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Valstybės departamento 
pareiškimas Pabaltijo 

valstybių reikalu 
VVashingtonas. — Paskutiniu 

metu ne tik Pabaltijo žmonės 
kasdien seka žinias, kas vyksta 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, 
bet ir daugelis amerikiečių, jų 
tarpe ir JAV Kongreso nariai. 

Prieš tris mėnesius 121 JAV 
kongresmenas pasirašė prezi
den tu i G. Bushui laišką, 
kuriame jie ragino JAV prezi
dentą įgalioti Valstybės de
partamento sekretorių James 
Baker III peržvelgti iš naujo 
JAV politiką Pabaltijo nepri
klausomybės klausimu ir jį 
įrašyti į svarbiųjų reikalų 
sąrašą JAV užsienio politikoje. 

JAV Kongresui besiruošiant 
šių metų pirmajai sesijai, 
atstovas Don Ri t ter . kuris 
nusiuntė tą laišką prezidentui 
spalio mėnesį, dabar gavo atsa
kymą iš Valstybės depar
tamento. 

JAV Valstybės departamento 
vardu Janet G. Muilins, Sek
retoriaus asistentė įstatymų 
leidimo reikalams, pareiškia: 

„Ačiū už jūsų laišką prezi
dentui Bushui, gautą Ad Hoc 
Komiteto vardu Pabaltijo ir 
Ukrainos valstybių reikalu, 
kuriame jūs pareiškiate susi
rūpinimą JAV politika ryšium 
su Estija, Latvija ir Lietuva. 
Mes vertiname tą dėmesį ir 
rūpestį, kuris paskatino jus 
rašyti . Prezidentas paprašė 
Valstybės departamentą atsa
kyti. 

JAV ir pasaulis šiandien yra 
dramatinių ir istorinių įvykių 
Rytų Europoje liudininkais, ku
riuos prieš metus vargiai buvo 
galima įsivaizduoti. Šie įvykiai 
yra taip pat žymūs Pabaltijo 
tautų ateičiai. Turėdami tai 
galvoje, mes sustiprinome savo 
dėmesį regioniniais įvykiais ir 
padažninome savo susitikimus 
su Pabaltijo v iz i ta tor ia i s 
Washingtone, kad išgirstume jų 
pažiūra bei nuomones. Mes taip 
pat esame reguliariame kon
takte su Pabaltijo diplomatais, 
kurie reprezentuoja paskutines 

laisvas Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos vyriausybes. 

Pastebime, jog prezidentas 
diskutavo Pabaltijo valstybių 
klausimus su prezidentu Gorba
čiovu savo paskutiniame susiti
kime Maltoje. Sovietai supran
ta, jog bet koks jėgos panaudo
jimas Pabaltijo valstybėse būtų 
vėl r imtas smūgis visiems 
abiejų pusių ryšiams, ir jie 
pabrėžė, kad Sovietų vyriausybė 
neplanuoja naudoti jėgą. kad 
išspręstų tuos klausimus. 

Rytų Europos ir Jugoslavijos 
reikalų įstaiga, kuri veda Pa
baltijo r e ika lus , sus i t inka 
reguliariai su pabaltiečių — 
amerikiečių reprezentantais ir 
pasinaudoja jų rekomendacijo
mis. Bendradarbiaudami su 
kitomis agentūromis, mes tęsi
me Pabaltijo įvykių stropų 
sekimą ir atsargiai stebėsime 
demokratinių sąjūdžių progre
są. Mes esame ypatingai susido
mėję ateities galimybėmis turė
ti tampresnius ryšius su Pabal
tijo žmonėmis po suplanuotų 
rinkimų vasario ir kovo mėne
siais. 

Mes dėkojame jums už jūsų 
dėmesį ir JAV Pabaltijo poli
tikos rėmimą". 

Pasirašė: Janet G. Muilins, 
Assistant Secretary Legislative 
Affairs. 

Kongresmanas Don Ritter: ..Ką 
Hitleris ir Stalinas padarė. Gorbačio
vas tęsia". 

Už d a u g p a r t i n ę s i s t e m ą 
M a s k v a . — P i rmą ka r t ą susi

r inko Maskvoje 175 delegatai iš 
visos Sovietų Sąjungos ir pra-
vedę dviejų dienų pas i t a r imus 
įsteigė Demokra tų platformą. 
Ta i progresyviųjų komunis tu 
atstovai, kurie pasisakė veiksią, 
kad bū tų įvesta daugpar t inė 
politinė sistema. 

Jie nu ta rė , jog, jei būs imame 
pas i ta r ime Komunis tų partijos 
vadovybė nepri ims demokrat i
nių reformų, t a i j ie a t s i sk i rs ir 
įsteigs naują Socia ldemokratų 
partiją Sovietų Sąjungoje. Susi
rinkusieji delegatai pasisakė 
norį, k a d jų v a i k a i galė tų 
gyventi demokratijoje. O jei mes 
to nepadarysime, t a i j ie mums 
niekada neatleis, kalbėjo Vasili
ju s Šachnovskis. v ienas iš orga
nizatorių naujosios politinės 
grupės. Nekomunis t inės parti
jos pagal d a b a r t i n į Sovietų 
įs tatymą netur i t e i sės veikti. 
Nekreipdamos dėmesio tik Lie
tuva ir Latvija su laužė tą tabu. 
Abi šios respublikos leido veik
ti daugpart inei s i s temai . 

P r i e š p a s k i r t u s d e p u t a t u s 
AP žinių a g e n t ū r a pr imena. 

jog Gorbačiovas, išvažiuodamas 
iš Lietuvos, pasakė, kad nebūtų 
jokios tragedijos, jei i r visoje 
Sovietų Sąjungoje veiktų daug
pa r t inė s i s tema. Šio suvažia
vimo delegatai nutarė reikalau
ti r ad ika l ių reformų partijoje. 
Suvaž iav imas išrinko 56 asme
nų koordinacinę komisiją, į 
kur ią įėjo žinomieji Boris Jel t -
s inas ir J u r i s Afanasejevas. J i e 
abu pr ik lauso ir Tarpregioninei 
depu ta tų grupei , ku r i a i pr i
k lausė ir mi ręs A. Sacharovas . 
Sovietų Komunis tų part i ja su
s i r i n k s s a v o sesi jai s p a l i o 
mėnesį. 

Delegatai pasisakė pr ieš sky
r i m ą d e p u t a t ų iš p a r t i j o s 
v i ršūnių J i e reikalauja, k a d 
visi d e p u t a t a i bū tų žmonių 
renkami . Demokratu platforma 
n u t a r ė d i rbt i , kad bū tų panai
k in t a konst i tucinė partijos vy
resn i škumo teisė valdyti ir t a 
teisė sugrąž in ta žmonėms, k a d 
būtų įvesta verslo ekonomija 
vietoje C e n t r o p l a n u o j a m o s 
ekonomijos, su te ik ta pr iva t i 
žemės nuosavybė ir įvestos de
m o k r a t i n ė s socialistinės ver
tybės . 

Bushas ir Quayie pasiruošė antriesiems metams. Vice* identas 
sveikina prezidentą Washingtono Konstitucijos salėje, kur p Bushas 
pasakė kalba susirinkusiems vyriausybes pareigūnams bei ta i u tojams 
jo pirmųjų prezidentavimo metų proga. 

Mongolija protestuoja prieš 
komunistus 

„Mcngo'.ai, ant arklių!" V 

Ulan Bator , Mongolija.-Sek-
madienį gal penki tūkstančiai 
mongolų demonstravo gatvėse, 
nešdami plakatus ir reikalau
dami demokratinių reformų ir 
suvaržymu Komunistų partijai. 

Diplomatai praneša, jog tai 
buvojau ketvirtoji demonstraci
ja šešių savaičių laikotarpyje. 
Demonstracijos praėjo taikiai, 
nebuvo jokių išsišokimų. Polici
ja nesipriešino, nors praėjusia 
savaitę vyriausybė paskelbė, 
kad demonst rac i jos drau
džiamos. Mongolijoje yra suor
ganizuota Mongolijos Demokra
tų sąjunga. Jos vadovas San 
Jasuren Zorig kalbėjo, jog 
„senoji vadovybė prarado savo 
galią vadovauti visuomenei ir 
nebeturi pasit ikėjimo"' . Ši 
sąjunga buvo įsteigta prieš 
mėnesį ir jau turi 60,000 nariu 
ir pasisako už daugpartinę 
sistemą, reikalauja ekonominio 
savarankiškumo. Ji taip pat rei
kalauja , kad bū tų nauji 
rinkimai i Mongolijos parla
mentą ir kad sostinėje esantys 
du d i k t a t o r i a u s Sta l ino 
paminklai būtų nuversti. Tie 
reikalavimai buvo pareikšti jau 
prieš dvi savaites. Ir praėjusią 
savaitę Komunistų vyriausybė 
vieną Stalino paminklą jau nu
griovė. 

Vyr i ausybė atlaidi 
Užsienio diplomatai sako, jog 

sent imentai demokrat iniam 
judėj imui kasd ien didėja, 
nežiūrint Mongolijos izoliacines 
padėties centrinėje Azijoje, ir tai 
esą Gorbačiovo liberalėjančios 
politikos išdava. Sekmadienį 
d e m o n s t r a n t a i re ika lavo 
panaikinti Komunistų partijos tikėjimui, 
nariams privilegijas ir kad būtų 
vykdoma perestorika ir glasnost 
politika. Mongolija buvo įjungta 
1921 m. į komunistų aplinką. 
Būdama tarp Kinijos ir Soviet ų 
Sąjungos, ji buvo beveik nepri 
einama Vakarų pasauliui. įdo
mu esą. kaip sako diplomatai, 
kad komunistinė vyriausybė i 
naują susidariusį demokratinį 
sąjūdį žiūri atlaidžiai. 

Tik 2 milijonai 
Demonstrat ijų organizatoriai 

ka lbėdami reikalavo, kad 
dabar t inė vyriausybė pasi
t r auk tų . Sovietų „Tassas" 
paskelbė, jog Komunistų, parti
j a Mongolijoje jau n u t a r ė 
panaikinti bent pusę privilegijų 
savo nariams. Kurių esama 
91.000. Demokrai mio sąjūdžio 
vadas P Vlankau -akė jog „poli
cija negali mūs : šaudyti, nes 
mūsų yra nedaup, tik 2 mili
jonai, ir čia ne K ruja ". 

Ir ten demokra i is judėjimas 
yTa studentu % iovaujamas. 
Minėtasis Zorig ra politinių 
mokslu lektorius r jam dar tik 
28 metai. Kadant temperatūra 
buvo 13 laipsniu ėmiau nulio, 
tai demonstracij. 'ęsėsi t ik 57 
minutes. Daueel:- iš apylinkių 
į miestą atjojo rkliais, kaip 
ir tada. kai kovo-' pasižymėjo 
jų a in i s Džinj. s C h a n a s . 
Pažymėtina, kad ų vadai jau 
yra mokslus b; gę Sovietų 
Sąjungoje. Kai So etai perrašė 
jų istoriją, tai ju ?rojų Chaną 
pavadino „kraųj< ištroškusiu 
smogiku". ..Iki ši< mes leidome 
Sovietams viską iryti. Dabar 
mes turime savo - oniu menta
litetą pakeisti", r- ė susirinku
siems jų vadas rigas. Savo 
kalbą jis bai^ garsiuoju 
mongolų šūkiu: . ongolai. ant 
arklių!", tai reišk i į kovą. tik 
ši karta už dem< ratiją. ..Ko
munizmas yra i- x>rtuotas iš 
Maskvos ir prieš rauja mūsų 
galvojimui". Jan ia pritarė ir 
Budistų Lama. įsakydamas 
mongolams, kac iemokratija 
atneš laisvę ir ų budizmo 

— Suchumyi 
Liaudies Forum 
kimų į Gruzijos • 
ta rybą boik<>; 

Forumas kviečia 
jos žmones ned; 
muose, nes, jo nu 
jos Aukščiausioj-
neišspręs Ah~ha/ 
somybės kiausin 

Abchazijos 
skelbia rin-
įkščiausiąją 

Liaudies 
sus Abchazi-
vauti rinki 
none, Gruzi 
ryba niekad 
'« nepriklau-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sovietų Są jungos įsa
kymu kareivių dalinys suėmė 
Azerbaidžano Liaudies Fronto 
vadus. įsiveržė į jų įstaigą ir 
išmetė ten buvusius raštus bei 
spaudą. 

— Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumo 
komisija, neseniai patikrinusi 
piliečių iniciatyvinės grupės 
pakartotinai surinktus parašus, 
specialiu dokumentu jau patvir
tino teisėtais daugiau ka ip 
300,000 parašų. Manoma, kad 
bus paskelbtas referendumas," 
kuriuo žmonės galės pareikšti 
savo nuomonę dėl TSRS gink
luotųjų pajėgų k a r i š k i ų 
dalyvavimo rinkimuose į Lie
tuvos Aukščiausiąją tarybą. 

— Švedija 1946 m. sausio 25 
d. išdavė Latvijos ir Estijos ka
reivius Sovietų Sąjungai. 

— Rytų Vokiet i jos komunis
tų partija iš savo narių pašalino 
buvusį vadą Egon Krenz ir dar 
13 buvusių Politbiuro partijos 
pareigūnų, nežiūrint, kad Krenz 
pradėjo istorinį žygį panaikinti 
Berlyno sienai. 

— D r e s d e n o miesto burmis
tras Wolfgang Berghofer išstojo 
iš partijos ir pareikalavo, kad 
Komunistų partijai būtų atim
ta p i rmumo te i sė . P r i e jo 
pasiūlymo prisidėjo ir kiti 39 
aukštieji partijos komunistai. 

— „ W a s h i n g t o n P o s t " laik
raštis praneša, jog prez. Bushas, 
kad padėtų Prahos vyriausybei, 
nutarė panaik in t i prekybos 
suvaržymus Čekoslovakijai. 

— Maskvoje Užsienio reikalų 
ministeris E. Shevardnadze pa
sakė, jog Sovietų Sąjunga 
greitai a t š a u k s visas savo 
karines pajėgas iš nesovietinės 
Azijos ir nori, kad ir JAV 
„atitaisytų savo politiką tame 
regione". 

— J A V alyvos produkcija 
praėjusiais metais sumažėjo 
maždaug 500,000 s ta t in ių . 
Tokio sumažėjimo nebuvo per 
26 metus. 

— NASA parinko naujus 23 
astronautus, įskaitant ir aviaci
jos majore Eileen Collins, kuri 
bus pirmoji moteris erdvėlaivio 
pilotė 

— Rygoje t ikėdami , kad 
persiorientavusios Lietuvos 
komunistų partijos pavyzdys 
teigiamai paveiks Latvijos KP, 
Latvijos Liaudies fronto atstovai 
platina Respublikoje L K P XX 
suvažiavimo dokumentus. 

— Kišiniove Liaudies Fronto 
laikraščio ..Atgimimas" leidi
mas nutrūko. Po trečio numerio 
laikraštis uždarytas, motyvuo
jant instrukcijų pažeidimu bei 
popieriaus s t y g i u m . Prieš 
Moldavijos interfrontą panašios 
sankcijos netaikomos. 

— Krymo valdžios organai, 
motyvuodami tuo, kad Krymo 
Liaudies Frontas nėra oficialiai 
įteisinta organizacija, atsisako 
įregistruoti jo atstovų kandi
datūras rinkimuose į vietines ir 
Aukščiausiąją tarybas. Opozici
nių judėjimu kandidatai baloti-
ruojasi gyvenamosiose vietose 
arba vienintelės Kryme oficia
liai įregistruotos „Taraso Šev
čenkos uk ra in i eč ių kalbos 
mylėtojų" draugijos vardu. 

— Kaspijos jūros Lenkorano 
uostamiestyje Azerbaidžano 
sukilėliai užblokavo miesto 
valdžios į s t a i g a s , i šva ikė 
vyriausybės tarybą ir užėmė 
radijo stotį 

Pirmieji prezidento 
Busho metai 

Sofistikuotas pragmatizmas 
W a s h i n g t o n a s . — J a u metai 

ka ip George Bushas yra JAV 
prezidentu. Kaip čia priimta, 
gyventojų apklausinėjimų biu
rai susumuoja nuomones apie 
naujojo prezidento darbus. 

Dažnai prezidentai pirmais 
metais įteikia savo norimus svar 
b iaus ius pravesti į s t a tymui 
Kongresui, kol dar nėra praė$8 
visuomenės palankumas prezi
dentui . Bet prez. Bushas nesku
bėjo daryti tai . jis ir užsienio 
politikos klausimuose nedarė di
delių sprendimų, norėdamas 
pirmiau susipažinti su esama 
situacija pasaulyje ir pažinti tos 
politikos vairuotojus. 

B u s h a s k a i p T r u m a n a s 
Šia proga spauda prisimena 

prez . Reaganą. k u r i s savo 
pavyzdžiu turėjo prez. Frank 
liną Rooseveltą. Reaganas buvo 
st iprus prezidentas, pakeitęs 
vyriausybės kryptį. Bushą esą 
ga l ima palygint i su Harry 
Trumanu, bandant sekti Roose-
velto nauja programa. Daugelio 
manymų,Bushas gerai ėjo savo 
pareigas. Kai Reaganas perėmė 
prezidentūrą, krašto ekonomija 
buvo pašlijusi, bet jis ją pakėlė 
į tokį lygį, kad ir prez. Bushas 
t u o naudojasi — ji nerodo blo 
gėjimo ženklų ir t a ekonomine 
politika yra tęsiama, kuri turi 
įtakos ir visame pasaulyje, sako 
F . Tūlis, Texas universiteto 
politinės ekonomijos profeso
r ius . 

Bet p r i t a r i m a s didel is 
Kongresas daug kartu baisa 

vo už prezidento pasiūlytus 
įs tatymus, daug daugiau, negu 
ki tų prezidentų pirmųjų metu 
siūlymuose. Bet prez. Bushas 
neįteikė didelių programų ir 
žmonės to nereiklavo. Nors 
užsienio politikoje Bushas dar 
neišvystė savo programos, bet 
j i s buvo l a n k s t u s besikei
č iančioje s i tuaci jo je . J i s 
priėmė daugel Reagano pažiū
r u įvairiais klausimais. Tačiau 
j is laimėjo visus skeptikus — 
gyventojai net 8 1 ^ pasisakė už 
jo darbus. Bushui didelis pri
tar imas susidaro iš jo „status 
quo prezidentavimo", pastebi 
politinių mokslų analizatorius 
Everett Ladd. 

Daug iau l a iko užsieniui 
Tačiau Bushas daugiau skyrė 

laiko užsienio reikalams, negu 
bet koks kitas buvęs preziden 
tas savo pirmaisiais metais. 

Nauji pabėgėliai 
Maskva . - Sausio 17 d. apie 

600 armėnu su lozungais „Gėda 
Gorbačiovui!"'. „Armėnu mirtys 
Baku - TSRS vadovų kaltė!" 
nuo Armėni jos a t s tovybės 
Maskvoje pa t raukė prie TSKP 
p a s t a t o Senojoje a ikš tė je . 
Armėnai blokavo visus jos 
išėjimus. Jie ruošiasi tęsti 
blokadą,kol nebus išspręstas et-
ninio konfl ikto t a rp Azer 
baidžano ir Armėnijos klausi 
mas Armėn i jos Min i s t ru 
Tarybos a t s tovas Maskvoje 
Eduardas Aikazianas pasate , 
kad 220 tūkstančių armėnu 
pabėgėlių iš Azerbaidžano ap 
sistojo Armėnijoje. 100 tūkstan 
čių kitose respublikose, 8 tūks 
tančiai Maskvoje. 

Pranešama, kad jis laimėjo 
užsienio politikų pasitikėjimą 
už sugebėjimą orientuotis ir 
pragmatizmą. Bet jo sofistikuoti 
ėjimai susilaukė ir kritikos: 
ypač Kongreas kritikuoja ryšius 
su komunistine Kinija, kuri 
įvykdė viešas studentų žudynes, 
kurie kovojo už demokratiją. 
Praėjusį ruden) Bushas droviai 
ir skeptiškai pasisakė Sov>etų 
reformų klausimu, bet susitiko 
su Gorbačiovu Maltoje. Jis buvo 
kritikuojamas už tai. kad nepa
dėjo Panamos sukilėliams, kai 
jie norėjo nuversti Noriegos 
režimą, bet vėliau įsake invaziją 
l Panamą. Čia ir esąs jo prag
m a t i z m a s , aiškina Robert 
Hunter, Tarptautinių strategi
jos studijų centro vadovas. 
Bushas paneigė Reagano pozici
ją Contrų reikalu — Contras 
buvo padaryti nebeaktyviais ko
voje už Nikaragvos išsilaisvi
nimą iš marksistinio sandinistų 
režimo. 

Dr. Tūlis betgi pažymi, kad 
Bushui t rūksta „žvilgsnio į 
ateitį"' arba jis to negali žodžiais 
išreikšti. Tuo atveju jis esąs 
panašus į prez. Eisenhowerį — 
negausi iš jo didelių idėjų. 
Tačiau valstybių pol i t ikai 
mėgsta jo paprastumą, kaip ir 
Kongreso nariai. Tenka laukti, 
kad prezidento Busho vadovavi
mas ateityje hus daug efek
tyvesnis. 

Laukia tamsi ateitis 
Vi ln ius . — Sausio 10 d. 

Lietuvos Mokslų Akademijos 
salėje įvyko mokslininkų ir kū-
rybin ių sąjungų a t s tovų 
susitikimas su TSKP Centrinės 
revizijos komisijos nariu, teatro 
veikėjų sąjungos valdybos pir
mininku, TSRS liaudies depu
tatu Michailu Uljanovu, aka 
demiku. TSRS Mokslų Akade
mijos viceprezidentu. TSRS 
liaudies deputatu Jevgenijum 
Velichovu ir Tautybių tarybos 
pirmininko pavaduotoju, TSRS 
liaudies deputatu, rašytoju 
Borisu Oleiniku. 

Susitikimą pradėjo Lietuvos 
Mokslų Akademijos prezidentas 
J Požėla. Svečiai pastebėjo, kad 
Lietuvoje labai stiprus nepri 
klausomybės siekimas Tačiau 
ne visi supranta, kad reikia atsi 
žvelgti ir į bendrą padėtį, kad 
reikia pirmiausia pabandyti 
išpainioti mūsų ryšius, o ne juos 
nukirsti. 

Kalbėta apie LKP ir LKP 
(TSKP platformos pagrindu) 
siekius Buvo pasakyta, kad 
reikalingos jvairios nuomonės. 
Taip pat pastebėta kad jeigu 
TSKP nesikeis, jos laukia bloga 
ateitis. Svečiai atsakė į gausius 
susirinkusiųjų klausimus. Baig 
damas susit ikimą. Borisas 
Oleinikas palinkėjo visiems Lie
tuvos žmonėms stiprybes, vys 
tant pertvarką 

KALENDORIUS 

S a u s i o 25 d.: Anani jas . 
Agap**, Viltenis, Žiede. 

Saus io 26 d.: Polikarpas, 
Paule. Eigile. Justas, Rimantas. 

O R A S CHICAGOJE 

Saule teka 7:10, leidžiasi 4:56 
Temperatūra dieną 39L, nak 

ti 30 I. 
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Po trijų Lietuvo6 menininku koncerto Detroite. Iš k. — pianistas Robertas Bekio-
IUS. Vilniaus Jaunimo teatro aktorius Algirdas Grašys, Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos klebonas kun. Viktoras Krisčiūnevičius, Lietuvių fondo įgaliotinis 
Detroite Vyt. Petrulis ir solistas Vaclovas Daunoras. 

Nuotr. J . Urbono 

KONCERTAS IR BALIUS 

Vasario trečią dieną Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos 
Kultūros centre įvyks Detroito 
lietuvių sporto klubo „Kovo" 
rengiamas koncertas ir balius. 
Programą at l iks , ,Oktavos" 
grupė, iš Lietuvos. Vadovas 
Mindaugas Tamošiūnas, solistai 
Žilvinas Bubelis ir Liu tauras 
Čeprackas. Kar tu programą 
atliks Lietuvos Miss Gracija 
Erika Meškauskaitė, meninės 
gimnastikos pasaulio čempionė. 
„Oktava" jau labai sėkmingai 
koncertavo keliuose lietuvių tel
kiniuose, New Yorke šokiams 
grojo iki ankstyvo ryto; šokiams 
groti sutiko ir Detroite. Pro
grama pradedama 6:30 vai . 
vaka re su „Kovo" veik los 
parodos at idarymu ir koktei
liais. Stalus rezervuoti pas 
M a r y t ę P e t r u l i e n ę , t e l . 
525-0294. J a u daug asmenų 
stalus užsisakė, tačiau mūsų 
salė didelė, vietų norintiems 
užteks. Kaina . į ska i t an t ir 
pietus, yra 25 dol. asmeniui, o 
pensininkams ir jaunimui po 20 
dol. Būtų gera. kad ir j aun imas 
iš anksto stalus sau rezervuotų, 
juk šis balius pagrindiniai dėl jų 
ruošiamas. 

Šįmet sueina 40 metų, kai 
Detroi te įs is te igė D.L.S.K. 
„Kovas", kuriam priklauso 250 
detroi t ieč ių . Nors n e m a ž a i 
jaunimo yra pakėlę sparnus ir 
išskridę ki tur gyventi, tačiau 
tikimasi, kad ir jie į šį balių 
atvažiuos ir kar tu su draugais 
ma lon i a i p r a l e i s v a k a r ą 
Koncertan ir sukaktuvin iam 
baliui kviečiami visi Detroito ir 
Windsoro apylinkių lietuviai. 
Jū s daugelį metų rėmėte klubo 
veiklą, sekėte mūsų sportines 
sėkmes ir nesėkmes, lankėte 
įvairias rungtynes, kar ta i s ir į 
ki tus miestus lydėjote. Tikimės, 
kad atvyksite į balių ir visi kar 
tu pasidžiaugsime sukakt imi . 
Taip pat esame t ikri , jog ir 
. .Oktava" Jūsų neapvils. 

L.R. 

Nors 40 mylių greičio vėjas 
plėšė plakatus, purtė vėliavas, 
demosntracija tęsėsi maždaug 
40 minučių. Pabaigoje DLOC 
pirmininkas adv. K. Miškinis 
pasakė atit inkamą kalbą ir 
pristatė du JAV senatoriaus D. 
Riegle asistentus. Jo asistentas 
tautybių reikalams G. Papazian 
perskaitė senatoriaus Valstybės 
sekretoriui pasiųstą laišką. 
Demonstraciją filmavo 7 TV 
kanalas ir rodė vakaro žiniose. 
Dvi radijo stotys WDET ir WWJ 
rekordavo Miškinio kalbą ir 
senatoriaus laišką. Po valandos 
transliavo visą tą dieną. 

41 KUOPOS VEIKLA 

1989 metų gruodžio mėn. 3 
dieną, po pamaldų Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, žemutinėje 
salėje įvyko Lietuvos Vyčių 41 
kuopos narių mėnesinis susirin
kimas. Įžangine kalbele pra
dėjęs sus i r inkimą, kuopos 
pirmininkas W. Kurnėta pa
kvietė kuopos dvasios vadą kun. 
D. Staniškį sukalbėti maldą. 
Praėjusio susirinkimo protokolą 
perskaitė sekretorė Aldona 
Zaunius, o kuopos iždo prane
šimą Veronika Kazlauskas. 

Nutar ta kartu su parapijos 
choru surengti kalėdinį pobūvį 
gruodžio 10 d. Tuo reikalu 
išsamų pranešimą padarė Vytas 
Senkus. Susirinkime sudarytas 
komitetas pasiskirstė parei
gomis ir ėmėsi to pobūvio 
rengimo reikalus tvarkyt i . 
Bilietų platinimas buvo gerai 
suplanuotas ir vaišėse dalyvavo 
gausus būrys žmonių. 

41 Brooklyno Lietuvos Vyčių 
kuopos 75 metų jubiliejus bus 
šiais metais. Jo minėjimo ir Šv. 
Kazimiero šventės reikalais kal
bėjo J. Bolis ir kiti nariai. Tų 
švenčių minėjimui programų 
sudarymas svarstytas sausio 7 
dieną įvykusiame susirinkime. 

S. K. Lukas 

30 KUOPOS VYČIU 
VEIKLA 

DEMONSTRUOJAME 

DLOC valdyba sužinojusi, kad 
„draugas*- Gorbačiovas atvyko 
į Lietuvą, ėmėsi organizuoti 
penktadienio (sausio 12» de
monstraciją prie administra
cinio Mc N a m a r a pas t a to . 
Kadangi iki demonstracijos 
buvo nepilna diena ir oras buvo 
labai šaltas, dalyvavo ar t i šim 
ta s asmenų su daugiau negu 30 
Lietuvos vėliavų ir daug progai 
p r i t a i k y t ų p l a k a t ų . Buvo 
talkininkų ir iš užsienio. Rūta 
K u r a i t ė , s tudijuojanti teisę 
Windsor universitete, su trimis 
savo kolegėmis atvyko mums 
padėti. Didelis dėkui Rūtai 

Po demonstracijos, penkta
dienį, sausio 12 d., 6:30-7:30 p.p. 
radijo stotyje WDET banga 
(\Vayne S t a t e universi te to 
stotis) dalyvavo diskusijose apie 
Lietuvą Michigano universiteto 
prof. Suni ir prof. Papazian, 
Michigano Baltų komiteto pirm. 
adv. K. Miškinis ir Marit Ozer? 
Abu profesoriai parode tipišką 
amerikietišką galvojimą apie 
Sovietų Sąjungą. Jų manymu 
lietuviai blogai daro. reika
laudami nepriklausomybės. Tas 
kenkia Gorbačiovui, kuris mė
gina padaryti Sov. Sąjungą 
padoria šalimi. Šie kraštai 
šimtmečiais priklausė Rusijai. 
Jie demonstruoja ne iš patriotiz
mo, o dėl geresnių gyvenimo są
lygų. Miškinis pareiškė, kad 
profesoriaus istorijos žinios yra 
neteisingos. Lietuva nuo U 
š imtmečio buvo suvienyta 
valstybė. Lietuviai reikalauja 
ne duonos, kurios jie turi ir 
dabar pakankamai , o laisvės 
savarankiškai tvarkyti savo rei
kalus. Būdami 22 metus nepri
klausomi, šie kraštai padarė di
delę pažangą visose gyvenimo 
srityse. Abu profesoriai teigė, 
kad prezidentas gerai daro tylė
damas, nes tai esąs Sov. Sąjun
gos vidaus reikalas. Miškinis 
pareiškė, kad čia yra toks pat 
reikalas, kaip Lenkijos. Vokie
tijos. Vengrijos ir Rumunijos. 
Blogai daro JAV prezidentas, 
kad nepripažinimo dekleraciją 
laiko tik ant popierio. 

B. Brizgys 

Vienuolika Westfieldo 30 Lie
tuvos Vyčių kuopos narių daly
vavo Naujosios Anglijos apygar
dos suvažiavime Athol miesto 
Šv. Pranciškaus parapijoje. Čia 
buvo pagerbtas, už nenuilstamą 
darbą Ji m Rogers. Jam buvo su
teiktas Lietuvos Vyčių Ket
virtas laipsnis. Apygardos na
riai jį sveikina. 

Užuojauta Marsha Rogers ir 
šeimai, mirus jų tėveliui. 

Linkime geros kloties šių 
metų naujai va ldyba i . Ją 
sudaro: pirmininkas Juozas 
Buckities, vicepirm. Jim Ada-
maitis, sekretorė Sofija Kur-
charski, iždininkė Kunigunda 
Coach, kultūrinių reikalų ko
mite to p i rmin inkė Bennie 
Coach, ritualų reik. kom. pirm. 
Kunigunda Coach ir korespon
dentė Nellie Lord. 

Spalio 15 dieną dalyvavome 
stipendijų festivalyje Worcester 
mieste. Šio renginio šeiminin
kai buvo Athol-Gardner bei 
VVestfield miestų kuopos. Dieną 
prieš šį renginį, grupė kuopos 
narių susitiko parapijos svetai
nėje paruošti vakarienę. Jų 

PATIKSLINIMAS 

..Detroito žinių" sausio 18 d. 
ske lb tame Balfo vajaus 
pranešime buvo praleistos šių 
aukų rinkėjų pavardės: Vac. 
Lėlio, Romo Macionio, Lydijos 
Mingėlienės ir Rožės Ražaus-
kienės. Visi yra ilgamečiai pasi
šventę Balfo darbuotojai. 

tarpe buvo Marsha ir Jim Ro
gers, Cookie ir Bennie Coach, 
Lousie ir Joe Buckities, Elena 
Alexik, Sofija Kurcharski , 
Eugenija Dūda ir Nellie Lord. 

Dėkui Athol-Gardner kuopai 
už paslaugą. Ypatingas ačiū 
Ritai Pinkus trž darbų derinimą. 

Nellie Lord 

VYČIŲ VEIKLA NEW 
JERSEY VALSTIJOJE 

29 Newarko miesto Lietuvos 
Vyčių kuopa dalyvavo et
niniame festivalyje Jersey City, 
Liberty parke. Nors uraganas 
Hugo ir bandė mus pagąsdinti, 
pirmininkė Emilia Sadonis su 
drąsiais komiteto darbininkais 
darbą tęsė ir visi smagiai pralei
do laiką. Pelnas iš parduodamų 
namuose gaminamos duonos, 
dešrų, bei kitokių lietuviškų 
kulinarinių delikatesų buvo 
paskirtas Švenčiausios Trejybės 
parapijos kryžiaus pataisymui. 

Spalio 15 dieną, pradedant 
vienuoliktos valandos Mišiomis, 
įvyko Maldos diena Lietuvos in
tencija. Mišias laikė klebonas 
kun. Petras Stravinskas: skaity
tojai buvo Rita Sussko ir Loret-
ta Stukienė. 

Metinė vakarienė su šokiais 
įvyko spalio 14 dieną. Pirm. 
Marija Stonis ir rengimo komi
tetas verti padėkos už taip 
puikiai surengtą šventę. 

Šioje vakarienėje L. Stukienė 
kvietė visus padovanoti knygas 
siuntimui į Lietuvą. Net 200 
svarų knygų buvo išsiųsta! 
Dėkui aukojusiems nariams. 

Buvo r e n k a m o s aukos 
Lietuvių katal ikų religinei 
šalpai . Newarko 29 kuopa 
dosniai prisideda prie šios 
įstaigos darbų rėmimo. Šių 
metų kuopos valdybą sudaro: 
pirmininkas Kazys Sipaila. pir
masis vicepirm. Bernardas Skri-
pata, 2-roji vicepirm. Amelia 
Sadonis , sekre torė Margie 
Brazaitis, iždininkė Adelė Ur
bonas , f inansų sekr. Rita 
Sussko, bei protokolų sekr. Elz
bieta Lucivv. 

Mary Cullen 

LIETUVOS VYČIAI 
ELIZABETH MIESTE 

Kun. Petras F. Zemeikis su 
parapiečiais šventė išėjimą į 

Lietuvos Vyčių 
Es te la Rogers. 

pensiją (ji* penktasis iš eilės Šv. 
Pet ro bei Povilo l ie tuvių 
kataliku parapijos klebonas Eli-
zabeth mieste) padėkos Mišio
mis bei vakariene lapkričio 4 
dieną. Šv Mišias koncelebravo 
kunigai Juozas Pragulbickas, 
Ronaldas Marezjewski, William 
Reed ir kiti. Dekanai Henrikas 
Ketuwiti? ir Antanas Samale-
niz asistavo. Lektoriai — Mari
ja Agnietė Favor , Mar i ja 
Mackelis ir Amelia Jurevičius. 
Pamoks; i sakė kunigas Petras. 

Aukojimo dovanas nešė para
pijos pat ikėt inia i , t a rybos 
nariai, parapijos organizacijų 
pirmininkai, mokyklos mokyto
jai. Šv Pranciškaus vienuolės 
bei mokyklos auklėtiniai. Mi
šioms muziką paruošė vargoni
ninkas Eric Houghton, o giedo
jo para; jos choras. Ju l ius 

atliko solo smuiku. 
os salėje į vykus i 
^radėjo kun. J. Pra-
malda. 

J e t r a s yra b u v ę s 
i miesto Lie tuvos 
kuopos dvasios vadu 

LIETUVOS VYČIŲ CHORO 
METINIS POKYLIS 

Pokylis, Šaulių salėje vykęs 
sausio 13 d., praėjo labai paki
lioj nuotaikoj. Salė buvo pilnu
tėlė svečių. Vakarą pradėjo 
choro valdybos pirm. Estella 
Rogers, dėkodama visiems už 
gausų atsilankymą. 

Dainų programa prasidėjo 
punktualiai . Buvo sudainuotos 
šios dainos: „Paleisk, tėveli, 
lankon žirgelį", liaudies daina, 
„Tu buvai toks didis", partizanų 
daina, muzika F. Strolios, „Li
n a i " , l iaudies daina, muz. 
Banaičio, „Oi liūdnas", liaudies 
daina, St. Šimkaus, „Grįšim grį
šim", žodžiai B. Brazdžionio, 
muz. F . Strolios, „Vakarinė 
da ina" — Šimkaus ir „Du 
broliukai kunigai", St. Šim
kaus . Dirigavo ilgametis choro 
dirigentas muz. Faustas Strolia. 
J i s supažindino su šio vakaro 
akompaniatorium muz. Rober
tu Mockum ir šešiomis sese
lėmis kazimierietėmis, įsijun
gusiomis \ L. Vyčių chorą. 
Publika labai smarkiai plojo. 
Choras, nors ir nedidelis, bet 
puikiai susidainavęs, publikos 
buvo labai šiltai sutiktas. 

Po to choro pirmininkė pa
kvietė Eveliną Oželienę, o ši 
pas i šaukė iš sa lės solistą 
Algirdą Brazį. Šį kartą jis nedai
navo, bet, kaip L Vyčių Chica
gos apskrities valdybos pirm. 
kvietė visus dalyvauti Vyčių 
rengiamame Vasario 16 d. 
minėjime, pavadintame ..Lie
tuvos prisiminimai", vasario 4 
d. ruošiamame Mart iniųue 
pokylių salėje. Kvietė įsigyti 
bilietus dar tą vakarą pas Vyčių 
choro ir apskrities valdybos na
rius. 

Po to buvo patiekta lietuviškų 
patiekalų vakarienė, o šokiams 
grojo Ąžuolo Stelmoko orkestras. 
Pertraukos metu. F. Stroliai 
akordeonu pritariant, visi poky
lio dalyviai linksmai traukė 
populiarias dainas. Nuotaika 
buvo pakili. Choristės platino 
laimėjimų bilietus, o laimėjimus 
pravedė Steponas Rudokas, cho
ristėms padedant. Ema Petrai
tis laimėjo dr. K. Savicko 
padovanotą paveikslą. Ta proga 
choro veiklą aukomis parėmė: 
Eleonora Kasputis — 100 dol., 
LB Brighton Parko apylinke 
(per pirm. Sal. Daulienę> 50 dol. 
ir Petras Blekys 20 dol 

Choro vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja aukotojams, o taip pat ir 
visiems Chicagos lietuviams už 
nuoširdų choro rėmimą. 
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PENNSYLVANIJOS 
LIETUVIAI 

Scranton miesto Lietuvos 
Vyčių 74 kuopos valdybą 1990 
metams sudaro: pirmininkė 
Elena Cravath, vicepirm. Jonas 
Ramoška, protokolų sekretorė 
Marija Costello, iždininkas Ed
vardas Romanauskas, finansų 
sekr. Morta Brock. tvarkdarė 
Ona FofTstutler. ir patikėtiniai 
Jerry Costello, Ona Dudevricz. 
bei Ruth Yanish. 

Komitetų pirmininkais yra: 
kultūrinių reikalų — Jean 
Kavehnes. ritualų — Marija 
Laske, lietuviškųjų reikalų — 
Kazimieras Yanish, bei spaudos 
— Ričardas Laske. 

Linkime įkvėpimo darbuose ir 

t ik ime kad kuopos ve ik la 
pagyvės. Ačiū i š e i n a n č i a i 
valdybai ir p i r m . Ona i 
Dudevvicz už gera i a t l ik tą 
darbą. 

Džiaugiamės s u l a u k ę K. 
Yanish, sugrįžusį į kuopos 
veiklą po neseniai įvykusios 
operacijos. 

Marie Laske 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis,Jr. 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nui^anr kabinete) 
Priklauso Holy Cross :r Cnnst ligoninėms 

2434 W. 71 Strae. Chicago 
Tel. (1-312) 434-5849 -.veik.a 24 vai į 

Pirm antr ketv perk! nuo 12 iki 6 vv 

Kab. (1312) 735-4477: 
Rez. (708)246-0067; a'ba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EVOUNtb LiGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 Sc Pulaskl Road 
valandos pagal susita^ma 

Veblaiti 
Parap 

banketą 
gulbicka> 

Kun. 
Elizabet 
Vyčių 59 

DL()0 pirmininkas adv K Miškinis kalba Detroite suruoštoje demonstracijoje 

nuo 1969 metų. o New 
Yorko NVw Jersey apygardos 
dvasins . ,du nuo 1962 iki 1970 
metu . >0 metus jis ruošiasi 
praleist Romoje, gilindamasis 
bažny : aose moksluose. 

William Senkus 

Šiame skyriuje atspausdintus 
straipsnius (išskyrus apie me
tinį choro pokylį iš anglų klb. 
vertė Aleksandras Paka ln iš 
kis , Jr. 

IŠ MIDWAY J KANADĄ 

Iš Midway aerodromo pra
dedamas susisiekimas su To
ronto miestu Kanadoje. 

AZIJOS MENTI 4 MIL. DOL. 

Meno institutas Chicagoje su
rinko 4 mil. dol.. kad galėtu 
įrengti specialią galeriją Azijos 
menui. 

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

3900 W 95 St. 
Tel. (708) 422-0101 

Valandos pagal sus'ta'^ą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specalyoė vidaus k krauio ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

r heno'Oidų gydymas 
5540 S Putaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos paga. susitarimą 
Penkt . a"U . ketv r peikt 

Reikalui esant atvaž:uo|u .r j namus 

K»b. tai . .1-312) 585-0348; \ 
Rez. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9: antr 12-6: penkt 10-12: 1-6 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzle Ave . , 
Chicago. III. 606S2 

Pirm., antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Otagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Buitding 

6132 S Kedzie 
Chicago, iL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie Chicago. III. 
Tai. (1-312)925-2870 

1185 Dunda* Ava. . Elgin. III. 80120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydyto|a 

2659 m 9 M St CMcaga I L 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79tn Ave H c«cry IfJfcA 'L 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal s^sitan^ną 

Tai. kablnato Ir buto: (708)852-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 ik' 8 vai vak 
'šskyjs t'eč šešt 12 ki 4 vai prp'et 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR.EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES R = G O S ' A T O S 

GYDYMAS BE! CHIRURGIJA 
15S N. Mlchlgan Ava . Sulta 324 ir 
5635 S Puleskl Rd.. Chicago. IL 

Tai. (1-312) 565-2980 i vemia 24 vai ) 
Valandos pagai susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LiGOS 

SPEC' .AL IS 'E 
MfcDlCAL BUILD'NG 
3200 W. 81st Straat 

Kablnato tai. (1-312) 737.1168: 
Razld. (708)385-4811 

Dr. Tumaaonlo kabinetą, parOirta 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS JGOS 
2454 W 71»t Straat 

(1-312) 434-2123 
Pirm 2 7 Antr ,r 

ketv 9 1? Penkt 2-7 

DR. L. D. PETREIKIS 
C-ANTU GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hlckory Hllla. IL 
1 mylia ; vakarus nuo Hariem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Va'andos paga! susitarimą 

DR.FRANK PLECKAS 
Optometristas iKalba lietuviška') 

Tikrma akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71at St. 

Tai. (1-312) 737-5149 
Vai paoai susitarimą 

Palos Vision Center. 7152 W. 127th St 
paiOS Hgts. III Ketv va' 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

Dr. Tumaaonlo kabinetą parama 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 si Straat 

Tai. (1-312) 434-1818; Raz. (708) 852-0889 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

3 ik; 7 v v Tik susita'us 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W 7 ls t . St.. Chicago. IN. 

Tai.: (1-312) 436-0100 
11800 Souttmest Hlgtmay 
Palos Halghts. tu. 80463 

(708)361-0220 (708)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CH1RURGI )A 
2658 Wt 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

EOMUNOS VIŽINAS. M.D.. S.C. 
Specialybe - V'daus ligų gydvioias 

Kalbame uetuvškai 
6165 S Archer Ava. p 'e Austmf 

valandos pagal sus'ta'ima 
Tel. (1-312) 585-7755 

. 
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Vatikano auganti 

POLITINĖ ĮTAKA 
Vatikano diplomatijai vis daž

niau figūruojant pasaulinėse ži-
nose — tiek didgalybių vadams 
lankantis pas popiežių, t iek ir 
Vatikano diplomatams sėkmin
gai dalyvaujant tarptautinių 
problemų sprendime — nenuo
stabu, kad paskutinysis Insight 
žurnalo numeris įdėjo didesnį 
aprašymą apie Vatikano diplo
matiją, nurodantį Šv. Sosto 
nemažą politine įtaką. 

Straipsnio pradžioje autorė 

tiniame fabrike ar įmonėje, jis 
žino, kokios yra vietinės mėsos 
ir duonos kainos ir kaip lengva 
ar sunku juos gauti, ir jis žino, 
ką žmonės iš tikrųjų galvoja 
apie tokį vadą. kaip Jaruzelskį. 
Be to, klebonas žino žmonių 
nuotaikas — bevil t iškumą, 
pakilumą ar desperatiškumą... 
jis žino viską, ką galėtum 
laikyti žmogaus teisėmis. Ką 
žino klebonas, žino vyskupas; ką 
žino vyskupas — žino kar-

Susanne Sternthal duoda jėzui- dinolas; o ką žino kardinolas — 
to kun. T. Reese paaiškinimą, žino ir Roma. Čia nėra žinyba, 
kodėl Vatikanas iš viso turi kaip tai supranta CIA. Bet 
diplomatus: „JAV-ėse dažniau- vienas svarbiausiųjų dalykų yra 
šiai aiškinama, jog Vatikanas žmonių nuotaikos. O Vatikanas 
yra valstybė, turi tiek akrų jas žino. Todėl Vatikanas vadi-
žemės, tad yra panašu? į San namas ..geriausia klausymosi 
Marino ar Monaco, ir dėl to gali stotimi". 
turėti ambasadorius, kaip ir bet Anot Shakespeare. kaip tik ši 
kuris kitas kraštas. Bet tai nėra tarptautinė-žinybinė Vatikano 
pa t i e s Vat ikano tu r imoj i svarba buvo viena lemiamųjų 
samprata", sako kųn. Reese. 
„Vatikano požiūriu, Popiežius 
turi teise turėti ambasadorius -
nuncijus pagal tarptaut ines 

priežasčių, kodėl JAV-ės 1984 
m. saus io mėnesį nu t a r ė 
užbaigti 117 metų trukusią 
diplomatinių ryšių su Vatikanu 

teisės įstatus vien dėl to, kad jis pertrauką ir vel formaliai pasi 
yra popiežius. Kai kito krašto 
diplomatas — ambasadorius yra 
akredituojamas Vatikanui, jis 
yra iš tikrųjų akredituotas Šv. 
Sostui", ne Vatikano valstybei. 

Šiandien, apie 120 valstybių, 
jų tarpe ir kraštutiniai isla
miškos, kaip Iranas, ir ateis-

keisti ambasador ia i s . Wa-
shingtonas savo pasiuntinį į Va
tikaną atšaukė 1867 m., kai 
JAV-ėse iškilo jautrumas at
skirti valstybe nuo Bažnyčios, 
kai išaugo protestantizmo poli 

JAV LB krašto valdyba po savo posėdžio sausio 1 14 d. Iš kairės sėdi. B. Jasaitienė, D. Kučeniene, 
pirm. dr. A Razma. R. Kučienė ir As ta Banion • stovi: R. Kubiliūtė, R Dirvonis. K Dočkus, 
A. Barzdukas, P . Joga, L Norusis ir D. Korzonu ru> (nėra V. Sinkaus, kun A. Saulaiėio ir dr. 
P V. Kisieliaus). 

ANT NAUJŲJŲ 
METŲ SLENKSČIO 

Europos įvykiai stipriai sukrėtė ir sovietinę imperiją 

BR. AUŠKoTAS Galimas dalykas kad praėju
sį rudeni didžiųjų galybių pa
saulinės politikos vairuotojai 
buvo netikėtai užklupti išsiver
žusio politinio ugniakalnio, lyg 

tinė galia ir ypač politinis Į ir nežinodami ką daryti, kaip 
pasipriešinimas Popiežiaus Pi-

tinės. kaip Kuba, turi formalius jaus XI-jo spyrimuisi prieš Itali-
diplomatmius ryšius su Va jos susijungimą į vieną valsty-
tikanu. 1942 m. Japonija tapo be, Šv. Sostui nustojant veik 
pirmoji nekrikščioniškoji valsty- visų savo žemių. Todėl Kongre-
bė, užvedusi diplomatinius ry
šius su Šv. Sostu, o 1947 m. 
Egiptas tapo pirmoji islamiškoji 
valstybė tai padariusi. Diplo 
matinius ryšius su Vatikanu tu
rinčių valstybių dauguma yra 
nekatalikiški kraštai. 

Daugelyje atvejų šie ryšiai 
yra daug svarbesni, negu tik 
diplomatinio etiketo palaiky
mas. Frank Shakespeare, kuris 
buvo JAV ambasadorius prie 
Vatikano 1987 1989 m., sako: 
..Išskyrus gal tik JAV-ėms ski
riamus diplomatus, Vatikanui 
būna skiriami patys geriausi 
diplomatai pasaulyje". 

Frank Shakespeare korespon
dentei toliau pasakojo: „Švedija 
neturi pakankamai katalikų 
net siuvimo nykštuką pri
pildyti", bet Vatikanui paskyrė 
savo buvusį ambasador ių 
Beidžinge Lars Bergąuist. Pa
klaustas kodėl. Shakespeare pa
aiškino: „Pažiūrėk į Baltijos 
jūrą. Tai Švedijos ežeras. O ką 
pamatysi, jei pažiūrėsi \ jos 
pietrytinį kampą? Pamatysi 
Estiją, Latviją. Lietuvą ir 
Lenkiją. Tai visos Baltijos 
pakrantės. O Vatikane yra dau
giau supratimo apie Lietuvą ir 
Lenkiją, negu bet kitur pa
saulyje". O Lietuvos atstovas 
prie Šv. Sosto yra Stasys Lozo
raitis. 

Yra priežodis Vatikane, kad 
jis esantis „geriausia klausy
mosi stotis visame pasaulyje". 
Shakespeare sako. kad tai tiesa. 
Vienas Romos katalikų Bažny
čios bruožų yra tai . kad ji turi 
vietą beveik kiekviename pa
saulio krašte, ir beveik kiekvie
name krašte yra bent vienas 
vyskupas. Jis turi reguliariai 
pranešti Vatikanui apie vieti
nės Bažnyčios stovį ir asmeniš
kai lankytis Romoje kas penkeri 
metai. Ši organizacija sudaro la
bai jautrų ir specializuota 
informacijos tinklą 

•Shakespeare pavyzdžiu duoda 
Lenkija. „Kiekvieno Lenkijos 
miestelio aikštėje yra bažnyčia, 
o šalia bažnyčios yra klebonija. 
Klebonas pažįsta visus mies
telio žmones, o žmones juo pasi
tiki. Jie nepatiki pareigūnams 
iš sostinės, užsienio reporte 
riams. nepasitiki ir partijos apa 
račikais miestely, nei bet 
kokiu uniformuotu pareigū
nu. Klebonas priedo taip pat 
žino, kas yra mokoma mokyk
lose, jis žino. kas dedasi vie

šas liepė atšaukti atstovą iš 
Vatikano. Kai 1984 m. JAV 
ambasadoriumi prie Vatikano 
buvo pask i r tas William A. 
VVilson. tuometinis popiežiaus 
apaštalinis delegatas Washing-
tone arki v. Pio Laghi tapo pro-
nuncijum JAV-ėms. 

Kitas ekspertas apie JAV-Va
tikano santykius sako, kad JAV 
sprendimas atstatyti formalius 
ryšius su Vatikanu kilo ir iš to, 
kad kuriasi vaizdas, jog religija 
vis labiau stiprėja kaip „veiks
nys pasaulinėje politikoje — pra
dedant su ajatola. einant prie 
popiežiaus, einant prie išlaisvi
nimo politikos Lotynų Ameriko
je, prie evangeliško protes
tantizmo ir prie fundamentalis
tinio judaizmo", aiškino tas 
eksper tas . Bet svarbiausia 
priežastis Vatikano diplomati
niam pripažinimui JAV-ėse 
turbūt esanti tai. kad Vatikanas 
yra lemiantis politinis veikė
jas tuose kraštuose ir vietovėse, 
kur r. JAV turi svarbius intere
sus. 

Nors Vatikanas sakosi netu
rįs vientisos užsienio politikos. 
Eric Hanson. autorius knygos 
The Catholic Church in Wnrld 
Politics, primena, kad Vati
kanas turi Valstybės sekretorių i 

mažas vaikas, žaisdamas su 
paruošta sprogti granata. Komu 
nistų vadovaujamų vyriausybių 
pavarymas nuo valdžios vairo 
Rytų Vokietijoje, vadinančioje 
save Die Deutsche Demokrati-
sche Republik. Lenkijoje, Veng
rijoje, Bulgarijoje. Čekoslova
kijoje ir daug aukų pareikala
vusios revoliucijos — trum
pas, pusiau pilietinis karas 
Rumunijoje turėjo atverti akis 
labiausia užkietėjusiems komu
nistams, kad jų taip pat laukia 
išsilaisvinusių žmonių užsi
tarnautas atpildas. 

Visų šių nuostabių pasikei
timų eigoje, visoje Europoje, 
išskiriant M. Gorbačiovo kol kas 
nesubyrėjusią daugelio tautų 
imperiją, matėme, kad pasikei
timų vykdytojai buvo demokra
tijos ir žmogiškų laisvių 
šalininkai. Juos aklai sekė ir 
besąlyginiai p r i t a rė šimta
tūkstantinės besistengiančių 
išsilaisvinti žmonių minios. Ir 
kas nuostabiausia, kad tik 
vienoje Rumunijoje, kur teroro 
priemonėmis valdė buvęs dikta
torius Ceaucescu su tokia pat 
žmona, nė vienoje iš komunis
tinės vergijos išsilaisvinusių 

• etines centre 
aužudė tūks 

jaunuolių. Už 
tą? Vien tik 

Rašant šias e .negalima 
užmiršti Raud. rujos IŠIMTO 
tėjusių, pasem> matūzelių. 
vadovaujamų •' irmatoriaus 
Dengo. Pastari< .. pasikvietę į 
pagalbą jiems ištikimus kariuo
menės daliniu-, gelbėdami 
bepročių sukurta komunistinę 
santvarką, save 
žiauriausiu būc 
tančius to krašt 
kokį nusikalti 
todėl, kad dem< • -tracijų vado
vai Tienanmen .kštėje prašėsi 
daugiau demok; unių laisvių, 
kaip spaudos ir žodžio ir ne 
tokios griežtos cenzūros. 

Nėra abejonės, kad Raud. Ki
nija su bilijonine žmonių mase 
yra labai svarbus veiksnys tarp
tautinėje politikoje. Tad ir kyla 
klausimas, ko būtų galima 
laukti iš dar likusių prie vyriau
sybių vairo komunistiniu vadų 
Europoje ir Azijoje? Šis klau
simas buvo nagrinėjamas mėn
raštyje „World Monitor" N'r. 80, 
1989 m. 

Gorbačiov ui p a t a r i a m a 
linkmė 

amerikiečių ekono-
patarėjų receptą 

Pagal 
mis tų 
Michailas Gorbačiovas turi pa
spartinti žingsnį, pereidamas į 
100 mtr. bė^: <o pabaiga. Nesą 

valstybių neįvyko nei smurto jokios prasmė? vykdyti reformos 
veiksmų, nei kraujo praliejimo, vėžio žingsn: Ir juo skubiau 

bus šiuo keliu žygiuojama, tuo 
greičiau pasirodys tų reformų 
ūkiško pagerėjimo vaisiai. I šias 
reformas šiuo metu esą būtina 
įtraukti kainų skalę, pinigus ir 
rublio vertės nustatymą tarp
tautinėje prekyboje. Taip pat 
tektų paskubėti ir su valstybei 
priklausančių tur tų išpardavi
mu privatiems asmenims, kaip 
valdiškus butus, vasarnamius ir 
poilsio namus kurorotuse bei 
valstybės kontroliuojamus vieš
bučius. Būtina sukurti pinigų — 
akcijų biržą, kur būtų par
duodami bonai ir įvair ių 
privačių bendrovių akcijos. 

Šių visų užsimojimų eigoje 
Sovietų S-je įvyks „gana stiprus 
politinis žemės drebėjimas". 
Tačiau ne toks užsitęsiantis 
dvokimas, kai norimos reformos 
bus vykdomos tik palaipsniui. 
Galvojama, kad šių visų 
reformų įgyvendinimas esąs 
toks milžiniškas ir visas gyve
nimo sritis apimantis, kad 
vienam vadovui gali nepavykti 
jas visas įvykdyti. Prielai-
džiaujama, kad būsianti reikal
inga tokių nauja reformatorių 
karta, kad Sov. S-ga išsikrapš
tytų iš baigiančio ją nuskandin
ti ūkinio liūno. 

Taigi dar kyla ir kitas klau
simas: ar Sov. S-ga suras visą 
entuziastų kartą, kuri toliau 
vykdytu pradėtas reformas? Ar 
Gorbačiovas. stovėdamas prie 
sovietinio laivo.galės nugalėti 
Tienanmen aikštės priešrevo

liucines jėgas? Jeigu palygin
sime įvykius Raud. Kinijoje pra 
bėgusių metų birželį su gyve
nimu Sov. S-je. tai pamatysime, 
kad kiniečiai tuo metu buvo 
daug geresnėje ūkiškoje būklėje, 
negu Sov. S-gos gyventojai, 
kurioje gyvenamų pa t a lpų 
statyba užsitęsdavo net dešimt 
meti. 

Ar Sov. S-gos griežtos poli
tikos šalininkai neprivers nuo
saikiuosius panaudoti brutalią 
fizinę jėgą prieš Sąjūdį, prieš 
glasnost ir perestroiką0 Šiuo 
metu atrodytų, kad vos blyk
sinčią demokratijos žvakelę 
kietiems konservatoriams gal 
būt ir nesunku užgesinti. Tiesą 
p a s a k i u s , mažesnio mas to 
„neramumai" jau įvyko Gruzi
jos Tblisi, kur buvo panaudoti 
net kastuvėliai žmonėms žudyti 
ir net dujos. 

Dabar tegalima tik spėlioti, 
ar M. Gorbačiovo vairuojamas 
l a ivas ga l ė tų i š v e n g t i 
povandenin ių uolų, nors 
politiniame okeane jam gali 
tekti pergyventi ne vieną 
audrą, t ač iau ne u r a g a n ą 
„Hugo" pajėgumo! 

Kiniečių k r y p t i s 

Po žiauraus demokrat inių 
jėgų sunaikinimo Tienanmen 
aikštėje Pekine 1989 m. biržely. 
Raudonosios Kinijos vairuotojai 
stabilizavo status quo. Ūkinių 
reformų iniciatorius Deng išliko 
savo poste. Pasinaudodamas lai
kina persvara Politbiure, jis pa
šalino iš vadovaujamų vietų 
demokratiškai nusi teikusius 
j aunuos ius komuni s tus . Iš 
d idesnių a t s t u m ų s t eb in t , 
atrodo, kad Raud. Kinijoje lyg 
nieko nebūtų įvykę. Tačiau yla 
išlindo iš maišo, kad dabartine 
JAV prezidento vyriausybė jau 
du kartus siuntusi savo pasiun
tinius į Pekiną. Pirmoji išvyka 
įvyko tuoj po Tienanmen sker 
dynių 1989 m. liepos mėn 

Nežiūrint iš VV'ashingtono sklin
dančių liberalinei visuomenei 
apraminti smerkiamųjų žudy
nių žodžių srauto, slapti pasiun
tiniai kaip Saugumo tarybos 
pirm. gen, Scovvcroft su Valstyb-
bės d-to sekretoriaus pavaduo
toju Eagleburgeriu nuskubėjo į 
Pekiną, susitiko su pačiu Deng 
ir kele šampano taures už ilga
laikį bendradarbiavimą. 

Raud. Kinijos ateities rinka 
JAV užsienio prekybai yra daug 
svarbesnė už moralinius princi
pus: tai tos dvilypes moralės 
aiškiausiaus pavyzdys, kai „de
šinioji nežino, ką daro kairioji". 
Amerikai yra nepaprastai svar
bu, kad nesugriūtų tie silpni 
bend rada rb i av imo t i l ta i , 
kuriuos į Kiniją nutiesė buv. 
prezidento Nixono vyriausybė. 

Tuo ta rpu Raud. Kinija 
keliauja ekonomiškai sveiku 
kel iu , kol k a s ta pačia 
komunistine gatve. Kaip ilgai 
tai galėtų tęstis? Tik neįskai
toma ateitis į šiuos spėjimus gal 
duos atsakymą. 

Kiek š iame sausio 8 d. 
pranešime yra tiesos, neat
sakė į savo paties pastatytą 
klausimą, nei šios žinių tar
nybos atstovas Pekine. Jis teigė, 
kad Pekine plinta žinios apie 
augančius gilius nesutarimus 
tarpe Kinijos ir Sov. S-gos 
vyriausybių. Esą kiniečiai 
kaltina Gorbačiovą, kad .jo 
KGB organizavusi liaudies 
sukilimus prieš komunistinius 
rež imus Rytų Vokietijoje. 
Lenkijoje. Vengrijoje. Bulga 
rijoje ir net Rumunijoje". Kinie 
čių partiečiai ypač vertino savo 
draugiškus santykius su Ceau-
sescu vyriausybe. Ir dabar 
po tiekos metų atkaklaus darbo 
Raud. Kinijai beliko tik vienas 
sąjungininkas Europje: nykštu
kas Albanija. Ar tai gali būti 
panašu į tiesą? Netekusiems bet 
kokios atramos Europoje kinie
čiams gali daug kas prisisap
nuoti. 

Lietuvos gen. konsulas Vytautas Čekanauskas (kairėje) ir Latvijos konsulas 
Aivars J a ruman i s Los Angeles lietuvių demonstracijoje už Lietuvos 
nepriklausomybę 

kard. Casaroli. kuris,po popie
žiaus, yra svarbiausias Vatika
no užsienio politikos sprendėjas. 
Be to. Vatikanas turi ekspertus 
apie kiekvieną kraštą, kaip ir 
didžiųjų kraštų užsienio minis
terijos. 

O de facto Vatikano užsienio 
politiką galima suprasti iš to. 
kaip pradėdamas savo ponti
fikatą pop. Jonas Paulius II iš
reiškė savo dideli rūpestį Len
kija ir Rytų Europa, teikdamas 
itin stiprią moralinę ir politine 
paramą ne tik Lenkijos demok
ratėjimo pastangoms, bet ir Lie-
tuvos. Be to, jis apsuko Bažny
čios socialinę samprata taip, 
kad. anksčiau buvusi senųjų 
valdymo formų ir institucijų 
palaikytoja, ji pasidarė svarbi jė
ga ekonominiu-socialinių pasi
keitimų kraštuose, kur ištisos 
žmonių grupės yra išnaudo
jamos, tiek Pietų Amerikoje, 
tiek Sovietų valdose, tiek ir 
Trečiojo pasaulio kraštuose. 

Šv. Sosto stiprus vadova
vimas moralinėje plotmėje jį 
daro vis plačiau pripažįstama 
politine jėga. 

a. g. 

ŽALIASIS VELNIAS 
J O N A S RŪTENIS 

R o m a n a s 

16 
— Gerai, Antanėli. — tarė man baigus. - Taip ir 

maniau, kad padarysi. Viskas nuoširdžiai ir v -kas su 
matematišku tikslumu. Gailėjaus tau išvyki:- davęs 
keletą formulių, bet džiaugiuosi, kad tu rad; 
Jos tikslios ir nepamainomos. Lauksime laišk 
da, — šūktelėjo jis. 

Atėjo Jolanda. Ji dabar man atrodė k. 
gandusi. Ponas Kairys pakilo nuo sofos. Ats 
aš. Jis mus abu apkabino ir tarė: 

— Skubu, kaip paprastai, vėl į posėdį. 
Jolanda išsiėmęs iš kišeniaus kažką padav> 

Stovėjome apstulbę. Žado netekę. Jolan* 
rėjo į mane, prisiglaudė ir tarė: 

— Tu mano... mano amžinai... 
Ji i mane žiūrėjo išplėstomis akimis. Jose 

rugiagėlės... 
Voke buvo bilietai į teatrą. Kaip tik š: 

spektakliui. 
„Širdys mergeliu, linkę vilioti... apgaud 

— užtraukiau. 
Jolanda užėmė man burną. Mano karšt: 

paliko jos mažame delne. 

savas. 
Jolan-

nusi-
ojau ir 

a tau, 
f išėjo, 
pažiū-

lynavo 

vakaro 

tiir. . ." 

'Učinys 

5. 
Po dviejų savaičių nuo mano atsilankyn as Algį 

gavau jo laišką. Jis buvo įdėtas j paik • geltoną 

voką. Galvotrūkčiais išskubėjau, neatplėšęs pas Kai
rius. Norėjau, kad viskas būtų formalu ir legalu. Nei 
Jolandos. nei pono Kairio namuose neradau. Namų 
šeimininkė ponia Anastazija, užauginusi Jolanda, net 
nežinojo kada jiedu grįš. Spėjo, kad išėję į miestą kažko 
pirkti. 

— Ar galiu aš čia palaukti? Gali tuoj sugrįžti. 
Reikalas labai skubus — aiškinau. 

> — Žinoma, koks čia klausimas. Labai prašom. J i 
mane vedėsi salonan. bet staiga sustojo, aiktelėjo ir 
kalbėjo: 

— Žinoma, čia ne mano reikalas, bet jūs gerai ži
note, ką man reiškia Jolanda. Užtat aš noriu jūsų 
paklausti. 

— Prašau, — atsakiau. 
— Ar tikrai jūs ją mylite? 
I mane ji žiūrėjo tokiomis nuoširdžiomis akimis, 

lyg maldaujančiomis, lyg tomis, kurias mačiau savo 
mirštančios motinos veide... 

— Labai. 
— Viešpatie, kokia aš laiminga. Čia pat apkabino 

mane ir pravirko. 
— Ponia Anastazija... - raminau. 
— Atleiskite, man... — prašom — ir atidarė salono 

duris. 
Salonas buvo pilnas gėlių. 
— Kas čia dabar? 
— Tai jūs nežinot? 
Aš nieko nežinojau ir Anastazijai turbūt labai 

nustebusiu atrodžiau. Ji tuoj pat užtrenkė salono duris 
ir tarė: 

— Būkite geras — nežinokite... 
— Bet aš nieko nežinodamas gal galiu atsidurti la

bai nejaukioj padėtyje. Gelbėk. Anastazija! Jei tas 
viskas manęs neliečia sutinku ir garbės žodis nieko 

nežinau... Kieno čia vardines ar gimtadienis? Jolan
dos. pono Kairio? Kas? sakykite? 

Ji tebestovėjo nustebusi ir visa savo stamboka 
povyza duris užstojusi. 

— Ne, ne — neatspėsit Aš jau matau Tik niekam 
neprasitarkite, kad jūs matėte salone gėles. 

— Gerai. Pažadu 
— Antanines... 
— Antaninės? — nustebau. — tai kad — nebaigiau 

minties. 
Anastazija atidarė salono duris ir tarė: 
— Vis tiek jau paslaptis išduota, bet tai įvyko be 

blogos valios, buk tik geras ir laikykis duoto žodžio... 
— Prisiekiu. 
Abu įėjome į saloną Jis buvo pilnas gelių. Rožes: 

baltos ir raudonos, tulpes, gvazdikai, kitų gelių aš ir 
pavadin imų nežinojau. Salono oras — vienas 
kvepėjimas. Prie kiekvienos puokštės buvo padėta 
kortele su įrašu Pasidomėjau. „Mano gražiausiam 
bernužėliui" „Amžinam draugui" „Antanėliui". 

Stovėjau ir nesusivokiau kur esąs. Buvo linksma 
ir griaudu Verkt kažkodėl norėjos Anastazija taip pat 

— Dingstu, — ištariau 

— Nepamirškite pažado. 
— Aš jį išlaikysiu. 
ISėjau. Šiandien gi tryliktoji birželio diena. Šv An

tano iš Paduvos šventė. Reiškia.čia bus švenčiamos 
mano vardinės Šeštą valandą, kaip paprastai, visada 
užeidavau Tada paslaptis virs realybe. Jolanda, Jolan 
da — kartojau tyliai, o atsako man visi pakeles medžiai, 
dar tebesišypsanti saulė ir žydri, kaip Jolandos akys. 
mėlyne 

įBus daugiau^ 
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RINKIMAI VILNIUJE 
JUOZAS B. LAUČKA 

Žuvies pramonės gamybinio 
susivienijimo kapitonas direk
torius Jokūbas Jakubovskis 
sakė: jeigu visi žmonės dirbtų 
taip. kaip jie, žvejai, jūroje, tai 
dabar nebūtų reikėję sušaukti 
šio suvažiavimo išspręsti, ar turi 
būti savarankiška Lietuva. Jis 
reiškė nepasitenkinimą, kad 
dalyvauja tik 23 delegatai, 
atstovaują darbininkams ir 
valstiečiams. Tai rodo, kad 
žmonės turi dirbti, o suvažia
vimas esąs šnekykla... 

Patarėjas prie Aukščiausios 
tarybos prezidiumo Juozas 
Kuolelis kritikavo suvažiavimo 
tikslus, eigą ir pobūdį. Esą, dar
bininkai ir valstiečiai likę 
nustumti nuo visuomenės pro
ceso valdymo kitų socialinių 
grupių sąskaita. Anot Kuolelio. 
Lietuvos partija pasirodė kaip 
silpniausia grandis visos Tary
bų sąjungos partijos grandinėj. 
Reikią bet kokia kaina išsaugoti 
vieningą, stiprią komunistų 
partiją (visasąjunginę). Esą, 
nieko nebus gera tautai, jei Lie
tuvos partija bus už visa
sąjunginės partijos durų. 

Tuo tarpu Televizijos ir radi
jo komiteto p i r m i n i n k a s 
Damijonas Šniukas pasisakė už 
savarankišką partiją, bendra
darbiaujančią su TSKP tik hori
zontaliais ryšiais. Tai būtų 
parama asmeniškai Gorbačio
vui ir pažangiesiems Sovietu 
Sąjungos komunistams. 

Lietuvos konservatorijos Klai
pėdos fakultetų prorektorius 
Aleksandras Žalys p r i t a r ė 
siūlymams dėl savarankiškumo 
ir sakėsi turįs žvejų komunistų 
pareiškimą, kad jų partinė kon
ferencija pasisakė už pasilikimą 
TSKP sudėtyje, tačiau dalis jos 
delegatų pasisako už sava
rankišką partiją su savo pro
grama ir statutu. 

Prokuratūros ypatingų bylų 
tardytojas Eugenijus Bičkaus
kas padarė keletą pastabų, kaip 
tiksliau išsireikšti būsimuose 
nutarimuose. 

Arba — arba! 

Ekonomikos instituto direkto
rius Eduardas Vilkas pabrėžė, 
kad egzistuoti turi teisę tik ta 
partija, kuri išreikš Lietuvos 
liaudies valią, ta partija, kuri 
užtikrins tautos apsisprendimo 
teisę, kurią pripažįsta visas 
pasaulis. Jam atrodo, kad tie ko
munistai, kurie agituoja už 
LKP kaip TSKP dalį. nepripa
žįsta lietuvių tautos apsispren
dimo teisės. ..Arba mes esame 
už apsisprendimo teisę ir dėl to 
už nepriklausomą Lietuvos ko
munistu partiją, arba atvirkš
čiai" — sakė Vilkas. 

Vilniaus Kuro agentūros ga
myklos direktoriaus pavaduo
tojas Genadijus Terasovas pasi
sakė geriausią savo gyvenimo 
dalį praleidęs Lietuvoje. J is 
niekada neskirstęs žmonių 
pagal jų tapatybe Jo nuomone, 
reikėtų pravesti referendumą 
komunistų apsisprendimo klau
simu. 

Mokslo akademijos Filosofijos, 
sociologijos ir teisės instituto di
rektoriaus pareigas einąs Ar
vydas Matulionis nurodė, kad 
apklausinėjimas komunis tų 
pasakė, jog 61 nuošimtis komu
nistu pasisakė už savarankišką 
partija. 19 už autonomiška 
TSKP sudėtyje. 12 prieš TSKP 
skaldymą ir 2 įems nuošim-
čiams partijos klausimas visai 
neįdomus. Be to. sake prof. 
Matul ionis . 29 nuošimčia i 
apklaustų lietuvių pasisakė už 
jokią LKP nebebalsuosią. 

Rašytojas Vyt. Petkevičius 
pasiprašė žodžio patikslinti kai 
kuriuos savo ankstesnius pasi
sakymus. 

Valerijonas Baltrūnas, Cent 
ro komiteto sekretorius ideolo
gijos reikalams, siūlė kai ku
riuos pakeitimus pasiūlytose 
rezoliucijose. Vietoje žodžio 
„neorganizuoti" siūlė įrašyti 
„paskelbti savarankišką LK 
partiją". Jo nuomone, reikėtų 
tokio nutarimų formulavimo, 
kad išliktų partijos vienybe. Jis 
patarė laikytis lietuvių pa
tarlės: „Devynis kartus pama 
tuok, vieną kar tą k i rpk" . 
B a l t r ū n a s t a ip pat kvietė 
neatmesti pasiūlymo, kad par
tijos statuso klausimu būtų 
tikslinga surinkti du trečdalius 
suvažiavimo delegatų balsų. 

Siekia i n e s u t a m p a 

V a r ė n o s rajono Liaudie-^ 
tarybos komiteto sekr. Juozas 
Dringelis pasiūlė įrašyti ) nu
tarimą, kad šiuo metu Lietuvos 
komunistų partijos ir Tarybų 
Sąjungos kom. partijos tikslai ir 
siekiai nesutampa. Ruošiantis 
šiam suvažiavimui vyko plačios 
diskusijos, tad jokio kito refe
rendumo nereikia, — sakė 
Dringelis. 

Karinio dalinio partinio komi
teto sekretorius Ignas Naujokas 
pažymėjo, kad jis tarnauja tary
binėje armijoje ir nelaiko rusų 
kalbos užsienio kalba, todėl jis 
ir kalbėjo rusiškai. Jis teigė, kad 
kariai pasisako prieš bandymus 
daryti iš jų baidykle, kaip ta; 
buvę nupiešta plakatuose prie 
įėjimo į posėdžių pastatą. Kariai 
buvo įžeidinėjami. Tai padary
ta jaunimo reikalų komisijos pa 

Lietuvai daug nusipelnęs, ne
senia i miręs prof. Paul ius 
Galaune minimas Kauno Čiur
lionio Meno muziejuje jo šimto 
metų gimimo sukaktyje. Pau
lius Galaunė buvo gimęs 1890 
m. sausio 25 d. Pageležiuose, 
Ukmergės apskrityje. Mokėsi 
Vilniuje. Petrapilyje ir Maskvo-

lietuvių liaudies meną, slavų 
tautų meno istoriją. Jo paskai
tos pasižymė dideliu moksli
niu pasinio;-:mu, nuoširdžiu 
meno srovių į. -rbimu, aiškiųjų 
dėstymu. Vt-iiau Čiurlionio 
galeriją perk« .us į Vytauto Di
džiojo universiteto muziejų, P. 
Galaunė buvo Kultūros muzie-

je. Studijavo psichoneurologiją j aus direktorius, muziejaus 
ir meną. Pirmojo karo metu 
tarnavo rusų kariuomenėje, bet 
veikė ir su lietuvių komitetu. 

Lietuvon grįžo 1918 m., dėstė 
Vilniuje, vėliau Kaune gimnazi
jose paišybą ir rūpinosi Lietuvos 
kultūriniais darbais, ypač jų 

tarybos pirmininkas ir meno 
skyriaus vedėjas. 

P. Galaunė* populiarino lietu
vių liaudies meną. J i s suruošė 
lietuvių, latviu ir estų liaudies 
meno parodas Norvegijoje, Šve
dijoje. Danijoje. Prancūzijoje. J is 

Prof. Paulius Galaunė — šimtametis 

grąžinimu iš Rusijos. Buvo Kau- taip pat buvo tarptautinėse pa- ir ii 
ssto muziejaus vedėjo 

padėjėjas, paskiau direktorius, 
dėstė kurį metą Meno mokyk
loje. Muziejų sritį dar studijavo 
Paryžiuje. Įkūrus M. K. Čiurlio
nio galeriją, Paulius Galaune 

rodose, dalyvaudamas su lietu
višku menu Prancūzijoje ir New 
Yorke, kurios buvo prieš pat 
antrąjį karą. 

Paulius Galaunė buvo Lietu
vių Meno kūrėjų draugijos stei-

buvo paskirtas jos direktorium, gėjas ir vienas pirmųjų valdybos 
JL-> yra surinkęs daug Čiurlionio narių. Jis taip pat buvo pirmųjų 
paveikslų, išvežtu į užsienį ar- bažnytinio meno parodų inicia-
ba iš privačiu asmenų. torius ir organizatorius bei 

Nuo 1925 m. kaip docentas bažnytiniam menui globoti 
dirbo universitete, dėstydamas draugijos steigėjas ir vicepirmi-
meno istoriją, lietuvių meno is- ninkas. 
toriją. visuotine meno istoriją, Kaip dailininkas jis pasižy mė-

pate.ktą siūlymų turinį. Daug 
esą neaiškumų, neatsižvel
giama į gyvenimo tikrovę, tam 
tikros socialinės jėgos mėgi
nančios paspausti ir perimti 
politinę valdžią respublikoje, 
nustumdamos komunistus,dėl 
to norima susprogdinti partija iš 
vidaus. 

Pasku t inė galimybė 

Rašytojas Raimundas Kašaus-
kas sakė, kad dabar partijai gal 
paskutinė galimybė padaryti 

reiškime, kad esa 70 nuošimių «kažką gero savo tautai, pade-
ka r in inku- «*-•£*>- f>*H*»fw4iu" dant atgauti nepriklausomybę. 
seržantų mu.sa-kai:eiiiuo.-r^au-* prie kurios laidojimo ji pati 
jokas pripažįsta, kad armijoje 
yra problemų, bet jos neslepia
mos, kai su jais kalbamasi kaip 
su lygiais. Kariškiams nesvar-
bu. kas. kaip ir už ka balsuoja; 
jų reikalas, kad Lietuvos sienos 
būtų jos sienos, kaip ir kitų 
respublikų sienos. Naujokas 
teigė, kad komunistai kariškiai 
už vieningą TSKP. 

Te i sės mokslų d a k t a r a s 
Ivanas Kučerovas kritikavo 

prisidėjo. Kitaip pasielgus, 
partija palike absoliuti daugu
ma d«irų zmAftiu. Ji subyrė
sianti, nors jai vadovauja ir 
tokie tautos gerbiami veikėjai, 
kai Brazauskas, Beriozovas. 
Paleckis. Jis kvietė visus dele
gatus balsuoti už savarankiška 
partiją — ir lietuvius, ir tikrus 
Lietuvos rusus, ir t ikrus Lietu
vos lenkus, baltarusius, žydus, 
nes čia — visų mūsų žemė. ki

jo mistiška grafika, paveikslais 
ir iliustracijomis. 

Į jo šimto metų gimimo 
sukaktį išvažiavo iš Amerikos jo 
du,ttė Dalia Augūnienė su vyru. 
taip pat velionio anūkas Algis 
Kaupas su žmona. Sausio 25 d. 
Čiurlionio muziejuje bus paskai
tos ir jo darbų paroda, o sausio 
26 d. šv. Mišios Šv. Antano 
bažnyčioje, po pamaldų lanky
mas Petrašiūnuose a.a. Pau
liaus Galaunės kapo. Petra
šiūnuose palaidota ir jo žmona, 
buvus i sol is tė Adelė 
Galaunienė, mirusi 1962 m. 

Lietuviu demons prse Kazin TO parapijos bažnvčios 
Dievo pagalbos meldžia dr Jus t ina Žirjnilienė. 

Lietuvai laisves reikalauja dak ta rės Zirgultenea vaikaitis Ž igu l iukas . 

tos mes neturime. Savo kalbą 
Kašauskas baigė labai jautriai. 

Kazimiera Prunskienė, mi
nistrų tarybos pirmininko pava
duotoja, pareiškė remianti 
siūlymą pertvarkyti TSKP Lie
tuvos partinę organizaciją į sa
varankišką LKP. Tai esą svar
bu ne tik organizacine, bet gal 
dar labiau idėjine ir politine 
prasme. 

Valstybinių paslapčių saugo
jimo valdybos v i r š i n inkas 
Algimantas Brazaitis sakė, kad 
partija Lietuvai yra reikalinga. 
Ji esanti vienintelis politinis 
kanalas ryšiuose su Tarybų 
sąjunga, todėl nereikią nutrauk
ti ryšių su TSKP. 

„Vienybės — Jedinstvo — Jed-
nosc" atstovas Valerijus Ivano
vas teigė, kad suvažiavimas 
neturi teisės nei steigti, nei 
skelbti naujos partijos, nes jis 
nėra steigiamasis. 

Ivanovui teko „privilegija" 
būti paskutiniu diskusijų daly
viu. Tuo buvo baigti pasi
sakymai dėl pirmojo dieno
tvarkės klausimo. Po to suvažia
vimo dalyviai tylos minute pa
gerbė Rumunijos ta ik ingų 
eitynių metu žuvusius. 

Netrukus įvykdytas vardinis 
balsavimas dėl partijos ateities. 
Kaip jau paskelbta, balsavo 
1033 delegatai . Už s a v a 
rankiška Lie tuvos komu
nistų partiją s u savo pro
grama ir statutu balsavo 855 
delegatai. Už savarankišką 
LKP atsinaujinančios TSKP 
sudėtyje - 160 delegatų. 12 
delegatu -usilaikė nuo balsa
vimo, o 6 balsavimo lakštai pri
pažinti negaliojančiais. Sprendi
mas padarytas. 

Paskelbus balsavimo duome
nis salėje suaidėjo plojimai, 
suvažiavm-.o delegatai (turbūt 
ne vis: -ugiedojo Lietuvos 
himną - Lietuva, tėvyne 
mūsų.. T ligi sudiev Interna-
tionalu; - idiev sovietiniam Lie
tuvos himnui.--^ 

Savarankiškumo deklaracijos 
baigmėje sakoma: ..Suvažia
vimas k.iečia Respublikos 
komunistus vienytis vardan 
bendn • . -i0 - nepriklausomos 
Lietuv< - alstybės ir demokra
tiškos \ is :omenės sukūrimo". 

Nauja vadovybė 

Gruodžio 21 d. svarstyti par 
tijos sta: -o ir programos pro
jektai Y. daug diskusijų ir 
atsakyr. paklausimus. Vaka
riniam, osėdyje manda tų 
komisi • ,piūlė Algirdą Bra 
zauska - nkti pirmuoju LKP 
Centru K niteto sekretorium. 
Kitų k ndidatų n iekas 

nepasiūlė. Vėlai vakare įvyko 
slaptas balsavimas. Brazauskas 
išrinktas pirmuoju sekretorium. 
Balsavo 826 delegatai. Už Bra
zauską balsavo 816 delegatų, 
prieš — 9, o viena kortelė 
pr ipažin ta negal io jančia . 
Suvažiavimo dalyviai pasvei
kino Brazauską užtraukdami 
„Ilgiausių metų'". Savo padė
kos žodyje Brazauskas pareiškė, 
kad jis pasistengs nepadaryti 
gėdos Lietuvos komunistų par
tijai, lietuvių tautai, visiems 
Lietuvos žmonėms. 

Gruodžio 22 d. išrinkti kiti pa
grindiniai partijos vadovybės 
nariai: antruoju sekretorium 
Vladimiras Beriozovas (799 
balsais). CK sekretorium ideolo
gijos reikalams Justas Vincas 
Paleckis (798 balsais* ir kitu CK 
sekretorium Kęstutis Gleveckas 
(798 balsais). Balsavime daly
vavo 846 delegatai. Jame ne
dalyvavo tie delegatai, kurie 
balsavo už LKP visasąjunginės 
partijos sudėtyje. Jie atskirai 
susirinkę nutarė šaukti atskirą 
suvažiavimą. 

Naujas pol i tb iuras 

Išrinktas ir naujas politbiu
ras. kurio narių sudėtyje yra ir 
Romualdas Ozolas. Naujasis 
biuras praėjusią savaitę buvo 
Gorbačiovo iškviestas į Maskvą 
„aiškint i" ir „išsišaikinti". 
Įvyko stiprūs pasikalbėjimai, 
kuriuose iš Sovietų reiškėsi Gor
bačiovas. Medvedevas ir 
Jakovlevas, bet jie neįtikino 
naujosios Lietuvos kompartijos 
vadovyhės Maskvai pagei
daujama linkme. — taip pra
nešta iš Viniaus ir Maskvos. 
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778-2233 

LB MLS 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Turėdamas ilgų metų patyrimą 
greit • sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis te! 
767-0600 arrja 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

RE/MAX 
REALTORS 

GROT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašom* 
paminėti, kad esate arba.nonte būti 
Rimo Stankau* klientais Nuosa
vybės (kamavimas nemokamai. 

SIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg Brokeris 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

S953 S. Kedzle Ave. 
Chlcaflo, IL 60*29 

Tel. 436-7878 

FOR SALE 

Property on Lk VVinnebago. Tn of Van 
Dyne Fond du Lac Cty. Wi. 100 Ft Lk 
Frontage on a I00x 767 lt, Lvg Rm. Kit-
chen. Lnary Rcon. bath and 2 bdrms Ap-
prox 1.532 sq. ft lvg area. 2 enclsa adov 
tions. 1 et garage—Yr round riome on a 
great lake Call AC708-297-8437 (Des 
Plaines. IL) 

Parduodame greičiau 
už didesne kainą! 

įkainojimas veltui1 

Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietinė [staiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Puiaski, Chicago. IL 60629 
(312)767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas 

Ontuifc 2! 
KMIEt'iK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DASUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti a- pirkti na
mus, kreipkitės Į Danutę Maver. |i 
p ro fes iona l i a i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus Įkainavimas 
veltui. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

ANATOLIJUS KAIRYS 

KRIKŠTO VANDUO 

Lietuvos krikšto trilogija pradedant 
Mindaugu 1251 m., baigiant Vytauto 
1413 m. Žemaičių krikštu. Iliustravo 

M. B. Stankūnienė. 272 p. Kaina su 
persiuntimu $12.00, Illinois gyv. dar 
prideda 80 et . III. valstijos 
mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., Chicago. IL 
60629. 

10o/0_20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

PAVOJINGA ORO TARŠA 

Apskaičiuojama, kad Illinois 
valstijoje pramonės įmonės per 
metus paleidžia apie 24 mili
jonus svarų vėžį sukeliančių 
medžiagų. Apie pusė jų palei
džiama į era. Vandens kontrolė, 
sauganti nuo taršos, veikia ge
rai, bet oro tarša darosi pavo
jingesnė. Spėjama, kad ta tarša 
yra priežastis apie 80^/ mirčių 
nuo vėžio. 

1.3 MIL. DOL. PABAUDOS 

Drexel Burnham Lambert 
bendrovė sumokėjo Illinois vals
tijai 1.3 mil. doleriu pabaudos 
už nereguliarumus vertybių 
prekyboje, kitaip ji būtų prara
dusi teisę dalyvauti akcijų 
biržoje. 

•»xwro<x:<W'' *• y, ;:<*;•*:<•««« 
ATLAIDAI Lithuanian 

pilgrimages 
frXX«WWWWWvl> >XvXvW 

.,ATLAIDAI — Lithuanian Pilgrimages" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje. Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga. Česlovas Gnncevičius. Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetim
taučiui. Gaunama ..Drauge", kaina su persiuntimu 27 dol. 
Illinois gyventoja; dar prideda 2 dol. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago . IL 60S2S 



A.A. HENRIKĄ 
MISLIAUSKA 
PALAIDOJUS 

BRONIUS VAŠKAITIS 

Sausio 3 d., dar tebevilnijant 
Naujųjų Metų džiaugsmo ai
dams, ligoninėj amžiams akis 
užmerkė a.a. Henrikas Mis-
liauskas, Philadelphijos lietuvių 
kolonijoj plačiai žinomas Baifo 
veikėjas ir visuomeninių darbų 
puoselėtojas. 

Jo nerūpest ingo gyvenimo 
dienos prieš 72 metus prasidėjo 
Š i a u l i u o s e . Ten įsigijęs 
buhal ter io profesiją, darbavosi 
Klaipėdoje, iki tas miestas vo
kiečių buvo atplėštas nuo Lietu
vos. A.a. Henriko bene laimin
giausios dienos prasidėjo, kai 
sutiko visada entuziazmo kupi
ną Benedetą Bartusevičiūtę ir ją 
pasirinko bendro gyvenimo paly
dove. Darnaus šeimyninio gyve
nimo dėka į jų šeimos židinį 
laimės spinduliai prasiskverb
davo ir košmaro persunktose 
okupacijose, ir siaubingo karo 
audrose, ir sunkius pirmuosius 
ž i n g s n i u s ženg ian t š iame 
krašte . 

V e l i o n i s ik i p a s k u t i n i o 
atodūsio savo širdyje nešiojo 
didelę mei lę gyvenimo nu
skr iaus ta jam bei nuoširdžią 
pagarbą Visatos Kūrėjui. Vos 
atvykęs į Philadelphiją, tuojau 
aktyviai įsijungė į Balfo veiklą. 
Apsigyvenęs kiek tokiau nuo 
koncentruotų lietuviškų jungi
nių (jie spietėsi apie lietuviškas 
parapijas), pėsčias lankydavo 
išsibalškiusias šeimas ir iš jų 
prašydavo finansinės paramos 
dar apie 10,000 Vokietijoje 
l ikusiems tokio pat likimo tau
tiečiams. Bėda buvo ta, kad dau
guma lankomųjų buvo stipriai 
paraudonavę ir nusistatę prieš 
bet kokią pozityvią lietuvišką 
veiklą. Vos pravėrus jų duris i r 
pradėjus kalbėti apie reikalą, 
pirmas klausimas būdavo: „Tai 
ką. esi fašistas, smetonininkas. 
Todėl ir pabėgai iš Lietuvos. 
Tokie pa t y ra ir ten Vokietijoj 
likusieji". Turbūt 99% rinkėjų, 
išgirdę tokį „pasveikinimą", 
nusikeiktų, užtrenktų duris ir 
eitų toliau. Henrikas iš pri
gimties būdamas flegmatikas, 
lėtai, nuosekliai ir toliau aiš
kindavo varganą pasilikusių 
b ū k l ę . Klausy to ju i g re i t a i 
darydavosi aišku, kad tai y ra 

protingas, doras, tiesiakalbis 
žmogus. „Sėsk. išgersime po 
„čierką", tardavo suminkštėjęs 
šeimininkas. Dažnai su vienu 
stikleliu neapsieidavo. Svečiui 
ruošiant is išeiti , įteikdavo 
penkinę ar net daugiau. Anais 
laikais iš paraudonavusio ir su 
ribotomis pajamomis gaut i 
tokią sumą buvo didelis da
lykas. Vieneriais metais po sėk
mingos rinkliavos Philadelphi
jos Balfas Vokietijos lietuviams 
pasiuntė du vagonus cukraus. Ir 
čia nemažas indėlis buvo 
velionio. 

1953 m. Misliauską j a u 
matome Balfo valdyboje kasi
ninko pareigose. Tose pareigose 
su mažomis per t raukomis 
išbuvo daugelį metų kol jį 
pradėjo vargint i kažkokia 
keista kraujo cirkuliacijos liga. 
Jei kas rašys Philadelphijos 
Balfo istoriją. Misliausko 
pavardė bus labai plačiai 
minima. 

Henrikas iki pat mirties dos
niai rėmė ir Vasario 16 būrelį, 
prieš daugelį metų įsteigtą ir iki 
dabar vadovaujamą Snieguolės 
Jurskytės. Nešykštus buvo ir 
savajai Sv. Andriejaus parapi
jai. Gausių aukų susilaukdavo 
vienuolynai, ypač žmonos mir
ties metinių proga. Švenčiant 
sv. Kazimiero sukaktį, komi
tetui įteikė 1000 dol. Plačiai 
ska i t ė ir r ėmė l ie tuvišką 
spaudą. 

Velioniui nesvetima buvo ir 
visuomeninė veikla. Sveikas bū
damas, aktyviai reiškėsi ramo-
vėnuose. Tautinėje sąjungoje, 
Lietuvių Bendruomenėje. Ir čia 
jį matydavome valdybose. 

Henriko gyvenime bene skau 
džiausiąs smūgis buvo prieš 12 
m. mylimos žmonos netekimas, 
kada jis pats jau stiprokai buvo 
varginamas ligos. Vaikų netu
rėjo, todėl liko vienas. 

Ligai blogėjant, per kelis kar
tus buvo amputuotos abi kojos. 
Atrodė, kad ištikus tokiai 
baisiai tragedijai, pasimes. 
pateks į depresiją, nustos vilties 
gyventi. Priešingai, čia išryš
kėjo velionio nuostabus ryžtas, 
tiesiog herojiškumas ir tokiose 
sąlygose džiaugtis gyvenimu. Po 

SIŲSKIME MEDŽIAGĄ 
APIE LIETUVOS KARIUS 

Pereitų 1989 m. lapkričio 18 
• d. Vilniuje atsisteige Lie tuvos 
a t s a r g o s k a r i n i n k ų sąjunga. 
Pradėtas leisti ir sąjungos oficio-

Izas „Kardas" Jo pirmasis ke-
' tu r ių didelių puslapių numeris, 
•redaguotas ats. kap. žurnalisto 
Antano Martinionio, irgi išėjo 
lapkričio 18 d. data. tik kukliu 
500 egz. tiražu. 

Ats. kap. Antanas Martinio-
-nis, kuris 1988 ir 1989 metų 
; ..Švyturio" žurnalo bent keliuo
se numeriuose rase apybraižas 
apie paskirų Lietuvos kariuo
m e n ė s aukštųjų k a r i n i n k u 
t rag išką likimą, šiuo metu 
kaupia medžiagą apie Lietuvos 
kar ius . Tai yra apie visus, visų 
kar tų Lietuvos karius, tarnavu
sius ne tik neprikl Lietuvos, bet 

"ir visų okupantu kariuomenėse. 
Bekaupdamas šiuo metu tik 
Lietuvoje prieinama medžiagą 
jis įsitikino, kad veikalas išeitų 
su didelėmis spragomis, jeigu 
nebūtų panaudoti išeivijoje susi
telkusios medžiagos šaltiniai 

A. Martinionis prašo, kad per 
JAV ir Kanados lietuvių spau
dą paraginčiau jo kolegas ats. 
karininkus, karius, šaulius jam 
medžiagos suteikti. Visu pirma 
j a m skubia i re ikal ingi šie 
veikalai: Kazio Ališausko ir An-

A. a. Benedetą ir Henrikas Misliauskai 

tano Rukšos „Laisvės kovų is
torija'*, visi trys tomai; Vytenio 
Statkaus 1988 m. išėjęs veikalas 
apie Lietuvos ginkluotas pajė
gas: Stasio Raštikio atsiminimų 
visi tomai; išeivijoje leidžiamo 
„Kario" visų metų komplektai; 
Bostone išleistos „Lietuvių 
enciklopedijos" pilnas komplek
tas. Tai leidiniai, apie kuriuos 
j i s girdėjo ir žino jų 
neįkainojamą vertę. Jis pagei
dauja ir kitų leidinių arba iš
rašų iš leidinių (pažymint lei
dinio pavadinimą bei datą*, kur 
t ik apie Lietuvos karius ar ka
riuomenę rašyta. Taip pat prašo 
dar gyvų karininkų, karių bei 
šaulių atsiminimų. 

Žinant, kad okupantas knygų 
bei žurnalų siuntas tebevaržo, 
patartina siųsti užregistravus. 
Idealu, jei kas po keletą leidinių 
nuvežtų ir įteiktų asmeniškai. 
A. Martinionis iš bet kurio vieš
bučio pa t s ats i imtų, jam 
paskambinus telefonu. 

Viliuosi, kad į šį rašinį at
kreips dėmes} visi buvę kariai, 
ypač organizuoti šauliai, ramo-
vėnai, birutininkės. Tad štai 
adresatas: Antanas Martinio
nis, Erfurto 50-69, 232043 
Vilnius, Lithuania. USSR. 
Telef. 44-11-07. 

Alfonsas Nakas 

pirmo kojų amputavimo įsigijo 
protezus, rankiniu stabdžiu 
mašiną, ir vel Henriką maty
davome susirinkimuose, paren
gimuose, bažnyčioje. Sutiktas 
niekada nesiskųsdavo savo 
sunkia dalia. Net su entuziaz
mu pasakodavo apie savo nau
jus, kartais kiek fantazija pa
gražintus gyvenimo planus. Ir 
šiandien neaišku, iš kur jis sem
davosi stiprybės. 

Maždaug pusmetį prieš mirtį 
buvo paraližuotas. Kol dar 
galėjo kalbėti, savo geriausiems 
draugams Marytei ir Vytautui 
Sušinskams detaliai nupasakojo 
kaip jis turi būti palaidotas. Pri 
sidėjus komplikacijoms plau
čiuose, jau buvo aišku, kad žiau
rioji gyvenimo tikrovė — mirtis 
slankioja apie ligonio lovą. 
Paskutiniu atodūsiu perženg
damas amžinybės slenkstį, į ten 
išsinešė tėvynės ilgesį, didelę 
meilę artimui, pavyzdį, kaip 
reikia pakelti Aukščiausiojo 
siųstus bandymus. 

Sausio 5 d. Mykolo Bigenio 
laidojimo kambariuose susirin
ko gražus a.a. Henriko gerbėjų 
būrelis ir prie atviro kapo jam 
pareiškė paskutinę pagarbą bei 
pasimeldė. Rytojaus dieną po 
religinių apeigų Sv. Andriejaus 
bažnyčioje jo palaikai buvo 
nulydėti į Šv. Petro ir Povilo 
kapines. Amžinam poilsiui buvo 
paguldytas šalia žmonos. Jų 
abiejų kapą puošia meniškas 
granitinis paminklas. 

Netoli kapinių esančiame 
restorane įvyko gedulo pietūs. 
Sušinskų suorganizuotomis gra
žiomis laidotuvėmis velioniui 
buvo išreikšta derama pagarba. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

New York, N.Y. 
ALTĄ P R O T E S T U O J A 

Amerikos Lietuvių tarybos 
New Yorko skyrius sausio 11 
dienos posėdyje aptarė dina
mišką įvykių raidą okupuotoje 
Lietuvoje New Yorko Altą pa
reiškė-protestą dėi Jungtinių 
Tautų organizacijos generalinio 
sekre tor iaus n u t a r i m o nu
traukti bet kokius kontaktus su 
Pabaltijo tautų laisvės sąjūdžių, 
siekiančių savo šalių nepriklau
somybės nuo Sovietų Sąjungos 
atstovais. 

„...Jungtinės Tautos, pagal 
savo statutą įsipareigojusios 
ginti individu ir tautų teises, pa
vergtųjų Pabal t i jo k raš tų 
atžvilgiu šitų savo įsipareigo
jimų nesilaiko. Altą smerkia 
tokį abejingumą ir pasyvumą, 
ypač tuo metu, kai lietuviai pa
vergtoje tėvynėje vieningai de
monstruoja ryžtą siekti lais
vės"... sakoma pareiškime. 

Sis protesto dokumentas pa
siųstas Jungtinių Tautų gene
ral iniam sekretorui Javier 
Perez de Cuellearui. taip pat 
..Associated Press", „The New 
York Times" ir kitoms masinės 
informacijos priemonėms. 

Nutarta ir ateityje taip pat 
rengti protesto akcija prieš 
tokią begėdišką Jungtinių Tau
tų pozicija Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos atžvilgiu. 

Valdas Ane lauskas 

Jiems yra patikę:.;.- ir testa
mento vykdymas. Manoma, kad 
velionio santaupos, kurių gali 
susidarvti ne visa: maža suma 

vilgų ligų metu turėjo gerus 
draudimus) , a t i t e k s lietu
viškiems reikalams. 

Henrikas Misliauskas, kaip ir 
visi kiti, amžinybėn neišsinešė 
medžiaginių turtų, bet jo dva
siniai lobiai yra gana dideli. 
Pagal krikščionišką religiją tai 
yra geriausia garantija į amžiną 
džiaugsmą Dievo karalystėje. 
Tą patvirtina ir šventraščio 
žodžiai: „...bus palaiminti mi
rusieji, kurie miršta Viešpa
tyje... Jie turi atsilsėti nuo savo 
vargų, nes jų darbai juos seka 
lApr. 14, 13). 

Jaunas žmogus be kilnaus 
idealo yra pūvąs kelmas! Stip
rių idealų neparemta jaunystė 
negali sužydėti visu savo grožiu. 
Jaunystė skirta ne tik kūnui 
brandinti, bet ir dvasiai nuteikti 
heroišku ateities gyvenimu. 

Alf. Sušinskas 

DKAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. sausio men. 25 d. 

Herojiškiausvas yra tas dar
bas, kurį sunkiausia padaryti, 
o numirti dažnai lengviau negu 
gyventi. 

M. Maeterlinck 

Galvokit, kas t ikra , jauski t , 
kas gražu ir norekit. kas gera. 
tada surasit kelią į malonų 
gyvenimą. 

Platonas 

A.tA. 
Marija Astor Dimgailienė 
Gyveno N< w Buffalo, Michigan. 
Mirė 1990 m. sausio 22 d.10 vai. vakaro, sulaukusi 87 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime seserėčios su šeimomis, 

sūnėnai ir gir ;nes Lietuvoje. 
Priklausė . nion Pier Lietuvių draugijai. 
Kūnas pat irvotas ketvirtadienį, sausio 25 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus M.irąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 26 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus itlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kur: įe 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv Kazimiero lie
tuvių kapines 

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

Nuliūdę giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A Petkus. Tel. (312)476-2345 

A.tA. 
DR. JADVYGA DUBINSKIENĖ 

GLRKLEVIČIŪTĖ 

Mirė 1990 m. sausio 24 d.. 8:10 vai. ryto. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras dr. Viktoras, broliai 

dr. Jurgis ir dr. Jonas Gurklevičiai, seserėčia Marija Barienė 
ir jos dukn- Birutė Sturmer ir Dalia Taurienė. svainis An
drius Dubir.-kas ir kiti giminės. 

Kūną* p .šarvotas penktadienį, sausio 26 d. nuo 3 iki 9 
v v. Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W 71 St. 

Laidotuv.-s įvyks šeštadienį, sausio 27 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bu- atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia, ku oje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. 
Po pamaldų ^us nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuošird/.ai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs 
tarnus dal\\ uti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, broliai ir kiti giminės. 
Laidoti, idirekt. Donald A. Petkus. Tel. (312)476-2345. 

A.tA. 
FELIKSAS MACKEVIČIUS 

Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje 
Mirė 1990 m. sausio 24 d., sulaukės S5 m amžiaus. 
Gimė Lietuvoje 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Jadvyga Paiackai 

tė. sūnus Antanas, marti Nijole, duktė Eleonora McCormack. 
žentas Adian. aštuoni anūkai: Anthony. Diana. Natalia. An-
drea, Melissa Mackevičiai; Alfred. Jacųueline. Kristina Rajuc 
kai, dvi seserys Kazė ir Terese su šeimomis Lietuvoje; sesuo 
Veronika Otto su šeima Toronte, Kanadoje. 

Priklausė Knights of Columbus. Cardinal Mundelein. 
Council #3024. Lietuvos Vyčiams, kuopa * 112; Lietuvių 
Prekybos Rūmams. ALT'ui. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, sausio 25 d. ir penkta 
dienį, sausio 26 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Marųuette 
koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuves įvyks šeštadienj. sausio 27 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, sūnus, duktė ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt Donald A Petkus. Tel. 476 2345. 

Amžinyb 

nuoširdži 
ALDON/ 

iškeliavus 

A.tA. 
STASIUI BERKIELIUI 

užjaučiame žmoną PULIONCE, dukterį 
r sūnų ALBERTĄ bei jų šeimas. 

Sofija Jurkūnienė 
Lee, Milda ir Mildutė Harris 

Brangiarr 

mirus, jo 
nuoširdi; 

Vyrui 

A.tA. 
VACIUI LUKUI 

moną, mielą ir gerbiamą dr. ALDONĄ 
užjaučiame ir kar tu liūdime 

Vanda ir Edvardas Žukauskai 
Bronė ir Benjaminas Paulioniai 
Ona Siliūnienė 
Sofija Plenienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA ER CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fomia Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9862 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal i fomia Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas - < 1-312) 476-2345 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telefonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th S t ree t - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Rober t s Rd. - Tel. (708) 430-5700 

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

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

T e l e f o n a s — (708) 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sali y Oonald M . Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o , I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHK AOO.IE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 6 5 2 - 5 2 4 5 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. sausio mėn. 25 d. 
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x Maždaug 40 mokytojų ir 
mokyklos direktorių įšChica-
gos ir apylinkių susirinko 
Chicagos Jaunimo centre pra
dinių ir pr iešmokykl in io 
amžiaus mokytojų pasita-
rimui-konferencijai. Konfe
renciją sušaukė JAV Lietuvių 
Bendruomenės Šviet imo taryba. 
Šią konferenciją paruošė D. 
Dirvonienė ir V. Brazaitytė. 
Paskaitą apie motyvaciją skaitė 
dr. D. Kati l iūte-Boydstun, 
projektą apie skaitymą parode 
Nijolė Gierštikienė. 

x Paskutiniųjų dienų įvy
kiai Lietuvoje bus rodomi vaiz
dajuostėje — filme, kurį paruošė 
Edvardas Mankus, sausio 26 d., 
penktadieni. 7 v.v. Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje. 8 v. v. 
Stasys Balzekas kalbės apie šių 
dienų įvykius Vilniuje, eko
nomine padėtį, prekybos ryšių 
užmezgimą su Lietuva ir kt. Pa
demonstruos skaidrėmis. Po to 
bus vaišės. Visi kviečiami. 

x Palaimintojo arkiv. Ju r 
gio Matulaičio minėjimas bus 
penktadienį, sausio 26 d. Šv. Mi
šios Jėzuitų koplyčioje bus 7 vai. 
vakare. Po šv. Mišių ses. Mar
garita skaitys paskaitą. Bus pa
bendravimas Jaunimo centro 
kavinėje. Visus kviečia Nekalto 
Prasidėjimo seserų rėmėjai. 

x „Ch icago S u n - T i m e s " 
sausio 21 d. laidoje išspausdino 
prel. Juozo Prunskio ir dr. Petro 
V. Kisieliaus laiškus apie Lie
tuvą, kurią anksčiau vedama
jam straipsny tas pats dienraš
tis palygino su Texas valstija. 
Prel. Prunskis primena Lietu
vos istoriją, o dr. Kisielius 
aiškiai pasako, kad būtų ge
resnis paKymimas. jeigu JAV 
prisijungtų Meksiką. Lietuva 
niekada pati neįstojo į Sovietų 
uniją, todėl ji verta laisvės 

x Povilas ir Lore t ta Gvaz-
dinskai, Downers Grove. 111.. O. 
V. Šamatauskas. North Port, 
Fla.. už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 30 dol. 
aukų. :-.imatauskas prieraše 
palinkėjo sėkmingu Naujųjų 
1990 Metu visam ..Draugo' šta
bui lietuviukų darbų baruose. 
Nuoširdus ačiū už aukas ir 
linkėjimus. 

x Gavėnios sus ikaup imas 
Medjugorje su tėvu Jonu 
Kidyku, S.J. š.m. kovo 22-30 d. 
Kelionės pilna kaina $988. 
Informacijai skambin t i ar 
rašyti: B. Zalatorienei. Travel 
Advisers. Inc. 1515 N. Harlem 
Ave.. Oak Park. IL 60302. tel. 
(708) 524-2244; arba I. Balei-
šienei vakara i s t e l . (312) 
226-7275. Liko nedaug vietų, 
prašome skubiai registruotis! 

(sk) 
x Sekmadienį, sausio 14 d. 

„Seklyčioje" per neapsižiūrėji
mą buvo sukeisti vyriški p:i!tai. 
Kas turi svetimą ilga medžią 

x Leonardu i Keruliui, atli
kusiam svarbų darbą paruo
šiant Sibiran ištremtųjų lietu 
vių sąrašą, Pasaulio lietuvių ka
talikų bendrija įteikė 1000 dol 
visuomenininko premiją. Tokią 
premiją bendrija įteikia kasmet 

x Asta Banionytė , JAV LB 
krašto valdybos direktorė ry
šiams su valdžios įstaigomis, 
per posėdi apibūdino savo 
veiklą. Vieną dieną jai pa
skambino net 35 asmenys. Tai 
valdžios įstaigos ir organiza 
cijos, kurios ieškojo informacijom 
apie Lietuvą. A. Banionytė 
talkina Lietuvos atstovybei 
Washingtone, kalbėdama aukš
tesnių mokyklų moksleiviams, 
kurie ten lankosi. Šiuo metu 
Lietuva domisi valdžios įstaigos, 
spauda, organizacijos ir privatūs 
asmenys. 

x Rytoj, penktadieni, sausio 
26 d. 7:30 v.v. „Margutis" ren
gia šokių vakarą Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. Gros Lie
tuvos filharmonijos estradinis 
orkestras „Oktava". Muz. M 
Tamošiūno vadovaujamos 
„Oktavos" koncertai bus sausio 
27 d. 7 v.v. ir sausio 28 d. 3 v. 
p.p. Jaunimo centre. Bilietai 
Vaznelių parduotuvėje ir 
„Margučio" raštinėje. 

x Pas i ruošk ime kel ionei 
Lietuvon, pamatykime gražią 
Lietuvos gamtą, susipažinkime 
su vietiniais gyventojais. Visa 
tai bus įmanoma per Dainavos 
ansamblio vakaronę, kurioj bus 
rodoma A. Plėnio vaizdajuostė 
iš Lietuvos. Vakaronė bus va
sario 2 d. Jaunimo centro ka
vinėje. 

CHICAG0JIR APYLINKĖSE 

Mokslo ;r kultūros simpoziume. Iš kairės sėdi: dr. R. Vaičaitis, A. Kerelis, G. Lazauskas, dr. V. 
Bieliauskas, vysk. P. Baltakis, St. Lozoraitis ir Vyt. Landsbergis; stovi: G. Kostkevičius. Vytau
to D. univ. atkūrimo iniciatorius. 

ŠEŠTASIS MOKSLO IR 
KŪRYBOS SIMPOZIUMAS 

J U O Z A S ŽYGAS 

x Pas i ruoš imas V a s a r i o 
16-tos demonstracijom — šūkiu 
rašymas ir plakatų darymas — 
bus vasario 3 d., šeštadienį, pas 
valdybos nare Aušrą Jasaitytę. 
Visas jaunimas kviečiamas 
dalyvauti su plaktukais ir 
dažais. 

x Msgr. J o h n A. Kučingis, 
Los Angeles. Cal., nuoširdus ir 
didelis „Draugo" rėmėjas, gar
bės prenumeratorius daugelį 
metų. pratęsdamas prenumera
tą, atsiuntė 300 dol., ta pačia 
proga sveikina kun. P. Cibuls-
kį „Draugo" administratorių ir 
visus kitus Naujųjų Metų pro
ga, linkėdamas laimingų ir 
sveikų 1990 metų. Nuoširdus ir 
didelis ačiū už linkėjimus ir 
gražią auka. 

x Vy tau ta s Šeštokas , Los 
Angeles, Cal., Jonas Činga taip 
pat iš Los Angeles, „Draugo" 
bendradarbiai, už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
25 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x J A V LB Marąue t te Par 
ko apylinkės valdyba švenčių 
proga įteikė 50 dol. dienraščio 
paramai. Nuoširdus ačiū. 

x M. K. Čiurlionio galerija 
Jaunimo centre rengia keturių 
dailininkų iš Lietuvos parodą. 
Bus eksponuojama: Aurelijos 
Ovsiankienės grafika. Konstan-
tino Žardalevičiaus tapyba, 
hrolių Kosto ir Antano Ulevičių 
keramika. P a r o d a a t i da roma 

gini. tamsiai pilka paltą, pra- . . 
•- i - j penktadieni, vasario 2 d., 7:30 

„i,„„Uinti vakarais td- r ^ 
v.v. ir tęsis iki vasa r io 15 d. 

somas skambinti vakarais Ed 
0 V M M N > 

mundui tel. (312) 737-2182. 
(sk) 

x Liet. Mot. Fed. Čikagos 
s k y r i a u s v a l d y b a kviečia 

1990 metu abiturientu 
motinas dalyvauti Pavasario 
• . 'iu pokylio rengimo pasi
tarime, kuris įvyks š.m sausio 
mėn. 27 d antra vai. p.p Pasau
lio Lietuvių centre, Lenmnte. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais jmokejimais ir pri 
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 VVest Cormak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

<sk> 

Rodos, dar taip neseniai, iš 
visų šalių r inkosi l ietuviai 
mokslininkai į Chicagą, laisvojo 
pasau l io l i e t u v i ų sos t inę . 
Rinkosi į neeilinį, bet istorinį 
renginį. Kai atšals vieno kito 
įkaitę jausmai ir bus pažiūrėta 
per istorinę prizmę, tai be jokios 
dvejonės, šeštasis Mokslo ir 
kūrybos s i m p o z i u m a s b u s 
įrašytas į išeivijos didžiųjų 
renginių pirmąsias gretas. Dar 
daug i au , p e r e i t a s i s simpo
z iumas b u s ž inomas , ka ip 
pa sau l i o l i e t u v i ų — a r b a 
atgimimo simpoziumas. Su juo 
buvo pradėta nauja era. Tai tau
tos atgimimo ir susijungimo era. 

Tautinio atgimimo ir Sąjūdžio 
pirmosiose eilėse yra lietuviai 
akademikai . J ie bando pasiek
ti tai, kas , logiškai galvojant, 
atrodo, yra neįmanoma. Jie 
siekia laisvės ne kraujo pralie
jimu (kaip, kas to norėtų), bet le
galiu ir konstituciniu būdu. Ir 
visų nustebimui, kol kas jiems 
sekasi! Jų tarpe yra ir tokių, 
kurie kovoja už laisvę, bet patys 
niekuomet laisvu oru nekvėpa
vę. Tad jų tarpe pasklidus žiniai, 
apie išeivijos rengiamą mokslo 
ir kūrybos simpoziumą, jie bū
riais pradėjo į jį rengtis. 

Pereito simpoziumo didžiau
sias pasiekimas ir yra tai , kad 
jame dalyvavo daugiau kaip 
šimtas prelegentų iš okupuotos 
Lietuvos. Daugiausia tai vis tie 
žmonės, kurie vadovauja Sąjū
džiui ir k u r i e Maskvoje 
polemizuoja su pačiu Gorbačio
vu. Ne tik sėkmingai polemi
zuoja, bet jį pastato į tokią si
tuaci ją , k a d j i s r e i k a l ų 
išsiaiškinti — net į Vilnių turi 
a tvaž iuot i . Šie žmonės čia 
dalyvavo, susipažino su mūsų 
ve ik l a ir p a s i e k i m a i s , ir 
pakvėpavo laisvu oru. Reikia 
manyti, kad tie, kurie pakvėpa
vo laisvu oru, tai tos laisvės 
sieks dar atkakliau! 

Atvykusie j i buvo ne t ie . 
kurie atvyksta su ištaigingu 
krautuvių adresais ir japoniškos 
elektronikos katalogais. Su dau
geliu teko susipažinti ir matyti, 
kaip godžiai jie vartė išeivijoje 

(sk> 

x Sausio 27-28 d. Detroi te , 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre įvyks pirmoji 
Lietuvos menininkų tapybos ir 
grafikos kūrinių paroda. Bus 
išstatyta virš 100 meno kūrinių, 
sukurtų šiandieną žinomiausių 
Lietuvos daiuninkų. Parodos 
atidarymas sausio 27 d.. 7 v.v. 
Parodos pelno 20*^ skiriama 
Sąjūdžiui Lietuvoje. Or 
ganizuoja J . Shor Int . Anti-
que, Inc. 

(sk) 
x Doleriai j rublius keičiami 

aukš tu kursu. Pe rvedame 
palikimus Darbo vai, 9-5 v.v. 
Tel. (312) 436-9123. 

(sk) 

x A n t a n a s J u k n e v i č i u s , 
Miami Beach. Fla.. „Draugo" 
garbės prenumeratorius, nuošir
dus jo r ėmė jas , p r a t ę sė 
p r e n u m e r a t ą , pridėjo visą 
šimtinę kaip auką dienraščiui 
su p/ierašu: „Tai tradicine me
tine pa rama" . Nuoširdus ir di
delis ačiū. 

x J . i r G. Bal t rušaič ia i . Sun 
City, CA . žinodami lietuviškos 
spaudos s u n k u m u s su pre
numeratos pratęsimo mokesčiu 
atsiuntė 60 dol dienraščio stip
rinimui ir 20 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. J ir (i. 
Baltrušaičius skelbiame trarbes 
prenumeratoriais, o už auką la
bai dėkojame. 

išleistas knygas, stebėjosi mūsų 
spauda ir jos gausa. Daugelis iš 
jų turėjo gana miglotą supra
timą apie mūsų politinę veiklą, 
a rba diplomatinę t a rnybą . 
Susipažinę pamatė, kad tai yra 
realūs faktoriai ir jų kovos talki
ninkai . Yra tekę praeityje ma
tyti, kaip per atvykstančių vei
dus ironiška šypsena prabėg
davo, kai jiems būdavo prista
tomi mūsų konsulai ar žymesni 
veikėjai. Tačiau dabar jau jie 
nebesišaipo! Jau pamatė ir 
suprato, kad „nepripažinimo 
politika" yra Rusijai labai nepa
togioje vietoje įstrigęs dyglys. Ir 
kad mūsų diplomatijos ir išei
vijos bendromis pastangomis — 
neleidžiama tai užmiršti, arba ji 
ištraukti. 

Kadangi si-npoziumas buvo 
neeilinis renginys, tai ir spau
doje susilaukė pakankamo 
dėmesio. Apie jį jau buvo rašyta 
ir dar bus rašoma. Pacituosiu 
keletą minėtu iš mūsų spaudos. 
„Naujai besikuriančiame Pa
saulio lietuvių centre Lemon-
te įvyko „Šeštasis mokslo ir 
kūrybos simpoziumas. Teisingai 
J. Žygas 'Draugas X1.17) rašė. 
kad tai bus „istorinis įvykis". Iš 
tiesų jis toks ir buvo: savo 
apimtimi, dalyvių skaičiumi ir 
meno bei mokslo žmonių 
skaičiumi iš Lietuvos. (...) Salia 
oficialios Simpoziumo progra
mos buvo pas i t a r t a , kaip 
konkrečiai prisidėti prie Lie
tuvos išlaisvinimo pastangųjos 
kultūrinio bei ekonominės gero
vės pake'.imo. Ypat ingai 
iškeltas lietuvių mokslininkų 
stažuotės k'.dusimas Vakarų 
valstybėse I Dirva 1989 m. gruo
džio 7 d.). 

Pereitasis .-:mpoziumas atliko 
tai . ko jokif renginiai iki šiol 
neatliko. Jis atidarė langą į 
Vakarus per šimtui lietuvių 
mokslininku Jie neatvyko. 
kaip kam gal atrodo, kad pasė
dėtų prezid:„me ar save pa
rodytų Jie įtvyko pamatyti 
ir pasimokyti. Ir jie daug ką 
pamatė, ir daug pasimokė. Nuo 
jų gal prikla isys, kokią raidą 
įgaus ir k . p plėtosis Lietuvos 
ekonomin-.s savarankiškumas. 

Vienas - okių tėvynainių 
taip rašė. ..S mdien šimtas Lie
tuvos mok-..-iinkų įveikė vizų 
gavimo, k. iės bilietų pirkimo 
ir kitas jiems spęstas žabangas. 
Noras su.-,: t su pasaulio lie
tuvių mok- ninkais buvo toks 
didelis, jog -šijo visus rengėjų 
planus A: .duokime garbę 
organizatorėms — jie priėmė 
visus nori re us, užsikraudami 
sau didžiule darbų ir rūpesčiu 
naštą. Ui sta šeštojo mokslo 
ir kury b o- . mpoziumo moks
linių prar.e-.raų monografija su 
autorių p: -a tymu labai pa
lengvino prelegentų susipa
žinimą ir darbą. Tokio operaty
vumo mes galime tik pavydėti 
pačia g( i prasme, kaip ir 

rengėjų nuoširdumo. (...) Lietu
va šiandien kaip skęstantis šiau
do griebiasi sudaryti komer
cinius sandėrius. Man rodos, ne 
vienam simpoziumo dalyviui 
susipažinimas su Amerika 
padėjo ateiti į protą, blaiviau 
įvertinti mūsų šiandienines eko
nomines galimybes. Lietuva 
brangi, koks tau dar tolimas 
kelias iki pažangos... (Draugas, 
1989.XII.20). 

Tačiau buvo ir kritiškų pasi
sakymų. Kritika yra reikalinga 
— jeigu ji neišeina ir kultūringų 
ribų. Tačiau visai kitas reikalas, 
kai pradedama savo išmintį 
rodyti. Prie tokių rašinių, 
manau, reikėtų priskirti: „Pačią 
Padėkos dieną, lapkričio 23, 9 
vai. iš ryto įvyko simpoziumo 
pradinės iškilmės, deja, 
nepasižymėjusios ne t i k 
iškilmingumu, bet pasirodžiu
sios tokiu nepaprastu susimo-
/imu, kokie išeivija dar niekada 

KLEOPO A. G I R V I L O 
GIMTADIENIS 

Mūsų kultūriniame gyvenime 
Kleopo A. Girvilo vardas dau
giau ar mažiau pažįstamas dėl 
jo visuomeninės ir pedagoginės 
veiklos. Be to, jis 1986 m. yra 
išleidęs knygą Lietuvių senųjų 
asmenvardžių etimologijos, kur 
patelkiama populiariųjų mūsų 
tautinių vardų etimologiniai 
aiškinimai. 

Tad nenuostabu, kad Peda
goginio lituanistikos instituto 
vadovybe — dr. J. Račkauskas 
ir St. Petersonienė — ėmėsi ini
ciatyvos suruošti K. Girvilui 90 
gimtadienio proga draugišką 
vakarienę. J i įvyko 1989 m. 
gruodžio 26 d. — tai K. Girvilo 
tikroji gimimo diena (gimęs 
1S99 m. gruodžio 26 d.). Ka
dangi jis, be to, ilgesnį laiką dir
bo ir Lietuvių fonde, ta i ir LF 
vadovybė jį pagerbė savo atsi
lankymu, būtent buv. valdybos 
pirm. Marija Remienė ir tarybos 
pirm. Stasys Baras. Susidarė 
jaukus svečių būrys, apie 35 
asmenys. 

t au t inės gyvas t ies sąmyšį, 
vidiniai degantį jausmingumą. 
(...) Du šimtai aštuoniasdešimt 
keturi mokslo ir kultūros simpo
ziumo aktyvūs dalyviai, atvykę 
iš Lietuvos ar laisvojo pasaulio 
kraštų, yra lietuvių šimtmečių 
istorijos genijaus užburti, tiesiog 
apžavėti t a u t i š k u m o idėjos 
skleidėjai. 

Gal kai kam „košmaras" ir 
pasivaidino, bet repor ter io 
užrašų lapuose liko to žodžio 
tikras pakaitalas — sąmyšis. Tai 
buvo mokslo, kultūros pasieki
mų, džiaugsmo, meilės, tau
tiškumo vienybės didysis sąmy-

, _,_ šis, didi ir brangi dovana Lietu-
nebuvo pergyvenusi (Pasaulio vai (Draugas 1990.1.18). 
lietuvis 1989.12/242)'. Dėl Gal jau nieko nebereikėtų nei 
paties fakto nebandysiu ginčų pridėti. Simpoziumas buvo tau-

6 vai. vak. svečiams susi
rinkus Seklyčios patalpose ir 
susėdus prie stalų, Stasė Pe
tersonienė pakvietė visus prie 
paruoštos vakarienės. Maldą 
prieš valgį sukalbėjo kun. J. 
Duoba. Pasistiprinus, St. Pe
tersonienė pakvietė norinčius 
pasveikinti soienizantą ir iš
reikšti jam linkėjimus. Instituto 
rektorius dr. J. Račkauskas iš
reiškė K. Girvilui padėką už jo 
darbą su šio instituto studen
tais. Lietuvių fondo vardu jį 
sveikino M. Remienė ir St. Ba
ras, linkėdami jam sulaukti 
šimto metų ir daugiau. K. Gir-
vilas yra ne tik darbu prisidėjęs 
prie LF augimo, bet ir stambia 
auka, kurios nuošimčiai remia 
Tyrimų centrą. Jį taip pat 
sveikino Švietimo tarybos pirm. 
Regina Kučienė ir už jo peda
goginį 60 metų darbą įteikė jam 
specialų adresą. Poetas Apolina
ras P. Bagdonas paskaitė savo 
kūrybos eilėraštį solenizanto 
garbei. Visų dalyvių vardu jį 
sveikino Birutė Tamulynaitė ir 
įteikė j am dovaną. Dar jį 
sveikino buvęs mokslo draugas 
J. Dainauskas, kun. J. Vaišnys, 
žemaičių vardu — dr. Ferd. Kau
nas. Visi dalyviai pasirašė sve
čių knygoje, įrašydami savo 
linkėjimus. 

Užbaigiant žodį tarė pats 
solenizantas K. Girvilas, reiškęs 
padėką už jo tokį pagerbimą. Jis 
sakėsi nesijaučiąs tiek metų 
sulaukęs. Atrodė gyvas, judrus 
ir kartu su visais išgėrė šampa
no taurę. Visi pobūvio dalyviai 
sustoję pagiedojo jam Ilgiausių 
metų. 

Vakaras praėjo nuoširdžioje 
jaukioje nuotaikoje. Linkėtina, 
kad visų sveikintojų linkėjimai 
išsipildytų ir jis sulauktų šimto 
ir daugiau metų. 

APB 

vesti. Tačiau žurnalistas, kuris 
savęs negerbia ir su savo žo
džiais nesiskaito, tai. tik save 
„susimauna". Tame pačiame 
rašinyje yra ir taiklių pastabų. 
Tačiau nepasiteirauta, kodėl 
taip įvyko. Būtent: „Keista ir 
nejauku buvo pradžios iškilmėse 
stebėti dėl garbės prezidiumo 
kėdžių tribūnoje besistum
dančius politikierius". Čia jau 
reikėtų „politikierius", bet ne 
rengėjus barti. 

Iš viso nebuvo numatyta „poli
t i k i e r i ų " kviest i , k adang i 
simpoziumas yra kultūrinis ren
ginys. Tačiau paskutiniame 

tos gyvastingumo manifestacija. 
Savo didumu ir gaivalingumu 
i nors ir „nepas ižymėjęs 
iškilmingumu" B.N.), jis įeis į is
toriją, kaip vienas didžiųjų išei
vijos k u l t ū r i n i ų r eng in ių . 
Reikia tik stebėtis organizatorių 
sugebėjimu ir ištverme, kai 
vietoje numatytų 27-nių prele
gentų iš L ie tuvos , s t a iga 
pasipylė jų net 104. Tad ir 
nenuostabu, kad išdirbti planai 
subyrėjo, paskaitų laikas ir 
k a m b a r i a i buvo ke ič iami . 
Tačiau visi buvo pavalgydinti ir 
apnakvydinti. Turėjo progos 
pasirodyti ir su kitais susi-

posėdyje <XL20) vienas tarybos pažinti. Ir kas svarbiausia, kad 
narys, kuris į posėdį su ne ta iš jų nei vienas pėsčiomis į New 
kepure atėjo, situaciją pakeitė. 
Pareikalaudamas, kad ir ..poli
tikieriams" būtu leista pasėdėti. 
Tad visų juoku; taip ir susidėjo, 
kad vienas pasigūžęs pasėdėti, 
atėjo, o kitas panašiai išėjo. Bet 
stumdymosi — tai nebuvo! 

Tačiau ne visi tarp rožių tik 
dyglius tematė. „Atidaręs Lie
tuvių centro duris. įsijungęs į 
žmonių minią prieangyje, salėje, 
klasių kambariuose.aš išgyve
nau ne „košmarą", bet didelį 

Yorką neišėjo. Visi buvo auto
busais ir traukiniais išvežioti. 
Už tokį jų išvežiojimą dideli 
nuopelnai priklauso Birutei 
Zalatorienei. Taip pat Chicagos 
ir jos apylinkių lietuviškai 
visuomenei, kuri svečius priėmė 
ir juos globojo. Simpoziumas 
buvo ne vienų, bet daugelio 
rankų, protų ir širdžių kūrinys. 
Tegul jis toks ir lieka istorijai, 
kaip a t g i m s t a n č i o s t a u t o s 
simpoziumas! 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Metinis Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės Delhi-Till-
sonburg, Ont.. susirinkimas 
buvo gruodžio 17 d. Dalyvavo 
apie 70 žmonių. Pirmininkavo 
J. Lukšys, sekretoriavo B. 
Lukošienė, mandatų komisiją 
sudarė P. Augaitis ir J. Vitas. 
Valdybos pirmininkas S. 
Beržinis padarė metų veiklos 
pranešimą, ižd. V. Galeckas 
kalbėjo apie iždą, B. Vytienė 
perskaitė revizijos aktą. Susi
r i n k i m a s ba ig tas Lietuvos 
himnu. 

— A. a. Bronius Bačiūnas 
Delhi-Tillsonburge mirė gruo
džio 13 d. Pala idotas Šv. 
Kazimiero kapinėse Delhi. Ont. 
Laidotuvėmis rūpinosi Rata-
vičių šeima. 

— Lietuvių Bendruomenės 
VVinnipego apyl inkės susi
rinkimas buvo gruodžio 3 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Susirinkimą atidarė pirm. M. 
Timmermanas, pirmininkauti 
pakviesdamas J. Grabį. sekreto
riauti E. Fedarą. Valdybos 
na r i a i padare pranešimus. 
Išrinko valdyba: pirm. M. Tim-
.mermanas, vicepirm. J. Grabys, 
sekr. V. Daubaraitė. ižd. B. Gra-
bienė. jaunimo reikalams B. 
Barkauskai tė , nariai — E. 
Bugailiškis ir R. Galinaitis. Re
vizijos komisija — E. Fedaras. V. 
Kriščiūnas ir V Rutkauskas, 
padeda T. Timmermanienė ir V. 
Januška. 

— Lietuvių Bendruomenės 
VVindsoro. Ont.. apylinkė gruo
džio 3 d. išs i r inko naują 
valdybą: pirm. Gražina Poce-
vičiūtė-Carruthers. sekr. Valeri
ja Tautkevičienė ir ižd. Onutė 
Vindašiene. 
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