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Deputatai panaikino 
komunistų vietas 

Prezidentas renkamas tiesioginiu baisavimu 

Maskva. — Prancūzų žinių 
agentūra praneša, jog Sovietų 
Aukščiausioji taryba antradienį 
savo sesijoje nutarė eliminuoti 
specialias vietas Komunistų 
partijos nariams ir kitoms 
organizacijoms sąjunginiuose ir 
vietiniuose rinkimuose. Tokiu 
būdu Sovietų Kongrese bus 
panaikintos užtikrintos vietos 
šimtui narių, kurias Gorbačiovo 
pasiūlymu turi šis Kongresas. Ir 
pats Gorbačiovas yra jų tarpe. 
100 partijos ištikimųjų narių 
buvo be rinkimų paskirti į 
vykdomąją ir įstatymus lei-
džiančiąją tarybą. 

Iš 2,250 Liaudies Kongreso 
narių trečdalis yra organizacijų 
skirti, įskaitant ir minėtą 100 
iš Komunistų partijos. Sovietų 
gyventojai visame krašte buvo 
labai nepatenkinti, kad tie 
„ l iaudies" deputa ta i yra 
nerinkti. 

Bus tik rinkti nariai 
Sovietų Aukščiausioji taryba, 

kurią sudaro 542 nariai, dirba 
beveik visus metus, leisdama 
naujus į s t a tymus . Šiame 
balsavime dalyvavo 375 
nariai, iš jų 85 balsavo prieš, o 
susilaikė nuo balsavimo 36 
nariai. 167 nariai iš viso nebuvo 
atvykę į sesyą, įskaitantirpatį 
Gorbačiovą. Šis nutarimas turi 
būti įvestas papildymu į konsti
tuciją ir re ikalauja pilno 
kongreso narių patvirtinimo. O 
pilnas Kongresas susirinks 
gruodžio mėnesį. 

Taryba šioje sesijoje priėmė ir 
kitą svarbų nutarimą, kad būtų 
leista rinkti kiekvienoje 15 
respublikų prezidentą tiesio
giniu balsavimu. Gorbačiovas 
labai priešinosi tokiam 
nutarimui, sakydamas, jog tai, 
jei politinis mandatas bus 
gaunamas iš žmonių, bet ne iš 
vietinių tarybų, tai prezidento 
pozicijai bus sukoncentruota per 
didelė galia. Jis patarė tarybai 
nebalsuoti už tokį pasiūlymą. 
Tačiau ir šis pasiūlymas balsų 
dauguma buvo priimtas. Kaip 
Maskvoje pranešama, Latvija, 
Lietuva ir Estija jau yra pasi
sakiusios už tiesioginius prezi
dentinius balsavimus. 

„Labai geras ženklas" 
Vietiniai rinkimai visose 

respublikose turi įvykti tarp 
gruodžio ir kovo mėnesių. Kai 
Gorbačiovas pirmą kar tą 
pasiūlė savo sąrašą iš 100-to 
narių, kuriame buvo Politbiuro 
nariai ir kiti parinkti asmenys, 
jau tada susilaukė daug kri
t ikos . Vienas iš Maskvos 
Čeremuškin srities deputatų — 
Sergėjus Stankevičius po bal
savimų pasakė, jog buvo dirbta 
ir dabar laimėta ir kad „tai yra 
labai geras ženklas". Dabartinį 
Liaudies Kongresą sudaro 80% 
Komunistų partijos nariai. Kiti 
Liaudies Kongreso rinkimai bus 
tik 1994 m. 

Kremliuje yra daug įtampos. 
Pranešta, kad griežtosios linijos 
atstovai sudarė sąjungą, kurios 
tikslas yra „socialistinis vi
suomenės atnaujinimas". Apie 
tai pranešė „Tasso" agentūra. 
Ta sąjunga pasivadino save 
„Rossija" pavadinimu ir nori 
apjungti visus rusus deputatus 
ne tik iš pačios Rusijos res
publikos, bet ir iš k i tų 
respublikų. 

Gerėja ryšiai 
Washingtonas. — Valstybės 

depar tamento sekretorius 
James Bakeris m kalbėjo Com-
monwealth klubo nariams, jog 
prezidento Gorbačiovo reformų 
programa sudaro galimybes 
Amerikai ir Sovietų Sąjungai 
sumažinti karo pavojų. Jis 
pasakė, kad tokios galimybės 
negalima aplenkti. Tai buvo lyg 
jo kalbos tęsinys, pasakytos 
praeitą savaitę New Yorke, ku
rioje pastebėjo, kad perestroika 
sukūrė draugiškus ryšius tarp 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos. 
Šį kartą jis pasakė, kad bus 
galima greitai susitarti dėl stra
teginių ginklų sukontroliavimo. 
„Sovietų naujas galvojimas 
užsienio ir gynybos politikos 
klausimais duoda daug galimy
bių susitarti, ko nebuvo galima 
prieš dešimtmetį. Šios gali
mybės negalima praleisti, nes 
nežinoma, koks bus reformų 
likimas Sovietų Sąjungoje". 
Padaryta didelė pažanga nusi
ginklavimo pasitarimuose, sakė 
jis, įskaitant ir konvenciona-
linius ginklus. 

Japonų dėkingumas 
Reaganui 

Tokyo. — AP agentūra pra
neša, jog japonai, norėdami 
parodyti savo dėkingumą 
buvusiam JAV prezidentui 
Reaganui, pakvietė jį atvykti į 
Japoniją. Neseniai Sony kor
poracija nupirko Columbijos 
filmų studiją Holywoode, o 
dabar Fujisankei Communicat-
tion, Japonijos didžiausia spau
dos bendrovė, nutarė išleisti 7 
mil. dol. Reagano vizitui Japo
nijoje. Praėjusį penktadienį 
Reaganai pradėjo 9 dienų vizitą 
Japonijoje. Jie atsiuntė specialų 
lėktuvą, kad atvežtų Reaganus 
ir jo 20 palydovų į Japoniją. 
Svečių namas, kur Reaganai 
sustos, atnaujintas uš 140,000 
dol. Reaganas čia susitiko su im
peratoriumi Akihito ir *u prem
jeru Kaifu. Japonijos vyriau
sybė nutarė padovanoti 2 mil. 
dol. Reagano bibl iotekai 
pastatyti. Sekmadienį buvo 
specialus koncertas Reagano 
bibliotekos išlaidoms padengti, 
kuris pradėtas su choro atliktu 
kūriniu „America the Beauti-
ful". Koncerte dalyvavo Placido 
Domingo, Perry Commo, Harle
mo berniukų ir japonų daini
ninkai. Dalyvavo daugiau kaip 
10,000 žmonių, kurie mokėjo už 
įėjimą nuo 35 iki 70 dol. 
Nepat ikr intomis žiniomis, 
Reaganui už vizitą būsią sumo
kėta 2 mil. dol. Kai kurie 
Kongreso nariai kelia klausimą, 
kodėl valdžia turi mokėti už 
Reagano saugumą, už tai jis 
pats turėtų užsimokėti. 

-
Sovietų karininkai 
reikalauja reformų 

Didėja nepasitenkinimas kariuomenėje 

susitiks su 
Pietų Amerikos prezidentais 
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Pietų Amer ikos prezidentai — Bolivijos Jaime Paz Zamora, kairėje, Peru Alan Garcia, vidury
je, ir Kolumbijos Virgilio Barčo Vargas po pasitarimų Peru valstybėje. Šie trys prezidentai kreipėsi 
į JAV prezidentą G. Busha, norėdami kartu aptarti narkotikų krizės klausimus, kuris mielai 
priėmė jų kvietimą. 

— i 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Maskvoje Sovietų Sąjun
gos Užsienio reikalų ministeris 
Eduard Shevardnadze, prieš iš
vykdamas į Varšuvą, kalbėjo 
Sovietų Aukščiausiajai tarybai 
Kremliuje, jog Sovietų Sąjunga 
noriai pradėtų derybas, kad 
būtų panaikinti NATO ir 
Varšuvos paktai. 

— Chicagoje Inland Press 
sąjungos pietuose viceprezi
dentas Dan Quayle pirmadienį 
pasakė kalbą, kurioje pasisakė 
prieš biudžeto nesubalansavi-
mą. Prezidentas turįs turėti 
daugiau galios biudžeto reika
luose, kadangi Kongresas jau 
kurį laiką sąmoningai delsia jo 
subalansavimą. 

— Kremlius tebekviečia laik
raščių redaktorius ir įspėja juos, 
kad jie spausdina per daug 
negatyvią medžiagą Gorbačiovo 
perestroikos klausimais. Du 
Politbiuro nariai pasikvietė 
,,Ogonyok" redaktorių ir 
pervertė paskutinio numerio 
puslapius, nurodydami, kurie 
straipsniai buvo negalimi 
spausdinti, nors esmėje jie 
pasisako už Gorbačiovo prog
ramą. 

— Pietų Afrikos prezidentas 
Frederik de Klerk sukritikavo 
Commonwealth valstybių vadų 
nutarimą įvesti naujas sankci
jas prieš Pretoriją, bet susilaikė 
nuo Britanijos premjerės Mar-
garet Thatcher kritikavimo. 

— Amnestijos Tarptautinė 
organizacija, kurios centras yra 
Londone, pranešė, kad praėju
siais metais jų surinktomis ži
niomis buvo pasaulio valstybėse 
nužudyta daugiau kaip 26,000 
žmonių, kurie kovoja už žmonių 
teises. Tas žudymas tęsiasi ir 
šiais metais. 

— Iš Prahos Reuterio agen
tūra papildomai praneša, jog, 
kai buvo minima 21 Sovietų in
vazijos į Čekoslovakiją sukak
tis, saugumiečiai suėmė beveik 
400 čekų protestuojančių prieš 
rusų kariuomenės įvedimą į Če
koslovakiją. Jų tarpe ir 48 
užsieniečius. 

— Jungtinių Tautų stebėtojų 
komisijai, kuri stebės rinkimus 
Nikaragvoje, vadovaus Elliot 
Richardson, buvęs JAV vyriau
sias prokuroras. 

Washingtonas . — Baltieji 
rūmai praneša, jog Kolumbijos, 
Peru Ir Bolivijos prezidentai, 
susirinkę pasitarimui, paprašė 
JAV prez. Bushą susitikti su 
jais ir išdiskutuoti būdus kaip 
suvaržyti kokaino prekybą. 
Prez. Bushas tuojau davė savo 
sutikimą per 90 dienų susirinkti 
tam pasitarimui. 

Trys Pie tų Amer ikos 
prezidentai, susirinkę Peru 
valstybėje, diskutavo strate
ginius planus kovai prieš narko
maniją. Pe ru ir Bolivija 
parūpina maždaug 90% viso 
pasaulio kokaino. Kolumbijos 
pirkliai tą kokainą paruošia, jį 
apšvarina ir paruoštą j au 
siunčia į Ameriką ir į Europą. 

Prezidentų pare i šk imas 
Baltųjų rūmų spaudos sekre

torius Marlin Fitzvvater pasakė, 
jog prezidentas sutinka tartis. 
Jis esąs patenkintas, kad ini
ciatyva kilo iš pačių Pietų 
Amerikos valstybių prezidentų. 
Peru prez. Alan Garcia, Kolum
bijos prez. Virgilio Barčo Vargas 
ir Bolivijos prez. Jaime Zamora 
tais reikalais tarėsi Limos 
užmiestyje. Jie išleido bendrą 
pareiškimą, jog sveikina JAV 
prezidento Busho iniciatyvą 
užkirsti kelią narkotikų preky
bai visuose Amerikos valstybių 
kraštuose. Jie išreiškė pasi
tenkinimą, kad prez. Bushas 
yra pažadėjęs tiems kraštams, 
kurie aktyviai kovos su narko
tikais, padėti ekonomine ir iš 
dalies karine parama. 

Bombos, ka ip ka ro l auke 
AP žinių agentūra praneša. 

jog, kai trys Pietų Amerikos 
prezidentai tarėsi, tai Trujillo 
mieste sprogo bomba, kur aštuo
nių Lotynų kraštų užsienio rei
kalų ministeriai turėjo savo 
pasitarimą. Sužeistų nebuvo. 
Bet Kolumbijoje, Medellino 
mieste, vyko susišaudymai ir 
trijuose miestuose sprogo 13 
bombų. O laikraščio „EI Espec-
tador" du vadovai buvo nušauti, 
kur ie pasisakydavo prieš 
narkomanus. To laikrščio lei
dėjas G. Cano buvo anksčiau 
nužudytas kokaino pirklių. 

Policija ten pranešė, kad 19 
žmonių buvo sužeisti sprogusių 
bombų Bogotoje, Barranąuillo-
je ir Pereiroje. 

Beveik tuo pačiu metu Jung
tinėse Tautose keli Trečiojo 
pasaulio kraštai pasisakė prieš 
tą narkotikų kovą, kadangi tai 
nesurišta su karo reikalais ir 
nėra iš to pavojaus tarptautinei 
taikai bei saugumui. Taip 
pareiškė Algerijos atstovas, o 
jam pr i tarė ir Brazilijos 
atstovas. 
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Reaganas buvo teisus 
Washingtonas. — Sostinėje 

dirbą buvę prezidento Reagano 
administracijos pareigūnai 
vienbalsiai reiškia pasiten
kinimą, kad Sovietai prisi
pažino sulaužę ABM sutartį, 
pasirašytą 1972 m. Psez. 
Reaganas buvo teisus, kai jis 
pranešė, jog Sovietai, statydami 
radaro stotį, laužo sutartį. Ypač 
tuo yra patenkintas griežtosios 
linijos prieš Sovietus buvęs Pen
tagone Gynybos sekretoriaus 
asistentas Richard Perle, kuris 
pasitraukė iš pareigų, nesutik
damas tada su vedama departa
mento politika. Tuo metu trys 
kongresmenai pasirašė raštą, 
kad ABM sutarties Sovietai 
nepažeidė. Jais buvo demo
kratai — Thomas Downey iš 
New Yorko. Jim Moody iš 
VVisconsino ir Bob Carr iš 
Michigan. Dabar jie irgi 
prisipažino suklydę. Šiandien 
aišku, kad prez. Reaganas tada 
neklydo. 

— Suomijos jaunas 31 m. di
rigentas Esa Pekka Salonen pa
kviestas nuo 1992 metų diriguo
ti Los Angeles filharmonijai. 

Maskva. — Praėjusį šešta
dienį susirinko dabartiniai ir 
buvę kariuomenės karininkai ir 
nutarė reikalauti, kad Gynybos 
ministerija pagerintų kareivių 
sąlygas, padarytų politinius 
pakeitimus ginkluotose pajė
gose ir įsteigė nepriklausomą 
savo karinę uniją. 

Jie tą savo sąjungą pavadino 
Skydo pavadinimu ir j a i 
priklauso rezerve esą ir šiuo 
metu tarnaują kariuomenėje 
kariai bei jų šeimos. Susirin
kime taip pat buvo iškeltas rei
kalas a t s t a ty t i pašlijusią 
kareivių moralę ir prestižą 
visuomenėje. Prez. Gorbačiovas 
prieš tai buvo susitikęs su 
vyriausiais to judėjimo vadais ir, 
sako, pritaręs, kad turi būti 
padidintas atlyginimas kariš
kiams. 

Prieš metus — tai išdavimas 
Dar prieš metus laiko organi

zavimas tokios unijos būtų 
laikomas išdavimu, nes tokioje 
organizacijoje t ik disidentai 
būtų galėję dalyvauti. Bet nau
joji karininkų grupė turi ryšius 
su aukščiausiosios tarybos na
riais, kurių keli nariai atvyko 
į jų pirmąjį susirinkimą. Jie 
pažadėjo padėti naujajai grupei, 
nors ne kiekvienam jų progra
mos punktui galį pritarti. Pulk. 
N. Petrušenko, kuris yra naujo
sios tarybos deputatas ir poli
tinis vadovas centrinėje Azijoje, 
pasisakė pritariąs šios grupės 
unijai. Kitas pulkininkas, šiuo 
metu esąs rezerve, Vitalis 
Uraztsevas, tos unijos organi
zatorius, pranešė, kad nariais į 
šią uniją įsirašė jau 300 karinin
kų. Pusė iš jų yra aktyvioje 
tarnyboje. 

Atsisakė šauti į žmones 
AP žinių agentūros kores

pondento pranešimu iš 
Maskvos, sakoma, kad daugelis 
šio susirinkimo dalyvių yra 
turėję nesusipratimų su savo 
virš ininkais . Pa t s organi
zatorius Uraztsevas yra at
leistas iš dėstytojo pareigų 
Maskvos karinėje mokykloje 
vasario mėnesį, po to, kai jis 
kritikavo mokyklos viršininką. 
Atvyko ir gen. Matvei Sapošni-
kovas, kuris atsisakė 1962 m. su 
savo dalinio kareiviais šaudyti 
į demonstruojančius žmones, 
reikalaujančius duonos, rusų 
Novočerkasko mieste. Tada, kai 
Komunistų partijos vadai at
vyko iš Maskvos ir kareiviams 

— Ukrainiečių Fondas šiais 
metais paskyrė savo studen
tams, kurie reiškiasi ukrai
niečių taut inėje veikloje, 
118,200 dol. stipendijoms. Apdo
vanoti buvo 214 studentų JAV 
ir Kanadoje. 

— Pietų Jemeno premjeras 
pasakė, jog jo marksistų val
džios kraštas pradėjo pasita
rimus, kad būtų atnaujinti dip
lomatiniai ryšiai su Amerika. 
Valstybės departamento atstovė 
M. Tutwiler pasakė, kad tai 
buvo tik diskusijos. 

— JAV ambasadorius Austri
joje Henry Griunwald pasi
traukė iš pareigų. Jis yra gimęs 
Vienoje žydų šeimoje ir 1938 m. 
su tėvais atvykęs į New Yorką, 
kai Hitleris pradėjo persekioti 
žydus. 

į sakė šaudyti į maisto 
re ika laujančius to miesto 
žmones , buvo nušauta 20 
žmonių. Jis čia ypač kėlė 
kareivių moralės stiprinimo rei
kalą. 

Šios naujos unijos vadai pra
nešė, jog ginkluotųjų pajėgų 
politinis viršininkas Aleksiejus 
Lizičiovas pagrasino, kad kiek
v ienas karininkas, kuris 
įsijungs į Skydo uniją, bus 
atleistas iš karinės tarnybos. 
Tačiau ten dalyvavę deputatai 
užtikrino, kad nebus prileista 
prie „naujų valymų kariuome
nėje". 

Daug nepatenkintų 
Vyriausybės laikraštis 

„Izvestia" paskelbė kariškių 
apklausinėjimo duomenis. Laik
raštis sako, kad yra „aliar
muojančios išvados"., nes 91% 
apklaustųjų yra nepatenkinti 
esama tvarka. Karių tarpe jau
čiama „demobilizacijos nuo
taika". Vien tik Leningrado 
srityje daugiau kaip 200 
jaunųjų karininkų pasiprašė 
raštu atleisti juos iš karinės 
tarnybos. 

Laikraštis taip pat iškelia, 
kad slavų dominavimas kariuo
menėje yra per stiprus ir kad 
kitų tautybių vyrai yra dis
kriminuojami. Tautinės mažu
mos reikalauja, kad būtų leista 
karinę tarnyba atlikti savose 
respublikose. Karinė vadovybė 
šiam reikalavimui griežtai 
pasipriešino ir naujoji unija tuo 
klausiniu taip pat nepareiškė 
savo nuomonės. 

Skydas nutarė reikalauti, kad 
tiems, kurių sąžinė neleidžia 
tarnauti kariuomenėje, būtų 
sudarytos sąlygos atitarnauti 
valstybei kitoje šakoje. Jie taip 
pat nutarė reikalauti, kad 
Gynybos ministeris batų ne 
kariškis, bet civilis žmogus ir 
kad kariuomenėje nebūtų 
komunizmo indoktrinacijos ir 
sumažintas tarnavimo metų 
skaičius. 

Gorbačiovo pažadas 
Unijos vadas Uraztsevas 

asmeniškai nori, kad būtų 
panaikinta privaloma kariuo
menės tarnyba ir vietoje jos 
suorganizuota profesinė 
kariuomenė. Tačiau šis susi
rinkimas tuo klausimu nepa
darė jokio sprendimo. Pulk. 
Petrušenko pasakė, kad dau
gelis šių dalykų buvo pasakyta 
Gorbačiovui minėtame susiti
kime. Gorbačiovas pažadėjęs tik 
pasirūpinti, kad būtų karei
viams padidintas atlyginimas. 
Tai sudarytų daugiau maždaug 
3 bilijonus rublių išlaidų. 
Tačiau to pasitarimo detalės 
nebuvo atskleistos nei sovietų 
spaudoje nei Skydo susirinkime. 

KALENDORIUS 

Spalio 26 d.: Evaristas, Min-
ginė, Nargis, Liaudginas, Liu
bartas. 

Spalio 27 d.: Vincentas, Ra
mojus, Frumentas, Sabina, 
Ilutė, Tautmilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:14, leidžiasi 5:55. 
Temperatūra dieną 761., nak

tį 56 L 
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PRISIMINTAS 
RAMUTIS BULOTA 

A.a. Ramutis Bulota vieno 
mėnesio mirties sukaktuvėse 
spalio 18 d. buvo prisimintas šv. 
Mišiomis Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Mišias aukojo ir 
jautrų pamokslą pasakė kun. 
Alfonsas Babonas. Vargonavo 
ir giedojo muz. Stasys Sližys, o 
lotyniškai giesmę į Dievo 
Motiną duetu atliko St. Sližys ir 
Marius Sajus. Mišių skaitinius 
skaitė Matas Baukys. Po pa
maldų gausūs dalyviai buvo 
pakviesti j parapijos kavinę pus
ryčiams. Velionio mamytė 
Eugenija Bulotienė nuoširdžiai 
padėkojo visiems šv. Mišiose 
dalyvavusiems, o ypač muz. 
Sližiui, M. Sajui, M. Baukiui ir 
ponioms, kepusioms pyragus ir 
prisidėjusioms prie pusryčių 
paruošimo. 

A. G r. 

ABITURIENTU TĖVU 
DĖMESIUI 

Detroito skautų tėvų komite
tas sudaro gražią progą visuo
meniškame renginyje mokslo 
metų pabaigoje pagerbti gimna
zijas baigusius abiturientus, 
pasidžiaugti jų jaunystėje vienu 
iš svarbiaus ių pasiekimu. 
„Kartą pavasarį" balius, taip 
nuoširdžiai ir gražiai jau 
daugelį metų ruošiamas, deja ne 
visada buvo sėkmingas rengė
jams dėl gimnazijas baigiančio 
jaunimo ir jų tėvų nepakanka
mo jam dėmesio. Ateinančio 
pavasario baliui jau numatyta 
data — balandžio 21-ji diena. 
Išvengimui nepateisinamų 
darbo pastangų ir galimų 
nuostolių, skautų tėvų komi
tetas nori patirti, ar šio baliaus 
rengimas pateisintų pastangas. 
Maloniai prašome abiturientų 
tėvelius atkreipti dėmesį į jums 
teikiamą galimybę viešam jūsų 
abiturientų pagerbimui ir apie 
jūsų pageidavimą baliuje daly
vauti pranešti iki š.m. gruodžio 
1-mos dienos. Skambinkite 
Reginai Mingėlienei, tel. 

313-348-8123. Neatsiradus 
užtenkamai susidomėjusių, 
balius nebus ruošiamas. Neap
vilkite savo abiturientų, leiskite 
jiems pasidžiaugti jiems ruošia
ma švente ..Kartą pavasarį". 
Registruokitės! 

Skautų tėvų komitetas 

DAINOS TEATRAS IŠ 
LIETUVOS 

I Detroitą atvyksta dar viena 
grupė iš Lietuvos, tai Dainos 
teatras, vadovaujamas Vytauto 
Kernagio. Gastroliuos ne tik 
JAV, bet ir Kanadoje. Programa 
pavadinta „Tarp girnų". 

Lietuvos spaudoje rašoma, kad 
koncertuose skambės „Santech
nikai iš Ukmegės", „Kolorado 
vabalai", kitos senos ir naujos 
dainos, dalyvauti žada ir popu
liariausia šių metų Lietuvos es
trados dama — Mis Stagnacija 
— 89. Gi naujausia kolektyvo 
plokštelė „Povo link" paskelbta 
populiariausia 1988 m. lietu
viška pramogine plokštele. 

Dainos teatro koncertas yra 
rengiamas lapkričio 3-čią, 
penktadienį vakare, Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijos kul
tūros centre. Pradžia 7:30 vai. 
Rengėjai, Detroito lietuviai res
publikonai, visus maloniai 
kviečia dalyvauti ir tikisi, kad 
kaip ir ankstyvesniuose 
Lietuvos ansamblių koncer
tuos Kultūros centro salė bus 
pripildyta klausytojais. O ši pro
grama, atrodo, tikrai bus skir
tinga. Jau vien iš antraščių 
galima spėti, kad teks ne vien 
dainomis grožėtis, bet ir skaniai 
pasijuokti. 

L. Rugienienė 

Tautos šventę Detroite minint Lietuvos vėliavą kelia svečiai iš tėvynės — 
s. Rimantas Ulevičius. Lietuvos skau tų Brolijos Vyriausias skau t in inkas ir 
s. Lukrecija Malkevičienė. Kauno skaučių tunto tun t in inkė . 

N'uotr. A. R u g i e n i a u s 

HITLERIO-STALINO SUTARTIS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Vokiečių spauda, televizija ir 
radijas vėl iškėlė Hitlerio-Stali-
no sutarties klausimą, duo
damos gan plačius komentarus. 
Rugpjūčio mėn. 7 d. dar prieš 
rytines žinias tuo klausimu kal
bėjo Frankfurto radijo stoties 
Maskvos korespondentas, dau
giausiai paliesdamas Pabaltijo 
valstybių reikalus. Vakare, pir
mame televizijos kanale taip pat 
buvo iškelta gėdinga sutartis 
komentatoriui pažymint, kad 
Maskva niekuomet nesutiks su 
Pabaltijo valstybių nepriklau
somybe, kadangi tas reikštų jos 
imperijos galą. 

Didžiausi Vakarų Vokietijos 
laikraščiai, pasiremdami istori
ku Emaljonovu rašo, kad 
Stalino-Hitlerio sutartis liečia 
ne tik Pabaltijo valstybes, bet 
ta ip pat Ukrainą, Gudiją. 
Moldaviją ir Bukoviną. Pripaži
nus Sov. Sąjungai dar prieš 
1939 m. sutarties pasirašymo 
sienas, tas reikštų grąžinimą 
Vilniaus ir Vilniaus srities Len
kijai. Be to, tektų iškelti Klai
pėdos ir Klaipėdos krašto 
statusą. 

Tuo klausimu liepos mėn. 27 
d. pasisako Bonnos „Die Welt". 
Stockholmo laikraščio korespon 
dentas primena, kad Lenkija už 

savo rytines sienas buvo 
kompensuota dalimi Rytprūsių, 
Pamariu bei Silezija, perkeliant 
lenkus gyventojus į naujai at
gautas žemes. Korespondentas 
rašo. kad Lenkija iki šiol laikėsi 
rezervuotai, niekuomet nepri
mindama Sov. Sąjungai Lvovo, 
Gardino. Lietuvos Brastos grąži
nimo. Kaip matome — Vilnius 
neminimas. Kaip ilgai?... Tas 
pats laikraštis liepos mėn. 
išspausdino straipsnį „Baltie-
čiai mėgina savo kelią" su A. 
Brazausko estų ir KP sekr. 
Toome nuotraukom. 

„Rheinische Post" dienraštis 
rašo. kad siekimas ekonominio 
savarankiškumo yra kartu pro
testas prieš rusifikaciją ir kelias 
į nepriklausomą gyvenimą. 

„Frankfurter Rundschau", 
minėdamas Stalino-Hitlerio 
sutartį rašo, kad Sov. Sąjunga 
tik po 50-ties m. prisipažino prie 
egzistuojančios sutarties. Deja, 
ji neatmezga f,,loest" — neatri-
ša) Pabaltijo klausimo, o tik 
dabar jį iškelia viešumon. 

* * • : 

Mainco vyskupijos savait
raštis „Glaube und Leben — 
Tikėjimas ir gyvenimas" 

REFORMOS SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE 

VEIDMAINYSTĖ 
DR. A. STATKEVIČIUS 

rugpjūčio mėn. 5 d. gan plačiu 
straipsniu supažindino skai
tytojus su Gudijai paskirtu 
vysk. Tadu Kondrusevičium. 
Savaitraštis rašo, kad Minsko 
tituliarinis vysk. klebono parei
gas ėjo Gardine. Prieš įstodamas 
į Kauno kunigų seminariją jis 
kurį laiką kaip architektas dir
bo „in Wilna". Nuo 1981 m. iki 
1988 m. kun. T. Kondruse-
vičius, buvo priskirtas prie 
„Ostra Brama" — Marijos 
šventovės. Šią žinią pirmame 
psl. liepos mėn. 27 d. išspaus
dino „Solidarnosc" dienraštis. 

* * * 

Rugpjūčio mėn. 5-6 d. Angli
jos Goteshead mieste vyko 
Europos taurės lengvosios atle
tikos varžybos. Sov. Sąj. 
rinktinės eilėse dalyvavo disko 
metikas R. Ubartas (užėmė 
antrą vietą), G. Nyderytė-Cistia-
kova (pirma šuolyje į tolį) bei 
800 m bėgime Dalia Matuze-
vičienė, užimdama trečią vietą. 
Visus Sov. Sąjungos atstovus 
vokiečių televizijos komenta
torius vadino „Sovietrussen". 
Tačiau, suminėjęs lietuvaitės 
pavardę, vokietis sumišo, 
palengva ištardamas dar kartą 
mūsų krašto atstovės pavardę ir 
vardą, po kelių sekundžių gar
siai sakydamas: „turiu grįžti į 
mokyklą, mokytis ištarimo. 
Kokia tai pavardė? Koks var
das? Tikrai nerusiškas". Ir taip 
mūsiškė liko be „tautybės", nes 

„Pavergti vieną tautą kitai — 
fiziniu požiūriu stipresnei tautai 
— kas gali būti šlykščiau...", — 
kadaise rašė lenkiškos kultūros 
lietuvis Adomas Mickevičius. 

Tačiau faktai kalba, kad M. 
Gorbačiovas tautų vergijoje 
nemato nieko šlykštaus. Ir 
vietoje kalbėti apie kuo grei
tesnį tautinių teisių grąžinimą 
pavergtosioms tautoms, jis, kaip 
ir visi ankstesni Kremliaus dik
tatoriai, tuo klausimu užsiima 
vien nešvar ia demagogija. 
1987.IX.29 d. susitikime su 
Prancūzijos visuomenės atsto
vais M. Gorbačiovas sakė: 
„Tegul kiekviena tauta išpažįs
ta savo ideologiją, savo tikėjimą, 
kokią turėti vyriausybę, kokius 
politinius institutus, kokią 
moralę — tai kiekvienos tautos 
reikalas. Laikantis šių principų, 
atsiveria didžiulės galimybės 
bendradarbiauti''. 

Taip pat prieš dvejus metus jis 
deklaravo: „Persitvarkymas be 
demokratijos ir viešumo yra 
pasmerktas žlugti" ...„Reikia 
gerbti politinį ir socialinį kiek
vienos tautos pasirinkimą" 
(„Tiesa", 1987.X.1). 

Tačiau gyvenimo praktika vis 
labiau visus įtikina, kad tai 
buvo tušti ir nenuoširdūs, 
nešvariems, klasta pritvinku
siems tikslams realizuoti skir
ti žodžiai. Ir todėl visai 
nenuostabu, jei Gorbačiovo 
vadovaujamas TSKP CK 
1989.VIII.26 d. savo pareiškimą 
„Dėl padėties tarybinio Pabalti
jo respublikose" pradėjo tokiais 
žodžiais: „Rugpjūčio 22 d. 
Vilniuje paskelbtas Lietuvos 
TSR Aukščiausios Tarybos 
komisijos Vokietijos ir Tarybų 
Sąjungos sutartims ir jų pada
riniams tirti išvados. Šios su
tartys skelbiamos neteisėtomis 
ir negaliojančiomis, o kartu pa
vadinta neteisėta, neturinca 
juridinės galios Lietuvos Liau
dies seimo Deklaracija apie jos 
įstojimą į TSRS sudėtį 
(1940.VII.21) ir TSRS įstatymas 
dėl Lietuvos TSR priėmimo į 
TSRS sudėtį (1940.VIII.3). (...) 
Lietuvos TSR Aukščiausios 
Tarybos komisijos pareiškimas 
— ne pavienis atvejis. Jis yra 
tiesiogiai susijęs su ta separatis
tine linija, kurią pastaraisiais 
mėnesiais vis atkakliau ir agre
syviau vykdo tam tikros Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos jėgos. 
Jos apoteozė buvo tai, kad liau
dies ir prie jų pritapusios 
organizacijos rugpjūčio 23 d. 
surengė masinę akciją, kurios 
politinė prasmė — nuteikti 
Pabaltijo respublikų tautas 
atsiskyrimui nuo Tarybų 
Sąjungos". 

Kyla klausimas: kas čia buvo 
padaryta nenormalaus? Ar iš 
viso gali ko nors kito siekti pa
vergtosios, masinio ir planingo 
genocido akcijas praėjusios, 
kultūros griuvėsiuose gyve
nančios, į totalinės krizės būklę 
įstumtos bei be perstojo prie
vartaujamos, Hitlerio-Stalino 

primestos vergijos jungą sun
kiai nešančios tautos? 

Senosios Romos filosofas stoi
kas Seneka buvo teisus, kai 
sakė: „Labiausiai susmirdusi 
mirtis yra vertesnė už 
skaisčiausią vergystę". Tačiau 
to iki šiol nesugeba suprasti 
„teisingiausios pasaulyje 
visuomeninės san tvarkos" 
propaguotojas M. Gorbačiovas. 
Todėl jo aprobuotas TSRS pa
reiškimas „Dėl padėties tary
binio Pabaltijo respublikose" 
visai nesigėdijo kaltinti pabal-
tiečius ne vien separatistinėmis 
tendencijomis, bet ir „na
cionalizmu", „ekstremizmu", 
, ,ant i tarybiškumu", „anti-
socializmu", „priešiškumu ru
sams", „TSKP", „Tarybinei ar
mijai" ir pan. 

Nebuvo apsieita ir be tokių 
grasinimų, kokių viešai 
niekados nedrįso pareikšti netgi 
Stalinas: „Nueita toli. Pabalti
jo tautų likimui gresia rimtas 
pavojus. Žmonės turi žinoti, prie 
kokios bedugnės juos stumia na
cionalistų lyderiai. Jeigu jiems 
pavyktų pasiekti savo tikslus, 
padariniai galėtų būti katastro
fiški. Galėtų iškilti klausimas 
dėl jų gyvybiškumo". 

Iš viso to matyti, kad Krem
liaus diktatorių galvose dar la
bai gyvybingos stalinizmui-hit-
lerizmui būdingos tendencijos. 

Dokumentais patvir t in t i 
faktai kalba, kad visame 
pasaulyje giriamas gorbačio
vinis persitvarkymas pavergto
sioms tautoms leidžia labai 
nedidelį pasirinkimą. Pagal 
savo esmę jis yra šimtapro
centiniai toks pat, kaip buvusių 
stalininių lagerių kalinių: vergo 
teisės arba sunaikinimas. 

Epiktetas maždaug prieš 2000 
m. rašė: „O tas kuriam galima 
trukdyti, kliudyti, kurį galima 
priversti prieš jo norą įstumti į 
kokią nors bėdą, yra vergas" 
(„Epiktetas", V., 1986, 157 p.). 

Reaguodamas į jau minėtą 
TSKP CK pareiškimą Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio pirmi
ninkas V. Landsbergis VIII.29 
d. per Vilniaus televiziją 
kalbėjo: „Atsakymas — pyktis. 
Argumentų nėra, tik rodomas 
didelis, labai didelis kumštis" 
(„Draugas", 1989.IX.7). 

Tiktai tam Rusijos imperija ir 
yra pajėgi. Ideologija, kuria 
vadovaujasi persitvarkymo 
iniciatoriai, jaučiasi per silpna 
ir per menka stoti į atvirą 
dvikovą su Pabaltijo tautomis, 
apsišarvavusiomis tiesa ir tei
singumu. 

Štai kodėl dabartinę, M. Gor
bačiovo žodžiais ta r ian t , 
„galingą valstybę" yra pagrin
do palyginti su atsitiktinai 
užpultu silpnu, bailiu, mirtinai 
išsigandusiu gyvūnėliu — 
žiurke, puolančia tūkstantį 
kartų už ją galingesnę būtybę — 
žmogų. Puola aiškiai žinant, 
kad pergalės nebus. Tačiau kaip 
žiurkę taip ir Kremliaus dikta
torius tai daryti verčia kraštu-

pavadinti ruse vokietis jau neiš
drįso. 

Nežinau, kada Dievas apšvies 
vokiečių spaudos bendradarbių 
protus, kadangi paskutiniu 
metu, persikeliant į užsienį 
Saboniui, Marčiulioniui, Kurti
naičiui, Kaučikui ir kt. Lietuvos 
sportininkams, visi jie vokiečių 
spaudos buvo vadinami 
„Russen". Tad ir siūlyčiau 
vokiečių laikrašt ininkams 
mokytis ne tik pavardžių ištari
mo, bet ir Sov. Sąjungos isto
rijos, geografijos, tautybių sudė
ties, nepasitarnaujant televi
zijoje, spaudoje raudonojo caro 
rusifikacijos kėslams, vadinant 
nerusų tautybės sportininkus 
„Russen". 
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tiniškai grėsminga padėtis — 
padėtis be išeities. 

Didysis anglų poetas Baironas 
trejetų metų prieš savo mirtį 
(1821.1.13 d.) rašė: „Kraujas 
liesis kaip vanduo, o ašaros tem
dys akis kaip ūkanos. Tačiau 
tautos galų gale nugalės. Aš tų 
laikų nesulauksiu, bet juos 
numatau". 

Ir tikrai, dėl tautų laisvės 
kraujo ir ašarų buvo išlaistyta 
labai daug. bet XX amžiaus pa
baiga neturėtų apvainikuoti 
save naujomis tautų tarpusavio 
skerdynėmis. Laikas visiems ir 
kiekvienam suprasti, kad tautų 
laisvės siekimas yra normalus 
siekimas, o tautų, siekiančių 

Lengvosios atletikos varžy
bose Dalia Matuzevičienė turėjo 
raudonus marškinėlius su kūju 
ir pjautuvu, tuo tarpu šuolyje į 
aukštį Pavarnyšinas, šuolyje į 
tolį Ratnikovas ir kiek 
prisimenu šuolyje su kartimi 
atstoves, — visi jie vilkėjo baltus 
marškinėlius su plačiom juodos 
ir raudonos spalvos juostom. 
Gruzijos, Azarbaidžano, 
Kazakstano tėvynainiai? 

Vyrų pusėje varžybas ne
tikėtai laimėjo D. Britanija 
prieš Sov. Sąjungą, Rytų Vokie
tiją, Italiją, Prancūziją, Vakarų 
Vokietiją, Českoslovakiją ir Is
paniją. Moterų grupėje — Rytų 
Vokietija, Sov. Sąjunga, D. 
Britanija. 

laisvės, kraujo laistymas — 
nenormalus , anachroniškas 
dalykas. 

Į XXI-mąjį amžių nereikėtų 
įsileisti tų, kurie niekaip nenori 
suprasti, jog naują žmonijos 
gyvenimą būtina kurti ne 
žudymo priemone, o meile žmo
gaus žmogui, tautos tautai, t.y. 
aukščiausios pagarbos rodymu 
tautų ir žmonių teisėms. 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava . , Cicero 

Kasdien 1 iki 3 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan A v a . , Sulte 324 Ir 

5635 S. Pulaski Rd . , Chicago, IL 
Tai. 565-2960 (veikia 24 va i ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168; 
Rezid. 3 8 5 - 4 8 1 1 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 «t St. - Tai . 737-5149 

Vai. pagal susitarimą 
Palos Vision Center, 7152 W.127th St 

Palos Hgts.. III Ketv vai. 3-6 v v 
Tol . 448-1777 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West71st Street 

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

Dr. Tumasonio kabinetą p e r a m * 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W 7 l * t Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71 st St., Chicago. IK. 

Tai . : 4360100 
11800 Soutmvest Hlgrmay 
Palos Hekjhts, M. 60463 

(312) 361-O220 (312) 361 -0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel . 776-2880, rez. 448-5545 

E D M U N D A S VIŽINAS, M.D., S.C. 

Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 
Valandos pagal susitarimą 

Tai . 585-7755 
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Padalintai tautai susijungti — 

KORĖJA BRUZDA 
Pietų Korėjos sąjūdis, norint aktyvistas prisipažįsta: „Nuo 

jungtis su Šiaurės Korėja, turi pat gimnazijos suolo mes 
gilias šaknis baimėje dėl va- buvome mokomi, jog tik žvėrys 
karietiškos kultūros alinančio tegali gyventi Šiaurės Korėjoje, 
poveikio į korėjiečių tautines o dabar matome, kad jie yra 

SKIRTINGOS TAUTYBIŲ 
NUOTAIKOS EUROPOJE 

Valstiečių internacionalo dienos Belgijoje 

vertybes. Taip rašo „The Chris-
tian Science Monitor" korespon
dentas Daniel Sneider, gvilden
damas šio sąjūdžio gyvas
tingumą. Park Čang Su, 21-
metis ketvirtų metų studentas 
Dongguk universitete, suareš
tuotas už suorganizavimą Šiau
rės korėjiečių vaidinimo „Krau
jo jūra" pastatymo, sako: „Korė
jiečių kultūra baigia išmirti, 
Vakarų ir amerikietiško kultū
rinio imperializmo nuodijama". 
Tvarkingai apsirengęs Park, 
slaptai duotame interviu, aiški
no: „Tik komunistinėje 
Šiaurinėje Korėjoje tebeliko 
mūsų tradicinė kul tūra , 
nepažeista svetimų kultūrų". 
Tuo jis paaiškino kodėl pasi
rinko tos pjesės pastatymą or
ganizuoti. 

Sneider pastebi, jog nežiūrint 
kai kurių vakariečių žinovų 
paskelbimo, esą, dėl didelių 
pasikeitimų sovietiniame bloke 
komunizmas jau baigia išnykti, 
Pietų Korėjos jaunimas 
šiandien žavisi romantiškomis 
socializmo vizijomis, godžiai 
graibstydamas pogrindyje per 
rankas leidžiamus Siaurės Ko
rėjos vado Kim II Sung raštus, 
jų video filmus bei ki tą 
literatūrą. 

Jonsei universiteto studentų 
laikraščio redaktorius Li Sang 
Ho prisipažįsta: „Aš maniau, 
kad Kim II Sung buvo tik ti
ronas ir d iktator ius , bet 
neseniai man teko pasiskaityti 
knygų (iš Šiaurės Korėjos). Jei 
jis neturėtų paramos savo i-
dėjoms, jis negalėtų krašto 
valdyti". 

O Pietų Korėja yra pasiryžu
si universitetuose ir darbininkų 
unijose užgniaužti visa, ką ji pa
vadina „kairalų klasta". Bet 
žinovai sako, kad jų pastangos 
pavėluotos. Ir ne tik pavėluotos. 
Viskas iš Šiaurės Korėjos, kas 
tik uždrausta, kaip tik dėl 
uždraudimo, pasidarė i t in 
studentų pageidaujama. Jonsei 
universiteto administratorius 
Horace Undervvood, Pietų Korė
joje išgyvenęs per 50 metų, 
mano, jog kaip tik dėl to, kad 
visa priešvalstybinė veikla pra
dėjo būti apšaukiama kairalų, 
studentai dabar mano, kad visa, 
kas kairiųjų, yra gera. 

Sneider mano, jog Pietų Ko
rėjos radikalizmas yra ne tik 
antivaldiškas, bet ir nacionalis
tiškas, ką rodo šių studentų 
piktas nusistatymas prieš Japo
niją, kuri kolonizavo Korėją 
iki 1945 metų ir prieš JAV-es, 
kurios laikomos atsakingos už 
abiejų Korėjų išskyrimą. 
Studentų laikraščio redaktorius 
skundėsi, jog už kaltinimą 
Amerikos jis buvo apšauktas 
palaikąs Šiaurės Korėją. 

Iš tikrųjų, rašo Sneider, abiejų 
Korėjų sujungimas yra labai 
emocinis klausimas visiems 
korėjiečiams. Po 1987 m. vyku
sio sukilimo, po kurio 
demokratiškai buvo išrinkta 
vyriausybė, visų studentų de
monstracijų pagrindinė tema 
buvo Korėjų sujungimas. Vy
riausybė savo ruožtu stengėsi 
kooptuoti opoziciją, pradėdama 
konkrečiau siekti Korėjų sujun
gimo. Prezidentas Roh Tae Wu 
paskelbė pakeitimus, atlaisvi
nančius ryšius su Šiaurės Korė
ja tiek prekyboj, tiek ir spaudoj. 

* 
Pietų Korėjoje pasipylė Š. Ko

rėjos literatūra ir komentarai 
apie jos vado Kim II Sung, Juče" 
(savarankiškumo) ideologiją, 
kuri ir viešai išpopuliarėjo 
studentų tarpe. Vienas studentų 

žmonės kaip ir mes. Sudužo 
mitas, jog Šiaurės Korėja yra 
priešas", jis sako. „Bet tuo tar
pu neturime alternatyvinės ver
tybių sistemos jį pakeisti". 

Studentų aktyvistai P . 
Korėjos universitetuose giria 
socialistinės Šiaurės teisingesnį 
turto padalinimą, jį priešpa
statydami kapitalistinės P. Ko-
rėjo sistemai. Anot vienos pro
fesorės, dėstančios Rusų isto
rijos ir komunizmo kursus, 
Šiaurės Korėja studentams 
atrodo kaip kraštas, kuriame 
yra griežta disciplina ir nėra 
ekonominio plyšio tarp turtin
gųjų ir beturčių. „Jiems įgriso 
ši komercinė, prekių vartojimo 
kultūra". 

Profesorė aiškina, jog ,jučė" 
patrauklumas kaip tik remiasi 
„ intelektual inio išprusimo 
t r ū k u m u " . Pietų Korėjos 
studentai yra stebėtinai mažai 
informuoti apie persitvarkymo 
sąjūdžius socialistiniuose kraš
tuose. Vienas Jonsei universi
teto studentas, aprašydamas 
pirmąjį apsilankymą Kinijoje, 
išreiškė savo nusivylimą, radęs 
komunistinę visuomenę, kuri 
„deja jau buvo sugadinta nely
gaus turto paskirstymo, laisvos 
rinkos ir viešbučių, pataikau
jančių užsieniečiams". Toks 
prošiaurietiškas nusiteikimas 
nemaža dalimi yra kurstomas 
antjvakarietiško nacionalizmo, 
kurį 1960 ir 1970 dešimtme
čiuose išugdė kariuomenės 
dominuojama Park Čung Hy 
vyriausybė. 

Pasak aktyvistų, studentų 
susijungimo sąjūdis pasidalino 
į dvi dalis. Dauguma yra „pro-
jučė", savo pagrindiniu tikslu 
turintys krašto sujungimą ir 
atmetantys marksizmą kaip 
„vakarietiško galvojimo" išda
vą. Mažuma yra klasikiniai 
marksistai, klasių kovą laikan
tys savo pagrindiniu uždaviniu 
ir remiantys Korėjos radikalius 
darbini, kų sąjūdžius. 

Naudodamiesi at leistais 
varžtais dėl santykiavimo su 
Šiaure , įvairios disidentų 
grupės ėmėsi savarankiškų 
kontaktų su Šiaure, nežiūrint 
vyriausybės reikalavimo, kad 
jie vyktų jos žinioje. Garsaus 
disidento kun. Mūn Ik Kwan 
susitikimas su Š. Korėjos Kim 
II Sung balandžio mėn. tad davė 
vyriausybei priežastį vėl 
tolimon dešinėn nukreipti savo 
politiką santykiavimo atžvilgiu. 
Roh vyriausybė vėl uždraudė 
spaudą iš Šiaurės Korėjos ir 
suareštavo leidėjus, kurie prieš 
mėnesį tuos pačius veikalus lei
do teisėtai. 

Dideli skaičiai saugumo dali
nių užstojo kelią korėjiečiams 
studentams dalyvauti Pasauli
niam jaunimo festivaly, vyks
tančiam Pjongjang mieste, o 
viena studentė, prasiveržusi pro 
barikadą, festivalyje buvo 
sutikta kaip herojė. Kun. Mūn 
ir kiti buvo suareštuoti už 
bendravimą su Š. Korėja. Dau
gumas P. korėjiečių remia šiuos 
valdžios poelgius, nes ir jie bijo 
ryšių su komunistais. Bet val
džios kritikai sako, kad ji vėl 
kartojanti praeities klaidas. 

Nors istorinės aplinkybės, 
atvedusios į krašto padalinimo 
stovį, buvo skirtingos, ne tik ko
rėjiečiai, bet ir vokiečiai sun
kiai paneša savo tautų padali
nimą ir todėl taip sunkiai ieš
ko kelių į suartėjimą atskirtų 
savo tautos dalių — vienos — 
nuėjusios kapitalizmo pusėn, 
kitos — nuvarytos į marksizmą. 

a.g. 

Rugsėjo 30 ir spalio 1 d. Euro
poje buvo sukviesta Tarp
tautinės valstiečių s-gos („Žalio
jo Internacionalo") konferencija. 

Konferencija vyko Belgijoje. 
Nors Belgija ir yra tirščiausiai 
apgyvendinta šalis visoje 
Europoje, bet šioje šalyje, šalia 
daugelio sunkiosios pramonės 
įmonių ir žemės turtų kasyklų, 
klesti ir žemės ūkis. O kas gi 
nežino sunkiųjų Belgijos arklių? 
O mums yra išskirtinai įdomu, 
kad Belgijos istorija turi labai 
daug panašumo į Lietuvos isto
rinį kelią. Belgija, kaip ir Lie
tuva, istorijos bėgyje yra iš
gyvenusi ilgus pavergino ir 
svetimųjų priespaudos amžius. 
Istorijos bėgyje Belgija, kaip ir 
Lietuva, yra buvusi nuolatinė 
didžiųjų imperijų varžybų žemė. 
Lietuva yra kentėjusi rusų ir 
vokiečių pavergimo metus. 
Belgiją ilgus metus buvo pa
vergę ispanai, prancūzai, 
austrai, vokiečiai ir pagaliau 
net kaimyninė Olandija valdė 
Belgiją, ir jos pavergimas buvo 
turbūt pats skaudžiausias nes 
buvo įveltos aršios religinės 
kovos. Ir tik 1831 m. (87 metai 
anksčiau už Lietuvą) Belgija 
išsivadavo iš svetimųjų vergijos 
ir buvo sukurta demokratinė 
konstitucinė monarchija. 

Lietuvos teritorijoje savo 
laiku vyko lemiamieji mūšiai 
su vokiečiais ir rusais. Bel
gijoje anglų Wellingtono armija 
lemiamajame VVaterloo mūšyje 
galutinai sutriuškino Napo
leono didybę. Antrojo pasaulinio 
karo pabaiga buvo išspręsta 
Ardėnų kalnuose, kur vakarų 
sąjungininkų kariuomenė sulik-
vidavo Hitlerio nacių karinę 
jėgą ir užbaigė šio pražūtingo 
karo karinius veiksmus. 

Valstiečių s-gos konferencija 
įvyko Hotel Metropol puošnioje 
konferencijų salėje. Konferenci
joje iš s-gai priklausančių 13 
tautinių organizacijų dalyvavo 
septynios. Ukrainiečiai ir estai 
atsiuntė sveikinimus ir savo 
pranešimus raštu. Iš viso kon
ferencijoje dalyvavo apie 100 
delegatų ir maždaug tiek pat 
svečių. Vienas delegatas buvo 
atvykęs iš Lenkijos. 

Konferenciją sveikino, at
vykęs iš Strasburgo, Europos 
parlamento parlamentaras M. 
C. Jansen. 

Be kitko sveikinimo kalboje 
jis užsiminė, kad šiuo metu veik 

JONAS DAUGĖLA 

visose Europos Bendruomenei 
priklausančiose valstybėse vy
rauja krikščionių demokratų ir 
socialdemokratų partijos. 
Tačiau daugiausia iš jų nė viena 
rinkimuose nepajėgia laimėti 
reikiamos daugumos. Tad, suda
rant vyriausybes, joms yra 
būtina ieškoti „centrinių"' 
partijų paramos. Ir tuo šios 
vidurio liberalinės partijos šią 
politinę pusiausvyrą gali 
sėkmingai išnaudot i savo 
naudai. Jansen kaip tik yra šių 
centrinių par t i jų Europos 
parlamente bloko lyderis. 

Vėliau asmeniškame pasikal
bėjime aš pareiškiau, kad toks 
nusistatymas dvelkia politiniu 
oportunizmu. Jis paaiškino, kad 
tik po pirmojo pasaulinio karo 
tautų politinis gyvenimas buvo 
grindžiamas liberalinio idealiz
mo nuotaikomis. O antrajam 
pasauliniam karui pasibaigus 
politikoje įsivyravo grynai ma
terialistinės nuotaikos, kurios 
sudaro labai palankias sąlygas 
ir oportunizmui pasireikšti. 

Konferencijoje visų tautinių 
organizacijų atstovai padarė 
išsamius pranešimus. Šiuose 
pranešimuose nušvietė besikei
čiančias politines nuotaikas ir 
sąlygas savose šalyse. Taip pat 
buvo pateikta kiek' konkrečių — 
statistinių duomenų, nušvie
čiant dabartinę žemės ūkio pa
dėtį ir ūkininkavimo sąlygas. 

Konferencijoje daugumą dele
gatų sudarė Bulgarijos Agra
rinės tautinės unijos I apie 60) ir 
Kroatų Ūkininkų partijos (26) 
atstovai. Tad ir šių organizacijų 
atstovai, kurie daugiausia buvo 
iš Europos žemyno, vyravo ben
drose diskusijose, "kurios buvo 
labai gyvos ir gausios. 

Tiek praneš imuose , t iek 
diskusijose išryškėjo skirtingos 
pavergtųjų šalių" ir jų išeivių 
veikėjų nuotaikos. Bulgarai, 
rumunai, albanai neišgyvena 
tiesioginės Rusijos bolševikų 
okupacijos. Juos yra daugiau ar 
mažiau „okupavę" savieji 
komunistai. Šiuose kraštuose 
net ir rusų kariuQmenės nėra. 
O taip pat jie nejaučia rusifika
cijos pavojų. Šiose šalyse ir 
žemės ūkio problemos yra kiek 
kitokios, nes jose nebuvo 
įgyvendinta žemės ūkio kolekti-
vizacija. Tiesa, Lenkijoje irgi 
nėra kolchozų, bet už tai 

rusifikacijos ir bolševikinės 
diktatūros našta yra sunkiau 
jaučiama. Lenkijoje, kaip 
žinome, stovi stiprūs Raudono
sios armijos daliniai. 

Kroatai net didžiuojasi, kad jų 
raudonasis Tito net tais baisiai
siais stalininio teroro laikais 
pirmas išdrįso atriboti Jugosla
viją nuo raudonosios imperijos. 
Tad atrodo, kad jiems ir da
bartinė savųjų komunistų val
džia yra priimtina. Tik kroatai 
drauge su kitomis Jugoslavijos 
tautybėmis daugiau varžosi dėl 
savo įtakos padidinimo valdžioje 
ir pačioje komunistų partijoje. 
Tuo pačiu jie įžiūri ir politinės 
demokratizacijos proceso eigą. 

Žinoma, skirtingomis nuo
taikomis gyvena Pabaltijo šalių 
ir Ukrainios valstiečių politiniai 
junginiai. Jų pagrindinis tikslas 
skleisti laisvam pasauliui 
komunistų okupacijos tikrovę ir 
grėsmę, kovoti su rusifikacijos 
siaubu ir ateityje atstatyti vals
tiečių privačios nuosavybės 
teises. 

Tačiau bendras visų Tarptau
tinės valstiečių s-gos narių 
tikslas yra savose šalyse atsta
tyti demokratinę santvarką ir 
grąžinti valdžią pačioms 
tautoms. 

Konferencijoje visi pranešėjai 
ir diskusijų dalyviai išryškino 
tikėjimą, kad tik demokratinė 
santvarka gali pilnai patikinti 
žemės ūkio pažangą. Tik demok
ratinėje santvarkoje valstybė 
gali pilnai apsaugoti valstiečių 
teises į nuosavos žemės plotą. Ir 
demokratinėje santvarkoje gali 
būti sudarvtoš -sąlygos pilnai 

pasireikšti prigimtam privataus 
ūkininko genijui ir jo asmeniš
kiems gabumams sukurti pel
ningą žemės ūkio sistemą bei 
apsaugoti ūkininką nuo bet 
kokio išnaudojimo. 

Konferencijoje taip pat buvo 
keliamas klausimas jau dabar 
daryti bendras pastangas, kad 
iš komunizmo vergijos išsi
vadavusios šalys galimai 
greičiau būtų pilnateisiais 
nariais priimtos į Europos 
Bendruomenės organizaciją. 
Bulgarai, kroatai ir vengrai yra 
nusistatymo, kad jie jau ir 
šiandien galėtų būti priimti į 
Europos Bendruomenę. Šiam 
reikalui buvo sudaryta komisi
ja iš Paryžiuje gyvenančių 
sąjungos narių. 

Visos šios mintys buvo tiksliai 
ir išsamiai pareikštos kongreso 
nutarimuose ir rezoliucijose. 
Šias rezoliucijas sutvarkius, jos 
bus įteiktos visoms laisvojo 
pasaulio vyriausybėms ir tarp
tautinėms organizacijoms. 

Kongreso darbams sklandžiai 
vadovavo dr. J. M. Torbar 
(bulgaras iš Italijos). Kongreso 
kalbos buvo verčiamos į prancū
zų, anglų ir vokiečių kalbas. 
Kongresui pirmininkauti dr. 
Torbar ypatingai padėjo visų šių 
trijų kalbų laisvas žinojimas. 

Kongresui pasibaigus, toje 
pačioje salėje buvo laisva dele
gatų pabendravimo popietė. 
Šioje popietėje buvo proga 
arčiau susipažinti su įvairių 
šalių atstovais ir užmegzti 
draugiškus ryšius. Visi 
išsiskirstė pakilioje nuotaikoje. 
Visi pasijutome besą vienos 
didelės valstiečių šeimos 
talkininkai. 

Man asmeniškai buvo didelė 
garbė ir maloni pareiga kon
grese atstovauti Lietuvos Vals
tiečių liaudininkų s-gai, kuri 
yra šios tarptautinės organiza

cijos narys nuo pat jos jsistei-
gimo. 

Konferencija įvyko Briusely
je. Europos Bendruomenes poli
tinis centras yra Strasburge. 
Bet šis parlamentas yra 
daugiau simbolinės prasmės 
politinis junginys ir bendrų 
diskusijų forumas. 

Valdomieji Bendruomenės or
ganai yra komisija ir taryba. 
Šių abiejų būstinės yra įsikū
rusios Belgijos sostinėje Briu
selyje. Nors kai kurie posėdžiai 
dažnai vyksta ir Luksemburge. 
Šios įstaigos turi daugiau kaip 
10,000 tarnautojų iš įvairių 
Europos šalių. O, be to, dar 
Belgijoje yra ir NATO kariuo
menės štabas ir dideli šios ka
riuomenės daliniai. Šioms įstai
goms yra pastatyti ištaigingi pa
statai. Tad Briuselis savaime 
šiandien yra ir visos Europos 
sostinė. 

Bet šiaip Briuselis iš pirmo 
žvilgsnio daro tradiciškai savo
tiško ir būdingai seno Europos 
didmiesčio vaizdą. 

Tarptautinės valstiečių sąjungos konferencijos Briuselyje prezidiumas. Iš 
kairės: dr. M. Ranguelov, gen. sekr. I. Shumanov, pirm. dr. J. M. Torbar ir 
J. Daugėla. 

KUN. POPIELUSZKO 
FILMAS 

Chicagoje pradedamas rodyti 
filmas ,,To Kili a Priest", pa
vaizduojąs, kaip komunistų 
pareigūnų buvo nužudytas kun. 
Jerzy Popieluszko. Nuo spalio 
12 dienos rodomas 8 Chicagos ar 
priemiesčių teatruose. 

TARNAUTOJAI NUPIRKO 
UNITED LĖKTUVUS 

Pilotų ir kitų tarnautojų 
grupė nupirko United lėktuvus, 
turinčius centrą Chicagoje už 
6.75 bilijono dol. Pilotai ir kiti 
tarnautojai sutiko dirbti kiek 
sumažintomis algomis. 

BONAI BE MOKESČIŲ 

Illinois valstija išleido 
vadinamus College Savings 
Bonds už kurių palūkanas ne
reikia mokėti nei federalinių, 
nei valstijos mokesčių. Tokių 
bonų išleista už 200 mil. dol. Jie 
išleisti norint padėti mokslus 
einantiems. 

NAUJAS CHICAGOS 
MOKYKLŲ VADOVAS 

Nauju Chicagos mokyklų 
superintendentu pakviestas 
Ted. Kimbrough, kuris buvo 
Kalifornijos Comptono, Los 
Angeles priemiesčio, mokyklų 
vadovu. Jam pasiūlyta algos 
175.000 dol. Jis turi 54 m. 
amžiaus. Pasirašoma sutartis 4 
metams. Tarnybos pradžia 1990 
m. sausio 1 d. 

BRAZILIJA 
KAZYS KARUŽA 

-• 
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Einu toliau per Amazonės džiungles ir vis dairausi 

tos pavojingos musės „C", bet niekur jos nematau. 
Diena saulėta ir labai tyli. Einant mišku, nematėme 
nei tos musės „C", nei malarijos baisaus uodo, nei jokio 
pavojingo gyvio. Tik girdėjome medžių viršūnėje 
švilpaujant ir giedant paukščius, bet ir tai retai. Taip 
pat nematėme tų gražiųjų spalvotų skraidančių ar 
tupinčių ant medžių šakų papūgų, kur dažnai tenka 
matyti per televiziją, kai rodo Amazonės upę, džiung
les. Taip einame geras būrys turistų ir niekur šių 
gražių paukščių nematyti. Vienas turistas užklausė 
vadovo, ar čia yra pavojingų gyvačių ir žvėrių šiame 
miške. Jis atsakė: 

— Čia nėra pavojinga keliauti žmogui. Ši vieta 
sausa ir didelė aukštuma. Nėra pavojingų žvėrių, bet 
yra įvairių pavojingų gyvačių, bet jos daugiau 
prisilaiko labai drėgnose vietose. Yra barškuolių 
gyvačių ir šioje vietoje, bet jos daugiau prisilaiko 

Vadovas sako turistams: Aleksandras, nuėjęs toliau ant rampos, luopt į vandenį 
— Dabar eisime į laivą, leisimės žemyn vingiuotu ir pasinėrė. Iškilo toliau jo balta, gražiai pražilusi, kaip 

ir labai pavojingu taku , saugokitės, kad sidabras galva ir plaukioja jis su tomis gražuolėmis 
neužkliūtumėte kojomis už medžių šaknų, nes galite studenčiukėmis, nors, rodos, jau yra prašokęs 70 metų 
susižaloti. amžiaus, bet senatvei nepasiduoda. Man taip pat norisi 

Einame žemyn, kaip kokie akrobatai, visi linksmai šoktį į vandenį, nes esu geras plaukikas ir plaukioti 
klega ir smagūs. Beeinant pastebėjau prie tako stovin- Amazonės įlankoje galėčiau, bet prisilaikau, nes mano 
tį aukšto raudono smėlio apvalų avilį, vieną, antrą ir širdis du kartus operuota, tai turiu saugotis. Bet seilę 
daugiau. Stabteliu ir žiūriu į tuos gražius bičių avilius, ryju n e s v ' is norisi šokti į tas ramias mėlynas bangeles. 
Jokios bitės apie juos nematyti, bet žemiau aviliuose Vadovas sušvilpė švilpuku ir pranešė, kurie turis-
piršto storumo skylutės, o ant tako laksto didelės rudos tai nesimaudo, galite sėstis į laivelius po 12 žmonių, 
ir juodos skruzdėlės, kurios siuva į visas puses. Jos tai valtininkas pairkluos jus laiveliu po šias dvi 
viena po kitos greitai bėga ir lenda į tas skyles. Tai 
— jų „namai". 

Palieku skruzdėles ir žygiuoju toliau vingiuotais, 
nelygiais ir pavojingais takais vis žemyn ir žemyn. 
Nusileidome visi arti vandens. Amazonės įlanka, 
padaryta rampa, ir lentų takai aptverti tvorele. Einame 
tuo taku. Matyti pastatytas ant rampos baravyko pa
vidalo apvalus namelis be sienų. Jis jungiasi taku 
padarytu iš storų lentų ir aptverta tvorele, kad būtų 
saugiau eiti. Einu ir aš. Takas linguoja. Mano part 
neris Aleksandras irgi jau žygiuoja, bet visuomet 
paskutinis. J is visur paskutinis. Jis tik su maudymosi 
kostiumu, kaip ir dalis turistų, o merginos studen-

sausumoje, kur yra daugiau smėlio, ir tūno po nukri- čiukės su bikini. Jie pasiruošę maudytis ir paplaukioti 
tusiais lapais. Bet einant reikia visuomet apsidairyti, laiveliais po gražią. Amazonės medžiais apaugusią 
kad neįkąstų, nors jų čia maža. Yra pavojingų vietų, 
bet tai kitose Amazonės vietose, kur yra daug liūnų 
ir neišeinamų džiunglių, retas žmogus ten keliauja Čia 
nesibijokite ir drąsiai galite eiti per šį mišką, nors 
vietomis ir labai drėgna. 

Taip einame visa virtinė toliau ir lyg aukštyn 
ir po geros valandos prieiname aukštą krantą — žiūriu 
žemyn pro storus medžius matyti toli pro šakas van
duo. Prie vienos rampos stovi krantinėje mūsų laivas. 

įlanką. 
Vanduo tyras, ramus ir gražiai melsvas, kaip 

saulėtos dienos dangus. Prieinu prie to baravyko for
mos namuko, kuris turi švendrinį statų stogą, o po juo 
įrengtas baras. Tuojau visi apspitę gėrė: vieni alų. an
tri įvairius minkštus gėrimus, o treti alkoholinius. Taip 
pasivaišinę nuo troškulio, dalis jaunesniųjų turistų 
šoko vienas po kito nuo rampos į vandenį, nardo ir 
plaukia. Žiūriu, įsidrąsino ir mano bendrakeleivis 

įlankas, nes turime dar visą valandą. Sėdu į valtį ir 
plaukiu su kitais. Tokių valčių plaukiojo 6. Visi 
patenkinti. Nuplaukęs tolokai į įlankos žiotis, apau
gusias žaliais lapuočiais medžiais, padariau keletą 
gražių nuotraukų. Bet vis pavydžiu tiems plaukikams, 
kurie patys plaukioja vandenyje jau daugiau valan
dos. Ir vėl prisimenu, kad, būdamas jaunas plaukio
jau Paežerių, Alvito ir Vištyčio ežeruose, mielojoje 
Šešupėje, Širvintoje, Šventosios upėje, Dubysoje, Zara
sų ežere, Baltijos jūroje. Neryje ir Nemune. Išlaikę 
egzaminus i Kauno aukštesniąją komercijos mokyklą, 
nuvykę su draugu alvitiečiu Jonu Ribkevičium ir alvi-
tiečiu Žukausku, metėmės skersai Nemuną. Tą kartą 
skendau.plaukdamas nuo Kauno pilies j „Slabotkelę", 
kur už gero kilometro šiaip taip išsigelbėjau ir 
išplaukiau į krantą, o mano partneriai nepakliuvo į 
Neries santaką, o tik aš vienas per neapsižiūrėjimą pa
tekau į pavojų, bet Dievo dėka išsigelbėjau. O dabar 
būdamas Amazonės žavinčioje įlankoje vis pavydžiu 
tam seniui baltaplaukiui Aleksandrui Didžiajam 
Boguslauskui, kad nardo vandenyje su tomis 
gražuolėmis. 

•Bus daugiau) 
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SUKAKTUVININKAS 
KUN. DR. 

KORNELIJUS BUČMYS 
P. P A L Y S 

Šių metų spalio 30 dieną kuni
gas, d a k t a r a s ir Brooklyne, 
N.Y., leidžiamo savai t raščio 
. .Darbininko" vyriausias redak
t o r i u s K o r n e l i j u s Bučmys . 
OFM, švenčia savo kunigystės 
40 metų sukakt į . 

Šią garbingą sukakt į buvo 
norėta i šk i lmingiau ir viešai 
paminėt i , be t kun. Kornelijus 
viešo minėjimo griežtai atsisa
kė. J i s šią re ikšmingą sukaktį 
pasi r inko a tšvęs t i privačiai, 
kukl ia i ir tyl iai . Nežiūrint to, 
man parūpo šią „tylą" kiek nors 
sudrumsti . N u t a r i a u kreiptis į 
k u n . Kornel i jų , su ke l ia i s 
užklausimais . Nors j is ir labai 
nenorėjo , ,gars int is" , bet, man 
nenusileidžiant , pagal iau j is 
sut iko į mano užk laus imus 
atsakyt i . 

— Kur ir kada gimėte ir 
k u r į s i g i jo t e p r a d ž i o s ir 
vidurinį i š s i lav inimą? 

— Gimiau Kretingoje 1927 m. 
balandžio 13 dieną. Pradžios 
mokyklos ne lankiau . Privačiai 
p a r u o š t a s . 1935 m. rudenį 
įstojau i Kretingos gimnaziją ir 
ją baigiau 1943 m. pavasarį. 
Nors okupacijų meta is klasių 
pavadinimai keitėsi, bet gim
nazijoje praleidau 8 metus. 

— Kada ir kurioje semi
narijoje pradėjote ir kur bai
gėte teologijos moks lus , kur 
ir kada b u v o t e į švent intas į 
kunigus? 

— 1943 m. rudenį įstojau į 
Telšių kunigų seminariją ir t en 
baigiau pirmą filosofijos kursą. 
1944 m. rudenį pas i t raukiau j 
Vokietiją ir ten 1944-45 mokslo 
metais Eichsttaeto seminarijoje 
b a l d a u an t rą filosofijos kursą. 
Karui pasibaigus buvau pasiųs
tas į Romą ir 1945-49 m. studija
vau teologiją Šv. Grigaliaus uni
versitete. Buvau įšvent intas 
kunigu 1949 m. spalio 30 dieną. 

— Turite ir daktaro laipsnį. 
Kur ir iš kokios mokslo šakos 
jį įsigijote? 

— Metus laiko po kunigystės 
šventimų Romos universi tete 
studijavau žurnalist iką ir filmų 
kritiką. 1950-53 mokslo metais 
studijavau bažnyt inę teisę La-
t e r a n o u n i v e r s i t e t e . Teisės 
studijas dar gil inau Romos S. 
Concilii kongregacijoje. Sacra 
Romaną Ro ta t r i b u n o l e ir 
Vat ikano diplomatinėje aka
demijoje. Bažnytines teisės dak
ta ro laipsnį gavau 1954 m. 
birželio 23 d. 

— Kada a t v y k o t e į Ameri
ką, kur apsistojote ir kur dar-
bavotės , iki t apote savait
rašč io „ D a r b i n i n k o " redak
torium? 

— I JAV a tvykau 1955 m. 
rugpjūčio 30 d. Ketverius metus 
su viršum dirbau lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijoj Los An
geles. CA. Po to kurį laiką dir
bau amerikiečių parapijose 
1961 m. sausio 30 dieną įstojau 
į l ietuvių pranciškonų pro
vinciją. Ketverius metus dirbau 
Toronto Prisikėlimo parapijoje, 
o nuo 1965 m. gruodžio 13 
dienos buvau paskir tas „Darbi
n inko" redaktor ium ir modera
torium. Teko bendradarbiauti ir 
kitoje lietuviškoje spaudoje: 
„Laiškai L ie tuv iams" , „Tėviš
kės Žiburiuose", rašant dau
giausia religiniais klausimais ir 
p a t e i k i a n t nau jaus ių filmų 
recenzijas. 

— Su kokia is s u n k u m a i s 
t e n k a susidurti beredaguo
jant „Darbininką"? 

— Nepatogu atsakyt i . 
— Ar J ū s ų redaguojamas 

savaitrašt is yra įsi leidžiamas 
j Lietuvą ir ar ji gal ima užsa-

Kun. dr . Kornelijus Bučmys, OFM 
— jubi l ia tas 

kyti giminėms, gyvenantiems 
Lietuvoje? 

— I okupuotą Lietuvą keletas 
, , D a r b i n i n k o " egzempliorių 
buvo prenumeruojama ir griežto 
režimo laikais, bet buvo lai
koma „Specfonduose". Dabar 
gal ima užsisakyti ir privačiai, 
tik oro paštu daug kainuoja per
s iunt imas, o paprastu paštu — 
žinios yra labai pasenusios. 

— Kokią pramatote išei
vi jos s p a u d o s ateitį? 

— Manau, kad didelio aliar
mo kelti dar nėra reikalo. 

— Su kokia nuotaika ir 
vi lt imi žvelgiate į dabar Lie
tuvoje vykstantį tautinį ju
dėj imą? 

— Mano žvilgsnis ir nuolaika 
labai šviesi. 

— E s a t e didelis muzikos, o 
y p a č operos mėgėjas. Kur šią 
„ s i l p n y b ę " įsigijote? 

— Nuo redagavimo sutaupy
tą laiką mielai praleidžiu kon
certų sa;?se ir New Yorko 
Metropolitan operos rūmuose. 
Tą įproti išvysčiau jau Romoje. 
Paprasta i , kai keliauju, tai 
atvykęs į naują miestą, tuojau 
ir klausiu: ar turi te čia operos 
teatrą? 

— Mėgstate keliauti. Pra
ėjusį pavasarį, berods, aplan
kėte Afriką. Ar žadate su 
savo kelionių įspūdžiais pasi
dalinti „Darbininke" ar kur 
nors kitur? 

— Įvairiom progom pasinau
doju galimybe pakeliauti. Esu 
a p l a n k ę s daugelį pasau l io 
kraštų ne tik Europoje, bet ir ar
timuose ir tolimuose Rytuose 
(Kiniją įskaitant), Australiją, 
Pietų Ameriką bent kelis kar
tus, o šį pavasarį buvau Pietų 
Afrikoje. Kelionių įspūdžiai 
bent man įdomūs, bet laik
raščiuose jų aprašinėti nesi
rengiu, nes yra aktualesnės me
džiagos, ypač apie įvykius Lie
tuvoje, o taip pat . .Darbininke" 
tenka talpinti straipsnius lietu
viškomis problemomis ir lie
tuviškų kolonijų gyvenimą at
spindinčius įvykius. 

— Š i a i s m e t a i s l i e tuv ių 
d ien ra š t i s išeivijoje „ D r a u 
gas " švenčia savo 80 metų su
kaktį . Gal ta proga r a s i t e 
žodį „ D r a u g u i " ir jo ska i ty 
to jams? 

— „Draugui", švenčiančiam 
80 metų sukaktį ir jo skaity
tojams l inkiu ge r i aus ios 
sėkmės. Oficialiai šį rimtą lietu
vių išeiviu dienraštį ..Darbi
ninkas" pasveikino savo ve
damuoju straipsniu 1989 m. 
rugpjūčio 4 d. Nr. 29. 

Kunigui, daktarui Kornelijui 
Bučmiui. OFM, dėkodamas už 
suteiktą pasikalbėjimą, savo ir 
„Draugo" skaitytojų vardu , 
jubiliatą sveikindamas, l inkiu 
gausių Aukščiausiojo malonių ir 
geros sveikatos bei ištvermės 
bes idarbuojant l i e tuv i škos 
spaudos baruose ii- nelengvame 
redaktoriaus darbe. 

RUDENĖJANT 
EDMUNDAS JAKAITIS 

Lapkritys. Šiurkštus vėjas 
negailestingai drasko nuo me
džių pageltusius, be gyvybės 
l a p u s . Pavasar į d a r buvę 
pumpurais , išbuvę visą vasarą 
žaliais, sodriais lapais, vėjo 
blaškomi draikosi po rudens 
orą. Vieni, vėjui nus i lpus , 
nukren ta netoli kamieno, kiti 
vėjo pagauti, vartydamiesi ore. 
n u s i l e i d ž i a į a t s i r a d u s i u s 
k l anus . Kartais sūkur ingas 
vėjas pagriebia sausuosius nuo 
žemės ir iškelia juos iki medžių 
viršūnių. Tačiau plikose šakose 
jie neranda prieglobsčio. Cia jie 
daugiau nepriklauso. J ų vieta 
yra an t žemės, kur priplakti 
r u d e n s lietaus, a t l iks savo 
paskirt į : patręšti žemę, kad pa
vasarį gamta vėl sužaliuotų ir 
medžiai apsidengtu naujais, veš
liais lapais. Ir taip kartojasi 
nesustabdomas gamtos ciklas. 

Ne kitoks yra žmogaus gyve
nimo ciklas. Žmogus gimsta, 
auga, bręsta ir pasenęs užbaigia 
savo amžių. Kada žmogaus 
p laukai pasidaro sidabriniai, 
sąnariai nebėra lankstūs, jude
siai sulėtėja, žmogus yra sulau
kęs savo rudens Jam yra pride
damas senolio vardas. 

Gimimus reguliuojant, prie
augl is nebeatsveria senosios 
kar tos . Gyventojų amžiaus ste
bėtojai teigia, kad 2020 metais 
sen imas (65 ir daugiau metu1 

sudarys 4 4 ^ visų Amerikos 
gyventojų. Užsiimantieji JAV 
senstančios kartos tyrinėjimais, 
t v i r t i n a , kad 2040 metais 
amer ik ieč io vyro gyvenimo 
vidurkis bus 87 metai, o moters 
92 metai. 

Gyventi ilgai — kiekvieno 
troškimas. Bet ar daug pa
galvoja, kaip jis tuos metus 
praleis . Užauginti, išmokslinti 

vaikai apleidžia tėvų namus. 
B e s i a r t i n a n t u ž t a r n a u t a m 
poilsiui, įsivaizduojama nerū
pestinga ateitis. Visai kitoj pa
dėty atsiranda tie, kurie susi-
proteja. kad atėjo laikas susi
rūpinti savo tėvais. Nors ir pa
tys yra, kaip tie vėjo pagauti 
nuo žemės lapai, pakilę pasireiš
kia bendruomenės veikloj, bet. 
slegiami metų naštos, savimi 
besirūpindami, patalpina gim
dytojus į senelių namus, kuriuos 
patys amerikiečiai vadina „san
dė l i a i s " . Cia, n e u ž t e n k a n t 
tinkamos priežiūros, pasekmės 
yra tragiškos. 

Senimas yra užsitarnavęs pa
garbos. P r a r a s t a s o r u m a s . 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvis vaikas verkia prie iš Sibiro parvežto giminės karsto. 

i d e n t i š k u m a s ir s a v i g a r b a 
daugelį paveikia slegiančiai. 
Menka priežiūra, t r ū k u m a s 
r e i k a l i n g i a u s i ų p a t o g u m ų , 
nepakankamas medicinos pa
tarnavimas, palikti savo valiai 
— tai ne:giamos tokių namų 
pusės. 

Nuo senu laikų vyresnioji kar
ta buvo gt-rbiama. Vyresnieji ži
nojo, kas yra moterystė, ka ip 
aug in t i va ikus , k a i p ves t i 
gyven im i. Š i a i s l a i k a i s 
jaučiama antipatija senajai kar
ta i . Jauniesiems senieji turė tų 
būti pavyzdys. Jeigu jaunimas 
s u p r a s t ų , k iek j i s ga l i 
pasimokyti iš varesniųjų, jo 
gyvenimas pagen i. Jeigu ir ne 
finansiškai, t a i bent dvasiškai. 

Jaunoji k a r t a yra atsiradusi 
keblioje padėtyje. Pr i s i ta ikant 
šios dienos gyvenimo reikala
vimams, šeimos yra išblaškytos 
po visą kraštą. Jaunieji susiradę* 
gerą darbą, a ts idur ia šimtus, 
neretai ir tūks tanč ius mylių 
nuo savo tėvų. Apsi lankymas 
k a r t a metuose a r t r u m p a s 
skambtelėjimas telefonu yra per 
r e t a s še imos s ą l y t i s . T ik 
tamprūs šeimos ryšiai yra dar
naus gyvenimo laidas. 

Yra susidariusi nuomonė, kad 
seni žmonės negaluoja, nepajė
gūs ką nors nuveikti , reikalingi 
nuolatinės priežiūros. Anaiptol, 
daugumas^ y ra pajėgūs save 
apžiūrėt; J i e gali savistoviai 
gyventi savo name. aktyviai 
dalyvauti viešame gyvenime. 

Jie sugeba mokytis ir išmokti. 
Neretas pradeda mokytis sve
timų kalbų, muzikos ar tapybos. 
Kitiems sudaro malonumą pa
dėti ligoninėse, bibliotekose ir 
panašiai . Svarbiausia, kad jie 
perduotų savo patyrimą jauna
jai generacijai. Nepamainomas 
dalykas yra mokytis iš tų, kurie 
ten buvo ir patys pergyveno. 

Susi tarus , kur tėvai gyvens, 
reikia juos paruošti naujam 
gyvenimui. Atsiradęs laisvas 
laikas atvers j iems naujus aki
račius. Naujos pažintys, sava
nor iška t a lka organizacijoj, 
bažnyčioj ir panašiai sustiprins 
gyvenimo prasmę. Praras tam 
pasi t ikėj imui savimi iškelti 
faktą, kad daug kompanijų nori 
keisti savo nusistatymą dėl 
priverstino pensininkų paliuo-
savimo. Jų i lgametė patirtis 
gali būti naudinga naujų ka^rų 
paruošimui. Tą kompanijos žino 
ir įvertina. 

Skai tymas ne vieną maloniai 
nuteikia . Gera knyga buvo ir 
l iks dvas ios p e n u . Savo 
apylinkės įvykių aprašymas 
gal i p r a t u r t i n t i l a ik rašč io 
tu r in į . Biografijos r a šymas 
a tneš dvigubą naudą: savo gy
venimo patirt ies perdavimas 
palikuonims yra naudingas lai
ko praleidimas. 

Be to, nuodugnus sveikatos 
patikrinimas, daktaro nurodyta 
dieta ir pritaikyta kūno mankš
ta užt ikrins produktingą gyve
nimo rudenį. 

REAL ESTATE 

B mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži-
ninga< patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BElL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

£lįg 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Turėdamas ilgų metų patyr imą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
k ime bei pardavime. Kreiptis t e l . 
7 6 7 - 0 6 0 0 arba 7 7 8 - 3 9 7 1 . 

Adresas 6 6 0 0 S. Pu lask i R d . 
One s top Real Esta te 

Gntuifc KMIECIK REALTORS 

OI 7922 s'Pulaski Rd 

4LA 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p ro fes i ona l i a i , sąž in inga i i r 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Ieškau pirkti 2-jų arba daugiau 
butų namą Midvvay aerodromo 
apyl. Skambinti prieš 10 v. ryto 
tel. 434-8235. 

Namai atviri apžiūrėjimui, 
sekmad., spalio 29 d. , 1 - 4 v. p.p. 

6751 W. 59 St. — 3 mieg. mūrinis nams 
25 metų senumo; gražus. įrengtas rūsys; 
2 auto garažas; daug įvairių priedų. Graži 
aplinka. Geras pirkinys už žemą kainą. 
Skambinkite dabar. 

3611 W. 61 P I . — visai naujas 3 mieg. ,,bi-
level": }*/* prausyklos; jaukus šeimos 
kamb.; puiki virtuvė, „ thermal" langai; 2 
auto. garažas; daug priedų. Puikus 
pirkinys, skubėkite! 

11040 S. Draks — 4 mieg. ,,Cape-Cod" 
didelis 40 pėdų sklypas; atremontuota vir
tuvė ir vonios kamb.; ištisas rūsys; gražus 
garažas, didelis kiemas vaikams žaisti; 
puikus namas; St. Christina parapija. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite te lefonu. Mūsų pardavėja i 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, ^es daugiau stengiamės 
Namo įvertinimui .-ambinkite skubiai — 
dabar. 

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

• • « < . 

St. Patarsburg Beach, FL parduodamas 
kondominiumas su vienu miegamuoju. 
Sąlygos palankios. Matosi jūra, pranciš
konų koplyčia, maisto krautuvė; netoli ..Ka
sa" , ant kampo autobusų sustojimo vieta. 
Vieneto kaina $40,500, išlaikymas $40 dol 
Tel 813-367-7827, J . I. Valauskal. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4V* kamb. moder
nus butas, pirmame aukšte su šiluma 
ir oro vėsinimu. Marquerte Pk. apyl. 
Suaugusiems. 

Tai. 361-5594 arba 476-2242 

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
3 6 1 - 5 9 5 0 6 3 6 - 6 1 5 9 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kadzla Ava. 
Chlcago, IL 60629 

Tai . 436-7878 

HELP VVANTED 

MEDICINOS PRAKTIKA — 
KARDIOLOGIJA 

Mūsų kardiologijos skyrius pietinėje mies
to dalyje ieško patyrusios reg. slaugės (RN) 
arba med. technikės. Be Įprastinių pareigų, 
šis darbas duos progą artimai bendradar
biauti su gydytojais darant kardiogramas ir 
padedant atlikti ..treadmill' tyrimus, o taip 
pat padės išvystyti draugiškus ryšius su pa
cientais. Mes siūlome 4 dienų darbo savaitę 
ir puikius . .benef i ts" . Reikalaujame: 
rekomendacijų ir 2 arba 3 metų patyrimo 
dirbant ..outpatient'" klinikoje. Mokėti lie
tuvių kalbą — pageidautina. Siųskite savo 
resume: Ma. B. Uaa, Cardtec Dtagnoais, 
6132 S. Kadzla, Chlcago, IL 60629. 

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 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — 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 

Noriu pirkti 
gerą vartotą pianiną. 
Skambinti po 6 v.v.. 

tel. 535-3629 

LITHUANIA MY HERITAGE 
Edite by Vladas Vijeikis 
Knyga anglų kalboje, pagrin

dinės žinios apie Lietuvą, 1300 
iliustracijų, 400 psl. Leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, 
gražiai išleista „Tėviškėlės" lei
dyklos Chicagoje, 1989 m. Spau
dos darbas ViVi Printing. Tai graži 
dovana įvairiomis progomis. Kaina 
su persiuntimu 22.75 dol. (Ilinojaus 
gyventojai dar prideda 1.60 valsti
jos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

„DRAUGAS" 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 60629 

Buvę Chicagos gyventojai žurn Jurgis ir Veronika Janušaičiai trejetą savaičių viešėjo Chicago 
je pas savo dukra ir žentą Skvirblius. Ta proga buvo susirinkę Seklyčioje visuomenininkai ir 
laikraštininkai su jais pabendrauti Nuotraukoje iš kairės sėdi. A. Juodvalkis, M Remienė, dr. 
L. Kriaučeliūnas, svečiai Veronika ir Jurgis Janusaičiai, B. Jasaitienė ir kun. J. Vaisnys; stovi: 
K Radvila, M Valiukėnas. Z. Juškevu lene. R. Kučienė. V. Mažeika, P. Vėbra, V. Mažeikienė. 
IK Andrašiūnas, M Marcinkienė, I Knaučeliūnienė. J. Žemaitis, E Valiukėnienė. O. Kremeris, 
V Momkus, T Blinstrubas. V. Kasniun.-i-ir J. Žygas. (Nėra Kremerienės ir V. Račkausko) 

Nuotr. V. Račkausko 

EUROPOS STANDARTO 
ELEKTRONINĖS SISTEMOS 

Mes specializuojamės tik PAL Secam 220V 50HZ 
VCR, radijai, kasetės, rekorderiai, video 
kameros ir kompiuteriai 

Patarimai veltui. Mes siunčiame į: JAV, Kanadą ir 
Sovietų Sąjungą. 
Kreiptis: 

RAIŠA Fine Jewelry 
28800 Gratlot Ave. Suite B-207 

Roseville, Ml 48066 
Tel. 313-773-2160 



A.A. TEISININKAS 
ALFONSAS NORKUS 

1910.VI.17 - 1989.X.16 

Ilgametis Midland Federal 
taupymo ir skolinimo bendrovės 
viceprezidentas, teisininkas Al
fonsas Norkus buvo gimęs 1910 
m. birželio 17 d. Medemrodės 
dv., Akmenės valsč., Mažeikių 
apskr. Pirmam pasauliniam 
karui prasidėjus, tėvas buvo 
mobilizuotas ir įjungtas į Rusi
jos caro kariuomenę, o motina 
Konstancija Gedgaudaitė-Nor-
kienė su septyniais mažame
čiais vaikais, kurių tarpe buvo 
ir penktus metus einąs Alfonsas 
(kiti du dar mažesni), pasitrau
kė į Rusiją ir apsistojo St. 
Petersburge, dabartiniame Le
ningrade. 

Norkų šeima laimingai pergy
veno karo metą, bolševikų revo
liuciją, badmetį ir, iš fronto 
sugrįžus tėvui, 1919 m. grįžo j 
atsikuriančią, karo nualintą 

Lietuvą ir apsigyveno Šiauliuo
se. 

Nelengvomis sąlygomis Nor
kų šeima įsikūrė ir užsidirbo 
pragyvenimą, vaikus leido į 
mokslą. A.a. Alfonsas Norkus 
1929 m. baigė Šiaulių gimnaziją 
ir gavęs darbą, įstojo į Vytauto 
D. universiteto teisių fakulte
tą. Dirbdamas ir studijuodamas 
baigė universitetą ir gavo teisės 
mokslų diplomą. Teisininko 
praktiką atliko ir pradėjo 
teisėjauti Kazlų Rūdos apy
linkės teisme, kur jį užklupo 
Raudonosios armijos invazija ir 
Lietuvos valstybės okupacija. 
Komunistinė valdžia iš teisėjo 
pareigų tuojau atleido, kaip 
jiems nepritariantį. 

Pirmąją bolševikų okupaciją 
praleido bedirbdamas statybos 
bendrovėje. Vokiečiams išstū-

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Lemont, I L 
KVIEČIAME 

APSILANKYTI 

Pranešėjo paskelbti žodžiai: 
„Jūratė ir Česlovas Norvaišos... 
„Pasadoblis". Tačiau po jų šokio 
aš ilgai neįstengiau nė pajudėti, 
taip stipriai jis mane sukrėtė. 
Ispaniški išdidumas ir aistra, 
gracija ir neįtikėtino tikslumo 
pasiekęs kiekvienas judesys — 
tai būtų tik labai šykštus jų 
pasirodymo įvertinimas. Po to 
aš stengiausi, kiek įstengdama, 
nepraleisti nė vieno Norvaišų 
koncerto, sekti jų sėkmės kelią 
spaudoje. 

Lietuvos krepšininkai ir 
balinių šokių meistrai turbūt 
sėkmingiausiai garsino mūsų 
šalį toli užjos ribų. Prieš Jūratę 
ir Česlovą Norvaišus mes ne
daug tegirdėjome apie mūsų 
šokėjų laimėjimus svetur. 
Dabar kasmet vis daugiau porų 
laimi prizines vietas ne tik 
savuose, bet ir tarptautiniuose 
konkursuose. Tarp jų nemaža 
Jūratės ir Česlovo mokinių. 

Lietuvos artistai Jūratė ir 
Česlovas Norvaišos vienuolika 
metų turėjo ne tik šalies, bet ir 
Sovietų Sąjungos balinių šokių 
Čempionų titulus, buvo daugelio 
garsių konkursų nugalėtojai. 
Jie užėmė pirmąją vietą Angli
joje vykusiame festivalyje 
„Clecton on sea", aštuntąją — 
Europos ir dešimtąją — pasaulio 
balinių šokių pirmenybėse. Jų 
meistriškumą turėjo progos 
įvertinti 16 užsienio valstybių 
žiūrovų. 

Jūratės ir Česlovo vadovauja
mas šokių kolektyvas „Sūku
rys" sėkmingai seka savo 
mokytojų pėdomis, laimėjęs 
pirmąsias vietas Vokietijoje, 
Čekoslovakijoje, Sovietų 
Sąjungoje. Kitais metais 
„Sūkurys" planuoja atvykti į 
Ameriką ir surengti koncertų 
čia gyvenantiems lietuviams. 

Šiuo metu Chicagoje sve
čiuojasi Jūratė ir Česlovas 
Norvaišai. Jie maloniai sutiko 
lapkričio 5 dieną atvykti į 
Lietuvių centrą Lemon-
te po šv. Mišių didžiojoje 
salėje parodyti trumpą prog
ramėlę. Svečių čia taip pat 
lauks mūsų šeimininkių lietu
viški pietūs. 

Kviečiame visus, kas mėgsta 
gražų šokį, gerą nuotaiką ir 
skanų valgį, apsilankyti pas 
mus. Atvykę — nesigailėsite. 

A. Ch. 

Kad dvasinė kultūra darys ir 
kažinkokią pažangą, o žmonių 
dvasia, kad ir kažin kaip plėsis, 
neprašoks krikščionybės aukš
tumo ir moralinės kultūros. 

J. P. Eckermann 

A. a. Alfonsas Norkus 

mus rusų armiją, Alfonsas Nor
kus buvo paskirtas Vilniaus 
miesto apylinkės teisėju, kur 
išbuvo, iki priartėjo raudonasis 
frontas. 1944 m. Alfonsas su 
daugeliu kitų lietuvių pabėgė
lių pasitraukė į Vokietiją ir 
Landshuto stovykloje išgyveno 
iki 1949 m. Prasidėjus emigraci
jai, pasiekė Ameriką ir įsikūrė 

Jūratė ir Česlovas Norvaišai 

Ateities akademinis savaitgalis 
1989.X.27-29 Jaunimo centre Chicagoje ir 

Ateitininkų namuose Lemonte 
Tema: Lietuvos kultūros vizija 

Šūkis: Ateiti regim tėvynės laiminga 

Penktadienis spalio 27 diena 
7:30 v.v. Jaunimo centro kavinėje — poezijos vakaras. 

Dalyvauja poetai Vainis Aleksa, Vaidotas Daunys ir 
Julius Keleras. 
Vakaro programai vadovauja Daiva Markelytė-Re-
pečkienė. 

Šeštadienis spalio 28 diena 
Programa vyksta Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje. 

9:30 v.r. Kava ir skanumynai. 
10:00 v.r. Kęstutis Skrupskelis — Pasaulėžiūros Vytauto 

Didžiojo universitete — marksizmas ir krikščiony
bė. Koreferuoja Dalia Kati I iūtė-Boydstun Diskusijas 
praveda Vida Kuprytė. 

12:00 Karšti pietūs. 
12:30 v. p.p Vaidotas Daunys — Lietuvos kultūros vizija. Kore

feruoja kun. Vytautas Bagdanavičius, MIC. Disku
sijas praveda Audra Kubiliūtė. 

2:30 v. p.p. Svarstybos apie Lietuvos kultūros ateitj. Vadovauja 
Kazys Almenas. Dalyvauja: Vaidotas Daunys, Vik
torija Skrupskelytė, Vytautas Skuodis, Bronius Vaš
kelis ir Vanda Zaborskaitė. 

7:00 v.v. „Ateities" žurnalo vakaras jaunimo centro didžio
joje salėje. 

Sekmadienis spalio 29 d . 
Programa vyksta Lemonte, Mišios — Lietuvių misi
jos bažnyčioje, Paroda ir-paskaitos — Ateitininkų 
namuose Archer Ave. 127th. 

11:00 v.r. §v. Mišios — koncelebruoja kun. Vytautas Bag
danavičius, MIC ir kun. Leonas Zaremba, SJ. 

1:00 v. p.p. Atidaroma keramikos ir tapybos paroda. Dalyvauja 
Marytė Caižutienė, Antanas ir Kostas Ulevičiai ir 
Loreta Vaškevičienė. 

1.30 v. p.p. Vanda Zaborskaitė — Vaižgantas ir Lietuvos atgi
mimas. Koreferuoja Kazys Bradūnas. Diskusijas 
praveda Gytis Liulevičius. 

3:30 v. p.p. Mirga Girniuvienė — Tolerancija Lietuvoje ir išei
vijoje. Koreferuoja Vytautas Kliorvs. Diskusijas pra
veda Marius Katilius-Boydstun. 

Chicagoje. Pradžioje dirbo įvai
rius darbus, bandė verslus, o 
pastaruosius 20 metų buvo 
Midland Federalinės taupymo ir 
skolinimo bendrovės direktorius 
ir vicepirmininkas. 

Studijuodamas priklausė LST 
Korp! Neo-Lithuania, bet į pla
tesnę visuomeninę veiklą nesi-
jungė , o tenkinosi teikdamas 
paramą. 

A.a. A. Norkus buvo ramaus 
ir nuoširdaus būdo, sąžiningas 
ir teisingas. Turėdamas šias 
žmogiškas dorybes^ buvo visų 
gerbiamas ir branginamas. Chi
cagoje sukūrė šeimą su Albina 
Malakauskaite ir išaugino 
dukrą Rūtą. 

A.a. Alfonsa,Norkų ištiko apo
pleksija ir mirė š.m. spalio 16 d. 
Christ ligoninėje Chicagoje. A.a. 
Alfonsas buvo pašarvotas Pet
kaus Marąuette koplyčioje, kur 
su velioniu atsisveikino Mid
land Federal b-vės direktorius, 
solistas Algirdas Brazis, pažy
mėjęs jo nuopelnus, steigiant 
Marąuette Parko skyrių, 
kuriame nuoširdų patarnavimą 
rado ir tebeturi apylinkės lietu
viai. 

A.a. Alfonsas Norkus po 
gedulingų pamaldų Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
palydėtas į amžino poilsio vietą 
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse. Paskutinį patarnavimą 
suteikė kun. Vito Mikolaitis, at
laikęs šv. Mišias ir palydėjęs į 

kapines. Mišių metu giedojo 
banko direktoriai, operų solistai 
— Algirdas Brazis ir Jonas Vaz-
nelis. 

Liūdėti liko žmona Albina, 
dukra Rūta Jasaitienė su vyru 
Algiu ir dukraite Žibute, o taip 
pat trys seserys — Ona, Leoka
dija ir Teodozija ir brolis 
Vytautas Lietuvoje. 

Ilsėkis ramybėje, taurusis 
lietuvi Alfonsai, iškentėjęs šios 
žemės kelionę ir patyręs daug 
skausmo. Tegu Viešpats atveria 
Tau, Alfonsai, dangaus karalys
tę ir suteikia amžiną ramybę. 

A. Juodva lk i s 

CHICAGOS BIUDŽETAS -
36 BIL. DOL. 

Meras Daley pasiūlė naują 
Chicagos miesto biudžetą, 
siekiantį 3 bilijonus 10 mil. dol. 
1990 metams. Numatyta pa
didinti mokesčius už telefoną ir 
kiek sumažinti nuosavybių 
mokesčius. 

NAKTINIS TEISMAS 

Chicagoje veiks teismas per 
naktį. Norima paskubinti užsi-
tęsiančias bylas dėl narkotikų. 
Daugelis jų yra užsigulėjusios, o 
kalėjimuose sunku sutalpinti 
areštuotus. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. spalio mėn. 26 d. 

A.tA. 
KONSTANCIJAI KRONIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą vaikams, 
anūkams bei giminėms ir kartu liūdime 

Pasaulio Lietuvių centras 

A.tA. 
ČESLOVUI VOLODKAI 

mirus, žmonai TERESEI, sūnums LIUDUI, ALGIUI, 
dukrai RŪTAI su šeimomis, broliui dr. JURGIUI i r 
žmonai REGINAI, seseriai GABRIELEI KORZO-
NIENEI ir svainiui EDMUNDUI bei visiems kitiems 
giminėms reiškiame gilią užuojautą. 

Garbrielė ir Albinas Dzirvonai 
Bronė ir Albertas Kremeriai 
Irena ir Eugenijus Slavinskai 
Elena ir Adolfas Švažai 
Emilija ir Liudas Valančiai 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės - XI. 2 d. 

Vėlinė* yra jautri ir gyva proga 
Atistoti tie* mirusiųjų pasauliu. 

Vėlinės yra didžioji rimties švente, kurioje katalikai organizuota malda 
nukrypsta į tuos, kurie, iš šio pasaulio atsiskyrę, nebegali sau padėti. 

Marijonų koplyčioje (prie ,,Draugo*'),pradedant Vėlinių dieną, per 8 
dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi miš
parai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus 
mirusiuosius-

Kviečiame visus įsijungti į Šias ypatingas pamaldas. Savo brangių 
mirusiųjų vardus siųskite; 

Marian Fathers. 9336 to . KS*ownt Ava., CMcago, M. t M t t 

Sia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas: 

Mano vardas ir pavarde 

Adresas 

Pridedu auką bertdr. šv Mišioms $ 

P A D Ė K A 
A.tA. 

KAZYS C. ŠILEIKIS 
Mirė po sunkios ligos 1989 m. rugsėjo 29 d. Palaidotas 2 

d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžią padėką 
reiškiame visiems artimiesiems, draugams ir pažįstamiems 
už dalyvavimą šermenyse, laidotuvėse. Dėkojame už gėles, 
aukas šv. Mišioms ir užuojautą pareiškusiems žodžiu ir raštu. 
Dėkojame karsto nešėjams, kurie atliko paskutinį patar
navimą mūsų Vyrui ir Tėveliui. Dėkojame parapijos klebonui 
kun. John A. Kuzinskui už maldas koplyčioje, šv. Mišių auką 
ir palydėjimą i Amžino Poilsio vietą. Dėkingi esame solistui 
J. Vazneliui už gražų giedojimą šv. Mišių metu. Dėkojame 
Marąuette Funeral Home direktoriams už rūpestingą 
patarnavimą. 

Dėkingi lieka liūdintys: žmona Elena, duktė Margarita 
ir žentas Vitas. 

A.tA. 
KONSTANCIJAI KRONIENEI 

mirus, liūdinčią Šeimą, gimines ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučia 

Irena ir Juozas Makštučiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 
• 

PETKUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th Av„ Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 

11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. — Tel. 430-5700 

Sally 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Donald M., Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAU-JA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČICOSE 
Tel. 652-5245 

*w* 
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x Dal ia Ka t i l i ū t ė -Boyds tun 
vra psichologijos profesorė Saint 
Xavier College Čhicagoje. J i yra 
K a u n o V y t a u t o Didžiojo 
universi teto tarybos narė. J i ko-
referuos Kęstučio Skrupskel io 
paska i ta i apie pasau lėž iū ras 
VDU Ateities akademin iam sa
vaitgalyje. Paskai ta įvyksta šeš
tadienį , spalio 27 d.. 10 v.r. 
Čiurl ionio galerijoje. 

x J a u n i m o c e n t r a s , kaip jau 
buvo rašy ta , įvair iems remon
t a m s ir page r in imams šiais 
m e t a i s išleido 26,000 dol. Gali
m a supras t i , kad tokią sumą iš 
ei l inių pajamų y r a sunku su
mokėti. Gal jau gavote Jaunimo 
cent ro i š s iun t inė tus laiškus su 
'aimėjimų bilietais. Jeigu gavo
te , tai prašom neišmesti , bet pa
s iųs t i čekį nors ir Čhicagoje ne
gyventumėte , kadangi Jaunimo 
cen t ras reprezentuoja visai iš
eivijai . K a s t i k a t v y k s t a į 
Chicagą. ta i j ame apsi lanko. 

x L ie tuv ių o p e r o s ba l i u j e 
svečius l inksmins „Zaros'*nuo-
t a i k i n g a s o r k e s t r a s . Šokių 
muz ika bus p r i t a iky ta ir jau
n i ems ir t iems, k u r i ų širdis dar 
j a u n a . Rezervacijų re ika la is 
p r a šome kre ip t i s i Vaclovą 
Momkų. Balius įvyks šešta
dienį, lapkričio 18 d. Jaun imo 
cent ro didžiojoje salėje. 

x P e t r a s S t e p o n a v i č i u s , 
Vi ln iaus J a u n i m o tea t ro akto
r i u s , kur i s sėkmingai gydosi 
Čhicagoje, rengia scenai V 
Mykola ič io -Put ino . ,Daktaro 
Gervydo" 4 veiksmų dramą. Šis 
kū r inys ant rą k a r t ą Čhicagoje 
b u s parodytas lapkričio 12 d. 
J aun imo centro didžiojoje salėje. 

x V i o l e t a F a b i o n o v i c h , 
A u d r o n ė T a m u l i e n ė , Vida 
Rimienė. Rugilė Šlapkauskienė 
ir Lakš tuonė Vėžienė demonst
ruos audimą spalio 28 ir 29 die
n o m i s B a l z e k o L i e t u v i ų 
ku l tū ros muziejuje Chicagos 
Lietuvių Tautodai lės inst i tuto 
r u o š i a m o j e . .Gyvojoje Tau
todai lėje" . 

x Šv. Še imos viloje lapkričio 
4 d., šeštadienį, r eng iamas ba-
za ras ir kepsnių išpardavimas. 
Šv. Šeimos vila y r a 123 gatvėj 
t a r p Bell ir VVill Cook Rd. 
Lemonte. Bazaras bus nuo 9 vai. 
ry to iki 4 vai. p .p . 

x N o r i n t i e m s p a d ė t i savo 
g iminėms Lietuvoje pinigais, 
duodame aukštą keit imo santy
kį. Pinigai pervedami 10 dienų 
bėgyje. Pr i imami užsakymai iš 
visur. Tai bus didelė pa rama 
j ū s ų giminėms. K r e i p t i s : tel . 
312-737-4123. 

tek) 

x L ie tuv ių F o n d u i vajaus 
proga aukojo: $1,000 „X". $250 
Antanas ir Birutė Vilučiai. $200 
J o n a s ir Angelė Jadvi rš ia i , po 
$100 Vytautas Apeikis. William 
Markalonis , Miškin is & Asso
ciates, Peter Navickas, kun. Vy
t a u t a s Pa lub inskas , Marcelė 
Ruda i t i enė (pakartot inai) . Lie
tuvių Fondas vis iems dėkoja ir 
prašo a u k a s s iųst i Fondo būs-
t inėn - 3001 W. 59th St., Chica-
go, IL 60629. 

tek) 

x V a l i o A t e i č i a i ! Šį šeš
tadienį, spalio 28 , 7 v.v. J C — 
„Ateities" žurnalo vakaras. Pro
gramoje — jaunimo kūrybos pre
mijos, nuotaikingos Dariaus Po-
likaičio grupės muzika ir dai
nos, vaišės ir šokia i . Vietas re
zervuoti 434-2243. 

tek) 

x J e i g u j ū s ų g i m i n ė s Lie 
tuvoje negali gau t i bilietų, 
ga l i t e u ž m o k ė t i per mūsų 
įstaigą. Kaina į abi puses 
(Maskva - Čikaga — Maskva) 
iki spalio 30 d. $1,226.00, o nuo 
l a p k r i č i o 1 d. $1 ,176 .00 . 
Informacija ir rezervacijos pas 
B i r u t e Z a l a t o r i e n ę , T r a v e l 
A d v i s e r s Fnc, 1515 N. Ha r l em 
#1 H), O a k P a r k , IL 60302. tel.: 
312-524-2244. 

fsk) 

x Ate inanč ios sava i t ė s t r e 
čiadienį yra Visų Šventųjų 
švente — privaloma visiems 
ka ta l ikams. Lapkričio 1 d. 
reikia išklausyti šv. Mišių. Pa 
rapijose bus pritaikytos valan
dos dirbantiems, kad visi galėtų 
išklausyti. Taip pat gal ima iš
klausyti šv. Mišias antradienio. 
spalio 31 d., vakare. 

x E k s k u r s i j a iš L i e t u v o s , 
atvykusi iš Madisono. W i s c . 
aplankė Chicagos lietuviškas įs
t a i g a s . Lankės i . . D r a u g o " 
redakcijoje, administracijoje ir 
spaustuvėje, vėliau nuvažiavo i 
Jaunimo centrą, apžiūrėjo Mar-
quette Parko įžymybes. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejų ir kt . 
Tą pačią dieną, spalio 25 d., 
išvyko atgal į Madison. 

x K a r d . J o s e p h B e r n a r d i n , 
Chicagos arkivyskupas, fili
piniečių pastoracijos koordina
vimui paskyrė Teresę Nuval . 
kuri bus pilno laiko direktorė ir 
dirbs t ik filipiniečių gerovei. 

x Y p a t i n g a s kauk ių b a l i u s 
bus ruošiamas šį sekmadien}. 
spalio 29 d.. Cicero Šv. An tano 
parapijos sporto salėje po 10:30 
vai. ry to Mišių. P r o g r a m ą 
ruošia J Narutienė. A. Bielskie
nė ir T. Bogutienė. Vaikučiai 
yra kviečiami atsinešti kaukes 
ir maišiukus saldainiams. Visus 
kviečia atsilankyti Vysk. M. 
Valančiaus ateit ininku kuopa. 

x Šeštojo Mokslo ir k ū r y 
bos s i m p o z i u m o l i tera tūros 
vakaras bus rengiamas lapkri
čio 24 d., penktadieni. J a u n i m o 
centro didžiojoje salėje. J a m e 
programą atliks poetas Bern. 
Brazdžionis. Bilietu rezervacijas 
tvarko Irena Kerelienė. 

x Alvudo pažmonyje Lietu
vio sodybo je ši sekmadieni 2 
v. p.p. dr. A. Statkevičius praneš 
apie 8000 gydytojų ps ichia t ru 
tarptautinį suvažiavimą Graiki
joje. Vilniaus operos solistas 
bosas-baritonas J. Jocys padai
nuos, palydint muzikui M. Mo-
tekaičiui. Dalyvauja kun . J . 
Juozevičius ir gail. ses. E. Per 
žinskienė. Kraujospūdžio mata
vimas. Amerika pirtyje video 
vaidinimas. Alvudo gėrybėmis 
pasivaišinimas. Visi laukiami , 
įėjimas laisvas. 

x V. P e t k a u s ir A. T e r l e c 
ko susit ikimas su Chicagos 
visuomene įvyks šį sekmadieni, 
spalio 29 d., 3 v. p.p. J a u n i m o 
centro didžiojoje salėje. Visi 
kviečiami. 

tek) 

x K a u k i ų b a l i u s P L A Y -
HOL'SE. šeštadienį, spalio 28 
d . 8 v.v.! Muzika, šokiai , o 
įdomiausios k a u k ė s b u s 
premijuojamos! 

tek) 
x V. Mykolaičio-Put ino 4 v. 

drama, kurią stato „Vaidilutės" 
teatras, atnaujintoje formoje 
bus suvaidinta lapkričio 12 d. 
Jaunimo centre. Bilietai g a u 
nami Vaznel ių p r e k y b o j e . 

(sk) 

x R o / e Kaz imie ras , g imęs 
Mažeikiu apskr . . V i e k š n i ų 
valsč.. Svirkončiu kaime. 190H 
m., iš Rygos miesto išvykęs į 
Čikaga. Vedė Amerikoje ir 
turėjo 6 dukteris. Jų ieško pus 

lio sūnus Rožė A n t a n a s s. 
Alberto, šiuo metu gyvenąs Lie
tuvoje, Kaune. Žeimenos g-ve 
80-1. tel . 72-51-64. 

teki 

x N A M A M S P I R K T I P A 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokejimais ir pri 
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings . 
2212 VVest Cermak Road — Tel. 
VI7-7747. 

(ski 

Washingtono. D.C, ateitininkai su svečiais. Iš kairės: Ginta Meiluvienė. Emilija Sakadolskienė, 
Viktoras Nakas, dr, P. Kaufmanas, dr. M. Pakštys. Darius Sužiedėlis, Saulius Galadauskas, Lie
tuvos atstovas Stasvs Lozoraitis, dr. A. Valiūnas, J. Laučka _T . _ . __ 

Nuotr. A. Pakštienės 

ČHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
BALETO S T U D I J A 

J A U N I M O C E N T R E 

Jaunučio Puodžiūno baleto 
studija, kuri Marąuette Parke 
veikė 22 metus, buvo priversta 
iš čia persikelti į mūsų Jaunimo 
centrą. 

Cia baleto pamokos prasidės 
lapkričio 1 dieną, trečiadienį. 
Šio persikėlimo proga balet
meis ter is J aunu t i s Puodžiū
n a s kviečia įsijungti ir nau

jus mokinius — mergaites ir ber
n iukus į baleto studijos klases. 
Studijoje veikia dvi klasės — 
pradedančiųjų klasė ir pažen
gusiųjų klasė. 

Trečiadieniais baleto pamokos 
vyks nuo 5:30 vai. popiet iki 
6:30 vai. vak. jauniesiems moki
n iams . Antrojoje klasėje — 
pažengus iems pamokos bus 
vykdomos nuo 6:30 vai. vak. iki 
8:00 vai. vak. 

Šeštadienio pamokos vyks 
įprasta tvarka, kaip ir buvusioje 
studijoje. Jauniesiems nuo 2 vai. 

x PLB p i rm. d r . V y t a u t a s 
i r d r . D a n u t ė Bie l iauskai Lie
tuvių centrui Lemonte atsiuntė 
tūks tan t inę , kad centrui būtų 
geriau, nes išsinuomuoja pa
t a l p a s „Pasau l io l i e t u v i o " 
redakcijai ir archyvui. Jie rašo, 
kad ateitis priklauso Lietuviu 
centrui. 

x Bron ius Po l ika i t i s , Chi 
cago. 111.. lietuviškų organiza
cijų da rbuo to j a s , E u g e n e 
Likander ir Birutė Lesevičius 
ta ip pat iš Chicagos. Kazimiera 
Kučinskas, Rochester, N.Y.. 
Anelė Nutautas. Woodhaven. 
N.Y., atsiuntė po 20 dol. aukų 
ir grąžino laimėjimų šakneles 
Labai dėkojame. 

x Rašy t . Nelė M a z a l a i t ė 
G a b i e n ė , Brooklyn, N.Y., Ant. 
Repšienė. Chicago. 111.. „Drau
go"' b e n d r a d a r b ė , O. De 
veikienė. Los Angeles, Cal.. 
G e n o v a i t ė N o r u s . Det ro i t , 
Mich.. A. Stankai t is , VVether-
field, Conn., grąžino laimėjimu 
šakneles ir kiekvienas paaukojo 
po 15 dol. Nuoširdus ačiū. 

x Rašyt . dr . Alf. Šešplau-
k i s , Chicago, 111., skulptorius 
Pet ras Vėbra, J. Juška . Frank 

<Krasauskis, Pranas Grumuldis-
V y t o D a m a s i u s , J u o z a s 
Gasperas. P. Gaurilius. Anna 
Palionis, L. Dainauskas, Kazys 
Pabedinskas, E. Vitkus, Alber 
t a s Adomėnas, visi iš Chicago. 
111., g raž indami laimėjimų 
šakneles, kiekvienas paaukojo 
po 12 dol. Visiems nuoširdus 
ačiū. 

x Ona G a d e i k i s , Chicago. 
111.. . .Draugo" rėmėja, grąžino 
laimėjimų šakneles, pridėjo 12 
dol. auką pareikšdama, kad 
daugiau negalinti aukoti, nes 
tur i daug savu bėdų. Kiekviena 
auka yra brangi, nuoširdžiai 
dėkojame už ją. ka r tu linkime 
pasveikti . 

popiet iki 3 vai. popiet, o 
pažengusiųjų klasei nuo 3 vai. 
popiet iki 4:30 vai. popiet. 

Puodžiūno baleto studijos 
šokėjai yra ne kartą atl ikę pro
g r a m a s įvair ių l i e tuv ių 
organizacijų renginiuose. Jo šo
kėjai dalyvavo kiekviename 
Lietuvių Operos spektaklyje, 
kur būdavo reikalingas baletas. 
Pats baletmeisteris ne kartą yra 
buvęs Operos pastatymų choreo
grafu. Baleto studija kasmet pa
vasarį surengia savo spektaklį, 
užbaigdama studijos metus. 

Šiuo metu dar ne vėlu įsijung
ti į studijos baleto klases, kad 
ateinantį pavasarį galėtų daly
vauti studijos metiniame spek
taklyje. Registruotis galima 
telefonu 778-7182 arba atvykus 
į Jaunimo centrą tuoj po litua
nistinių pamoKų šeštadieniais. 

v.r. 
L IETUVIŲ PASTANGOS 

T A R P AMERIKIEČIŲ 

Ne taip seniai amerikietis pro
fesorius George V. Strong pa
skelbė dienrašty ,.Washington 
Post" laišką, randantį pateisi
nimus slaptam Hitlerio-Stalino 
paktui, pasisakydamas už Pa
balt i jo vals tybių pa l ik imą 
Sovietų Sąjungoj. Į tuos skystus 
prof. Strongo raštus atsakė 
Vilniaus universiteto profeso
r ius rašytojas Linas A. Kučins
k a s , seimo n a r y s , dabar 
besilankąs New Haven, Conn. 
Prof. Kučinskas savo laiške, iš
spausd in tame , ,Washington 
Post" spalio 2 d. paneigia Stron
go tvirtinimą, kad Sovietų 
Sąjunga turi teisę perimti carų 
valdytus k raš tus , Pabal t i jo 
valstybės buvo nepriklausomos, 
Tautų Sąjungos narės, jų atsto
vai ir dabar JAV pripažįstami, 
Pabaltijo valstybių įjungimo 
teisėtumo JAV nepripažįsta. 
Prof. Kuč inskas a t k r e i p i a 
dėmesį į Strongo posakį, kad 
JAV be reikalo išmeta pinigus, 
leisdamos senatoriams Kasten 
ir Dole keliauti po Rytų Europą. 
Prof. Kučinskas, atmesdamas tą 
Strongo kaltinimą, pabrėžia, 
kad William and Mary kolegija. 

kurioje Strongas profesoriauja, 
be reikalo meto pinigus ir daro 
blogą patarnavimą studentams, 
laikydama tokį istorijos profe
sorių, kur is nežino istorijos. 

Jungtinio Pabaltiečio komi
teto atstovai buvo susi t ikę 
su JAV ambasadoriumi Mask
voje Jack Matlow ir pateikė jam 
informacijų apie Pabaltijo vals
tybes pr ieš a m b a s a d o r i u i 
grįžtant į tarnybos vietą Sov. 
Sąjungos sostinėje. Tame Pabal
tiečių komitete, kurį sudaro 
latvių, estų vadovybės nariai ir 
Am. L i e t . Ta ryba , labai 
sėkmingai dirba reikalų vedėja 
Ginta T. P a l u b i n s k a i t ė . 
Suvažiavime metiniam posė
džiui į Wash in toną Estų 
Tau t inės t a rybos p i r m . J. 
Simonson, JAV Latvių sąjungos 
prezidentas V. Pavlovskis ir 
ALT-bos pirm. Gr. Lazauskas 
pasiuntė prez. Bush bendrą 
raštą, kuriuo priminė apie nau
jus proveržius, siekiant laisvės 
ir prašė JAV prezidentą Bush 
ryž t inga i l a i k y t i s inkor
poravimo nepripažinimo poli
tikos ir paremti pabaltiečių pa
stangas susilaukti nepriklau
somybės. Minėtieji estų, latvių 
ir lietuvių išeivijos vadai taipgi 
pasiuntė padėkos raštą vicepre
zidentui Quayle, kad j is Evan 
ir Novak televizijos programo
je palankiai pasisakė už Pabalti
jo kraštų laisvę ir nepriklauso
mybę. 

J u o z . Pr . 

TAUTOS Š V E N T Ė S 
MINĖJIMAS SODYBOJE 

Rugsėjo 24 d. 2 vai. p.p. Alvu
do Liet. Sodyboje įvyko lietuvių 
Tautos šventės minėjimas. Jį 
atidarė pirmininkas dr. Jonas 
Adomavičius , t a r d a m a s 
pritaikytą žodį. Buvo sugiedota 
„Dievas mūsų prieglauda'.' ve
dant Adelei Latonienei. Kun. 
Juozas Juozevičius pravedė 
maldas už gyvus ir mirusius. 
Dr. A lg i rdas S t a tkev i č iu s 
kalbėjo apie lietuvių kančias 
Sibire. Tautos šventės proga 
kalbėjo Alvudo sekr. Antanas 
Kevėža ir paskaitė savo poezi

jos . Grožvyda Giedraitytė ir 
Adelė Latonienė duetu pa
dainavo Nemunėlis, Aš jauniau
s ia dukra ir kit. Grožvyda Gied
rai tytė pateikė savos kūrybos 
po rą įdomių s a t y r i n i ų 
pasakėčių. Viešnia iš Lietuvos 
Ona Statkevičienė (dr. A. Stat-
kevičiaus žmona) kalbėjo apie 
išgyvenimus okup. Lietuvoje ir 
įspūdžius atvykus Amerikon. 

Gail. seselė Elena Peržinskie-
nė plačiai aiškino apie choles
terolio mažinimą, kraujospūdžio 
n o r m a v i m ą ir p a r a l y ž i a u s 
vengimą. Ji visų vardu pareiškė 
dėkingumą Alvudo vadovui dr. 
Jonui Adomavičiui už didelius 
nuopelnus mūsų tautiečiams 
mediciniškoje pagalboje. 

Dr. J. Adomavičiaus aiškino ir 
atsakinėjo visais mediciniškais 
klausimais. 

Sibiro kankinys dr. A. Statke
vičius pasakojo, kad po Hit
lerio-Stalino suokalbio, įvyk
džius Lietuvos okupaciją, pasi
priešinimas vyko nuolatos iki 
karo pradžios, karo metu ir 
karui pasibaigus. J is sakė pasi
priešinimas vyko įvairiomis for
momis pačioje okupuotoje Lietu
voje ir tarptautinėje plotmėje... 
1978 metais buvo sukur ta Lie
tuvos Laisvės lyga. J i rašė įvai
r aus pobūdžio protestus Sovie
t ų Sąjungos vyriausybei, Jung
tinių Tautų organizacijai ir įvai
r ių kitų šalių vyriausybėms. 
Visų t ų raštų patvirt inimui 
buvo reikalingas antspaudas. 
Dr. A. Statkevičius pas vieną 
pogrindininką užsakė padaryti 
iš 10 litų monetos ir pritaikomų 
raidžių. 1979 metais saugumie
čiai darė kratą A. Statkevičiaus 
namuose ir tą antspaudą rado. 
Čia tojo „Lietuvos valstybinio 
s a u g u m o k o m i t e t e " t a s 
antspaudas išgulėjo beveik 10 
metų. Dabar minėta antspaudą 
ten saugumiečiai grąžino dr. A. 
Statkevičiaus žmonai. Ji atvežė 
į J. A. Valstybes. Prieš atiduo
dami antspaudą saugumiečiai 
atsispaudė visą eilę antspaudų. 

Po to buvo nemokamos vaišės 
visiems susirinkusiems Alvudo 
g ė r y b ė m i s p a s i v a i š i n i m a s , 
gamintas Anelės Kirvaitytės. 
Kugelis ir bulkutės dovana dr. 
J . Adomavičiaus. Obuoliai — 
dovana Alvudo ir duona — 
dovana Mečio Žeimio. Programa 
buvo užbaig ta d idž iu l i ame 
Alvudo ekrane video filmu Aly-
t a u s Dainavos a n s a m b l i o 
koncertu, užrašytu Aleksandro 
Plėnio. 

Salėje ir virtuvėje talkino Ele-
n a P e r ž i n s k i e n ė , J a d v y g a 
Ramanauskienė, J ane Bart
kienė ir Anelė Kirvaitytė. Sve
čius priiminėjo sekret. Antanas 
Kevėža ir fotografavo inž. 
Slabokas. 

Kore sp . 

KAPŲ SKLYPŲ 
SAVININKŲ 

SUSIRINKIMAS 

Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse turintieji savo šeimų ka
pus asmenys Čhicagoje yra susi
būrę į Kapų sklypų savininkų 
draugiją. Šios draugijos va
dovybė, kartu su Bendruomenės 
Pasauliečių komitetujau daug 
metų kapinėse prie Steigėjų pa-

IŠ ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Prof. dr. V y t a u t a s Bie
l i a u s k a s dalyvavo JAV Ka
talikų mokslo akademijos su
važiavime, kuris įvyko spalio 21 
d. Amerikos Katalikų universi
tete Washington, D.C. Ten 
akademikas V. Biel iauskas 
buvo išr inktas publikacijų ko
miteto vicepirmininku. 

— Prof. J u s t i n a s P ikūnas 
turėjo dvi akių operacijas: vieną 
rugsėjo 1 d., antrą spalio 18 d. 
Dabar gydosi namuose savo 
žmonos Reginos ir dukros 
Ramonos priežiūroje. J is reiškia 
gilią padėką artimiesiems ir 
draugams už maldas, aplanky
mus, linkėjimus ir gėles. 

minklo rengia iškilmingą miru
siųjų pagerbimą Kapų puošimo 
dieną gegužės pabaigoje ir 
Vėlinių minėjimą lapkričio pra
džioje. Š a u k i a m i n a r i ų i r 
kapinėmis susirūpinusios vi
suomenės sus i r inkimai , ku
riuose aptariami visiems rūpimi 
klausimai. Draugijos valdyba 
posėdžiuose su Chicagos diece
zijos k a t a l i k i š k ų k a p i n i ų 
administracija svarsto ir ieško 
sprendimų kapinėse iškylan
čioms problemoms. 

Metinis Kapų sklypų susirin
kimas įvyko praėjusi sekma
dienį, spalio 22 d., 2 vai. p.p. 
Gage Parko Fieldhouse patal
pose. Dalyvavo daugiau negu 50 
asmenų. Susirinkimą pradėjo ir 
jam vadovavo valdybos pirm. 
Stasys Valinskas. Metų laiko
tarpyje palaidoti Šv. Kazimiero 
kapinėse mirusieji buvo prisi
minti susikaupmo minute. 

P e r s k a i č i u s pe rnykšč io 
metinio susirinkimo protokolą, 
valdybos pirmininkas aptarė 
praėjusių metų veiklą. Iždo 
stovį pranešė iždininkė Paulina 
Snukis. Perskaitytas LB Chica
gos apygardos Revizijos komi
sijos nario Jul iaus Balučio pasi
rašytas iždo patikrinimo aktas. 
B e n d r u o m e n ė s Pasau l i eč ių 
komiteto pi rm. Algis Regis 
apžvelgė pastarųjų 20 metų 
bendrą ve ik l ą p a s t a n g o s e 
išlaikyti lietuviškus krikščio
n iškus laidojimo papročius. 
Pasigedo daugybės žmonių tose 
pastangose dalyvavusių, dabar 
jau besiilsinčių Šv. Kazimiero 
kap inėse . Žmonės i še ina 
amžinybėn, bet problemos ir įsi
pareigojimas lieka. Juos tęsti 
turi likusieji ir naujai draugijon 
įsijungiantieji. 

Visų susirinkusiųjų pritarimu 
buvo išrinkta draugijos valdyba 
1989-90 metams: Stasys Valins
kas — pirm., Lottie Giedraitienė 
— garbės pirm. Vera Valins
kienė — sekr., Paulina Shukis 
— ižd., O n a Mažionytė — 
valdybos narė . Padėkota ilga
metei sekretorei M. Jakut is / iė l 
ne sve ika to s iš tų pa re igų 
pasitraukusiai . 

Aptarus įvairius einamuosius 
reikalus ir numatytą posėdį su 
diecezijos kapinių vykdomuoju 
d i rek to r ium Massero, susi
r ink imas buvo ba ig t a s St . 
Va l insko p r a š y m u kv i e s t i 
visuomenę gausiai dalyvauti 
Vėlinių minėjime lapkričio 5 d. 
12 vai. vyksiančiame prie Stei
gėjų paminklo. Kaip jau daugelį 
metų, iškilmėse garbės sargy
boje d a l y v a u s un i formuot i 
šauliai ir šaulės, o religines 
apeigas a t l iks kun. Juozas 
Juozevičius. Visi kviečiami at
vykti minėjiman bendram, o 
vėliau individualiam mirusiųjų 
prisiminimui, jų kapų aplanky
mui. 
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