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Amerikai svarbi diena 
Šiandien ypač jaudinasi senieji politikai 
Washingtonas . — Šiandien 

rinkimų diena. Bus perrenkama 
daug kongresmenų ir senatorių 
arba išrenkami visai nauji. 
Manoma, kad gali žmonės 
balsuoti už visai naujus kan
didatus, nes abi partijos prarado 
žmonių pasitikėjimą. Veteranas 
respublikonų partijos patarėjas, 
dirbęs Busho išrinkimo komite
te, kalbėjo, kad yra daug nepa
sitenkinimo abiejų partijų kan
didatais, tačiau Stu Spencer 
mano, kad politinė realybė bus 
tokia, kad bus perrinkti senieji 
asmenys su mažomis išimtimis 
į Atstovų rūmus. 

P r a r a s t a s pas i t ikėj imas 
Šiandien bus išrinkti 36 vals

tijų gubernatoriai, iškaitant ir 
aštuonių didžiųjų valstijų, o į 
Senatą bus renkami ar perren
kami 33 senatoriai. Į Atstovų 
rūmus bus renkama daugiau 
kaip 400 asmenų. Paprastai ta 
partija, kuri valdo Baltuosius 
rūmus ne prezidentinių rinki
mų metu, praranda daugiau 
vietų abiejuose rūmuose. Tačiau 
Respublikonų partijos kalbėto
jas Charles Black sako.kad 
istorija gali būti pakeista. Prez. 
Bushas šį kartą labai aktyviai 
dalyvavo rinkimuose, raginda
mas balsuoti už savo partijos 
kandidatus. Bet demokratai 
mano, kad jie ne t ik išlaikys 
turimą skaičių Kongrese, bet 
dar ir padidins. Ekonomijai blo
gėjant ir su mokesčių pakėlimu 
^demokratai tikisi laimėti. Vis 
primenamas Busho pasakymas: 
„Nebus naujų mokesčių", bet 
to savo rinkimų metu duoto 
pažado jis neišlaikė. Svarstant 
naują biudžetą, mokesčiai buvo 
padidinti. 

Guberna to r ių r inkinia i 
„New York Times'' pataria 

stebėti gubernatorių rinkimus 
septyniose valstijose. Califor-
nijoje varžosi s ena to r iu s 

respublikonas Pete Wilson, 
buvęs San Diego miesto meras 
su demokrate Dianne Feinstein, 
buvusia San Francisco mere. 
Michigane perrinkimui kandi
datuoja daba r t i n i s guber
natorius James Blanchard, 
demokratas, o prieš jį eina 
respubl ikonas , valst i jos 
respubl ikonų vadas John 
Engler, mažiau žinomas politi
koje. 

Illinois valstijoje rungiasi du 
kandidatai, nes James Thomp
son, išbuvęs 14 metų, daugiau 
nebekandidatavo. Tad į jo vietą 
eina Jim Edgar, respublikonas 
ir Neil Hartigan, demokratas. 
Edgar sakosi noris sumažinti 
nuosavybių mokesčius. Massa 
chusets valstijoje kandidatuoja 
demokratas John Silber, Bos
tono universiteto prezidentas,ir 
respublikonas William Weid, 
buvęs federalinio distrikto pro
kuroras. J ie abu eina prieš 
dabart ini gubernator ių M. 
Dukakį. 

Texas valstijoje rungias i 
respubl ikonų mi l ion ie r ius , 
alyvos magnatas Clayton Wil-
liams ir demokratė Ann Ri-
chards, k u r i y ra valsti jos 
iždininkė ir gera kalbėtoja. 
Floridoje kandidatuoja dabar
tinis gubernatorius Bob Mar-
tinez, kuris pernai pakėlė mo
kesčius, respublikonas. Prieš ji 
kandidatuoja buvęs senatorius 
Lawton Chiles, demokratas. Ir 
Ohio valstijoje varžosi respub
l ikonas, buvęs Clevelando 
meras, George Voinovich su 
demokratu Anthony Celebrezze. 

Illinois valstijoje perrinkimui 
į Senatą vėl kandidatuoja Paul 
Simon, o prieš jį respublikonų 
sąraše kandidatuoja Lynn Mar
tin, kuri šiuo metu yra Kongre
so narė. Lietuviai balsuoja už 
tuos asmenis, kurie pasisako už 
Lietuvos nepriklausomybę ne
dvejodami. 

Prašo padėti mokytojams 
Vilnius. (Elta) — Lietuvos 

Sąjūdžio Seimo Taryba prašo or
ganizacijas atkreipti dėmesį j 
l ietuvių kalbos mokytojus, 
dirbančius sunkiomis ar net 
priešiškomis sąlygomis piet
ryčių Lietuvoje, Gudijoje. Ka
liningrado srityje ir kitur. Daž
niausiai tai — savanoriai pasi
aukojantys žmonės, vieninteliai 
lietuvybės, lietuvių kultūros 
skleidėjai bei ugdytojai jaunimo 
ir vietinių gyventojų tarpe, dir
bantys vardan idėjos, vardan 

Atidarytas žmogaus 
teisių biuras 

Maskva . — Kas galėjo tikėti, 
kad šiame krašte būtų atidary
ta įstaiga, kuri sektų žmogaus 
teises, kaip jos yra vykdomos 
Sovietų Sąjungoje, praneša AP 
žinių agentūra. Tai pirmoji 
tokia įstaiga Sovietijoje ir tai 
reiškia istorinį religinių ir 
pol i t inių veikėjų ir jų 
sąjungininkų laimėjimą, kurie 
nėra patenkinti jau esamomis 
permainomis. Naująjį biurą 
remia sovietų ir tarptautines 
organizacijos. Biuras turės 
amer ik ie t į advokatą šalia 
sovietų advokatų. Biuras rūpin
sis visomis religinėmis grupė
mis ir tautybėmis Sovietų Są
jungoje, tačiau didžiausias 
dėmesys bus skiriamas antise
mitizmui ir emigracijai. 

Praėjusį sekmadienį JAV kariuomenės daliniai rinkosi išklausyti 
Valstybės sekretoriaus kalbos Saudi Arabijoje, kuns lanko aeptvr.ias 
valstybes, norėdamas supažindinti tų krštų vyriausybes su galima karine 
akcija, jei ekonominė blokada prieš Iraką nepasiseks. Kareiviai pasakė 
sekretoriui, kad jie nori arba kovoti arba grįžti namo. 

Sovietai priėmė 
įstatymą respublikoms 

Rusijos ir Ukrainos respublikų nutarimai 

Lietuvos. 
1989-1990 metais Lietuvos Są

jūdis parėmė 25 mokytojus, 
kuriems buvo su te ik ta po 
500-1,000 rublių. Šios išlaidos 
sudarė 19,000 rublių. Šiuo metu 
Sąjūdžio sekretoriate yra 50 
mokytojų sąrašas, kuriems rei
kia paramos. Lietuvos Sąjūdis 
nebepajėgia finansiškai paremti 
tiek mokytojų. Reikia Jūsų pa
galbos. 

Prašome, kas galite, paremti, 
bent vieną iš tokių mokytojų, 
suteikt i j iems mate r ia l inę 
pagalbą. Tuo Jūs prisidėtumėte 
prie taut iškumo saugojimo 
Lietuvoje ir už jos ribų, prie 
mūsų bendrų siekių įgyvendini
mo. 

Pinigus galite pervesti į 
Lietuvos Sąjūdžio sąskaitą (Nr. 
1700077 Socialinio banko Vil
niaus miesto skyriuje), nuro
dydami t iks l ine pask i r t į 
„Lietuvių kalbos mokytojams" 
ir, jeigu turite galimybę, moky
tojo (iš mūsų sąrašo), kurį norite 
remti, pavardę. 

— Kaune keturių komunarų 
— R. Čarno. K. Giedrio, J. Grei-
fenbergerio ir K. Požėlos palai
kai su jiems pastatytu pamink
lu palaidoti Šančių kapinėse. 

— Lietuvos Laisvės Lyga vėl 
platino atsišaukimą, kad pasi
trauktų Lietuvos vyriausybė, 
kuri kenkianti greitam Lietu
vos atsistatymui. 

Maskva . — Reuteris praneša, 
jog Sovie tų Aukščiaus io j i 
taryba, norėdama kaip nors 
sustiprinti centrinės valdžios 
autoritetą, priėmė trečiadienį 
įstatymą, kad jos įstatymai tur i 
būti vykdomi pirmiau, jei y ra 
susikirtimas su 15-kos respubli
kų įstatymais. 

Trys respublikos tuojau pat 
pareiškė, k a d toks Sovietų 
nutarimas negalioja. 

Įstatymo paruošėjai sako, jog 
tai padaryta todėl, kad būtų 
baigtas „įstatymų ka ras" ta rp 
Sovietų vyriausybės ir respub
l ikų v y r i a u s y b i ų . Tač iau 
užsienio diplomatai mano, kad 
Kremlius vargiai begalės ta i 
vykdyti ir dėl to jur idinis 
klausimas tesis ir toliau, nes 
nemanoma, kad respublikos su
tiktų su Kremliaus nutarimais. 

Latvi jos n u t a r i m a s 
„Tasso" žinių agentūra citavo 

sovietų deputato Ju r i Kalmy-
kovo pasakymą, jog „Mes ne
deklaravome karo respublikoms 
nei darome didelį spaudimą 
joms, bet respublikos turėtų 
suprasti — šis teisinis aktas yra 

Suvaržomos 
prezidento teisės 

Wash ing tonas . — Kai JAV 
Kongresas priėmė 1991 metų 
karinių išlaidų įstatymą pra
ėjusią savaitę, tai prirašė pa-
stabąjog prezidento galia yra 
suvaržoma išleisti bilijonams 
dolerių slaptoms programoms. 
I tok ias p r o g r a m a s įe ina 
paslėpti bilijonai karinėms iš
laidoms, žvalgybai ir naujų 
ginklų programai. Kad būtų 
parūpinti tokių programų pini
gai, kurių sumos neskelbiamos. 
Kongresas kasmet „palaidoja" 
tam tikrą sumą pinigų kariuo
menės biudžete. Kai prezidentas 
Bushas pasirašys tą įstatymą, 
tai suvaržymai saistys jį patį. 
Pentagonas tuo nutarimu yra 
nepatenkintas ir t a i pareiškė 
specialiu ras tu Kongresui, pa
reikšdamas, kad išleido įsta
tymą be debatų. 

visų i n t e r e s a s " . ' ač iau 
nežiūrint šio Sovietų n&arimo 
dvi didžiausios respublikos — 
Rusija ir Ukraina pnemė savo 
įstatymus, kad jų respbulikose 
galioja pirmiau priimti jų pačių 
įstatymai. Tą žinią taip pat 
pakartojo „Tassas". Taip pat 
buvo paskelbta ir kita žinia, kad 
Latvijos respublika, kari šiais 
metais paskelbė atstatanti savo 
nepriklausomybę, pru tnė įsta
tymą, lu?d visa valstybinė nuo
savybė priklauso respublikai, 
bet ne Sovietų Sąjunc s vyriau
sybei. Latvija šiuo nuti.rimu pa
naikino Sovietų Sąju. igos minis-
terio pirmininko N <alojaus 
Ryžkovo įsakymą. - id 5 1 ^ 
valstybinių įmonių r irekybos 
įstaigų gali būti rduotos 
darbininkams, tačiat \9% turi 
palikti Kremliaus nu< -avybėje. 

Konst i tucinė krizė 
Praėjusį trečiadien Rusijos 

Respublikos Parlame as, susi
rinkęs Maskvoje, nu: irė, kad 
Sovietų autoritetas n egalioja 
jos gyventojams ir p tnaikino 
valstybės monopolį s.< o krašto 
žemei. Rusijoje žem» nebepri
klauso valstybei. 

Ukrainos Parlarru as. taip 
pat trečiadienį, sus įkęs Ki
jeve, paskelbė, jog tu krainos 
įstatymai galioja jo espubii-
koje. Sovietų įstatyti tegalios 
tik tada, kai juos rat: <uos Uk
rainos Parlamentas 

Tokiu būdu Soviet. sąjungos 
Aukščiausiosios Tar >s priim
tas nutar imas, a do, yra 
bereikšmis ir nei >rendžia 
sovietų konstitucii krizes. 
Sovietų prez. M. ( ^ačiovas 
deda visas pastan įtikinti 
respublikas konfed* įjos būti
numu ir nauda. 

— Lietuvos vyri 
aiškinusi su Soviet 
karines apygardos 
kad šių metų rude 
vyrų šaukimą į kar. 
a tšauks ir tą šauk 
gandą vykdys toliai, 
stojusių daugiau m 

LIETUVOJE 
— Lietuvoje spalio 27 buvo 

minima kaip Vytauto Didžiojo 
mirties diena, nes suėjo 560 
metų nuo Didžiojo kunigaikščio 
Vytauto mirties. Katedroje buvo 
aukojamos šv. Mišios ir Vidaus 
reikalų ministerijos Kultūros 
rūmų salėje įvyko minėjimas ir 
koncertas. 

— Kaune , Medicinos akade
mijoje, įvyko pirmasis Lietuvos 
neuropatologų ir psichiatrų su
važiavimas, kuriame dalyvavo 
gydytojai specialistai ne tik iš 
Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Esti
jos. Buvo atvykę ir Maskvos, 
Minsko, Baku, Taškento šios 
specialybės gydytojai. 

— Lietuvos vyriausybė gavo 
Sovietų Sąjungos ministerių 
tarybos raštą, kuriuo sąjun
ginio pavaldumo įmonės Lie
tuvos teritorijoje verčiamos 
akcinėmis bendrovėmis. Depu
t a t a i ta i kvalifikavo kaip 

grubų kišimąsi \ Lietuvos 
vidaus reikalus. Lietuvos vy
riausybė pareiškė protestą, o 
deputatas A. Abišalas pajuo
kavo, kad Maskva savo ekono
mines reformas pradeda Lietu
voje. 

— Šiaulių rajono kultūros 
skyrius ir Bubių savivaldybė 
sukvietė geros valios žmones ir 
sutvarkė Mirsiškėse pirmojo 
pasaulinio karo karių kapines, 
kur greta ilsisi rusų ir vokiečių 
kareivių pala ikai . I šk i rs t i 
krūmai, atstatyti cementiniai 
kryžiai, išsaugoję vardus ir 
pavardes. 

— Maskvos televizijos pro
gramoje „Kas 3Ta kas" spalio 25 
d. kalbėjo Vytautas Landsber
gis. Visą valandą jis kalbėjo 
apie Lietuvos istoriją, dabartį ir 
ateitį. Jo kalba buvo pertrau
kiama daugeliu kontraversinių 
klausimų. į kuriuos jis gerai 
atsakęs. 

— Lie tuva turi du sim
foninius orkestrus. Abu pradėjo 
savo naujus sezoninius koncer
tus. Trečią sezoną su Mahlerio 
Antrąja simfonija pradėjo 
Valstybinis simfoninis orkest
ras, kurio dirigentas yra jau
nasis Gintaras Rinkevičius. 
Penkiasdešimtąjį sezoną pra
dėjo Tautinis Filharmonijos or
kestras su Haydno oratorija 
„Metų laikais". Dirigavo Jonas 
Aleksa. Berods Filharmonijos 
nuolatiniu dirigentu yra J . 
Domarkas. 

Ukraina bando turėti 
savo pinigus 

Kartu vartojami kuponai ir rubliai 

«bė išsi-
ąjungos 
dovy be, 
-ietuvoe 
nenę ne-
> propa-
čiau ne 
audvs 

M a s k v a — Ukraina lapkričio 
1 dieną tapo pirmoji Sovietų 
Sąjungos respublika įvedusi 
savo „ ž a l i u s " p i n i g u s — 
oficialius kuponus, kuriuos gavo 
su atlyginimais įdėtus tame 
pačiame voke ir bus ka r tu 
naudojami su Sovietų rubliais 
perkant prekes. 

Oficialūs valdžios pareigūnai 
sako, kad tai yra priemonė ap
tvarkyti infliacijai ir pirmasis 
žingsnis pakeisti rublį ukrai-
nietiškais pinigais. Krautuvėse 
atsirado menkų maisto, drabu
žių ir kitokių prekių, atvežtų iš 
sandėlių, kad laimėtų gyventojų 
palankumą naujiems kupo
nams. Tačiau gyventojai sako, 
jog naujoji sistema įneša daug 
sąmyšio, n e s u s i p r a t i m ų ir 
sukėlė protesto bangą visoje 
respubl ikoje . Šis b ū d a s 
laikomas eksperimentiniu, kai 
einama prie ekonominio atsis
kyrimo ir juodosios rinkos bei 
spekuliantų suvaldymo. 

Apsisaugoj imo b ū d a i 
Kitos respublikos tur i ki

tok ias formas, kad galėtų 
pastoviai apvaldyti irstančių 
savo kraštų ekonomiją. Ukrai
nos bandymas yra daugelio 
respubl ikų s t e b i m a s . Jei 
pas i seks , t a i U k r a i n o s 
pavyzdžiu galės pasekti ir kitos 
respublikos. Pačioje Maskvoje 
reikalaujama iš pirkėjo parodyti 
pažymėjimą, kad jis yra sostinės 
nuolatinis gyventojas. 

Estija įsisteigė t ik r in imo 
punktus prie savo sienų, kad 
apsisaugotų nuo atvykstančių iš 
kitų respublikų apsipirkti. Jie 
net su vežimais įvairių gėrybių 

iš Estijos išsiveždavo. Panašių 
priemonių buvo imtasi Lietuvo
je jau anksčiau. Latvijoje tas 
pats. 

Ukrainos sistemoje kiekvieną 
užmokesčio dieną, kai gauna
mas atlyginimas rubliais, bus 
įdedami tie kuponai 70*v vertės 
nuo jo gaunamo atlyginimo. Už 
daugelį industr inių prekių 
žmogus mokės rubliais ir kartu 
naudos kuponus. Tik rubliais 
bus mokama už nuomas, kelio
nės bilietus, vaistus ir už tokius 
maisto produktus, kurių ne
trūksta Ukrainoje. Šios taisyk
lės buvo paruoštos slaptai ir tik 
prieš porą dienų paskelbtos, kad 
išvengtų pirkimo panikos. Uk
rainiečių Taryba ta planą pa
tvirtino. 

Nea i škus p lanas 
Ukra-nos laikinasis ministe

rių pirmininkas Vitold P. Fokin, 
k a l b ė d a m a s per televiziją, 
paaiškino gyventojams, kad 
kuponai padės išlaikyti balansą 
tarp aprūpinimo prekėmis ir 
pareikalavimo ir sutvarkys 
rinkos prekyba. Tačiau vy
riausybe susilaukė ir daug 
kritikos šiam planui. Sakoma, 
kad t a i p a k e n k s ger iems 
r y š i a m s su k a i m y n i n ė m i s 
respublikomis. Tie „Šešėliški 
pinigai" greitai pavirsią juodo
sios rinkos įrankiu. Didžiausią 
netvarką sudaro tai, kad vy
riausybė- nepakankamai aiškiai 
supažindino savo gyventojus su 
minėta kuponų sistema. 

Tuo pačiu žurnalistai prime
na, kad Lietuva ruošiasi irgi 
turėti savo pinigus, rašo ,,NYT" 
lapkričio 4 d. laidoje. 

Deportuojamas, nuskraidinęs amerikiet į 
į mėnulį 

Toron to — Reuterio žinios 
praneša, jog Arthur Rudolph. 83 
metų nacių raketų mokslinin
kas, kuris padėjo Amerikai 
paruoš t i Apollo mėnuly je 
nusileidimo programą, savano
riškai sutiko grįžti į Vokietiją 
iš Kanados, į kurią jis buvo 
persikėlęs nuo OSI persekio
jimų Amerikoje. Kanadoje jam 

„Vilnius - Leningradas 1990" konferencijos metu Leningrado kultūros 
rūmuose Lietuvos Aukščiausio* Tarybos pirm. Vytautas Landsbergis , 
kairėje, su Leningrado Tarybos pirm. Anatolijum Sobciaku. Per dvi 
dienas 600 dalyvių ik Sovietų Sąjungos ir 400 asmenų ir užsienio svarstė, 
kaip pagerinti bendradarbiavimą, ypač teisės srityje Konferencija turėjo 
įvykti Vilniuje, bet Maskva nedavė leidimo. 

— „Jeigu leisime pasmaugti 
Lietuva,kaip pažiūrėsime} akis 
savo vaikams?" — buvo plaka
tas liepos 3 d Maskvos demo
kratinių jėgų surengtame mi
tinge. 

— .Lietuvos aidas" savo 111 
numeryje rašo, jog dažnėja 
įvairių ekonomistų pasiūlymai 

parduoti „milžiniškų" SSSR 
aukso atsargų dalį. Tačiau So
vietų tauriojo metalo išteklių 
gilesnė analizė rodo, kad vargu 
ar šios atsargos gali išgelbėti 
šalį Remiantis užsienio spe 
cialistų duomenimis, tos aukso 
a t sa rgos suda ro m a ž d a u g 
2,000 2,300 tonų. 

neduoda vėl ramybės ir nori jį 
deuortuo'.i Kanados imigracijos 
įstaiga, OSI įtaigojama. Paul 
Marcus Bnai B'nlh žydų orga 
nizanjos direktorius pasakė jog 
jo ,,čia buvimas sukuria psi
chologines problemas šimtams 
išlikusių nuo Holokausto". O 
Sol Littman, Wiesenthalio cent
ro atstovas Kanadoje, pasakė, 
,.jog absol iučiai y ra pasi
bjaurėtina, kad Rudolph nebu
vo pirmuoju lėktuvu išsiųstas į 
Hamburgą" Pasaulio žydų 
Kongresas paskelbė , kad 
darbininkai mirė, kai Rudolph 
vadovavo V-2 raketų gamybai 
Vokieti joje. Bet 1988 m. 
Vokietija išaiškinę, kad nėra 
jokių įrodymų, kad Rudolph 
būtų nusikaltęs. -lis 1984 m. 
atsisakė JAV pilietybės, kai 
OST norėjo JJ deportuoti. Kon-
gresmenas James Traficant 
viešai reikalavo, kad būtų jam 
leista grįžti j Ameriką ir 
sugrąžinta pilietybe. Bet De
mokratų partijos komiteto pir
mininkas Ron Brown pasi
priešino 

KALENDORIUS 

l a p k r i č i o B d.: Leonardas, 
Ašmanti-s Melanijus. Vygaude 

l a p k r i č i o 7 d.: Krnestas, Ru-
fas. Karina, Gotaute, Sirtautas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule tpka 6:27, leidžiasi 4.41. 
Temperatūra dieną 45 1., 

naktj 34 1 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS l SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago, 111. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

PIRMIAUSIA GRIEBKIMĖS 
SVARBIAUSIO! 

Ka šis skyrius jau metų me
tais skelbia, apie tai tik dabar 
šio krašto gydytojų ir advokatų 
draugijos (o ne visi kiti, kuriems 
dar svarbiau turėtų rūpėti šis 
reikalas) susirūpino mūsų 
jaunuolių apsauga nuo narko
tizavimosi, darbą pradedant nuo 
mažens. Tos organizacijos tvir
tina, kad jos pirmą kartą šio 
krašto gyvenime ėmė reikalau
ti, kad apsauga nuo narkotiza
vimosi būtų pradė ta nuo 
mažens — nuo vaiku darželius 
lankančiųjų. Mat gyvenimas 
rodo. kad šioje srityje kitokia 
veikla daugiausia yra tik laiko 
gaišinimas ir pastangų leidimas 
vėjais. 

Tokią gyvenimišką — nesu
griaunamą tiesą nuo neatme
namų laikų žinojo ir tebežino 
kiekvienas tikras lietuvis tėvas 
ir motina. Jie kartais ir be
moksliai būdami, žėri išmin 
tingumu ir savu pavyzdžiu sa
vo vaikams reikiamus darbus ir 
tinkamą elgesį nurodo. 

Todėl dar ir dabar, po tiek pra
gariškos priespaudos, nesuga 
dintu išlikęs lietuvis savo 
žmonišku elgesiu pralenkia 
aplinkinius ir veda savo prie
augli sausu keliu, nes jam 
narkomanija yra už kalnų. Tas 
pats dedasi dabar ir Lietuvoje 
dvasiškiai ir išmintingi tėvai 
užsiima su jaunimu, ir jaunimas 
visur geruose darbuose ten 
randamas pirmose gretose. Taip 
turime ir mes čia pradėti veikti, 
paliovę vien žodine veikla 
užsiiminėti. 

Štai kodėl būti ir išlikti t ikru 
lietuviu yra didžiausia garbe, 
palaima ir Tvėrėjui padėka, o 
artimui blaivus gyvenimas. Tik 
tokiems lietuviams ir į juos 
panašiems kitataučiams taip 
veikiant, net ir amerikiečiui 
savo veikloje t ikru lietuviu 
pasekant, bus rastas raktas j 
Amerikos išgelbėjimą: visų čia 
naujagimių per l ietuvišką 
auklėjimą, apšviet imą ir 
aplinkos sunormavima 

Kito kelio šiame reikale ne
buvo, nėra ir nebus, nes negali 
būti: kas eina prieš Gamtą, kas 
prasilenkia su Tvėrėjo gamtiš
kais dėsniais — kas žieminius 
kviečius sėja pavasarį — tas bus 
paties savęs sunaikintas. 

Dabartinėje veikloje tik šio to 
griebiantis toli gražu negana. 
Dabar imta moksleivius švies
ti apie narkotizavimosi ir alko
holizmo bei rūkymo medici
niškas ir teisiškas pasekmes. 
Šiuo reikalu šiame krašte 
esamose organizacijose yra pla 
tinama literatūra, kurioje esti 
atsakymai į dažniausius moks
leiviu paklausimus. Gydytojai 
yra raginami energingiau veikti 
apsaugant jaunimą nuo narko 
tiku, alkoholio ir tabako naudo 
jimo. Patys turėtų susiprasti 
taip veikti ne tik gydytojai ir 
advokatai, bet ir dvasiškiai, 
mokytojai, tėvai ir visi kiti. Šis 
apsaugos darbas dabar pirma 
kartą Amerikoje pradėtas su 
taip jaunais vaikais, pradedant 
nuo darželinių ir siekiant iki 
trečio skyriaus vaikų. Tos 
veiklos tikslas yra padėti jau
nuoliams nepradėti vartoti 
narkotikus, nes ši veikla efekty 
vesne, negu chemikalus varto 
jančiu gydymas. 

Tuo reikalu Švietimo valdyba 
išsiuntinėjo visiems 50 distnktu 
nurodymus. Gydytojai yra 
aprūpinami narkotizavimąsi 
liečiančia medžiaga Vaikai 
gauna spalvinimui knygeles 
Vienos jų skirtos darželiniams 

ir pirmo skyriaus vaikams, 
kitos — antro skyriaus vaikams 
ir dar kitos — trečio. Knygelės 
užvardintos: „It's O.K. to Say 
No ToDrugs" . Rodomos video 
juostos išaiškina kaip išlikti 
sveiku ir be chemikalų kai esi 
raginamas pabandyti narko
tikų, svaigalų ir rūkalų. 

Vyresniems — septintokams 
kalba gydytojai ir advokatai. 
Mat jaunesni kaip 12-kos metų 
gali nesuprasti mediciniško ar 
legalaus požiūrio į narkotikų 
vartojimą. O pirmų metų gim
nazistams tokios kalbos jau pa 
vėluotos. 

Cia aiškėja, kad visų tų 
pamokslininkų gražūs palygi
nimai, kuriais mėginama ati
traukti nuo visokios niekybės į 
jas įpratusius vyresnio ar net 
pensininko amžiaus asmenis 
yra balsas tyruose. Kai vien tik 
gražiai kalbama, o su būtina 
veikla nesiartinama prie ma
žiausiųjų — veltui ir kitų laikas 
gaišinamas. 

Kartą ant visados turime pra
dėti prideramai veikti — nuo 
dar negimusiojo pradėti ruošti 
t ikrą žmogų. Žinoma tokio 
tikslo siekdami, turime turėt i 
spec ia l i s tus paruošėjus — 
išmintingumo nestokojančius 
tėvus. 

Elenai Liškevičienei matuojamas kraujospūdis Alvuco pažmonyje, Lietuvio 

Dipl teisin. Pranas Sulas praneša 
pensininko apdraudos reikalu žinias 
Alvudo pažmonyje, Lietuvio sodyboje. 

Nuotr M. N a g i o 

Štai k u r šuo p a k a s t a s 

South Carolinoje autobuse yra 
į rengta sveikatos dėsn ius 
nušviečianti kilnojamoji paroda. 
Ji skirta moksleiviams nuo 
darže l in ių iki p a s k u t i n i ų 
gimnazijos metų. Nors tai neiš
naikins narkotiku vartojimo. 
Toks elgesys y ra šiek tiek 
geriau negu nieko neveikimas. 
Tas pats tinka ir pamoksli
ninkams. Užtai čia ir pri
einame, kur šuo pakastas: be 
tikrų tėvų. kurie iš tikrųjų 
aukles vaikus, nebus sutramdy
tas narkotizavimosi tvanas. 

Reikia tiesinti žmonių kreivą 
gyvenimo liniją: gerais darbais 
pasišventimas kitiems iš tikrų 
širdies motyvų yra pats geriau
sias vaistas nuo daugelio fizinių 
hgu ir nuo visų emocinių 
negerovių. 

Visi šeimos nariai pradekime 
ugdyti savyje išmintingumą: 
imkime visi kartu dirbti kur tik 
gal ime, p i rmiausia d a r b u 
įgyvendindami tai , ką meldžia
mės, nes malda dar nėra darbas, 
nors kai kūnų tuo laikoma. Nuo 
tokio maldos įgyvendinimo dar 
bu prasidės visų ..generolų" ir 
..kareivių"* a tgimimas išsi
gelbėjimui nuo dabar netolimoje 
ateityje pramatomos pražūties. 

Pradėję melstis ir kartu dirb
ti naudingus darbus viduje. 

sodyboje. 

lauke, sau, kitam, šiam kraštui 
ir tėvynei, neturėsime laiko 
mėtytis į šunkelius. Tėvynei da
bar per Caritas pakuokime ir 
siųskime (su šiuo skyriumi jau 
išsiuntusiu 40 siuntinių!) varto
tus ir kitokius drabužius bei 
avalynę ir būtinus reikmenis: 
vaistus, įrankius (šis skyrius iš
siuntė mikroskopą) bei kalė
doms dovanas — maistą: aliejų, 
žemės riešutus, kakavą, džio
vintus vaisius, kumpį... Ant 
siuntinio šono užrašius savo 
giminės adresą — jis bus pasiųs
tas adresatui. 

Visi parapijų, mokyklų, orga
nizacijų ir šeimų vyresnieji per 
maldos įgyvendinimą darbais, 
suorganizuokime minėtų siun
tinių siuntimą, o mokinius nu
teikime siųsti mokymosi prie
mones, kad ir pigiausias — pieš
tukus, sąsiuvinius bei vieną 
kitą knygelę tenykštėms mo
kykloms. 

Tokia veikla mes žmogaus 
užsiėmimą niekais ir galvojimą 
apie menkniekius pakeisime 
t e ig i amu galvos ir kūno 
užėmimu. Bus atliktas pats 
svarbiausias ir būtiniausias 
darbas, apsaugojant nuo narko
tikų vartojimo. 

Todėl palikime neveiksmingą 
veiklą prieš narkotizavimąsi, 
pradėdami rūpintis amžiui ir po
linkiams pritaikytu teigiamu 
užs iėmimu. į da rb ink ime 
pirmiausia save, o ka r tu ir 
kiekvieną kitą. Taip veikdami 
mes darbais įrodysime savo iš
mintingumą. Tai ir bus svar
biausias mūsų darbas šioje 
žemėje. Per tokią veiklą mes 
ma i t i n s ime savo ne rvus 
..dangiška mana": t i k tada 
pajėgsime nurimti be jokios 
kitos pagalbos iš šalies, net ir be 
vadinamų „nuo nervų" vaistų, 
už bilijonus dolerių perkamų. 
Tada, žinoma, nereikės griebtis 
ir pašalinių ,.lazdų", kaip alko
holio ar narkot ikų, mūsų 
kelionei per šią žemę. 

Mūsų šūkis tegul būna: „Nau
dingais darbais užsiimdamas, aš 
nesinarkotizuoju, tai ir jūs kar
tu su manimi įsijunkite į sau ir 
artimui naudingiausią veiklą". 

Nusiteikime sakyti „Taip" 
žmoniškam gyvenimui. Tokia 
nuotaika saugos mus ne tik nuo 
negimusio žmogaus žudymo 
(kuris prišauks Dangaus kerš
to), bet ir jau gimusius ves 
saugiu keliu, aplenkiant įvairio
pą narkotizavimąsi. 

Daugiau tuo reikalu kitą 
kartą. 

Nuotr. M. Nagio 

pyragas, pizza ir kt.). Numečiau 
cholesterol; iki 200. Bet staiga 
pradėjo kilt; 209, 232. 

Gydytojai sako. kad pats orga
nizmas pagamina cholesterolį; 
k a i aukščiau pak i l s , duos 
vaistų. Be: taip pat sakė, kad 
galiu gauti širdies priepuolį, nes 
per aukšta- cholesterolis. Kur 
stoviu, ką aaryti, ką be valgyti 
(esu amžinai alkana) Esu 60 m. 
Sveriu 125. Ūgis 5 '3" . Su 
pagarba. 

Atsakymas. Būdama smul
kaus sudė.mo turi sverti ne 
daugiau ka:p 113 svarų. O kai 
esi alkana, nustok smaguriau
ti, o pradėk daržoves kirsti įvai
riausiame pavidale. Užsiimk 
siuntinių pakavimu: šimtą, kitą 
jų supakuos ir išsiųsk — nebus 
kada galvoti apie šokoladą, 
pyragą ypač pizzą — ji viena 
pakelia minėtu kiekiu choles
terolį. Gink Dieve nenaudok 
vaistų prieš cholesterolį, nesusi
tvarkius su maistu. Paprašyk 
Dievo daug.au išmintingumo, ir 
būsi saugi nuo širdies prie
puolio, i 

AŠTUONIASDEŠIMTMETIS 
ATRAJOJA KAIP KARVĖ -

KAS DARYTI? 

Klausimas. Ponas Daktare 
Adomavič.au, r a š a u J u m s 
padėkos laišką už gerus Jūsų 
patarimus mityboje. Aš valgau 
kiaušinių b a l t y m u s , daug 
daržovių, nerūkau ir negeriu 

arielkos ir jaučiuosi gerai. Esu 
j au per 80 metų. Tiek metų 
turint, reikia sakyti , kad gerai, 
iš daktaro Adomavičiaus gavus 
t iek daug žnių apie maiti
nimąsi. 

Ponas dr. A., t u r i u čia tokį 
negalavimą: kai kiek ilgiau 
pasėdžiu, kur nors pat insta ar
ba p a b r i n k s t a kojos. Kaip 
galima kojas pagydyti? 

Antrą dalyką t u r i u tokį: kai 
pavalgau, tai galiu atrajoti kaip 
karvė. Kas galėtų būti? Man tai 
nekenkia, ar tai galėtų būti nor
malu? Gal sveriu daugiau nor
malaus svorio. Gyvenu su tokio 
pat amžiaus žmona. Ačiū už 
atsakymą. 

A t s a k y m a s . Esa te su žmona 
labai i š m i n t i n g i , kad ta ip 
gražiai tvarkotės, tokio amžiaus 
sulaukę. Esate kiekvienam iš 
mūsų pavyzdys. Judėk, o kai 
sėdi, t a i kojas aukščiau — ant 
kėdės padėjęs laikyk. Tokiame 
amžiuje vakarais lengvas kojų 
patinimas y ra beveik normalus 
dalykas. Rytais j is pradingsta. 
O dėl to atrajojimo šitaip kaip 
elkis: nesivaržyk juosmens — 
petnešas nešiok. Gulėk žemai — 
ant vienos pagalvės, bet lovos 
galvūgalį pakelk per dvi plytas 
aukščiau. Turi stemplės per 
laisvą praėjimą į skrandį: mais
tas a te ina atgal į stemplę, ir 
nenorėdamas, gaun i maistą 
atgal , kurį nu ryk neatrajo
damas. Nieko čia baisaus. Taip 
jau ir liks. Dėkok Dievui už taip 
žmoniškai leidžiamą laiką! 

KODĖL GYDYTOJAS 
NERAŠO RECEPTO -

MANO VARDU? 
K l a u s i m a s . Aš pykstu, kodėl 

gydytojas nerašo mano vardu 
recepto vaistams, kuriuos aš no
riu nusiųsti giminėms į Lietuvą. 
Aš tur iu apdraudą ir man 
vaistai nieko nekainuoja. 

A t sakymas . Dėl to, kad gydy
tojas nenori netekti teisės prak
tikuoti ir eiti kalėjiman dėl pra
šymo recepto nesergančiam ir 
ve l tu i v a i s t u s g a u n a n č i a m 
asmeniui. 

KANKINAMI 
RAUDONARMIEČIAI 

KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

Raudonosios armijos VVeima-
ro įgulos kariai stipriai apkalti
no savo vyresniuosius, ypa
čiai jų kankinimu bei laisva
laikio suvaržymu. Pirmą kartą 
po 45 m. Weimaro kareivinėse 
buvo paskelbta „open door" die
na, leidusi susipažint su raudon
armiečių kasdieniu gyvenimu, 
kadangi iki šiol jis buvo uždeng
tas stipriu šydu. Kariai viešai 
reiškė savo skurdą iš Maskvos 
atvykusiam advokatui Olegui 
Ljaminui. nurodydami savo 
vargus bei persekiojimą. Pasi
rodo, kad vakarinėje disloka
cijoje įbuv. Rytų Vokietija, 
Čekoslovakija, Vengrija, Lenki
ja) per metus įvyksta beveik 1 
tūkst. nusižudymų. Kariai drą
siai kalbėjo net ir prie Vokie
tijos ka r in inkų , vokiečių 
žurnalistų pareikšdami, kad jie 
neturi išėjimo laisvės iš karei
vinių. Tik po 2-jų metų ir tai la
bai gero elgesio, duodamos 10 
dienų atostogos į tėviškę. Drau
džiama s iųs t i s i u n t i n i a i , 
tikrinami jų laiškai. I menes:' jie 
gauna 24 markes (1 JAV do*. = 
1 m. 50 pf. Vokietijos karys — 
280 m A Ką jis gali nusipirkti, 

ESU AMŽINAI ALKANA -
KĄ VALGYTI, KAD 
CHOLESTEROLIS 

NEKILTŲ? 

Klausimas. Gerb. Daktare, 
skaitau Jūsų patarimus ir jais 
naudojuos. Taip pat einu pas 
daktarą kasmet pasitikrinti. 
Prieš 10 metų cholesterolis buvo 
256. Pradėjau liesai valgyti, 
beveik vien avižų sėlenom ir 
vaisiais gyvenu. Verdu daržovių jeigu dėžutė cigarečių kainuoji, 
sriubas arba viščiuko<J»odos ir 4 ra., alaus, bsoka 2 m. i r t.t. 
be riebalų i. $4edu i -fltiib+ttr. Ad VOMĮR # H M N & l H f e t 
mus. pupeles, kopūstus bei perdavė Vokietijos uis. reikalų 
burokus Sviesto, margarino rnin. D. Genseheriui. Jame 
nevartoju (nebent kepant pyra- rašoma, kad s o v ^ t i n ė ka-
gąVValgau liesą jogurtą, geriu riuomene yra didelis pavojus 
, . sk im" pieną. Nega lėč iau pati sau, savo tautai ir kt. kraš-
pasaky t i . kad k a r t a i s ir tų gyventojams. „Vagystės pri-
nepasmagurkhą|tt<<(£okDlariM. *•* 
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D R . V I J A Y B A J A J , M . D . , S . C . 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

S P E C I A L Y B Ė - V IDAUS L I G O S 
IR O D O S C H I R U R G I J A 

(Augliai nuimami kaDmetei 
Priklauso Holy Cross ir Crinst ligoninėms 

2434 W. 71 StrMt. Chicago 
Tel . (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai ) 

Pirm . antr ketv . penk! nuo 12 IKI 6 v v 

n i m o " — r a š o a d v o k a t a s 
Genseheriui . Taip pat prie 
kasdienio gyvenimo priklauso 
sauvalė, prievarta, lazda (plieki-
mas). Jis j au gynė 20-metų de
zertyrą, kur i s plačiai nušvietė 
r a u d o n a r m i e č i ų ka re iv in ių 
gyvenimą. 

Milijoninio tiražo , ,Bunte" 
žurnalas rašo, kad 700 raudo
narmiečių rytinėje Vokietijos 
dalyje pasi t raukė iš kareivinių, 
pasislėpdami miškuose. Jie yra 
stipriai ginkluoti , užpuolimais 
gindamiesi nuo bado. Toliau 
rašoma, kad blogėjant ekonomi
nėms sąlygoms Sov. Sąjungoje, 
blogėja padėtis kareivinėse. Čia 
viešpatauja kumšt is , įsisteigu
sios yra mafijoziškos gaujos, 
p r i e v a r t a u j a n t k a r i u s , pri
verčiant prie savižudybių ar net 
žudant kar ius . 

Po a p l a n k y m o soviet inių 
kareivinių , Vokietijos kari
ninkai pareiškė tokią nuomonę: 
raudonarmieciems reikia duoti 
daugiau laisvės, ryšių su gyven
tojais. Ar tas pagerins jų gyve
nimą — sunku pasakyti, kadan
gi vokiečiai sovietinių karių ne
nor i m a t y t i , s k a n d u o d a m i 
„Russsn r aus — rusai lauk". 

- - - - - -
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 

DR. PAUL KNCPPER 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

1 M t a a t Sup«rtor. Sufte 402 
Valandos pagal susitarimą 
Ta i . - (1-312) 337-12*8 

Kab. (1-312)735-4477; 
Rez (708)246-0067; arsa (708)244-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRArVFORD MEDICAL BUILDtNG 

6449 So. Pulaskl Roto 
Vaiandos pagai susitarimą 

Seni vyrai — gudrios galvos — 
išmintingas kalbas kalba. 

Lietuvių patarlė 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GVDYTOJAS IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. T* (708) 422 0101 
Vdianoos pagal SMriasaaa, 

P.'md 3 v p p -7 v.v antrd 12 30-3 v p c 
trečd užaa'yta ketvd 1-3 v p p . perimo 

' seSta 9 v -12 v p p 

6132 S. Keozie Ava.. Chicago 
(1-312) 925-2670 aoa (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LiGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
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Kur teisybė? 

OKUPACIJAS 
PRISIMENANT 

DERYBŲ SU TSRS IŠVAKARĖSE 
A L F O N S A S SMAILYS 

Lie tuvos Są jūdž io T a r y b o s n a r y s 

Kai Irako prezidento Saddam 
Hussein įsakymu buvo okupuo
ta nedidelė, alyva tu r t inga 
valstybėlė Kuvaitas, tai Ameri
kos prezidento G. Busho reakci
ja buvo staigi ir netikėta. Pasi
telkęs Jungtines Tautas, kurios 
pasmerkė I rako invaziją į 
Kuvaitą, pasiuntė marinus , 
laivyną ir kariuomenę ginti 
Saudi Arabijos alyvos laukų 
nuo galimo užpuolimo. Per tris 
mėnesius perkėlė porą šimtų 
tūkstančių karių su ginklais ir 
reikiama technika į vėjo pus
tomas Saudi dykumas. Prisidėjo 
su simboline parama ir kitos 
NATO valstybės bei arabų 
kraštai, ir pasipriešinimas Ira
kui įgavo globalinį pobūdį. 

Labai gerai, kad Amerika pa
deda mažiesiems kraštams ir 
smerkia didesniųjų agresiją, tik 
gaila, jog šio gražaus mosto ne
taiko visiems, nors iki šiol JAV 
buvo žinomos, kaip mažųjų ir 
ne tu r t ingų jų užtarė jos ir 
rėmėjos. 

Žvilgterėkime į ne taip jau 
tolimą praeitį. Tuojau po karo 
žydai išstūmė palestiniečius ir 
jų žemėje įkūrė Izraelio vals
tybę. 1967 metų kare praplėtė 
savo va ldas , okupuodami 
vakarinį Jordano krantą ir Ga
zos sritį. Tuo metu JAV nepa
dėjo palestiniečiams, o rėmė 
agresorių Izraelį, k u r i s ir 
š iandieną tebešaudo pales
t in i eč ius , s i ek i anč ius iš
sivaduoti iš Izraelio okupacijos. 
J u n g t i n i ų T a u t ų p r i imtos 
rezoliucijos, smerkiančios Iz
raelį, visad susilaukdavo JAV 
veto ir tuo pačiu tų nutarimų 
nevykdymo. Tik paskutiniąją 
rezoliuciją, smerkiančią Izraeli 
už 20 palestiniečių nužudymą. 
JAV nevetavo ir iš Izraelio 
vyriausybės sulaukė stiprios 
kritikos. 

Žvelgiant atgal, Stalino ir Hit
ler io s u s i t a r i m u 1940 m. 
Sovietų Sąjunga okupavo visas 
t r i s Pabalti jo vals tybes — 
Lietuvą, Latviją ir Estiją ir jau 
50 metų tebelaiko komunis
tinėje vergijoje, nors šie kraštai 
s i ek i a pi lnos la i svės ir 
valstybinės nepriklausomybės. 
Pabaltijo kraštų pastangos ne
randa pritarimo ne tik Kremliu
je, bet taip pat ir Washingtone. 
Amerikos deklaruotas Lietuvos 
okupacijos nepripažinimas tėra 
t ik gražūs žodžiai, kartojami 
kiekvienais metais. Kai Lietuva 
1990 kovo 11d. paskelbė atsta
tanti nepriklausomybę, tai prez. 
G. Bush ne tik neparėmė Lietu
vos pastangų, bet patarė vesti 
dialogą su bankrutuojančiais 
Kremliaus raudonaisiais valdo 
vais . kurie vietoj pokalbių 
paskelbė Lietuvai ekonominę 
blokadą. 

Dabar laikas padaryti išva-
das apie JAV administracijos 
vedamą daugiaveidę politiką. 
Koks yra skirtumas tarp agresi
jos, įvykdytos 1940 m. Sovietų 
Sąjungai okupuojant Lietuvą, 
Latviją ir Estiją ir 1990 m. 
ir Irakui užimant Kuvaitą? Ir 
vienu ir antru atveju okupuotos 
nepriklausomos valstybės. Pa
baltijo valstybės ir šiandien te
bekovoja dėl savo nepriklau
somybių atstatymo, o pagalbos 
iš niekur nesulaukia, įskaitant 
ir JAV. Tuo tarpu alyva tur
tingas Kuvaitas sulaukė pa
ramos iš viso pasaulio. Ameri
ka remia Kremlių, nes Gorba
čiovas pritarė J. Tautų priimtai 
rezoliucijai ir parėmė Ameriką, 

(Pabaiga^ 

nors patys atsisakė pasiųsti 
savo karius. Kremlius veda 
suktą politiką, nenorėdamas 
užgauti buvusio savo sąjungi
ninko Saddam Hussein ir prez. 
G. Bush, nes laukia iš JAV 
pažadėtos finansinės paramos. 
Suprantama Kremliaus poli
tika: pritarti Amerikai, o pe-
tiems neįsivelti į galimą karą. 
Po šio konflikto vienokio ar 
kitokio sprendimo Kremlius 
atsisės prie taikos derybų stalo 
ir galės diktuoti savo sąlygas, 
nes bus nepažeidęs savo karinės 
galybės. Visų Rusijos valdovų 
svajonė įsi tvirt inti Persijos 
įlankoje gali dabar išsipildyti. 

Karui pasibaigus ir japonams 
kapi tul iavus , Amerikos pa
kviesta, Sovietų Sąjunga be šū
vio užėmė Kurilų salas, kurias 
ir šiandien tebelaiko. Kremliu
mi pasitikėti negalima, nes te-
bevaldo Stalino išmankštinti 
komunistai. 

Tiesiog nuostabą kelia JAV 
senatoriai ir kongresmanai, 
ka ip nesus igaudo esamoje 
padėtyje. Palestinos ir Pabaltijo 
okupantams skiria bilijonus 
dolerių paramos, o vergiją ne
šantiems kraštams — nieko. 
Pasiūlymas suteikti humani
tarinę paramą trims Pabaltijo 
vals tybėms, JAV Kongrese 
sulaukė neigiamos reakcijos ir 
net gėdingai maža suma buvo 
atmesta. Kur dingo senatorių ir 
kongresmanų orumas ir plačių 
reikalų supratimas? Amerika 
tai ne Iranas ar Irakas, bet žmo
giškų teisių ir įstatymų gynėja. 

Amerika tiesiogiai ar teik
dama paramą tautiniams judė
jimams priešinosi komunistų 
ekspansijai. Tik prisiminkime 
pokarinį laikotarpį: Kiniją, 
Korėją, Vietnamą, Afganistaną, 
Kubą, Vidurio Ameriką, net ir 
Afriką. Dabar, kai komunistų 
dominuojamos valstybės nusi
kra tė ar bando nusikratyti 
Kremliaus vergijos, Amerikos 
prezidentas remia ne tų valsty
bių pastangas, bet stiprina 
komunistus išsilaikyti valdžioje, 
kad nesubyrėtų Sovietų Są
junga. 

Kalbama, kad Amerika siun
čia karius ne Kuvaitui išlais
vinti ir jo nepriklausomybei at
statyti, bet alyvos laukams 
apginti. Čia jau prasidėjo de
monstracijos, reikalaujančios 
grąž in t i ka r iu s ir nel ie t i 
amerikiečių kraujo už arabišką 
alyvą. Poli t ikoje dažnai 
neskelbiami tikrieji tikslai, 
kurie gali būti nepopuliarūs 
gyventojų tarpe . Oficialiai 
Amerika nori sutramdyti agre
sorių ir neleisti stipresniems 
k a i m y n a m s pavergt i silp
nesnius, bet tai netaikoma 
Kremliui, laikančiam okupa
cijoje mažąsias Pabaltijo kaimy
nes. Šitokia JAV administra
cijos laikysena silpnina jos 
vaidmenį pasaulinėje bend
ruomenėje. 

Lietuva neturėtų visų vilčių 
sudėti į JAV, bet tartis ir kal
bėtis su artimesniais Europos 
kaimynais, kur ir pati pri
klauso. Mezgami ryšiai su 
Skandinavijos ir Vakarų Euro
pos valstybėmis yra sveikintini 
ir remtini. Šiuo metu kiekviena 
ateinanti pagalba Lietuvai yra 
labai reikalinga sunkioje kovo
je už nepriklausomybę. Mažiau 
kritikuokime Lietuvos vadovus, 
o daug i au jų pas t angas 
remkime. 

Antanas Juodvalkis 

Bene opiausias derybose klau
simas — tai Lietuvos sienų api 
brėžimas. Rusijos imperi ja , 
pradedant Petru I, šliaužė prie 
Baltijos jūros, norėdama įsigyti 
patogius uostus Baltijos kran
tuose, kurie imperijos gyvavi
mui yra būtiniausia sąlyga. 

Ciniškai to siekė Ekater ina II 
Targovicų konfederacijos metu. 
privertusi Lietuvos seimą 1793 
pasirašyti Lietuvos inkorpo
racijos aktą į Rusijos imperijos 
sąstatą. Ir čia buvo Pozdniako-
vo ir Dekanozovo prototipas. 
Sieversas, kuris uždare seimo 
atstovus, atnešė šiaudų vietoj 
patalynės, kol bus pasirašytas 
kapituliacijos ak tas . Ir štai 
pagaliau 1940 metais Rusijos 
imperatorių svajonės išsipildė, 
o 1944 net su kaupu: Rusija at
gavo Kaliningradą, Klaipėdą. 
Liepoją, Rygą, Taliną ir kuo pla
čiausius kelius bendradarbia
vimui su Vakarų pasauliu, t.p. 
galimybes vystyti prekybą, apie 
kurią taip svajojo Pet ras L 
Pasižiūrėkime, ka ip grei ta i 
buvo surusinti š i t ie uosta
miesčiai. Kla ipėda, kurioje 
rus i ško e l emen to n i e k a d a 
nebuvo, tapo zombių miestu, 
kur antrą kvėpavimą įgavę 
rusų kolonialistai kelia galvas 
ir reikalauja sau lygių teisių su 
vietiniais gyventojais. Ką tai 
reiškia? Reiškia, kad Baltijos 
pakrantė buvo ypat ingu būdu 
rusifikuojama, siekiant sukur
ti ant jos krantų imperijos bas
tionus. Rusiškais miestais pa
virto ir Liepoja, Kaliningradas, 
Talino ir Rygos uostų zonos. 

Jeigu šitą gerai įsisąmoninsime 
ir sup ras ime , t a i tu rės ime 
laukti , kad pretenzijas, beveik 
nenugal imas, į šiuos uostus 
g r i ū v a n t i imperi ja pa re ik š 
b e k o m p r o m i s i n i u b ū d u . O 
mums gi Klaipėdos uostas tai ne 
tik išėjimas į pasaulį, galimybės 
s u k u r t i n u o s a v ą p r e k y b o s 
laivyną, bet ir būdas kurt i 
n e p r i k l a u s o m ą ekonomikos 
šaką, būdas pagerinti mūsų tau
tos mitybos klausimą. 

Mes suprantame, kad bus ke
liami įvairūs reikalavimai, pvz.: 
K l a i p ė d o s uos to į r eng imų 
apmokėjimas, Klaipėdos uosto 
internacionalizavimas ir 1.1. 
Kad Klaipėdos uosto nekontro
liuotų Lietuva norės ir suvienyta 
Vokietija. Dabartiniu metu pa
skelbus Lietuvos nepriklau
somybę ir tarptautiniais aktais 
pripažįstant Klaipėdos uostą 
Lietuvos sudėtine dalim. Vokie
tijos pre tenz i jos atei tyje į 
Klaipėdą visiškai netektų juri
dinio pagrindo. O dabartinės M. 
Gorbačiovo pretenzijos atimti 
Kla ipėdą r e ik š tų Hi t ler io 
metodų paka r to j imą . J u k 
Klaipėdos klausimu buvo pasi
rašyta konvencija, suteikiant 
plačią autonomiją vokiečių 
k i lmės gyvento jams . Deja, 
Hitleris grubia jėga Klaipėdos 
uostą a t ė m ė iš Lie tuvos , 
sulaužydamas šią konvenciją. 
Jeigu M. Gorbačiovas pasielgtų 
taip pat , jo veiksmus būtų 
galima prilyginti Hit lerio agre
sijai, nes pokarinis Klaipėdos 
sugrąžinimas Lietuvai buvo 
t iktai ankstesnio jos juridinio 
statuso atstatymas. 11 dabartinis 

Kongr. R Durbin kalbasi apie padėti Lietuvoje jo priėmii 
Lemonte dalyvavusiomis sesutėmis Rasa ir Nida Tijūn* 

Nuotr 

Lietuvių centre 
oėmis. 

1. Bacevičiaus 

jos atėmimas būtų Hitlerio 
anšliuso pakartojimas. Manau, 
kad derybose Lietuvos dele
gacija turės užimti bekom-
promisinę poziciją, tačiau turės 
turbūt suteikti galimybę TSRS 
naudotis Klaipėdos uostu. Tai 
bus l aba i s u n k u s derybų 
klausimas. 

Manau, kad už privilegiją 
turėti savo kontrolėje Klaipėdos 
uostą, Liepoją, Rygą, Taliną M. 
Gorbačiovas gali sutikti Vokie
tijai perleisti Rytprūsius ir Kali
ningradą. Mes gi į Rytprūsius 
taip pat turime istoriškai pa
grįstų teisių ir tol, kol Rytprū
siai nėra iš naujo germanizuo
ti, mes turėtumėm palaikyti 
Rytprūsių kantonizacijos kon
cepciją, t.y. juose kurti demok
ratinę valstybę, susidedančią iš 
rusiško, lenkiško, vokiško ir 
l i e tuv iško k a n t o n ų . Mūsų 
kantonas turėtų būti srityse, 
apimančiose ka i r į Nemuno 
krantą, Ragainę, Tilžę ir t.t. 

Antrasis opus klausimas, tai 
Rytų Lietuvos problemos. Čia 
istorija sena. J i siekia tuos 
laikus, kada Jogaila išmokėjęs 
200.00 floridų pabaudą Jadvy
gos s u ž a d ė t i n i u i , pažadėjo 
apkrikštyti visą Lietuvą ir visas 
Lietuvos ir a t imtas iš Rusijos 
žemes amžinai sujungti su 
Lenkija. Tai buvo pradžia 
Lietuvos polonizacijos, kuri įvai
riomis formomis tęsėsi šimt
mečiais ir iššaukė Vilnijoje 
gyvenančių lietuvių nutautė
jimą. O kai kuriuose Vilnijos 
regionuose polonizmo idėjos 
užvaldė nutautėjusių lietuvių 
mintis ir protus ir tapo jų poli
tikos reprezentantu. Ir da
bartiniu metu kai kuriuose 
regionuose mėginama kurt i 
autonomizuotas lenkų sritis ir 
respublikėles. Žinoma, mūsų 
požiūris į Vilnijos gyventojus, 
kurie čia gyvena šimtmečiais, 
yra draugiškas ir pakantus. Mes 
pripažįstame lenkiškai kal
bančių Lietuvos gyventojų teisę 
turėti plačią kultūrinę auto
nomiją, tačiau niekad negalė 
sime jiems suteikti valsty
bingumo, konfrontuojančio su 
respublikos interesais. Jei šie 
Rytų Lietuvos gyventojai, su
kurstyti šovinistų ir centristų, 
eis šiuo keliu, jie nesulauks pa
ramos nei iš Lenkijos, nei iš 
Lietuvos vyriausybių. O tas 
faktas, kad lenkai Ukrainoje ir 
Baltarusijoje bei kitose TSRS 
srityse nemėgina kurti savų 

vaisiyoenų, roao, saa Lietuvo
je jų gyvenimo sąlygos užtikrina 
galimybes vystytis jų kultūrai, 
savimonei. Reikalui esant, tuo 
galėtų įsitikinti net ne tarybi
niai stebėtojai, atvykę į šias sri
tis. O tokia politika sukurti 
efemerines tautines zonas desta
bilizuotų padėtį TSRS terito
rijoje ir kitose Rytų Europos 
srityse, bei paskatintų vokiečius 
reikšti pretenzijas j Sileziją bei 
ki tas po karo Lenkijai atiteku
sias buvusias Vokietijos žemes. 

Y r a žinomas dar vienas klau 
simas tarp Lietuvos ir Lenkijos. 
kuris jau nepriklausytų derybų 
su Maskva objektui — tai 
Lietuvos bažnytinės valdžios 
atkūrimas Rytų Lietuvoje. Bet 
ir čia Kremlius gali mums kliu
dyti netiesioginiai blokuodamas 
gerą Vatikano ir Kremliaus 
santykių plėtotę ta linkme ir, 
gąsdindamas Vatikaną, neda
rytų nuolaidų 5 mil. Ukrainos 
katalikų. Aišku, kad tuo atve
ju V a t i k a n a s , nenorėdamas 
aštr int i dabartinių pozityviai 
bes ivys tanč ių santykių su 
Maskva, nenorės kelti Vilniaus 
bažnytinės provincijos admi
nistracijos pakeitimo klausimo 
ir bevelys palaikyti joje susiklos
čiusią situaciją. Be abejonės, 
mūsų delegacija šiuose klausi
muose turės ribotą manev
ravimo laisvę ir mažai galimy
bių kompromisams. 

Toliau lieka karinių bazių 
Latvijoje. Estijoje bei mūsų res
publikoje klausimai. Mes pri
valėsime čia siekti TSRS ka
rinių kontingentų apribojimų po 
konsultacijų su Latvija ir Estija. 
Imperija, primesdama mums 
bendrą gynybos koncepciją, 
norės, kad Pabaltijo respublikos 
apmokėtų ir kariuomenės išlai
kymo išlaid«".s. Norės pasirašyti 
dvišales savitarpio papalbos 
sutart is arba inkorporuoti mus 
į naują Rytų Europos karinį 
paktą. Tačiau mūsų delegacija, 
įvykus Vokietijos susivie
nijimui, manau, galės daugiau 
g in t i Lietuvos ir Pabaltijo 
respublikų demilitarizacijos 
planą, nes suvienytos Vokietijos 
bijo Prancūzija, Amerika ir 
TSRS, kurios su įdomumu žiū
rės į buferinių valstybių sukū
rimo zoną nuo Juodosios jūros li
gi Suomių įlankos kaip į instru
mentą, kuris leistų išlaikyti 
politinę pusiausvyrą tarp Rusi
jos ir Vokietijos. Vienu iš 
realiausių mūsų sąjungininkų 
šiuo klausimu, pasikeitus poli 
tinei situacijai, dabar galėtų 
tapti Prancūzija ir Anglija. 
Tačiau Amerikos pozicija, nežiū
r int jos žmonių ir parlamento 
palankumo mums, gali ir toliau 
pasilikti santūri, nes jos intere

sas yra išsaugoti rusų vals
tybę su kontroliuojamu tos galy
bės laipsniu kaip atsvarą prieš 
augančią Kinijos galybę ir 
būsimą Vokietiją. 

Lietuvos derybos su Krem
liumi, su Gorbačiovo komanda, 
turi dar ir kitus subtilius niu
ansus. Visų pirma, jeigu nebus 
vedamos paralelės derybos su 
Rusijos respublika, žymiai su
stiprės Gorbačiovo prestižas 
pasaulyje. 

Apibendrinant galime pasa
kyti, kad šios derybos bus labai 
sunkios: bus reikalaujama iš 
Lietuvos daugybės pinigų, bus 
kalbama apie jos baisius įsi
skolinimus ir t.t. O mūsų gi 
t ikslas bus p a r e i k a l a u t i 
Lietuvos aukso atsargų su
grąžinimo, pagrobto Lietuvos 
turto apmokėjimo, tren- inių 
darbo įvertinimo, vergiško dar
bo Lietuvoje įkainavimo ir t.t. 

Gorbačiovas, norėdamas gauti 
politinių dividendų, tikriausiai 
sut iks svars ty t i Europos 
demilitarizacijos klausimą. 
Pirmieji požymiai reiškiasi jau 
dabar (JAV sutinka išvesti iš 
Vokietijos 40 tūkst. savo karei
vių). Sutiks svarstyti Korėjos 
susivienijimo. Kurilų sa lų 
sugrąžinimo Japoni ja i ir 
Kambodijos bei kitus klau
simus. Visa tai leis jam arba 
kitiems TSRS vadovams ati
traukti dėmesį nuo Pabaltijo 
valstybių ir skatins pasaulio 
galinguosius už gaunamas 
nuolaidas nekreipti į mus 
dėmesio. 

Visai realu, kad ir derybų 
metu bus ekonomines, ener 
get inės blokados pavojus. 
Rei'.Ja tikėtis, kad Lietuva 
atliks savo pašaukimo uždavinį 
ir kad mūsų tautos kančios ir 
kraujas atneš mums laisvę ir 
nepriklausomybę. Pasau l io 
tautų bendruomenėje mes at
liksime darbus, reikalingus ne 
tik mums. bet ir kitoms tau
toms. 

KULTŪRINES 
PROGRAMOS 

Chicagoje kultūros reikalų 
tvarkymo įs taiga rūp inas i 
kultūrine programa miesto cen 
tre, Daley aikštėje. Pvz. čia 
laprkičio 5 d. — Laivyno 
orkestro koncertas, lapkričio 7 
— Kalėdų senelis, lapkričio 8 d. 
cirko pasirodymas, lapričio 12 d. 
Veteranų orkestras, lapkričio 
13-15 mokyklų ir universitetų 
koncertai, lapkričio 18 d. Latvi
jos nepriklausomybės dieną — 
jų liaudies muzika. Beveik kas 
dien programos. 

Mokslas yra dovana, skirta 
duoti kitiems. Su meile, moks
las tampa priemone padėti ki-
iems; be meilės — mokslas tam
pa ginklu, kuriuo žmones vie
nas kitą naikina. 

Motina Teresė 

Reikia va ikus įp ra t in t i 
nekęsti ydų, duodant suprasti 
ydų blogumą, kad jie saugotųsi 
ne tik veiksmais nusikalsti, bet 
ir savo širdimi ir mintimi jų 
neapkęstų. 

Montaigne 

SKRYDIS APLINK ŽEMĘ 
Kelionė per penki s kont inentus 

S T A S Y S DALIUS 
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Iš aerouosto dideli patogūs turist iniai autob :-iai 

paima vežti į Airport viešbutį. Atvažiavus prie 
viešbučio iš autobusų neleidžia išlipti. Laukiame Prie 
įėjimo rikiuojasi Maori genties delegacija apsirei c įs i 
savo tautiniu apdaru ir muzikos instrumentais. Munaa 
davus ženklą išlipti iš autobusų sustojam priešpri> - sis, 
iššaukiamas mūsų grupės vadovas, kur is su m ori 
vyresniuoju pasisveikina pasi t r indami nosimis uo 
būdu maori gentis su pasisveikinimu duoda - *vo 
sutikimą mums čia sustoti. Po to dar sutrimituoji "os 
kriauklių trimitu paskelbdami apie atvykusius sv us. 
Pašoka dar porą šokių ir jau galim žygiuoti į vie^: itį. 

Geizer ių žemėje 

Po nakties poilsio kitą dieną t rumpais -to-
jimais apžiūrime Aucklando miesto kai kurias • as . 
Užvažiavę ant Eden kalno, ku r maori fortas buvo : -sta
tytas prie ugniakalnio kraterio, gėrėjomės miest< •> liz
du išsiplėtusiu paliai jūros į lankas. Apžiūrim didžiuli 
akvariumą ir maori kul tūros muziejų, kur sur - t a s 
didžiausias pasaulyje rinkinys. Čia sukrauta,pra<> ;ant 
9enovės akmeniniais įrankiais iki dabartinių laik .-.'py-
vokos dalykai bei medžio drožiniai ir U: -os. 

Pietus valgome rožių restorane, kur is ap- '.'tas 
keliolikos hektarų rožių sodo, kur tūks tanč ia i ; r*a-
spalvių rožių auginama. Šiam restorane ne tik -• ">iai 
pavalgėme, bet,pasivaikščiodami po rožių lysvei gro
žėjomės spalvų ir atspalvių įvairumu, o taipgi m *iu, 

nosį kutenančiu aromatu. įstabi rožių kolekcija! 
Naujoji Zelandija žinoma pasaulyje milijonais 

auginamų avių ir savo karštais geizeriais, kurie veržia
si iš žemės. Mūsų šioje kelionėje numatyta pasiekti 
šiuos karšto vandens šaltinius. Važiuojame iš Auck 
land per žaliuojantį kraštą, kur pakelės nusėtos tūks
tančiais baltų avių,besiganančių kalnų kloniuose ir 
šlaituose. 

Netoli didelio Hamiltono miesto pravažiuojam pro 
šalį Maori karalienės buveinę. Visas plotas aptvertas 
aukštomis tvoromis, namukų sienos išmargintos jų 
raš ta is . Aptvertas rajonas atrodo kaip kokia tvirtovė 
a tsk i r ta nuo aplinkumos. N. Zelandijoje maori gyven
tojų y ra apie 200.000, kurie puoselėja savo tradicijas, 
papročius ir labai gerbia genties vyresniuosius. 

Buvo įdomu sustoti gėlyne, kur gėlės y ra sudžio
vinamos ir paruošiamos pardavimui. Didžiulė džio
vykla, kur sukabintos įvairių rūšių gėlės džiovinamos 

Lankantis parke kur auginami upėtakiai,vadovas 
atkreipė mūsų dėmesį į milžiniško dydžio medžius (red-
wood), kurie išauginti iš sėklų gautų iš Kalifornijos 
1928 m. N. Zelandijoje,esant palankiam klimatui ir 
pakankamai drėgmės.šie medžiai per 60 metų išaugo 
tokio storumo ir aukštumo kaip Kalifornijoj būtų galėję 
tik per 300 metų pasiekti tokį dydį Ot ką reiškia tinka
mas klimatas! 

Aplankome ir pagarsėjusį „Agrodome" įvairių rū 
šių avių parodos centrą, kur apžiūrim 19 skirtingų 
veislių avių N. Zelandijoje auginamų. Taipgi vilnų 
kirpimą ir šunų aviganių demonstravimą O vakare 
valgome maori paruoštus pietus, kurie buvo išvirti 
panaudojant požeminius karšto vandens šaltinių garus. 

Sekančią dieną, grjžtant iš Rotorua į Auckland. 
pakelėje sustojam Waitomo požemių olose, kur švie
čiantys vabaliukai aukštai lubose nušviečia požemine 
upe ir mus sėdinčius laiveliuose. Pietus valgome N. 

skleidžia stipry aromatą. Dalis gėlių džiovinama Zelandijos pakelės dideliam ūkyje, kur gauname ūkyje 
saulėj, bet dauguma džiovykloje. Daug įvairių paruoš- pagamintą maistą. 
tų kvepiančių gėlių puokščių paruošta, pakuojama ir 
siunčiama Į tolimas vietas. Cia irgi auginamos gėlės 
t inkamos tik džiovinimui. 

Pavakare atvažiuojam į Rotorua vietovę — geizerių 
kraštą. Čia kunkuliuoja karšto vandens šaltiniai, gei 
zenai šaudo vandens sroves aukštyn, pakraščiais karš
tas purvas burbuliuoja. Kai kurie geizeriai minučių 
t ikslumu šauna karštą vandenį į virių. I viešbučių 
maudymosi baseinus iš šaltinių išvedžiotas karštas 
vanduo. Visa apylinkė skendi lengvam garų rūke ir 
atsiduoda sieros kvapu. 

Rotorua vietovėje didelis maori kultūrinis centras 
su Institutu, kur jų vadove aiškindama aprodo gražiai 
tvarkomas klases ir visus pastatus. Lankausi šioje vie
toje jau antrą kartą, nes pirmąkart pneš penkis metus 
teko su lietuvių grupe Čia būti ir plačiau aprašyti. 

Su Sydnėjaus lietuviais 

Iš N. Zelandįjos skrendam nepertoliausia, vos 1,165 
mylias j Australiją nepilnas tris valandas. 

Apsistojam dideliame Boulevard viešbutyje. Atvykus 
į Sydnejų lyja, bet vėliau išsiblaivo, nors saules nėra. 
Turėdamas popietę laisvą .paskambi nu Valentinu.,pas 
kurį svečiavausi prieš penkerius metus, nes buvau 
numatęs vieną dieną paskirti susitikimui su lietuviais 
ir nusiimti nuo grupės ekskursijos Išgirdęs mano balsą 
kviečia dar šiandien atvažiuoti,nelaukiant rytdienos 
ir siūlosi atvažiuoti manęs paimti Žinau, kad Valen 
tinas turėjo prieš kelis metus dalini paralyžių ir 
nenoriu jo varginti, tad sutariam, kad paimsiu taksi. 

(Bus daugiau) 
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Kaunas šiandien Rotušes aikšte ir arkikatedra. Aikštė gražiai sutvarkyta, tik kažkodėl pagailėta 
atsodinti medžius, vietoj nudžiūvusių. L. Fišerio nuotr. 

LIETUVA IR PERSŲ 
ĮLANKA 

Tolimoje praeityje Lietuvai 
teko kovoti su totoriais ir 
turkais. Maskvai konsolidavus 
rytiniu slavų žemes, turkai tik 
senų žmonių pasakojimuose 
liko. Lietuva atsidūrė t a rp 
dviejų d įdvalstybių: Rusijos ir 
Prūsijos Nuo to laiko jos liki
mas, nuo tų dviejų kaimynų ir 
priklausė. Pirmajam Pasauli
niam karui besibaigiant ir 
abiem didiesiems kaimynams 
subyrėjus, Lietuvai nušvito 
laisvės rytas . Žinoma, tos 

viename pasaulio kampe at
siliepia net į kitus kontinentus. 
Gorbačiovo lankymosi Ameriko
je metu, kuomet Sovietų amba 
sadoje buvo priėmimas kongre
so vadovaujantiems asmenims, 
buvo svarstomi Lietuvos ir 
prekybos su Sovietų sąjunga rei
kalai. Kuomet kongresmanai 
kėlė sankcijų (blokados) prieš 
Lietuvą klausimą, Gorbačiovas 
sarkastiškai jiems atsakė. „Jūs 
dabar davėte ,,Most favored na-
t ion" statusą Kinijai, nežiū-

laisvės ant padėklo niekas ir r int skerdynių Beidžinge. Ką 
tuomet neatnešė, dėl jos ir 
kovoti reikėjo. Antrojo Pasau
linio karo išvakarėse, tie du 
kaimynai ir vėl Lietuvos likimą 
lėmė. 

Pereito pavasario pradžioje 
pasaulio dėmesys buvo į Lietu
vą nukreiptas. Maskva, nežiū
rint pasaulio dėmesio ir pasi
piktinimo, pradėjo ekonomine 
blokadą. Tik Washingtonas 
tame beveik nieko blogo 
nematė. Mūsų pasitikėjimas 
Amerika buvo gerokai apviltas. 
VVashingtonas aiškiai parodė, 
kad jam svarbu ne principai ar 
mažų tautų laisve, bet geri san-
tykiai su Maskva! Dažnai 
didžiųjų principas — neturėti 
aiškių principų Prezidento 
George Bush laikysena tą jo 
principą aiškiai išryškino. Be to. 
sąžine irgi nebuvo visai švari. 
Nežiūrint to. kad amerikiečių 
opinija buvo jam palanki, inva
zija į Panamą irgi buvo agresi
ja Motyvai gal ir geri, bet 
tarptautinė? teisės požiūriu 
vistiek agresija' Mes. kurie savo 
byla tik teise paremti galime, 
jokios agresijos neturėtumėme 
net morališkai paremti. Didės 
nis kaimynas mažesniojo kai
myno kieme — visuomet kokią 
nors netvarka įžiūrėti gali. 
Tarptautinė teisė nėra tokiais 
motyvais paremta! Panamos in 
vazija mūsų reikalui buvo labai 
kenksminga Taip pat Busho 
laikysena Tiananmen skvero 
skerdynių atveju buvo labai 
žalinga laisvės besiekiančioms 
tautoms. Reikia žinoti, kad 
elektroniniame amžiuje pašau 
lis yra labai sumažėjęs. Įvykiai 

MOKSLEIVIS 
LAIMĖJO 11,000 DOL. 

Bervvvne gyvenąs 13 m. 
moksleivis Rory Krabec. šiemet 
besimokąs 8-me skyrije. iš ..Sun 
T i n ę s " dienraščio laimėjo 
11.000 dol dėka savo motinos, 
kuri sekė to dienraščio skelbia 
mus laimėjimus pagal socialinio 
draudimo numerius 

turėtumėme padaryti, kad ir 
mums tai būtų duota? Gal 
reikia įvesti prezidentinį stovį 
ar paleisti keletą salvių Pa
baltijo kraštuose (buvo kalbama 
apie Lietuvą, bet naudota 
,,Baltic" J.Ž.) ?" Toliau tame po
kalbyje, vedant d i skus i jas 
Lietuvos reikalu, jis kongres-
manų užklausė: „Jeigu jūs taip 
mylite laisve, kur buvote Pana
mos invazijos metu?" Taigi ma
tome, kaip pasaulis yra mažas. 
Tiananmen. Panamos ir dabar
tiniu metu Kuvvaito įvykiai turi 
didelės įtakos ir Lietuvos liki
mui. Mažų mažiausiai, dėmesys 
nuo Lietuvos kitur nukrypsta. 
Be to. daromi sandėriai į mūsų 
sąskaitą. 

Padare tokią ekskursiją į ne 
t a ip tolimą praeitį, galime 
matyti, kad dabartine admi 
nistracija piršto nepakels dėl 
laisvės principo Taip pat neturi 
skrupulų prieš mažiuką jėgą pa
naudoti O tai jau mūsų reikalui 
kenkia, nes yra blogas pavyz
dys. Tad sunku tikėti, kad ..line 
in the sands of Saudi Arabia"' 
reikštų laisvės ar nepuolimo 
principų gynimą Juo labiau, 
kad Amerika susirado garbingą 
ir prityrusį partnerį. O juo yra 
mums jau pažįstamas Gorbačio
vas. Kol kalba ėjo apie „linijas 
smėlyje", tai gal galėjome ra
miai gyventi. Kadangi tie smė
lynai toli nuo mūsų. Nuotolis 
vis tiek psichologiškai veikia. 
Bet kai du partneriai nusi
kraustė i Pabaltijo pašone 
paka lbė t i , tai j a u darosi 
j tart ina Ką jie Helsinkyje 
nuitarė. tai vieši komunikatai 
daug teisybes nepasako, o kas 
buvo tarp keturių akių sutarta 
— kol kas nežinome. Bet galime 
prileisti, kad ..ranka ranką 
plovė" Kaip sakant: ..Kaip tu 
man. taip aš tau". Už tariamą 
Gorbačiovo talka kuonors turės 
būti atsilyginta. O kuo. mes 
tegalime tik spėti. O iš Lietuvos 
neraminančios žinios jau ateina. 
Derybos su Maskva akligat 
vyje. Vilnius tikėjosi, kad 

laikas dirba jo naudai. Taip 
buvo galima tikėtis, kadan
gi imperijos pamata i su
siūbavo. Bet tos imperijos 
agonija dar gali dešimtmečiais 
užsitęsti Nors ir mirštanti, bet 
dar turi daug jėgos. O Lietuva 
ir vienos žiemos be kuro išgy
venti negalės. Maskvai visuo
met gamta ar aplinkybės atei
davo į talką. Nepaprastai šaltos 
1812 ir 1941 žiemos Maskvą 
nuo visiško sugriuvimo išgel
bėjo. O dabar pasaulio dėmesys 
nukrypo į Kuvvaitą. Be to. 
galime prileisti, kad Kuvvaito 
invaziją Maskva irgi surežisavo. 
Jos kariniai patarėjai ir dabar 
Irake tebedirba. Nejaugi kairė 
nežinojo, ką dešinė daro? 

J .Ž. 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkui, prof. V. Bie 
liauskui, 

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi 
nimo Komitete pirmininkui p. 
K. Bobeliui, 

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Užsienio delegatūros 
vadovui p. M Pranevičiui. 

Brangieji, artėja Antrasis 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Europoje paskaninąs (Paryžius, 
1990 lapkriči.: 8 d.). Kaip Jūs 
žinote. Pirmasis Helsinkio pasi
tarimas deklaravo apie pokario 
sienų neliečiamumą, neatsi
žvelgdamas į Lietuvos, Latvijos, 
Est i jos aneksiją. Žodžiais 
nepripažindarr.os Lietuvos, Lat
vijos, Estijos įangimo į Sovietų 
Sąjungą teisėtumo, Europos 
valstybės, JAV ir Kanada 
Helsinkyje iš tiesų pažeisdamos 
tarptaut inės teisės normas, 
ignoravo Lietuvos, Latvijos, Es
tijos, kaip savarankiškų Eu
ropos valstyb'.ų teises. 

Ruošiantis Antrajam Sau
gumo ir Bendradarbiavimo 
Europoje pasitarimui, kalbama, 
kad jame dalyvaus visos 
Europos valstybės, bet net 
neužsimenama apie Lietuvą, 
Latviją, Estija. Kalbama apie 
Europą be sienų, apie Europą 
kaip bendrus visų europiečių 
namus, tačiau vis dar igno
ruojamos Lietuvos. Latvijos, 
Estijos — ilgas tradicijas tu
rinčių Europos valstybių — 
teisės. 

Laikome, kad atėjo metas 
nusimesti kaukes —jei Pasaulio 
valstybės nepripažino mūsų 
okupacijos ir aneksijos, jei 
pagaliau pat i SSSR pripažino 
Ribbentropo-Molotovo sutartis 
niekinėmis nuo jų pasirašymo 
momento, t a i Lietuva, Latvija, 
Estija yra visuotinai pripažintos 
Europos valstybės. Todėl 
neįmanoma sušaukti Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Europoje 

• m 

Sacharos dykuma? Ne, tai Kuršių nerijos vėjo nuglostytos smeho kopos. 

( ^ midlcind Fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 
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(1-312) 254-4470 
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pasitarimą, spręsti visuotines 
Eur ' pos problemas, numatyti 
Eu pos ateitį, nedalyvaujant 
tr irrs Europos tautų bendrijos 
nariams. 

Dalyvaudami Europos Parla
mento bei Europos Tarybos sesi
jose, bendraudami su oficialiais 
Europos valstybių atstovais bei 
visuomeninių-politinių organi
zacijų vadovais, supratome, kad 
tu r ime ryžt ingai ve ik t i , 
siekdami formuoti visuomeninę 
opiniją — Lietuva, Latvija. Esti
ja buvo ir lieka teisėtos, sava
rankiškos Europos valstybės. 
Tuo tikslu, susitarę su Latvijos 
ir Estijos socialdemokratų par
tijomis, imamės iniciatyvos 
sudaryti visuomeninių-politinių 
organizacijų t a r p t a u t i n į 
komitetą „Lietuva, Latvija, 
Estija — pilnateisės Europos 
valstybės". Pirmaeilis šio komi
teto uždavinys yra pasiekti, kad 
Lietuva, Latvija, Estija būtų pa
kviestos Antrajame Saugumo ir 
Bendradarbiavimo pasitarime 
pilnateisėmis narėmis. Vėliau 
Komitetas veiks, s iekdamas 
diplomatinių santykių t a r p 
Pasaulio valstybių bei Lietuvos, 
Latvijos, Estijos atkūrimo, ta ip 
pat Lietuvos, Latvijos, Estijos 
dalyvavimo Europos bei Pasau
lio visuomeninėse, politinėse, 
kultūrinėse, socialinėse insti
tucijose bei organizacijose. 

Kreipiamės į Jus, kviesdami 
paremti Komiteto veiklą, skir
t i savo atstovus oficialiais 
Komiteto nariais, aktyviai daly
vauti Komiteto rengiamose 
akcijose. Manome, kad t ik 
sutelktais, gerai organizuotais 
ir visas pasaulio valstybes ap
imančiais veiksmais galėsime 
pasiekti pilno mūsų šalių vals
tybingumo atkūrimo. 

Maloniai prašome paremti 
mūsų iniciatyvą ir veiklą. 

Lietuvos Socialdemokratų 
partijos taryba 

V 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arPa^orrte būti 
Rimo Stankau* Klientais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

!H A H * KOMPIUTERIŲ 
pagaioa gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir premtesčiuose Sąži
ninga patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL BACE REA.TORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KECZ:E 

778-2233 

Parduodam* greičiau 
už didasna kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose. 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
PerKame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine Įstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

I.tuviams žinomas ir patikimas vardas 

LB *LS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Reaitor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kadzia Ava. 
Tai. 436-7878 

LB «** 
ONE STOP REAL 

ESTATE, INC. 
Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis į BUDRAITĮ. 
312-778-3871 arba 312-7S7-O600 

LEMONT, IL 
BY OVVNEP. 

2 flat 82' x 83' corner !ot 2 blocKs form 
Cyhl & Methodius church & school 

706-257-7693 
Please respond in English 

HELP WANTED 

la ikome moters kartu gyventi Mar-
quette Parko apyt padėti lengvoje 
namų ruošoje, pagaminti maistą 
vienam asm. ir šiek tiek prižiūrėti vyr. 
amžiaus moterj. Butas, maistas ir alga 
Kreiptis: 1-312-434-7174. 

Babysltter naadad full or p.t. in our 
home for 2 year old boy Mušt be 
English speeking and have own 
transportation. Daytime hrs. No eve-
nings or vveekends. CaJI aftar 5:30 
p.m., tai . 708-403-2542. 

Lietuvoje, Kauno centrą par
duodamas 4 kamb. butas; 9 0 
kv. metrų $20 ,000 . Kreiptis: tel. 
Los Angeles 213 -393 -3434 arba 
tel. Kaunas 20-78-89. Furman. 

FOR RENT 

Išnuomojamas didelis privatus 
k a m b a r y s pusrūsyje. Baldai, 
virykla ir šaldytuvas. 71 St. & Rich-
mond apyl Ta i . 312-778-8845 

MISCELLANEOUS 

Pirmą kartą lietuvių kalba: 
Italų poezijos antologija 

ITALIJOS BALSAI 
Sudarė Povilas Gaučys 
Redagavo St. Santvara* 

šioje antologijoje telpa 27 poetų 
kūryba. 200 psl.. spaudė Morkūno 
spaustuvė. Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyv. dar prideda 64 
et valstijos mokesčio 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

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

T«l. 376-1882 ar 376-599€ 

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

FRANK Z A P O U S 
3208V2 Wsst 95th Strsat 

Te l . — GA 4 - 8 6 5 4 
; _ JįĄt 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicf-gos miesto leidimą DirDu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 v' 
KLAUDIJUS PUMPUTIS _ , J 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

ĄŽUOLŲ RANDAI. Sibiran tremtinės atsiminimai. 
Antanina Garmutė 127 psl $6.00 

BALTASIS BANGINIS, romanas Herman Melvil-
le. 347 psl $10.00 

LIETUVIŲ KELIAS KRIKŠČIONYBĖN Stasys 
Maziliauskas. 311 psl $10.00 

PĖDOS MIRTIES ZONOJE. Sibiran tremtinės 
atsiminimai. Elena Juciūtė. 544 psl $10 00 

LITUANISTIKOS INSTITUTO 1985 METŲ SUVA
ŽIAVIMO DARBAI. Algis Norvilas. 317 psl. $10.00 

GEROJO DIEVO GLOBOJE Nij. Sadūnaitė. 103 
psl $5.00 

MECHANINĖ MŪZA. eilėraščiai. Edita Nazarai-
tė. 76 psl $6.00 

LIETUVOS GINKLUOTOS PAJĖGOS 1918-1940 
M. Vitenis Statkus. 1040 psl $27.00 

LENKŲ OKUPACIJOJE IR JŲ KALĖJIMUOSE. 
atsiminimai. Povilas Petkevičius. 187 psl. $8.00 

V I L N I A U S K R A Š T O L E G E N D O S . Genr. 
Songinas. 128 psl $8.00 

ATSIMINIMAI. Juozas Urbšys 166 psl $7.00 
IGARKOS NAUJAMIESTIS. Sibiran tremtinės 

atsiminimai. 242 psl $10.00 
SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nijolei Jan

kutė. 192 psl $7.00 
LIETUVOS MEDICINOS ISTORIJA Juozas Meš

kauskas. 814 psl $37.00 
RAŠTAI. I tomas Jonas Aistis 450 psl $15.00 
MEILĖ SUTEMOSE, apysakos. Marija Aukštaitė. 

295 psl $25.00 
PRAKTINĖ LIETUVIŲ KALBOS VARTOSENA 

Juozas Vaišnys. S J 240 psl $8 00 

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



'ai buvo 1955 m. Su dabartiniu New Yorko valstijos gubernatorium Cuomo 
:albasi „Laisves žiburio'" radijo vedėjas Romas Kezys ir Vytautas Beleckas. 

Laiškai 
NETEISINGAI PUOLAMAS 

„Draugo" spalio 23 d., 1990 
n. numeryje yra atspausdintas 
aiškas iš Lietuvos. 
Liūdna, kad laiško autorė, net 

įedrįsta pasirašyti savo pavar-
lę, berdama kaltinimus ki-
iems. Šiuo metu ok. Lietuvoje 
/isi kalba viešai visur ir drąsiai, 
r nepastebėjau, kad kas nors 
/engtų savo pavardės. Su 
ležinomu asmeniu į diskusiją 
iiti nėra tikslo. 

Norėčiau painformuoti lietu
vių visuomenę, kad laiškas yra 
tendencingas ir neteisingai 
apibūdina mano pažiūras ir 
ryšius su Lietuvos tremtiniais. 
5u Tremt in ių organizacija 
praleidau labai daug laiko. Jų 
kviečiamas dalyvavau ir pasa
kiau kalbą Tautos šventės mi
nėjime. Aplankiau „Lietuvos 
Kančios" parodą — Revoliucijos 
rūmuose Vilniuje ir, jų prašo
mas, kreipiausi į vyriausybę dėl 
parodos ateities išsprendimo. 
Turėjau ilgesnius ir net kelis 
pasikalbėjimus su Tremtinių 
org. vadovais A. Skaisgiriu, J. 
Bieliauskiene, S. Žukausku ir 
kitais, parėmiau juos VLIKo 
vardu finansiškai ir pažadėjau 
paramą ateityje ir 1.1. 

Būnant Lietuvoje, dalyvavau 
visur, kur tik buvau kvie
čiamas, kiek techniškos ir 
fizinės sąlygos leido. Kalbėjau 
ne tik su vyr iausybės , 
parlamento nariais, bet ir su 
atskirą organizacijų atstovais ir 
net pavieniais veikėjais. Daug 

VLIKo vadovybė ir aš remia
me Lietuvos Aukščiausiąją 
ta rybą , vy r i ausybę , a t s i 
kuriančias organizacijas ir visus 
lietuvius, siekiančius pilnos Lie
tuvos Nepriklausomybės. 

Su pagarba. 
Dr . Kazys Bobelis, 

VLJKo p i rm. 

P a s t a b a . Redakcija dėl žino
mų priežasčių autorės pavardę 
nubraukė. 

NEPATAIKĖ 

Spalio 24 d. „Draugo" ve
damajame „Taikos premija — 
juokas per ašaras" RKV prie
kaištauja Švedams dėl premijos 
paskyrimo ne tam, kuris jos 
u ž s i t a r n a v o . J i t a rp k i t ų 

DRAUGAS, antradienis, 1990 m. lapkričio men. 6 d. 

laiko praleidau su spaudos, tele
vizijos ir radijo atstovais. 

Norėjau sutikti kiek galima priekaištų dar prideda: „Švedai 
daugiau žmonių ir valdžios bei mūsų niekad nemėgo, ir štai 
organizacijų atstovų, kad galė
čiau giliau išsikalbėti ir supras
ti tikrąją ok. Lietuvos padėtį iš 
visų galimų šaltinių ir gauti 
visų pažiūras. Nieko neig
noravau ir niekas neturėjo jokių 
specialių privilegijų su manim 
susitikti, pasikalbėti, nors ir ne 
su visų nuomonėmis ir veiklos 
metodais sutikau. Natūralu, 
kad ok. Lietuvoje viešint labai 
nbotą laiką, gal ir neteko, nors 
ir norint, su visais susitikti. 

Lietuviai Floridoje 
Daytona Beach, FL 

PRISIMINKIME BALFA 

Spalio men. yra skiriamas 
Balfui i r tą mėnesį visoje 
Amerikoje lietuvių kolonijose 
vykdomas vajus. Kas yra Balfas 
aiškinti netenka. Tai gerai dir
banti šalpos organizacija, kuri 
rūpinasi visame pasaulyje gy
venančiais, varge esančiais 
lietuviais, neišskiriant ir vargs
tančiu Sibire ar Lietuvoje. Tad 
Balfą remti reikia, ir dosnia 
ranka atsiliepkime į Balfo va
jaus aukų rinkėjų pastangas. 
Mūsų telkinyje sėkmingai Balfo 
darbams vadovauja valdyba 
p i rmin inkau jama Vaclovo 
Dzenkausko, talkinant valdybos 
narėms — Onutei Daržmskienei 
ir Onutei Karašienei. 

Balfo valdybos pirmininko 
rūpesčiu spalio 18 d. Centrinės 
Bibliotekos salėje buvo 
parodytas įdomus filmas iš kar
dinolo J . Bernardini keliones į 
Lietuvą. Filmą parūpino kun. 
dr. Jurgio Sarausko tėvai Mari
ja ir Stasys Šarauskai. 

Spalio mėn. čia vajaus vykdyti 
nebuvo įmanoma, nes nebuvo 
lietuviams skirtų pamaldų. 
Todėl vajaus proga aukas rinks 
Daytona Beach lietuvių klubo 
sus i r ink ime, po l ie tuvių 
pamaldų, lapkričio mėn. 11d . 
Būtų labai gražu, kad visi šios 
kolonijos lietuviai tą dieną 
nuoširdžiai atislieptu i Balfo 
val4»bos prašymą ir pagal iš
gale* paremtų artimo meilės 
darbus. .*,*««• .1 ,n..*«i»U 

A.tA. 
MARY A. JANUSKI 

DUMBLIAUSKAS 

Gyveno Villa Park, EL. 
Mirė 1990 m. lapkričio 3 d., sulaukusi 77 m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Anna Marie, žentas 

Ralph VVinters, sūnus Charles Januski, marti Jeanette; trys 
anūkai. 

Velionė buvo žmona a.a. Charles Januski. 
Kūnas buvo pašarvotas pirmadienį, lapkričio 5 d. nuo 2 

iki 9 v.v. Steuerle Funeral Home koplyčioje, 350 S. Ardmore, 
Villa Park. IL. 

Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 6 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į St. Alexander parapijos bažnyčią 300 
S. Cornell Ave., Villa Park, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti American Cancer Society. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, sūnus, anūkai ir kiti giminės. 

direkt. Steuerle Funeral Home. Tel. Laidotuvių 
708-832-4161. 

PENKIOLIKOS METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Šių metų lapkričio 6 dieną sueina 15 metų. kai mirė mūsų 
brangi Mamytė 

A.tA. 
IZABELĖ NORUŠIENĖ 

Sabaliauskaitė 
Minint šią sukakti, šv. Mišios bus atlaikomos įvairiose 

bažnyčiose. Prašome maldoje prisiminti mūsų a.a. Mamyte 
bei a.a. Tėvelį. 

Rasa, Irena, Marija ir Linas 

pasitaikė puiki proga suduoti 
mums ir mūsų Landsbergiui per 
nosį..." 

Nobelio taikos premijas skiria 
ne švedai, bet Norvegijos Stor-
t ing (seimo) sudaroma penkių 
asmenų komisija. Tai kuo čia 
kalti švedai? Švedai okirsto 
kitas keturias Nobelio premijas 
— literatūros, fizikos, chemijos 
ir fiziologijos-medicinos (LE XX 
386). 

Stasys Griežė 

A.tA. 
RENATAI ŠMULKŠTYTEI 

mirus , g i l i ame liūdesyje l i kus i ems Jos t ė v a m s 
RŪTAI ir LIUDUI, broliui T A U R U I bei k i t i ems 
a r t imies i ems re ik iame nuoši rdžiaus ią užuojautą. 

Stefanija Baltūsienė 
Tadas ir Genė Baužai 
Vytas ir Indrė Šemogai 

A.tA. 
Kun. dr. prof. 

STANISLOVAS GRUODIS, S.J. 
mirė 1990 m. lapkričio mėn. 1 d. Kaune, Lietuvoje, sulaukės 
94 m. amžiaus. Gimė Bogužiškiuose. Lietuvoje Paliko 
dideliame nuliūdime brolis Petras su žmona Jadvyga 
Amerikoje, sesuo vienuolė Elena Lietuvoje, daug giminių, 
mokinių — kunigų ir draugų Lietuvoje ir Amerikoje. 

Š. m. lapkričio mėn. 9 d. 9 vai. ryto už jo sielą bus auko
jamos šv. Mišios Liet. Tėvų Jėzuitų koplyčioje Chicagoje. 
Nuoširdžiai prašome gimines bei artimuosius drauge su mu
mis pasimelsti už kun. dr. Stanislovo, S.J. sielą 

Giliai liūdintieji: brolis, sesuo ir kiti gimines. 

A.tA. 
FLORIJONAS RADIŠAUSKAS 

Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m lapkričio 6 d., sulaukęs 85 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje. Amerikoje išgyveno 

40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Algis, sesuo Eugeni

ja Tamošaitienė, sūnėnas Vytautas Tamošaitis, dukterėčia 
Marija Radavičiūtė ir kiti giminės Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, nuo 12 iki 10 v.v. Lack 
Funeral Home koplyčioje. 2424 W. 69 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadierų. lapkričio 8 d. Iš koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč M Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio siela- Po pamaldų bus nulydėtas j Šv Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnus, sesuo ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. tel. 312-737-1213. 

PADĖKA . 
A . t A . 

* IGNAS KAZLAUSKAS 
Mirė 1990 m. spalio 17 d ir buvo palaidotas spalio 20 d 
Norime išreikšti padėką visiems dalyvavusiems 

laidotuvėse ir palydėjusiems velionį į Amžino Poilsio vietą 
Dėkojame kun. Povilui Jekulevičiui už atlaikytas šv. Mi 

šias. Taip pa: dėkojame kun. Vladui Aleksoniui už atlaikytas 
šv. Mišias ;r aplankymą koplyčioje. 

Dėkojarr..' aukojusiems šv. Mišioms, Tauragės klubui už 
gėles, karst< nešėjams ir visiems, kurie vienaip ar kitaip 
prisidėjo tose sunkiose valandose Nuoširdi padėka S. C 
Lakavičiui ir sūnums už malonų patarnavimą. Už viską 
esame dėkingi. 

Velionio seserys ir Strokų šeima. 

Mielai Sesei 

A.tA. 
RENATAI ŠMULKŠTYTEI 

Amžinybe i šp laukus , tėvel ius RŪTĄ ir LIUDĄ 
SMULKU IUS, brolį TAURĄ, visus gimines ir 
artimuos -5 nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime 

' LSS „NERIJOS"jūrų skaučių tunto 
sesės ir vadovybė 

Mylim 
A.tA. 

RENATAI 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
DR. HENRIKAS LUKAŠEVIČIUS 
Mirė 1989 m. lapkričio 6 d. Už jo vėlę bus laikomos šv. 

Mišios. 1990 m. lapkričio 11 d Šv. Vardo bažnyčioje. St. 
Petersburg. Florida 

Mielus draugus ir pažįstamus prašau prisiminti a.+a. 
Henriką savo maldose. 

Aleksandra Lukaševieius su šeima, Vytautas ir Bar
bara Vadakojis. Danguole ir Donald French. 

G A I D A S - D A I M I D 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - il-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t idaro nau jus la idotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r ą u e t t e Parke 

Kit i S. C. Lack la idotuvių n a m a i : 
11028 Southvvest H w y . * Palos H i l l s 
9236 S. Rober ts Rd. * Hickory H i l l s 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

A.tA. 
B KNATAI ŠMULKŠTYTEI 

tragiška 
ŠMULK 
užuojau' 

uvus, jos Tėveliams RŪTAI ir LIUDUI 
IAMS ir jų sūnui TAURUI reiškiame 
ir kartu liūdime. 

gilia 

Daila ir Juozas Liubinskai 

PETKUS IR SŪNUS ' 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\l<trquette Funeral Home 
2533 West TTsI Street 
(. hkago, Illinois 60629 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Mills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50tti Avenue 

Cicero, Illinois 6tV>=>0 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144c< South šoth Avenue 

( u ero Illinois nOr^l 
"08-652-1003 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2343 

JI 
tragišk žuvus, mie lus RŪTĄ ir LIUDĄ ŠMULKŠ
ČIUS. ™* TAURĄ ir k i tus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia 

Santara-Švieaa 

ANTHONY B. PFTKUS 
DONAI P A. PFTKLS 

DONALD M PFTKLS 
I AVVRFNCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 50 Ave . , C i c e r o . I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . <708> 662-5245 
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x J o n a s Ž e b r a u s k a s su 
žmona ilgai gyvenę Miami Flo
ridoje, persikėlė vėl į Chicagą. 
J i s įsijungs į visuomeninį 
lietuvių darbą šiame mieste, J. 
Žeb rauskas yra nuola t in is 
„Draugo" bendradarbis. 

x Alvinos Uznytės ir Do
n a l d o M. P e t k a u s užsakai 
prieš moterystės sakramentą 
eina Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Marąuette 
Parke. 

x Žemaičių Kultūros klubo 
priešmetinis narių susirinkimas 
bus trečiadienį, lapkričio 14 d., 
1 vai. po pietų Kojak salėje, 
4500 S. Talman Ave. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų apsvarstyti. Po 
susirinkimo bus vaišės. 

x East Chicagos medžioto
j ų ir meškeriotojų rudens balius 
bus lapkričio 11d., sekmadienį, 
Stankūno restorane, 12 vai. p.p. 
Stankūnas vaišins visus gėri
mais, š i l ta vakar iene , bus 
linksmi šokiai su gera muzika. 
Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami linksmai praleisti laiką. 

x P r e z . A. S t u l g i n s k i o 
moksleivių ateitininkų kuopos 
iškyla bus penktadien į , 
lapkričio 9 d., 7:30 vai. vak. 
Glen Ellyn Ice Skating School, 
19 N. Park Blvd., Glen Ellyn. 
Informacijai skambint i tel. 
708469-5770. 

x Lietuvių Žaga rė s klubo 
metinis narių susirinkimas bus 
ketvirtadienį, lapkričio 15 d., 1 
vai. po pietų Kojak salėje, 4500 
j5. Talman Ave. Nariai prašomi 
susirinkime dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų. Po susirinkimo 
bus vaišės. 

x Julijos Goceitaitės su Ste-
phen Ward užsakai eina prieš 
sutuoktuves Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje 
Brighton Parke. 

x Našlių ir našliukių klubo 
priešmetinis susirinkimas bus 
Kojak salėje, 4500 S. Talman 
Ave., penktadienį, lapkričio 9 d. 
Susirinkimas prasidės apie 1 
vai. po pietų. Yra daug svarbių 
reikalų svarstyti. Bus naujos 
1991 metams valdybos rin
kimai. Po susirinkimo bus vai
šės. Kviečia valdyba visus 
narius dalyvauti susirinkime. 

x Lie tuv ių Operos baliuje 
praėjusi šeštadieni buvo išrinkti 
penki laimingieji, kai buvo pra
vestas metinis laimėjimų vajus. 
Šimto dolerių vertes šaknelė 
buvo i š r i n k t a Šv. A n t a n o 
parapijos klebonui kunigui A. 
Babonui iš Detroito, 150 dol. 
laimėjo dr Otonas Vaitas iš 
Bloomfield Hills, Michigano 
valstijoje, 250 dol. laimėjo J. Do-
veinis iš Sterling Hts.. MI. Sol. 
Audronė Gaižiūniene laimėjo 
500 dol., gyvenanti Belvidere, 
111., o tūkstantį dolerių laimėjo 
Normanas Buršteinas, daugelio 
organizacijų rėmėjas ir mecena
tas. 

x „A i tva r a s " , „ A u k u r a s " , 
Los Ange les D r a m o s s ambū
r is , „Vaidilutė" ir Chicagos 
dramos vienetas susiburs Jau
nimo centre lapkričio 15-18 
dienomis . Dramos vieneta i 
parodys savo meilę lietuvių vai
dinimams ir vaidybai per VIII 
Teatro festivalį, kurio metu 
jury komisija atidžiai stebės 
pastatymus. Aktoriai, režisie
riai ir festivalio lankytojai turės 
progos pabendrauti ir išgirsti 
jury komisijos sprendimus apie 
pas ižymėjus ius ak to r iu s ir 
s p e k t a k l i u s per užbaigimo 
vakarienę ir premijų įteikimo 
apeigas lapkričio 18 d Bilietai 
i visus spektaklius ir į vaka
rienę gaunami Vaznelių par
duotuvėje ir prie durų per 
festivalį. 

x Pa t ik s l in imas . „Draugo" 
lapkričio 1 d. laidoje pasku
tiniam puslapy buvo klaidingai 
parašyta po paveikslu iš Sibiro 
fotografo pavardė. Turėjo būti: 
R a i m o n d a s Urbakevičius . Jis 
yra žymus Lietuvos fotografas, 
buvęs ir Amerikoje. 

x Kr i š t anav ič i aus F o n d a s 
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
moralinės ir materialinės pa
ramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant, mūsų ateitis 
gali būt i šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus j talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos gali būti siųstos adre
su: 5620 S o u t h C l a r e m o n t 
Ave., Ch icago . IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 

(sk> 
x Milž in iška Kr i s t au s Ka

r a l i a u s s tovyla . Sugar Loaf 
kalnas, vaizdingi Copacabanos 
ir Ipanema pajūriai — tai tik 
dalis jdomių vaizdų, kuriais 
džiaugsis ..Draugo" ekskursijos 
dalyviai Rio de Janeiro mieste. 
Kelione vyks š m. lapkričio 26 
dieną. Informacija ir registracija 
- A m e r i c a n Service B u r e a u , 
9727 So. Western Ave.. Chica
go, I L 60643. t e l . (1-312) 
238-9787. 

(ak) 

x N o r ė d a m i a t švęs t i jvai 
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreitis į Bal t i jos res
t o r a n ą , 8100 R o b e r t s Rd. . 
J u s t i c e , ū . tel . 1-708-458-1400. 

<sk> 

x D Ė V Ė T I DRABUŽIAI , 
b a t a i , ma i s t a s ir kt daiktai. 
VAISTAI — receptinai. nere 
ceptina: Kiekiai ne r ibo jami . 

- - M U I T O N Ė R A ! IŠ kitų miestų 
~ -savo daiktu> siųskite mums pas 
"" Ju arba UPS. Aukštos kokybes 
m_^rūkytos mėsos gaminiai AU-

- ~ TOMOBILIUS parduodame pi 
giai. T R A N S P A K . 2638 W. 69 
St. , Ch icago , IL 60629, tel. 
312436-7772. 

<sk> 

Suvažiavime kalba vyskupas Antanas Deksnys, to.au darbo prezidiumas Gr. Lazauskas, A. Pau-
tienius, prof. J. Stukas, T. Blinstrubas ir sekr. S Dubauskas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
FILATELISTINĖJE 

PARODOJE 
PASIŽVALGIUS 

Filatelistų draugija „Lie
tuva", veikianti Chicagoje nuo 
1946 m., maždaug kas antri 
me ta i surengia plačiajai 
visuomenei Filatelijos (pašto 
ženklų) ir numizmatikos (pini
gų) parodas. Šiemetinė — 
LITHPEX XXIII - buvo dvide
šimt trečioji ir vyko spalio 
26-28 d. Jaunimo centro apa
tinėje salėje Oficialus atidary

mas įvyko spalio 27 d., šeš
tadienį, 10:30 v.r. dalyvaujant 
ČALM mokiniams, daliai Peda
goginio lit. instituto studentų ir 
gražiam skaičiui filatelija besi
dominčios visuorrenės. Atida
rymo ceremonijas atliko drau
gijos pirm. Joną.- Variakojis, 
pasakydamas trumpą kalbą ir 
pasveikindamas atsilankiusius. 

Nors dr. J. Adomavičius bara 
ir bara, tačiau, deja, nė vienas 
įvykis nebepradedamas ir nebe-
užbaigiamas be kavutės ir pyra
gaičių. Šiam įvykiui visa ta i 
paruošė pagalbinis moterų ko-

x Havajų sa los laivu, kovo 
28-6 bal. 1991. Dvi naktys 
Honolulu ir 7 d. kelionė laivu. 
Registracija pas Birutę Zalato
rienę, Travel Advisers Inc., 
1515 N. Har lem, Oak Park , 
Rl. 60302, te l . 708-524-2244. 

(sk) 

x Lietuvių ekskurs i ja j Ar
gentiną. Braziliją ir Čilę or
ganizuoja „ D r a u g a s " š.m 
lapkričio 26 d. iki gruodžio 9 d. 
Smulkesnei informacijai kreip
tis: Amer i can Travel Service 
B u r e a u . 9727 S. Western 
Ave.. Chicago, IL 60643. Tel. 
312-238-9787. ( s k ) 

x PLB Lemonto skyriaus 
rudens ba l iu s įvyks Pasau
lio Lietuvių centre, Lemon
te, šeštadienį, lapkričio 10 d. 
Pradžia 6:30 v.v. Rezervaci
jos: 708-257-7134 a r b a 
708-257-7114. 

x Vytas Miceika. jvainų gė
rimų parduotuvės savininkas, 
pristato gėrimus lietuvių pobū
viams urmo kaina. Kreiptis. 
„Select Wines and Liąuors", 
318 Hobson Rd., Woodridge, 
IL 60517, te». 708-969-3880. 

(sk> 

x Pr i s t a tome Lietuvoje t ik 
naujus automobil ius. Visų fir 
mų mašinos pigesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 20-30<*. 
Visos su garantija. Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į 
rublius Parūpiname butus gi
minaičiams Skambinti iki 12 
vai dienos tel. (312) 434-8618. 

(sk) 

x Lietuvių Fondui , 5 tam 
milijonui užbaigti vajaus proga 
aukojo. $1,000 Juozas Kregždys, 
$618 Stasys Šimkus. $300 Jonas 
ir Angelė Jadviršiai, $200 Bro
nius ir Vladė Siliūnai, po $100 
Vida ir Dainius Brazaičiai, Liu
cija Maldūnienė. Bronė Viršilie-
nė. Prašome aukas siųsti ir 
lapkričio 10 d. pokyliui bilietus 
įsigyti LF būstinėje — 3001 W. 
59th St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x R O M A S P Ū K Š T Y S , 
TRANSPAK firmos savinin
kas, vėl vyksta į Lietuvą gruo
džio mėn. pradžioje. Perveda 
pinigus, doleriais tvarko pali
k imus , perka automobil ius . 
Užsakymai priimami tik iki 
gruodžio 1 d. TRANSPAK, 
2638 W. 69th St.. Chicago, IL 
60629. tel. 1-312-436-7772. 

(sk) 

x I g u a s s u K r i o k l i a i — 
vienos dienos išvyka iš Rio de 
Janeiro į tą žavėtinos tropikinės 
augmenijos parką. Ten milži
niški kriokliai dundėdami meta 
vandenį į Iguassu upę. Tuos 
vaizdus ma tys i t e ir i lgai 
prisiminsite, keliaudami su 
„Draugo" ekskursija į Pietų 
Ameriką, š.m. lapkr ič io 26 d. 
Registruotis p a s American 
Travel Service B u r e a u , 9727 
So. Western Ave., Chicago, IL 
60643: tel. (1-312) 238-9787. 

(sk) 

x Lietuvoje p a r d u o d a m o s 
mašinos: Lada 2106 — $3,500. 
Lada 2107 - $3.900. Lada 2108 
- $3,500. Lada 2109 - $3.900. 
Maskvičius - $3,700, Volga 
24-10 - $6,500. Mini autobusas 
,,Latvija" dešimties vietų — 
$6.500. Visos mašinos naujos. 
Taip pat keičiame dolerius į rub
lius aukštu santykiu. Perveža-
me dolerius į Lietuvą ir įteikia
me jūsų giminėm į rankas. 
Skambinti: 7084*39-2899 10 
AM-4PM ir 6PM-9PM. 

(sk) 

x RŪKYTOS MĖSOS GA
MINIAI ŠVENTĖMS - aukš 
tos kokybės Pr is ta tome į 
namus Lietuvoje — $84.00, 
TRANSPAK. 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o . IL 60629. t e l . 
312436-7772. 

(sk) 

x Lietuvių fotografijos pa
rodos užbaigimo vakaronė bus 
šį penktadieni, lapkričio 9 d., 
7:30 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje. Programoje: premijų 
į te ik imas konkurso la imė
tojams, knygos ,,Lithuanian 
Celebrations" sutiktuvės ir fil
mas „Viktorą? Petravičius". 
Vakaronę rengia Budrio vardo 
Lietuvių Foto Archyvas ir Li
tuanistikos Tyrimo ir Studijų 
centras. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " N R . 10 -
skan ios rūkytos dešros ir 
skilandžiai bus pristatyta jūsų 
nurodytu adresu Lietuvoje 10 
d a r b ų dienų la ikotarpyje . 4 
kg lietuviško skilandžio, 2 kg 
„Žalgirio" dešros, 2 kg „Suval
kietiškos" dešros, 1 kg „So
džiaus" dešros, 1 kg filė plė
velėje. Pilna *aina $100.00 — 
kreiptis „Žaibas" 9525 S o u t h 
79th Ave„ Hickory Hills , 111. 
60457. T e l e f o n a s (708) 
4304)090. 

(sk) 

x Lietuvos kel iauninkų dė
mesiui . Kas nori patvir t int i 
ar pakeisti Aerofloto ar kitų li
nijų skrydžius Į Lietuvą, ar gau
ti patarnavimus New Yorko ae
rodromuose, įskaitant bilie
tus į kitus mie-aus — lėktuvais, 
traukiniais ar autobusais — 
skambinkite ; New Yorko ke
lionių agentūrą „ V Y T I S " 
718-769-3300. 

(sk) 
x G.T. INTERNATIONAL 

parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybes Riga/Kopenhaga 
(su nakvyne> Čikaga, New Yor 
kas ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilnius/Berlynas. Čika
g a kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00. Vi lnius , Ber ly
nas/Ne^' Yorkas kaina nuo 
$944.00 iki $1261.00 ir 
Vilnius/Berlynas L o s Angeles 
k a i n a nuo $1223.00 ik i 
$1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryšį palaiko ir perduoda visas 
informacijas mūsų raš t ines 
atstove Vilniuje. Prašome kreip
tis G.T. INTERNATIONAL, 
INC.. 9525 S. 7&*h Ave . , 
Hickory Hills, I L Tel . (708) 
430-7272. 

(sk) 

mitetas: J. Variakojienė, S. 
Adomėnier.^ ir Pr. Masilionie-
nė. Pasivaišinę ir pabendravę 
svečiai pasidarė žiūrovais ir pra
dėjo žvalgytis, k a s gi čia 
rodoma. Gražiai išleista pro
grama padėjo orientuotis aukš
ta i iškeltų rėmų labirinte. 

Filatelijos rodinius rodė 14 
asmenų (4 iš jų iš Lietuvos), 
numizmatikos — 2. 

1-10 rėmuose P. Barbata-
vičius, pasaulinio garso lietuvis 
filatelistas iš Toronto, Kanados 
rodė Lietuvos oro pašto laidas. 
Čia galėjai matyti įvairius tų 
ženklų mėginimus, atspalvius, 
rastas klaidas (pvz., Rastas 
vietoj Paštas), užklijuotus ant 
vokų ir keliavusius į Karaliau
čių, Berlyną, Jugoslaviją, Bra
ziliją, skraidintus 1932 ir 1934 
m. „Grafo Zeppelino". 

Septyniolikoje rėmų (11-27) 
č ikag ie t i s f i la te l i s tas , ne 

mažesnio garso ka ip ir P. Bar-
batavičius, tik niekad, o gal t ik 
labai r e t a i t e d a l y v a v ę s 
lietuviškose parodose, šiąją pra
turtino dviejų dalių ant pašto 
ženklų užspausdinimais (over-
printing). Pirmojoje grupėje yra 
Lietuvos ankstyviej i paš to 
ženklai, kur ių k a i n a buvo 
pažymėta auksinais ir skati
kais. 1922 m. spalio 1 d. įvedus 
litus, ant likusių pašto ženklų 
buvo užspausdinti 1,2, 3 centų 
ženklai. O užspausdinant pasi
taikė įvairiausių variantų. Tie 
variantai V. Valentino yra 
kruopščiai išstudijuoti ir žiūro
vui pateikti. 

Kit iems užspausdinimams 
proga atsirado 1941 m„ t ik 
išvijus bolševikus. Daugelyje 
vietų ant sovietinių ženklų buvo 
užspausdinta „Nepriklausoma 
Lietuva" (Kaune), k i tur t ik 
miesto vardas ir da ta . V. 
Valantinas, pa ts būdamas ra-
seinietis, šioje parodoje išstatė 
didžiulį rinkinį p.ž., ant kurių 
užspaus ta „ R a s e i n i a i , 
1941.VI.23". Manau, kad šis 
rinkinys yra unikumas. 

Vito Lukoševičius iš Itascos, 
111., išstatė didžiulį rinkinį 
(28—47) Lietuvos p. ž. ir vokų 
nuo 1918 ligi 1941 m. 1930 m. 
buvo išleista p. ž. Vytauto Di
džiojo garbei. Vienas jų su Vy
tauto ir A. Smetonos atvaizdais. 
Šiame rodinyje yra ir pašto ž„ 
kur šie abu didieji susikeitė 
vietomis, persėdo. O toks „per
sėdimas" filatelistams daug 
kainuoja... 

B. O. Pauke, čikagietis, tri
juose rėmuose (48-50) rodė įvai
rius pašto ž. su Gardino ant
spauda is , b e s i k e i č i a n t 
1915-1920m. to miesto admi
nistracijai. 

Algirdas Ruzgas iš New Yor
ko, didelis čikagiečių filatelistų 
draugas, nuolat dalyvaująs čio
nykštės parodose, išstatė rinkti
nius Lietuvos oro pašto ž., jų mė
ginimus. 

F. W. Baumgartner iš La 

x Lietuva Amer ikos televi
zijoje! Asmenys arba organiza
cijos gali užsisakyti spalvotą 
dviejų valandų filmą, rodantį 
lietuvių pastangas atstatyti 
Lietuvos nepr ik lausomybę. 
Demonstracijos Bostone. Vilniu
je, Maskvoje. Landsbergio ir 
Prunskienės interviu su ameri
kiečių reporteriais. Senatorių 
diskusijos su politbiuro atsto
vais. Busho ir Gorbačiovo 
pasisakymai Lietuvos atžvilgiu. 
Pabaiga: Lietuvos vaizdų, žodžio 
ir dainų montažas. Irekorduotas 
VHS video kasetėje. Meniškai 
paruošta, teigiamai ir plačiai 
aprašyta Drauge š.m. rugsėjo 28 
d. Kaina su persiuntimu $35.00. 
Čekį su adresu siųsti: Fel iksas 
Kontautas, 747 E. Broadway. 
S. Boston, MA 02127. Tel. 
(617) 268-5876. 

(sk) 

x J u s kviečia Armonika 
ansamblis, koncertavęs Sirijoje, 
Jordanijoje, Čekoslovakijoje, 
Vokietijoje, Lenkijoje. Ispanijo
je, pernai viešėjęs Kanadoje ir 
Amerikoje. Jūsų laukia nauja 
programa, negirdėti solistai, au
tentiškai lietuviška nuotaika 
Jaunimo centre lapkričio 23,24, 
25 d. Teko girdėti, kad Lietuvoje 
Armonikos koncertas kainuoja 
kilogramą rublių, o Jums kai
nuos tik 12 dol. arba 15 dol.! Bi
lietai Pat r ia . 2638 W. 71 St. 
Tel. 312-778-2100. 

(sk) 

x „Mai ron io" l i t uan i s t i nė 
m o k y k l a L e m o n t e kviečia 
visuomenę į savo kalėdinį ba-
zarą, kuris įvyks Pasaulio lietu
vių centre gruodžio 8-9 d. Bus 
proga įsigyti dovanėlių, kalė
dinių papuošalų ir rankdarbių. 
Norintieji bazare dalyvauti su 
savo prekystaliais, kreipkitės į 
mokyklos direktore, L T r inkū -
n ienę . tel . 708-257-5220. 

(sk) 

x Popul iar iaus ias Lie tuvos 
r o k o muzikos ansambl i s „Fo
j e " koncer tuos Chicagoje 
penktadienį, lapkričio 9 d. 8 vai. 
vak. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Grupės vadovo Andriaus 
Mamontovo s u k u r t a d a i n a 
„Laužas" ištisus metus buvo 
Nr. 1 Lietuvos roko muzikos 
populiarumo lentelėse. Koncer
to meto taip pat pasirodys 
Dariaus Polikaičio grupė ir 
Richard Jozef (Dautartas) su 
savo ansambliu. Bilietai tik prie 
durų: $10 reguliariai, $8 turin
tiems studentų ar gimnazistų 
kortelę. 

(sk) 
x Tik ta i $489 į H a v a j u s : 

skridimas ir viešbutis. Lapkri
čio 24 d. t iktai už $579! Gruo
džio 1-8 d. - $489! Tik skridimo 
kaina vienai savaitei — $379! 
Kreiptis: A m e r i c a n T r a v e l 
Service B u r e a u , 9727 S. Wes-
t e r n Ave., Chicago, I L 60643, 
tel . 312-238-9787. 

(sk) 

Grange, 111., i šs ta tė 16 r ėmų 
(55-70) Lietuvoj vartotų p. i . 
nuo net 1850 m. (su tų metų 
Vilniaus antspaudu!). 

Jerome Norton iš New Yorko 
valstijos penkiol ikoje r ė m ų 
parodė ketv i r tos ios Berlyno 
laidos p. ž. ant daugybės vokų. 

Toliau t rys ekspouatoriai iš 
Lietuvos. Algis Preikšas, pa t s 
asmeniškai dalyvaudamas, rodė 
A. Varno ir K. Šimonio išliku
sius eskizus, projektus, a tmai
nas Lietuvos p . ženklams. Z. 
Steponavičius parodė Filatelinę 
medžiagą, susijusią su Šilutės 
paštu. R. Vainora rodė šių metų 
Lietuvos filatelinę medžiagą: p. 
ž. ir vokus. 

Antrojoje — k i tų k raš tų — 
dalyje buvo vienas eksponato-
rius iš Chicagos — V. Algmin. 
Viena dal is jo rodinių — Kana
dos vaikų suprojektuoti p . ž. An
t r a dalis I pasaulinio karo meto 
karių paš tas Egėjo jūroje. 

Trečioje dalyje — teminėje 
grupėje — čikagietis Vincas Ur
bonas rodė paš to ž. su komp. L. 
Beethovenu, Nobelio t a i kos 
premijų laureata is , o H . Ke-
beikis iš Lietuvos (taigi — 
ketvirtas) rodė filatelinę me
džiagą — žmogus mėnulyje. 

Ketvirtojoje — numizmatinėje 
dalyje buvo du dalyviai; p i rmų 
p i r m i a u s i a ve ik lu s i s dr-jos 
numizmat ikas Jonas Augusti-
n i u s rodė p o p i e r i n i u s i r 
metalinius Lietuvos pinigus nuo 
seniausių laikų ligi dabar . Dr. 
R. P. Smyk iš Illinois valstijos 
rodė r inkinį medalių, susijusių 
su U k r a i n o s s v a r b e s n i a i s 
įvykiais. 

Teisėjų komisija — V. Algmin, 
E. Jas iūnas i r P . Barbatavičius 
apžiūrėjo rodinius, juos įvertino 
ir paskyrė premijas. Aukščiau
sią (Grand) premiją paski r ta A. 
Preikšui , auks ines premijas 
gavo F . Baumgartner. J . Norton 
ir V. Urbonas , ki t i — sidabro a r 
bronzos. Nors V. Va lan t inas 
d a l y v a v o parodoje k a i p 
nekonkuruojąs, bet Jerome Nor
ton į teikė j a m savo dėdės, 
žymaus filatelisto, premiją už 
geriausią Lietuvos p. ž. r ink in i , 
o draugija į te ikė garbės lentelę 
už jo p. ž. studijinį darbą. Premi
jos ir atžymėjimai buvo į te ikt i 
šeštadienio vakare iškilmingoje 
vakarienėje, o dalis parodos 
uždarymo m e t u sekmadienį. 

Žinovų nuomone, ši paroda 
viena iš vert ingiausių savo ro-
d i n i a i s . T e a t l e i d ž i a m a n 
eksponuotojai, kad padariau t i k 
parodos apžvalgą, o ne studiją, 
ne krit išką vertinimą. Ne mano 
tai kompetencija. įvert ino te i 
sėjai. Parafrazuodamas vysk. A. 
Baranausko vieną „Anykščių 
šilelio" e i lu tę , galiu pasakyt i , 
kad mums paprast iems žmo
nėms, buvo „t ik žiūrėt patogu". 

K a d paroda taip gerai pasi
sekė, daugelio r ankų darbas . 
Ruošimo komiteto garbės p i rm. 
buvo gen. konsulas V. Kleiza. 
Da rbo k o m i t e t ą s u d a r ė : J . 
Va r i ako j i s , A. Be leška , R. 
Lapas, A. Žakas, J . Augusti-
n ius , S. Ivanauskas , E. Jas iū
nas , L. Kairys , J. Liubinskas, J. 
Masilionis. B. P a u k e i r K. 
Roianakas . 

Parodos metu veikė JAV paš
t a s , gražiai antspaudavo vokus, 
pardav inė jo p. ž. Ta ip p a t 
žiūrovai galėjo matyt i ir įsigyti 
neseniai Lietuvoje išleistus p . ž. 
vokus. Ve ikė keli prekybos 
stalai , k u r galima buvo nusi
p i rk t i filatelinės medžiagos. 

Lietuvos Respublikos vokai 

M E N O P A R O D A 
Naujuose Chicagos biblio

tekos rūmuose, V a n Bur ien ir 
State gatvėje, vadinamame Wa-
shingtono bibliotekos centre bus 
išstatyti 55 menininkų kūriniai . 
Ne t 39 Chicagos men in inka i jų 
tarpe. 
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