes Chicagoje, lankydami 
gimines ir draugus. Taip pat 
Naujųjų Metų dieną Marąuette 
Parko lietuvių bažnyčioje 
pakrikštijo savo pirmąją 
dukrelę Britaną, Aleksą. Krikš
to tėvai buvo Edmundo brolis 
Raimundas ir Aušros sesutė 
Ramunė Brizgienė. Vaišės su 
giminėmis, artimaisiais ir sve
čiais vyko erdviuose Ateiti
ninkų namuose. Aušra ir Ed
mundas yra savininkai dviejų 
sėkmingai veikiančių restoranų 
Santa Monikoje. Cal. 

x J a u n a motina iš o k. Lie
tuvos rašo, kai į jos rankas pa
kliuvo „Mūsų Vaiko" žurnalas, 
paruoštas Amerikos Lietuvių 
Montessori draugijos auklėtojų 
sekcijos. „Labai man patiko 
Jūsų leidžiamas „Mūsų Vai
kas". Kai pavartai, pažiūri ir 
suspaudžia širdį, kad nuo viso 
šito mūsų vaikučiams dar labai 
toli ir kad jie tiek mažai žino. 
Bet gal, gal nauji vėjai papūs ir 
ką nors gero atneš ir mūsų 
vaikučių auklėjime". 
x Lietuvos Persi tvarkymo 

sąjūdžio medikai turės 
suvažiavimą šių metų gegužės 
19 d. Vilniuje. Lietuvos gydy
tojai kviečia ir išeivijos gydyto
jus dalyvauti suvažiavime, bet 
prašo iš anksto rašyti: Juozas 
Oleka, M.D., Vilnius Univers-
ity, Microsurgery Research 
Center, K. Požėlos g. 6-1, Vil
nius 232600, Lithuania. 

x K. Graudienė, Milltown, 
N.J., atsiuntė 15 dol. auką už 
kalėdines korteles, kalendorių 
ir palinkėjo visiems „Draugo" 
darbuotojams geriausių 
švenčių. Ačiū už linkėjimus ir 
auką. 

CHICAGOS ŽINIOS 
MILIJONAS ŠIRDIMS 

TIRTI 

Chicagos universiteto ligoni
nė gavo iš Barry and Beverly 
Crown fondo milijoną dolerių 
pravesti pagrindinius tyrimus, 
kaip apsaugoti širdį nuo atakos, 
ypač kai turimas paveldėtas 
aukštas cholesterolio kiekis. 

MIRĖ KASDAMAS 
SNIEGĄ 

Anthony Yushkevich, 68 m., 
kasdamas sniegą prie savo 
namų Steger priemiesty mirė 
gruodžio 27 d. Jis tiesiog su
kniubo ant sniego. Duktė sako, 
kadjis bus gavęs širdies smūgį. 

NAUJOJI BRITŲ 
TAPYBA 

Chicagos kultūros centre, 78 
E. Washington St. sausio 
mėnesį vyksta paroda naujosios 
britų tapybos. Savo kūrinius iš
statę 26 ieškotojai naujovių da
barties mene. 

PABRANGS SKYWAY 

Chicago Skyway greitkelio 
pravažiavimas pakeliamas 25 
centais ir kainuos 1 dol. 75 et. 
Tas greitkelis pastatytas išlei
dus paskolų bonus ir palūkanų 
mokėjimas reikalauja daugiau 
pajamų. 

POEZIJA PER 
TELEFONĄ 

x Jubiliejinis koncer tas , 
minint „Draugo" dienraščio 80 
metų sukaktį, bus šių metų 
vasario 26 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. Koncerte dalyvaus sol. 
Marytė Bizinkauskaitė iš Kana
dos ir Lietuvos Operos choras, 
akompanuojant muz. Robertui 
Mockui. Taip pat dalyvaus Lyric 
operos styginis kvartetas. Ta 
proga leidžiamas ir skelbimų 
leidinys, kuriame bus ir trum
pa „Draugo" istorija. 

x LB Vid. Vak. apygardos 
valdybos posėdis šaukiamas 
sausio 12 d., ketvirtadienį, 7:30 
v.v. LB krašto valdybos pa
talpose prie Seklyčios. Posėdyje 
dalyvauti prašomi visi apy
gardos valdybos nariai ir 
apylinkių pirmininkai. Daly
vaus taip pat ir krašto valdybos 
pirm dr. Ant. Razma. 

x Iš ok. Lietuvos praneša
ma, kad Tomas Daniusevičius 
atsisakė priimti priesaiką 
Raudonojoje armijoje ir ten tęsti 
tarnybą. Savo pareiškimą jis 
įdavė Rygoje pereitų metų gruo
džio 25 d. Tolimesnės pasėkos 
dar nežinomos. 

x Lore ta Stukienė New 
Jersey atstovauja lietuviams 
prie gubernatoriaus Thomas H. 
Kean sudarytos patariamosios 
etninių grupių tarybos. Loreta 
ir dr. Jokūbas Stukai yra vieni 
iš didžiausių Lietuvos Vyčių or
ganizacijos veikėjų ir lietuvių 
atstovai visuose renginiuose. 

x Lietuvos Vyčių choras, 
vadovaujamas muz. Fausto 
Strolios, turės koncertą ir pokylį 
sausio 14 d. Šaulių salėje Brigh-
ton Parke. Šokiams gros Gin
taro orkestras, bus šalta ir šilta 
vakarienė bei laimėjimai. 
Stalus reikia užsisakyti iš 
anksto. 

x Maria Markulis, Chicago, 
111.. P. Kurnėta. Worcester, 
Mass.. J. Bucevičius. Baltimore. 
Md.. Juozas Ramanauskas, 
Bridgewater. Mass.. už kalė
dines korteles ir kalendorių at
siuntė po 15 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Jonas ir Rusnė Liepo-
niai. Guilford. Conn., Marius 
Kasniūnas. Lockport, 111., Anta
nas Titenis, Chicago. 111., Petras 
Brizgys. Hickory Hills, 111.. už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
kiekvienas atsiuntė po 15 dol. 
aukų Labai dėkojame. 

x Po 10 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių: A. Putrius. Vytautas Čypas. 
V. Genčius. Marija Barienė, 
Elvyra ir Jurgis Vodopalai, A. 
Urbonas. Anna Kroli, P. Kruži-
kas. Eva Apanavičius, Eug. Ge
čas. Janina Praninskas. Juozas 
Navakas, Alg. Janulailtis. 
Visiems nuoširdus ačiū. 

x NIDĄ, 2617 W. 71 St., Chi
cago, IL, nuo sausio 10 d. 
perima nauji savininkai. Kaip 
ir anksčiau, veiks valgykla ir 
delikatesų parduotuvė. 

(sk) 

IS ARTI IR TOLI 

Švietimo taryba. Sėdi iš kairės: J. Masilionis, S. Petersonienė, R. Kučienė — pirm., P. Masilionienė; 
stovi; J. Plačas, R. Jautokienė, R. Petersonas, A. Brazaitienė, D. Mikužienė ir V. Radick. 

Nuotr. Vik toro Kučo 

LB KRAŠTO VALDYBOS VEIKLA 
Jau nuo pat rudens lietuvių 

gyvenimas Lietuvoje vertas 
pasaulinio dėmesio. Tuo tarpu 
išeivijos lietuviai stengiasi rea
guoti, nori gauti teigiamų 
rezultatų, kurie ilgainiui gali 
padėti Lietuvai. Ar leis pirkti 
kompiuterius? Ar leis įvesti 
visokiausio žanro knygas? Tai 
išeivijos veiksnių sprendimai, 
ką daryti, kada ir kiek? 

Nuo pat rudens, kai naujoji 
JAV LB krašto valdyba perėmė 
pareigas, teko dirbti savo 
paskirtus darbus, liečiant Lie
tuvą, bet ii atsižvelgiant į JAV 
politinius ir vidinius reikalus. 
Krašto valdybos nariai i gydy
tojas, architektas, biblioteki
ninkė, kitų profesijų žmonės) su
plaukė į savo būstinę Chicagoje 
viso savaitgalio posėdžiui gruo
džio 3-4 d. Visi paaukoja savo 
laiką. Kiti turi atvykti iš Akro-
no, OH, ir VVashington, D.C. Ką 
galima nuveikti per tokio posė
džio maratoną? Tikimasi, kad 
nemažai. Krašto valdybos 
egzekuty vinis komitetas renka
si dar dažniau. Šiomis dienomis 
išeivijos lietuvių veiksniai 
bendradarbiauja vinas su kitu 
— kartu rašo bendrus laiškus, 
kreipdamies į lietuvių vi
suomenę ir pan. JAV LB krašto 
valdybos egzekutyvinis komi
tetas daro tokius greitus spren
dimus. 

Gruodžio 3-4 d. posėdyje taip 
pat dalyvavo Washingtono 
pirm. Donatas Skučas. Wa-
shingtono apylinkės lietuviai 
ypač supranta reikalą veikti ir 
rodytis JAV politikos „katile". 
Buvo įdomu pasiklausyti Do
nato Skučo nuomonės, kas pa
vyktų, kas ne lietuviams ir jų 
reikalams JAV-bių sostinėje. 

JAV LB psėdyje kiekvienas 
krašto valdybos narys atnešė 
savo numatytų ir jau atliktų 
darbų sąrašą. Tarybų pirmi
ninkai sukvietė savo valdybas, 
kurios jau patvirtintos. Taip pat 
kiekvienas krašto valdybos 

narys tikriausiai jau sudaręs 
savo patarėjų tinklą. Kai kurie 
gal dėl darbo ar kitų įsiparei
gojimų negali dirbti lietuvių 
reikalams oficialiai („eonfliet of 
interest"), bet mielai duoda pa
tarimų ir pan. 

Kiekvienas krašto valdybos 
narys turi savo rūpesčių. Gal 
kurie rūpesčiai kitiems atro
dytų mažos reikšmė"s, bet jų iš-
narpliojimas duoda tam tikro 
pasitenkinimo. Štai tik keli pro
jektai, rūpesčiai. 

Reikalų vedėjai rūpi įvesti 
telefono liniją būstinėje, pri
jungt i telefono atsakymo 
mašiną, kai jos nėra. Reikia įsi
gyti foto kopijavimo mašiną. 
Reikia įsigyti naują rašomą 
mašinėlę ar net kompiuterį.kai 
senoji pradėjo rūkti. Tai Danu
tės Korzonienės ir vicepirmi
ninkės organizaciniams ir admi
nistraciniams reikalams Biru
tės Jasaitienės projektai. 

Vykdomasis vicepirmininkas 
Linas Norusis dabar atstovaus 
JAV LB krašto valdybai Lie
tuvių teisėms ginti komitete 
(pakeisdamas Danguolę Valen-
tinaitę). Linas taip pat perima 
„Bridges" laikraštėlio leidėjo 
(publisher) pareigas. Jam teks 
rūpintis naujos redakcijos pa
reigų perėmimu — penkerius 
metus redaktorės pareigas ėjusi 
Demie Jonaitis užsitarnavo po
ilsio. 

Pirmininkas dr. Antanas Raz
ma yra davęs pasikalbėjimų. 
Ypač šiuo metu visuomenės 
dėmesį užima įvairūs išeivijos 
lietuviškų veiksnių vajai. 
Reikėjo suprojektuoti laišką, 
kuris apibūdins JAV LB pastan
gas padėti Lietuvai. Krašto 
valdybai šio laiško projektu, pir
menybių apipavidalinimu labai 
padėjo Lietuvių informacijos 
centras. 

Finansinių reikalų vicepirmi
ninkas Bronius Juodelis val
dybai padėjo rasti iždininką 
Vladą Sinkų. Kaip kiekviename 

posėdyje, valdybos nariams 
buvo primenama, kaip detaliai 
ir atsargiai reikia užprotokoluo
ti JAV LB liečiančias išlaidas, 
kad būtų galima atsiskaityti. 

Sekre tor ius Pranas Joga 
detaliai protokoluoja valdybos 
posėdžius, kad būtų galima 
informuoti apylinkių ir apygar
dų pirmininkus. Jis taip pat 
siūlė t echn in ius reikalus-
de ta les , kur iomis valdyba 
turėtų rūpintis, pvz. lietuvių 
išeivijoje žinyno projektu. 
Kultūros kongrese išėjęs žiny
nas turėjo tokį pasisekimą, 
reikia toliau plėsti tą tinklą. 

Tarybų pirmininkai paveldėjo 
buvusių tarybų finansus bei 
projektus. Tuo pačiu reikia 
žengti pirmyn. 

Švietimo tarybos pirmininkė 
Regina Kučienė ir jos valdyba 
užsiangažavo kreipti didesnį 
dėmesį į pr iešmokyklinio 
amžiaus vaikus, į konkursus, 
kuriuos šeštadieninės mokyklos 
gali pravesti, minint istorinius 
Lietuvos įvykius, į technologiją 
(video) ir pan, kuria galima pasi
naudoti užrekorduoti vaidinimų 
ir iš Lietuvos ir pan. JAV-se šie
met įsikūrė nauja lituanistinė 
mokykla Connecticut. Laukia
mos žinios iš mokyklų apie 
1988-89 m. mokinių skaičius ir 
pan. 

Kultūros tarybos pirmininkei 
Dalia Kučėnienei ir jos valdybai 
šiuo metu daug galimybių kul
tūriniams pasikeitimams su 
Lietuva. Tuo tarpu su Muzikos 
sąjunga reikės rūpintis 1990 m. 
rengiama Dainų švente. Reikės 
paskirti įvairių kūrybinių šakų 
premijas ir pan. Iš visuomeninės 
tarybos „paveldėtas" projektas 
ruošti kasetes, kurios apibū
dintų Lietuvą, jos kultūrą ir 
muziką. Tai būtų Vasario 
16-osios dienos tinkamos pro
gramos amerikiečių stotims. 
Reikės gauti pasiūlymų, kurios 
stotys priimtų tokias kasetes. 
Buvusioji Visuomeninių reikalų 

KANADOJE 
— A. a. kun. Vacys Stankū

nas, Telšių vyskupijos kunigas, 
Kalėdų laikotarpi mirė Mont-
realyje, dirbęs vietinėje pa
rapijoje. Buvo nuvežtas palai
doti į Šv. Jono lietuvių kapines 
Mississaugoje, Ont. Velionis 
buvo gimęs 1903 m. balandžio 4 
d. Kunigu įšventintas Telšiuose 
1937 m. birželio 12 d. Lietuvoje 
dirbo kaip vikaras keliose pa
rapijose, Vokietijoje pabėgėlių 
stovyklose. Iš Vokietijos atvyko 
į Kanadą ir čia visą laiką dirbo 
kitataučių parapijose. 

— A. a. Antanas Šilgalis, 
vienas iš pirmųjų naujųjų atei
vių Hamiltone, jau kuris metas 
negalavo širdimi ir buvo išėjęs 
į ankstyvą pensiją, staiga mirė, 
palikdamas žmoną Birutę ir dvi 
dukteris. Palaidotas Šv. Jono 
lietuvių kapinėse. 

— Kunigunda ir Jonas Der-
vaičiai/St. Catharines, Ont., at
šventė savo vedybinio gyvenimo 
50 metų sukaktį. Buvo susi
rinkę giminės ir draugai jų pa
gerbti, buvo svečių net iš ok. 
Lietuvos. 

— St. Cathar ines , Ont . , 
smark ia i nukentėjo eismo 
nelaimėje Jūratė Vyšniauskai
tė ir dabar gydosi General li
goninėje. Ji yra studijavusi 
Anglijos Londone žurnalistiką 
ir žada vykti, kai pasveiks, į 
Japoniją. 

— Šv. Cecilijos šventės pro
ga choro vadovę muz. Ritą 
Abromaitytę-Vilienę ir jos visą 
„Pašvaistės" chorą pakvietė 
Londono lietuvių klebonas kun. 
I. Mikalauskas ir surengė vi
siems gražias priimtuves, lyg ir 

x Norman Burstein, žino
mas kailininkas. parduoda 
kailinius su didele nuolaida 
lietuviams. Skambinti vaka
rais: 677-8489. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri-
_ : _ _ _ - : - _ . . „ * ; _ x ; ~ ; _ v _ _ ; _ i _ ; 
c i n a i i i a i o nu ' / ." i i in .miB. i \ i e i ( J i w -
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

(sk) 

Chicagos kultūros centras įve
dė poezijos deklamavimą per 
visą para. Pasukus telefoną 
346-3478 (Dial-a Poem) sausio 
2-15 d. bus girdima mistinė 
poezija, sausio 16-22 M. Ver-
treace, sausio 23-29 Pearson, o 
sausio 30-vasario 5 Belmont. 

PARKŲ BIUDŽETAS 

Chicagos parkų aistrikto 1989 
m. biudžetas sieks 270 mil. dol. 
Mažesnis 15 mil. dol.. negu 1988 
m. biudžetas, bet vis dėlto reikės 
pakelti nuosavybių mokesčius. 

atsidėkojimą už giedojimą baž
nyčioje. Visi choristai buvo ne 
tik pavaišinti, bet dar gavo ir po 
dovaną. Choro vardu klebonui 
ir šeimininkėms A. Žemaitienei, 
V. Bendoraitienei ir I. Daniliū-
nienei padėkojo valdybos pirm. 
A. J. Švilpa. 

— Toronto spor to klubas 
„Vytis" atšventė iškilmingai 
savo gyvavimo 40 metų sukak
tį. Klubas prisiminė savo pir
mūnus ir kūrėjus. Vadovavo pir
mininkas Rimas Sonda, angliš
kai visus pasveikino Ričardas 
Duliūnas. Ta proga klubą 
sveikino kiti sporto ir lietuviš
kos veiklos vienetai. 

— A. a. Ona Žilinskienė, gy
venusi Burlingtone netoli Ha
miltono, išauginusi gausią 
šeimą, staigiai mirė ir buvo 
palaidota Hamiltono kapinėse. 

JA VALSTYBĖSE 

— Linas Kojelis švenčių 
laikotarpyje iš Washingtono 
buvo atskridęs į Californijos sos
tinę Sacramento pasitarti su gu-
bernatCros ir respublikonų par
tijos pareigūnais dėl galimybių 
kandidatuoti į JAV kongresą. Iš 
Sacramento atvykęs į Los 
Angeles, tuo pačiu reikalu 
turėjo pasitarimus su įtakingais 
asmenimis. Linas Kojelis yra 
apsisprendęs į kongresmanus 
kandidatuoti, tik tiria sąlygas, 
kada laimėjimui būtų palan
kesnis laikas — 1990 ar 1992 
metai. Kalėdų šventes Linas 
praleido pas savo tėvus Santa 
Monicoje. Šventėms iš Chicagos 
buvo atskridusi ir Lino sesuo 
adv. Daina Kojelytė. 

Lietuvos VVCMIJ Mutinį! <*nkii) grupo atiicK t Kaledu programa Mokslo ir Pramonės muziejuje 
('•?. vaidina •! I).'<ii7v:irdi»>r.("; paruošti} ka-dinj vaizdelj. Šokių grupei vadovauja Frank Zapolis. 

Nuotr J . Tamulaič io 

taryba turėjo pasisekimo su kai 
kuriomis stotimis rytų pakraš
tyje. 

Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkui Arvydui Barzdukui 
ir jo valdybai gyvenimas labai 
įdomus Washingtone rinkimi
niais metais. Reikia suprojek
tuoti sveikinimo laiškų naujam 
prezidentui, naujiems kongres-
manams ir pan. Dr. Sauliaus 
Sužiedėlio knygos apie Lietuvos 
istoriją II pasaulinio karo metu 
projektas jau eina prie galo — 
bus netrukus paruoštas moksli
ninkams komentatoriams 
(„peer review". Tarybai jau rūpi 
tradicinio Vasario 16-osios 
dienos laiško ir vajaus projekta
vimas. 

Religinių reikalų tarybos pir
mininkas kun. Antanas Saulai-
tis nuolat palaiko ryšius su 
vysk. P. Baltakiu. Su Švietimo 
taryba galvojama suderinti reli
ginių leidinių paruošimą ir pla
tinimą. Religinių reikalų taryba 
žada raginti apylinkes ir apy
gardas rūpintis vyresniųjų 
socialiniu ir religiniu aptarna
vimu. Galvojama bendrai ap
tarti įvairius rūpimus klau
simus su liet. evangelikų ir re
formatų vadovybėmis. 

Socialinių reikalų tarybos pir
mininkė Danguolė Valentinai-
tė aprūpina paskaitininkais, 
kurie pranešė įvairioms apylin
kėms apie vyresniųjų aptarna
vimą, valdžios lėšų gavimą. 
Galvojama paruošti video ir 
mokslinę studiją. Chicagoje 
suorganizuotos jaunimo 
grupelių išvykos Kalėdų metu 
aplankyti vyresniųjų ligonių ir 
pan. 

Ramoną Steponavičiūtė sten
giasi palaikyti ryšius su lietuvių 
jaunimo organizacijomis. Lie
tuvos vyčių jaunimui Chicagoje, 
pvz. labai pavyko telegramų ir 
telefono skambinimo vajus į 
NVashingtoną pareikšti poli
tikams lietuvių interesus Gor
bačiovo atvykimo proga ir pan. 

Sporto sąjungos atstovas 
Rimas Dirvonis priminė val
dybos nariams, kad sportas 
jungia visus lietuvius, kad 
rvšiai su Lietuvos sportininkais 
įvyko prieš 20 su viršum metų. 
Sporto šventėje Australijoje 
dalyvaus komanda iš Lietuvos. 

Sportas universalus ir vertas 
lietuvių išeivijos dėmesio ir pa
ramos. Kai kurie krašto val
dybos nariai galėjo prisiminti, 
kokiais keliais sportas nuvedė 
ar galėjo ir juos nuvesti — 
sveikatos, bendradarbiavimo, 
draugystės ir pan. 

Dr. Petras V. Kisielius daro 
įvairius projektus. Tarp jų jis 
nori palaikyti ryšius su JAV 
laikraščiais, kad iš Lietuvos at
vykstantys kūrėjai, muzikantai 
ar pan. rastų platesnę areną, o 
ne vien mūsų lietuvių išeivių. 
Juk aukšto lygio menininkai 
užsitarnauja platesno dėmesio. 

Ramunė Kubiliūtė stengsis 
pranešti lietuvių visuomenei 
apie krašto valdybos darbus bei 
projektus. Tuo pačiu jai tenka 
atsakyti laiškus, gautus iš JAV 
gyvenančių lietuvių kilmės 
žmonių, kurie ieško savo „šak
nų". Įdomu atsakyti į tokius 
laiškus anglų kalba, suteikti 
informacijos, nukreipti žmones 
į lietuvių išeivių lobyną, kuriuo 
ir jie gali pasinaudoti. Tuo pačiu 
JAV LB krašto valdyba turi 
laikytis nuošaliau, rekomen
duoti vieną prekybininką, o ne 
kitą, leisti laišką rašačiam 
pačiam apsispręsti, kur pirkti 
knygą ar lietuvišką vėliavą, 
žemėlapį, kasetę ar pan. Tai vi
cepirmininkės informacijos 
reikalams šiuometiniai darbai 
ir projektėliai. 

Tokiais projektais pasidalino 
krašto valdybos nariai. Kitas 
posėdis bus kovo mėn., egzeku-
tyvinio komiteto — sausio mėn. 

JAV LB krašto valdybos būs
tinė 2713 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Telefono 
numeris 312-436-0197. Fax 
mašina („Draugo" dienraščio 
administracijai leidus) galima 
siųsti skubius pranešimus: 
312-585-8284. 

R. Kubiliūtė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicafeo, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 




