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)) „Nestovime atkišę kepurę... 
Iš Landsbergio kalbos Anglijos Parlamente 

Londonas. 1990 lapkričio 14. 
— Šiandien ,.Financial Times" 
dienraštis, rašydamas apie Lie
tuvos Respublikos prezidento 
Vytauto Landsbergio pasakytą 
kalbą Anglijos Parlamente, 
iškelia ir jo pasisakymą Lie
tuvos ekonominiais klausimais, 
radusiais nemažą pritarimą 
anglų parlamentarų tarpe. Štai 
tos vietos ištrauka. 

„O dabar apie ekonominę, 
va l iu t inę kredi tų pagalbą. 
Nestovime atkišę kepurę, ir gal 
todėl atrodome keisti, nesupran
tami mūsų kovų stebėtojams — 
turtuoliams. Kartais apsvars-
toma, net nubalsuojama 10 
milijonų dolerių pagalba Lie
tuvai, o paskui vėl nubalsuo
jama neskirti tos pagalbos. 
Betgi Sovietams paskiriama mi
lijardai. Ne mūsų reikalas, kur 
jie dės ir ar jiems padės, bet 
įdomu dar pasvarstyti tą padėtį 
politiškai. 

Galėtų juk tie, kurie skiria pa
galbą sovietams, patys atidalin
ti gabalėlį Lietuvai. Kitaip, ne
jaugi mano, kad mes eisim į 
Kremlių atsiprašyti ir ko nors 
prašyti? Arba nejaugi norėjo — 
net iš Vakarų — mus nubausti, 
kad siekiam nepriklausomybės? 
Juk taip išeitų, būdami Sovietų 
respublika, galėtume tikėtis 
„savo" dalies iš tos pagalbos, o 
dabar jau liekam nuošalyje. 

Duok Dieve, kad tokios kainos 
pakaktų už nepriklausomybę! 
Bet aš noriu paklausti: ar 
Lietuva neturi pagrindo tikėtis, 
kad Vakarų demokratijos dau

giau b r a n g i n s avo esminį 
dvasinį pranašumą prieš de
gradavusią Sovietiją — krikš
čioniškos kultūros ir moralės 
likutį politikoje? Kai Lietuva 
susiduria su neįtikėtinais gra
sinimais ir kliūtimis, tarp jų su 
visišku nepaisymu neatimamos 
tautos teisės apsispręsti, ir kai 
ji taikiai stoja prieš pasaulinę 
branduolinę galybę, argi mes 
neturime teisės tikėtis, kad bus 
laikomasi principų, kui iais 
daugelį amžių vadovavosi Jūsų 
garbinga valstybė, kai vyravo 
įstatymas, protas ir teisingu
mas. 

Tokia Vakarų pozicija daugiau 
padėtų ir Rytų kaliniams, ir jų 
prižiūrėtojams. O gal tik taip 
atrodo. Č. Darvino tėvynėje 
bene derėtų galvoti veikiau apie 
negailestingą natūralią atran
ką, juolab, kad ir Lietuvos 
istorinė patirt is sako: išliksim. 
jei būsim verti išlikti. 

Vis dėlto, ta i ne vienintelis 
lietuvių požiūris. Aš tikiu, kad 
Europa nėra džiunglės. Net ir 
tada, kai didelės kaimynų 
valstybes vadai su neapykanta 
grūmoja sudarysią mums nepa 
keliamas gyvenimo sąlygas; 
mes žinome, kad ne visas pasau
lis yra nežmoniškas". 

Opozicija Lietuvos 
vyriausybei 

Vilnius. 1990 lapkričio 9 d. 
(„Lietuvos aidas") — Dabartinė 
skubotai suformuota Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė su savo 
aparatu, didele dalimi sudarytu 
iš senojo režimo nomenklatūros 
bei su ja susijusių žmonių, yra 
neveikli. Sąjūdžio ekonominės 
reformos koncepcija net nepra
dėta įgyvendinti. Lietuvoje kles
ti korupcija, sudarytos visos są
lygos tarpti šešėlinei ekonomi
kai, vienus paverčiant milijonie
riais, kitus — skurdžiais. Res
publikos rinka neapsaugota. 
Vyriausybė nereaguoja į AT de
putatų pasiūlymus dėl laikino 
pinigų pakaitalo — čekių. Ne
patenkinama vyriausybės veik
la, mažinant Lietuvos ūkio pri
klausomybę nuo TSRS. Vyriau
sybė nesirūpina naujai priimtų 
įstatymų vykdymu ir nepaiso 
kritikos. 

Matydami šią padėtį ir siekda
mi išsaugoti bei įtvirtinti 1990 
m. kovo 11d. paskelbtą Lietu
vos Respublikos nepriklausomy
bę, pareiškiame, kad esame opo
zicija dabartinei Vyriausybei. 

Lietuva turi būti pasirengusi 
Vyriausybės krizei, todėl esame 
priversti ruoštis naujo Ministru 
kabineto sudarymui, kaip tai 
priimta demokratinėse valsty 
bėae. 

Demokratų partija 
Krikščionių demokratų 

partija 

Lietuvių Tautininkų sąjunga 

Lietuvos žalioji par t i j a 

Nepriklausomybės partija 

Darbininkų sąjunga 

Lietuvos Laisvės Lyga 

Lietuvos politkalinių ir 
tremtinių sąjunga 

Naujas meno vadovas 
Vilnius. 1990 lapkričio 8 d. 

(Elta) — Kompozitorius Juozas 
Širvinskas patvirt intas Lietu
vos operos ir baleto teatro me
no vadovu. 

Respublikos kultūros ir švie
timo ministerija buvo paskelbu
si konkursą naujai — meno va
dovo — pareigybei operos ir ba
leto teatre užimti. Gautos pen
kių pretendentų pareiškos. Kon
kurso komisijai pateiktose prog
ramose jie išdėstė savo koncep
cijas apie teatro kūrybinę ir fi
nansinę veiklą. 

Konkurso dieną pretendentai 
buvo susitikę su kolektyvu, at
sakė į klausimus. 

Kam būti Lietuvos operos ir 
baleto teatro meno vadovu, 
sprendė komisija. 

Egidijus Klumbys. 
Lietuvos Aukščiausios Tarybos depu 
tatas ir Krikščionių demokratu par 
tijos vadas, šiuo metu lankosi Ame
rikoje. 

Dalis 47-ojo Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo komiteto seir.o dalyvių po 
baigiamojo posėdžio Clevelande Seimas įvyko lapkritto 2-̂ 4 dienomis Pu
moje eilėje i? kairės matyti V. Povilionis. O JokūbaBtięjė. J. -Jurkūnai. 
T. Blinstrubas, P. Narutis, dr. E. Armaniene, dr K. Bobelis. N. 

Ambrazaityte, dr D Krivickas. V. Jokūbaitis, B Bražėnas. J Čikotiene. 
A Mažeika, D Bobelienė, J Budrienė, dr E Klumbys. (Gaila, kad nebuvo 
parašyta kitų asmenų pavardžių!) 

Nuotrauka B. Č i koto 

Speciali Kongreso sesija 
Kas turi teisę skelbti karą 

Washing tonas . — įtakingi 
į s ta tymų leidėjai iš abiejų 
partijų ragina prezidentą Bushą 
sukviesti specialią Kongreso 
sesiją dėl Persų įlankos krizės, 
kadangi padidėjo karo pavojus 
Vidurio Rytuose. 

Bet Baltieji rūmai sako, jog jie 
šiuo metu yra priešingi tokiai 
sesi ja i , nes ta i p a k e n k t ų 
prezidento strategijai, be to. ir 
pa ts Kongresas tuo klausimu 
yra susiskaldęs. Kai kurie res
publikonai nori, kad sesija būtų 
sukviesta pritarti Busho veda
mai politikai. 

Sena to Užsienio r e ika lų 
komiteto narys sen. Richard G. 
Lugar pareiškė, jog Bushui 
reikia tos paramos,nes jo spren
dimu buvo beveik padvigubin-

sen. Bob Kasten iš Wisconsmo, 
išėjęs iš Baltųjų rūmų, pasakė 
spaudai, kad tuo klausimu yra 
tiek nuomonių, kiek yra ir sena
torių. Todėl, abejojama, ar 
speciali sesija bus sušaukta 
Ginkluotųjų pajėgų ir Užsienio 
reikalų komitetai praves savo 
apklausinėjimus tuo klausimu 
po Padėkos dienos, tačiau ir čia 
data dar nenustatyta. 

Kaip ir buvę prezidentai, taip 
ir prez. Bushas mano, kad 
vyriausias kraštą vadas tur i 
teisę, įsakyti kariauti be karo 
deklaravimo, jei tai gresia ame
rikiečių gyvybe, ir tautos inte
resam. JAV Konstitucijos pir
masis punktas suteikia Kon
gresu i te ise skelbt i Karą. 
Korėjos ir Vietnamo karų įtve-

tos karinės jėgos tame regione jais, Kongresas nesipriešina pre 
ir Amerika esanti pakeliui į zidentų nutarimui r skyrė lėšas 
susirėmimą, kurio metu tada karo vedimui. 
I r a k a s gal i pas i t r auk t i iš Bet visų šių debatų metu 
Kuwaito arba bus karo veiksmų Jungtinio štabo viršininkas gen. 

„Gorbačiovo 
išgelbėjimas" 

L o n d o n a s , — ,,Finacial Ti
mes" dienraštis rašo. jog Ame
rika ruošia planus, kaip padėti 
Sovietų Sąjungai maistu ir me
dicinos reikmenimis. Tai bū
sianti parama humanitariniuo
se rėmuose, kad šią žiemą sovie
tai nekentėtų nuo bado ir vais
tų trūkumo 

Busho admmsitracija esanti 
labai susirūpinusi Sovietų Są
jungos vidaus nepastovumu ir 
bereikalinga sąjūdžiu veikla. 
Šios pagalbos akcija esanti 
„įvyniota į politinius motyvus". 
Sovietų Sąjunga betgi turinti 
padaryti vieną labai sunkų 
žingsnį — paprašyti tos pagal-

priverstas tai padaryti. 

Ka ro paskelb imas 
Kai kurie demokratai, kurie 

pasisako už sesiją, tiki galėsią 
suvaržyti prezidento galią pa
skelbti, kad daliniai pradėtų 
karą. Sen. E. Kennedy sako, jog 
Amerika eina prie karo ir kad 
Kongreso tyla yra nevykdymas 
konstitucinių teisių, kurios yra 
suteiktos JAV Kongresui. Gi 
Senato daugumos vadas demo
kratas sen. George Mitchell 
pasakė po to, kai prezidentas 
d ramat i ška i padidino karo 
pajėgas Saudi Arabijoje, kad 
prezidentas ne tu r i teisinio 
a u t o r i t e t o į saky t i p radė t i 
kariauti prieš Iraką. „Kons
titucija aiškiai pasako, kad ši 
svarbi atsakomybė yra suteikta 
Kongresu i ir t ik v ienam 
Kongresui". 

Kiek senatorių, t i ek 
nuomonių 

Bet ir sen. Mitchell susilaiko 
nuo sukvietimo Kongreso, kuris 
t u r i sus i r ink t i tik sausio 
pradžioje. Sen. Bob Dole. Senato 
mažumos vadas pasisakė už se
sijos sušaukimą, tačiau, kai 
pasimatė su prezidentu tai savo 
nusistatymą pakeitė ir pasakė, 
kad reikia palaukti,kol Jung
t inės Tautos nu ta r s leisti 
karinius veiksmus prieš Iraką. 
Gi po pasitarimo su prezidentu, 

bos, nes Busho oficialūs parei
gūnai bijo savo piliečių reakci
jos, kad nebūtų prisegti „Gorba
čiovo išgelbėjimo" etiketė . 

Vokietija taip pat žada siųsti 
humanitarinę pagalbą Gorba
čiovui. 

Colin Powell pasaKė prancūzu 
televizijai, jog jis netikįs, kad 
bus karas, ir tai busią dėl pre
zidento daromu ž> _ ų taikiai su
sitarti . 

Pen tagono n u t a r i m a s 
Debatai iškilo dėl Gynybos 

sekretoriaus Diek Cheney pa 
sakymo, kad kariuomenes dali
niai nebus pakeičiami, kas pap 
rastai būdavo daroma Amerikos 
da l in iuose , kad po kel ių 
mėnesių buvę Saudi Arabijoje 
būtų sugrąžinti kareiviai į 
namus. o į jų vietą atvyktų nau
ji kareiviai. Nekeitimas karei
vių turėtu reikšti, kad manoma 
kariauti. Pentagonas sako. kad 
kareivių pakeitimas šiuo atve
ju būtų neįmanomas, nes karei
viai turi būti specialiai paruoš
ti vietoje, kad priprastų ir prie 
klimato sąlygų. 

Sen. Richar Lugar, Užsienio 
komiteto narys, pirmasis iškėlė 
nepaprastos Kongreso sesijos 
sušaukimo klausimą. Jis sako. 
kad jo balsuotojai norį žinoti. 
..Kodei mes ten esame, ir aš 
tikiu, kad .^aventojai nežino 
tikslo, kodei ten reikėjo pasiųsti 
kariuomene ir dėl ko reikia ka
r iaut i" , įdomu, jog Baltųjų 
rūmų spaudos sekretor ius , 
Mar i in Fitzvvater pabrėžė 
žurnalistams, kad prezidentas 
vis dar siekia taikaus klausimo 
išsprendimo ..Ten karo nėra. 
Mes norime padaryti viską, kad 
jo išvengtume Mes norime 
taikingo išsprendimo '. 

Sovietų deputatai reikalauja 
Gorbačiovą pasiaiškinti 

Maskva. 1990 lapkričio 14. -
Aukščiausiasis S / ietas arba 
Sovietų Sąjungom t i r lamentas . 
vakar paskelbė b^- ik revoliuci
ją prieš savo pači i nesugebėji 
ma tvarkytis ir pri š Centro au 
toriteto praradi: . Išgąsdint: 
vis didėjančios ek. <iminės kri
zės, deputatai par kalavo. kad 
prez. Gorbačiove įsakytų vis 
ką atvirai apie • imą padėtį 
krašte įstate of t! union). 

Didele balsu da ^uma depu
tatai nutarė su yti bet ko 
kius naujus įsta! ius, kol ne
išgirs prezident albos. kuri 
pareikalauta, ka.i būtų rytoj, 
mūsų la iku ji urėjo bū t i 
pasakyti šiandien penktadienį 
Gorbačiovas sutiK•>. „Jei mes 
nieko nedarvsrr.t lesamos si
tuacijos dabar • lonės paims 
ginklus ir pasipila -,'atves ir tai 
bus ne kariu?: es pervers
mas, bet žmonių asakė depu 
t a tas pulkinink - Vik to ras 
Alksnis, latvių a i -ovas , einąs 
su Maskva 

Reikalavimai*- r b a č i o v u i 
Šis nutanma> b o padarytas 

362 balsais, tik 4 susilaikius. 
Niekas nebalsavo f įeš. Tarybos 
išėjimas prieš Gori čiovą, k u n s 
visados laimi Tary oje ir prave 
da savo pasiūlyrm.- įstatymais 
yra didelis šuoli.- i populiaru 

liaudies balsą, kuris turi būti iš
klausytas, bet nebeat įdedamas. 
Taryba pareikalavo iš Gorbačio
vo paaiškinti; kokia yra ištikrų 
jų jo siūloma unija respublikoms 
bei Sovietu ateitis, ką jis suta
rė praėjusį sekmadienį su Rusi 
jos prezidentu Borisu Jelcinu ir 
kokia yra krašto ekonominė pa 
dėtis. Jie taip pat pareikalavo, 
kad debatuose dalyvautų B. Jel
cinas ir kiti 14 respublikų pre 
zidentai. 

Maršalo žodžiai 
Politinėje situacijoje Rusija ir 

kitos 14 respublikų sparčiai 
eina savo keliu į suverenumą ir 
todėl kariuomenes vadas marša 
las Sergiejus Achromejevas pa
reiškė <og kariuomenė tarnau 
ja teisėtai vyriausybei, bet kar 
tu ir yra pasiruošusi „apsaugo
ti savo federalinę socialistine 
valstybę r.uo riaušių ir nuo ne
teisėtų bandymų ją išsklaidyti'. 
Jis sako, kad kariuomenė pnpa 
žins teisėtus politinius ne komu 
nistų laimėjimus, nes pagal 
konstituciją tai teisėta, bet jis 
įspėjo, kad . . a t sk i r i an tys sąjū
džiai, kurie tai darys riaušėmis 
ir sumins konstituciją, bus ka 
nuomenes suvaldyti, jei įsakys 
Aukščiausioji Taryba arba pre 
zidentas, kad būtu išlaikyta vie
nybe mūsų tėvynėje ". 

Atstatomos Latvijos 
sienos 

Ryga. (Baltija - Elta) - Kad 
šitai bus padaryta jau ateinan
čiais metais, spaudos konferen
cijoje žurnalistams pranešė Lat
vijos aukščiausiosios Tarybos 
deputatai, rengiantys įstatymo 
dėl Respublikos valstybinės sie
nos nustatymo projektą. 

Numatoma, kad jos kontūrai 
atitiks Latvijos sienas, buvusias 
iki 1940 metų birželio 16 dienos. 
Visus galimus konfliktus depu 
tatai ketina spręsti derybose. 
Galutiniai jų rezultatai bus pag
rindas pasirašyti dvišalius susi
tarimus dėl respublikų sienų 
nustatymo. Tokius dokumentus 
Latvijos vyriausybė ketina pa
sirašyti su visomis gretimomis 
respublikomis — Baltarusija, 
Lietuva, Rusija ir Estija. 

Už tvarką pasienyje atsakys 
specialus ministrų tarybos de
partamentas. Iš jo išsirutulios 
būsima Latvijos saugumo mi
nisterija. 

Visiškas sienų atstatymas Lat 
vijai kainuos 6-8 milijonų rub 
lių. Jokių kontrolinių dešimtki-
lometrinių zonų su sudėtinga 
signalizacija nebus. 

Būna ir taip 
Vilnius. — I JAV, gavęs neu 

rologijos profesoriaus Jono Gin
t au to iškvietimą, išvyko 
„gydytis" šiaulietis R. Vaši 
levičius, kuriam yra iškelta 
baudžiamoji byla ir teismo 
grąžinta papildomam tyrimui, o 
iš R. VasileviČiaus paimtas 
pasižadėjimas neišvykti iš 
Šiaulių. Žodis gydytis neatsi
tiktinai parašytas tarp kabučių 
mat atvykęs į JAV; R Vaši levi
čius po poros dienų dingo iš 
viešbučio, o dar po poros dienų 
paskambino profesoriui J. Gin
tautui Dranešdamas, jog jis jau 
esąs Kanadoje ir joks gydymas 
jam nebereikalingas. Apie šį 
tarptautinj detektyvą pasakoja 
V. Dambrauskas „Liaudies sar
gyboje". 

P runsk ienė Maskvoje 
,.Financial Times" iš Londono 

apie tai pranešdamas, pastebi, 
kad krašte einama prie chaoso 
ir kad Centro ir respublikų su
sikirtimas kasdien vis didėja 
Centro ministerijos esančios 
nepajėgios, nes jų nebeklauso 
ma. I Maskvą atvyko Lietuvos 
mm. pirm Kazimiera Prunskie 
nė, rašo dienraštis, ir veda pa 
sitarimus su Maskovs miesto ta
ryba, kad apsisaugotu nuo Cent
ro blokados, kuria pagrasino So 
vietų min pirm. Ryžkovas. 
Laikraštis sako, jog deputatai, 
kai sugrįžo iš savo apylinkių po 
revoliucinės šventes paminėji 
mų, patyrę nuotaikas krašte, 
ėmėsi skubios akcijos. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— JAV prez. G. Bushas šian
dien išvyko į Europą. Pirmiau 
susitiks su Vokietijos kancleriu 
Helmut Kohl, o vėliau skris į 
Paryžių dalyvauti Helsinkio 
proceso Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo 35 valstybių 
viršūnių konferencijoje, kuri 
prasideda lapkričio 19 d. 

— V a l s t y b ė s sekretorius 
James Bakeris III jau tariasi 
Briuselyje I r ako re ikala is ; 
vėliau ir jis bus Paryžiuje. 

— Saudi Arab i jos vadovai 
pareiškė, kad pirma Irakas turi 
apleisti Kuwaitą, ir tik tada bus 
galima pradėti kalbėtis taikos 
klausimais. 

— Anglijos konservatorių 
partijos narys Michael Hesel-
tine. kuris pasisako už stiprią 
sąjungą su Europos Bendruome
nės kraštais, paskelbė savo 
kandidatūrą į tos partijos vadus 
ir ) Anglijos ministerio pir
mininko vietą. Šiuo metu 
Margaret Thatcher tai sudaro 
daug sunkumų. Ji taip pat yra 
tos partijos narė. 

— Vokieti jos prezidentas Ri
chard von VVeizsaeker dalyvavo 
Londone, kai Anglija minėjo 50 
metu sukakti nuo vokiečių Luft-
\vafle subombardavimo Londo
no miesto. Iškilmėse dalyvavo ir 
karalienė motina. 

— Maskvoje apie įvykusį 
pasitarimą sekmadienį Gorba
čiovo spaudos vadovas Vitalis 
Ignatenko pasakė, kad jis kar
tais labai vykęs griežtoje po
lemikoje, bet tuo pačiu metu ir 
abiem pusėm naudingais gin
čais. 

— . .Financial T imes" rašo. 
jog vis tiek tebėra konfliktas dėl 
respublikos suverenumo teisių 
tarp Kremliaus ir Rusijos prezi
dento Jelcino. Jelcinas pasakė 
Rusijos p a r l a m e n t u i . , ,Aš 
pasakiau Gorbačiovui — jūs dar 
oficialiai nepripažinote mūsų 
suverenumo valstybes deklara
cijos. Jū s oficialiai nepri
pažinote funkcijų skirtumo tarp 
Centro ir Rusijos. Jūs tęsiate 
nuolatinį didtatą" Jie taip pat 
nieko negalėję su ta r t i dėl 
mokesčių atskyrimo ir dėl at
skiro respublikos biudžeto. 

— Rusijos Respublikos pre
zidentas B. Jelcinas pareika
lavo, kad visos Sovietų paskolos 
iš užsieno būtų ir jų patvirtin
tos. Pranešama, kad Gorbačio 
vas sutiko iš anksto painfor
muoti Jelciną kokius dekretus 
jis ruošiasi skelbti ir įspėti apie 
kariuomenės dalinių manevrus 
bei perkėlimus 

— Tokyo mieste vicepreziden 
tas Dan Quayle pasirašė sutartį 
su Singapūro ministeriu pirmi
ninku, kad Singapūras leidžia 
turėti Amerikai bazę apmokyti 
kariams, sustoti kariniams lai
vams, naudoti kitiems kariš
kiems reikalams", nes galimas 
amerikiečių vaisiškas pasitrau
kimas iš Filipinų. 

KALENDORIUS 

Lapkr ič io 16 d.: Edmundas, 
Aiškutis, Gertrūda. Gerdvilė, 
Vaišvydas. 

Lapkr ič io 17 d.: Alfiejus, Sa
lomėja. Viktorija, Getautas. 
Giivile 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:39. leidžiasi 4:30. 
Tempera tūra dieną 56 1.. 

naktj 35 1. 

> 
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LIETUVA STUMIAMA Į 
SPORTINĮ GULAGĄ 

(Ištrauka iš Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos pirmininko 
Vytauto Landsbergio kalbos, 
š.m. lapkričio 14 d. pasakytos 
Anglijos Parlamente.) 

Lietuvoje, kaip Latvijoje ir Es
tijoje, veikia a tkur tas Naciona
linis olimpinis komitetas. Jo 
tikslas — grąžinti Lietuvos var
dą į t a rp tau t in i olimpinį judėji
mą, j visas tarptautinių sporto 
federacijų varžybas. Kodėl Lie
tuvos krepšininkai turi skinti 
laurus Sovietijai, p ne savo tė
vynei Lietuvai? O juk dar turi
me irklavimą, futbolą, diską, 
dviračius, automobilių ir sklan
dymo sportą... Ir, štai, matome, 
kaip Seattle Geros valios žaidy

nėse pritrūksta geros valios, 
kaip net garbingiausią Tarptau
tinį olimpinį komitetą kankina 
priklausomybė nuo Sovietų. 
Kilnioji antikos ugnis, deja, 
skleidžia sunkoko kvapo dūmus 
liūdnojo XX amžiaus pabaigoje. 
Lietuvos sportininkams, kurie 
nenori varžytis ir laimėti po sve
tima vėliava, sakoma: arba grįž 
kitę į sportinį gulagą, arba per 
sisamdykit svetimiems klu
bams, arba vegetuokit ir praras 
kit meistriškumą be aukštų 
tarptaut inių varžybų. Kaip 
įveikti šitą blokadą? Dabar ją 
atakuoja Lietuvos šachmatų 
rinktinė Novy Sad turnyre Ju
goslavijoje, gal pavyks. 

PLS ŽAIDYNĖMS ARTĖJANT 

KUR IR KAS LIETUVOJE 
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Neringa 
Buriavimas — liepos 28 — rugpj. 
3 d. 

Marijampolė 
Šachmatai — liepos 28 — 

rugpj. 3 d. 

Prienai 
Aviacijos sportas — sklandymas 
— liepos 28 - rugpj. 3 d. 

Elektrėnai 

Kaune 
Liepos 27 d. — iškilmingas ati

darymas. 
Liepos 28 d. iki rugpj. 3 d.— 

krepšinio varžybos šešiose sa
lėse. 

Liepos 30 d. iki rugpj. 3 d.— 
šaudymas. 

Liepos 28 d. iki rugpj. 2 d.— 
lauko tenisas senjorams (vy
rams ir moterims). 

Aviacijos sportas — datos dar 
nenustatytos. 

Vilniuje 
Beisbolas liepos 28-30 d. 
Plaukimas — liepos 30 — 

rugpj. 3 d. 
Fechtavimas — liepos 31 — 

rugpj. 2 d. 
Aviacijos sportas — liepos 28 

— rugpj. 3 d 
Lengvoji atletika — rugpjūčio 

1-3 d. 
Lauko tenisas — rugpjūčio 2 

ir 3 d. (parodomosios). 
Varžybų uždarymas — rugpjū 

čio 4 d. 

Aviacijos sportas 
lizinas — liepos 28 

aviomode-
rugpj. 3 d. 

Californijos lietuvaitė Daiva Domkutė — Nr. 11. JAV t inkl in io rinktinėje 
rugsėjo 20 d. Ann Arbor vykusiose varžybose žaidė prieš Cubos moterų 
tinklinio rinktine. Varžybas 3 -0 laimėjo amerikietės. 

Nuotr. J . Gr igaič io 

LIETUVOS KREPŠINIO 
RINKTINĖ ILLINOIS 

VALSTIJOJE 

Ledo ritulys — liepos 29 — 
rugpj. 3 d. 

Kėdainiai 
Badmintonas — liepos 30 — 

rugpj. 2 d. 

Klaipėdoje 
Futbolas - liepos 28 - rugpj 

3 d., trijuose stadionuose. 
Lauko tenisas — liepos 28 -

rugpj. 2 d. 
Sportiniai šokiai — liepos 30 

ir 31 d. 

Šiauliai 
Tinklinis - liepos 28 — rugpj. 

3 d. (dviejose salėse). 
Dviračių sportas - rugpjūčio 

2 ir 3 d. 

Panevėžys 
Tinklinis - liepos 28 - rugpj 

3 d. 
Biliardas - liepos 29 - rugpj. 

2 d. 

Palanga 
Lauko tenisas — liepos 28 — 

rugpj. 2 d. 
Sportiniai šokiai — rugpj. 1 d. 

Chicagos lietuviai sporto mė
gėjai ruošiasi vykti stebėti Illi
nois valstijoje vyksiančių Lietu 
vos vyrų krepšinio rinktinės žai 
dynių su vietos universitetų 
krepšinio komandomis. Kaip 
jau anksčiau šiame skyriuje 
buvo s k e l t a . Lietuvos rinktinė 
rungtyniaus prieš Bradley uni 
versiteto komanda sekmadienį, 
lapkričio 18 d., 1:00 vai. p.p 
Peoria CivicCenter Arena. Peo-
ria, IL. O paskutines šio turo 
rungtynes Lietuvos rinktinė 
prieš Northvvestern universiteto 
komandą žais antradienį, lap-
kričio 20 d., 7:30 vai. vak. 
Wal?h-Ryan Arena, Evanston, 
IL, tel. 708 491-7070. Teko pa 
tirti, kad Lietuvos krepšininkai 
trečiadienį, lapkričio 21 d., lan
kysis lietuviškoje Chicagoje 

Rinkt inės sąs ta tas : 

Algirdas Brazys — Nr. 4, 1.92 
ūgio, 86 kg svorio, 28 metų am
žiaus — rinktinės kapitonas. 

Arūnas Visockas — Nr. 5, 2.00 
m, 113 kg, 25 metų. 

Gintautas Šįvickas — Nr 6, 
1.98 m. 87 kg, 22 metu. 

Erikas Bublys - Nr. 7. 2.08 
m. 96 kg, 23 metų. 

Darius Likrrinas — Nr. 10, 
1.95 m, 89 kg, 22 metų. 

Romanas Brardausk's— Nr. 
11. 2.06 m, 108 kg. 26 metų 

Darius DimaviČius — Nr 12, 
2.05 m, 102 kg, 22 metų. 

Gvidonas Markevičius — Nr 
13, 1.09 m, 85 kg, 21 metų 

Alytus 
Stalo tenisas liepos 28 31d 

JONC 

Lietuvių demonstracijoje VVashingtone. Sovietų Sąjungos prezidentui M (Gorbačiovui lankan 
tia, dalyvavo ir t inklininkių komanda iš Lietuvos su jas lydėjusiais bostoniškiu skaut in inku 
Česlovu Kiliuliu (kairėje' ir uniformuota čikagiske skautininke Sofija Jeliomen* 'dešinėje* 

Ginta as Einikis — Nr. 14, 
2.08 m. 110 kg, 21 metų. 

Aurimas Paišys - Nr. 15,1.92 
m, 85 kg, 21 metų. 

Šioje švykoje nedalyvaujan
tieji a tsarginiai — Tauras 
Stumbrys - Nr. 8, 1.94 m, 85 
kg, 20 metų ir Gintaras Ba-
čianska; - Nr. 9,1.92 m, 95 kg, 
23 metu 

Išvyk' įe dalyvauja rinktinės 
vadovas Juozas Jankauskas, 
„Žalgiro" klubo prezidentas 
Antaną? Šležas, vyr. treneris 
Raimondas Sargūnas, trenerio 
pavaduotojas Vidas Virbickas ir 
gydyt /as dr. Kęstutis Zdanavi
čius. 

Lietuvos vyrų krepšinio rink
tinei inkime pergalingų rung
tynių Illinois valstijoje. Lietu
viškąją visuomenę raginame da
ly vauti stebėtojų tarpe su lietu
viškomis vėliavomis ir entuzias
tingais šūkiais paskatinti Lie-
tuv - r inktinę pergalei. 

t "ž žinių apie žaidėjus suteiki
mą dėkojame Rimčiui Tallat-
Kelpšai. 

IR 

Golfas 
BANKETU 

BAIGTAS SEZONAS 
igos Lietuvių Golfo klu-

hts. Kaigdamas 1990 metų žai
dimu sQZoną,šeštadienį. lapkri
čio 3 d.. Lietuvių centre, Lemon-
te. suruošė smagu banketą. 112 
asmenų-klubo nariai ir jų sve
čiai maloniai praleido vakarą, 
prisin indami įvykusius turny 
rus. d anuodami ir šokdami. 

Vakaras buvo pradėtas pietu
mis, kuriuos šeimininkė Juod-
valie' ė taip gardžiai paruošė, 
kad d :ugelis dalyvių nesitenki
no tik viena porcija. 

Pavakarieniavus, vakarui 
vadovavęs ČLG klubo pirmi
ninkas Tomas Vaitkus atliko 
trumpą humoristinę programą 
apie praėjusį golfavimo sezoną. 
* t • gramos sezono čempio

nus ">uvo įteikti trofėjai ir pla 
katai Čempionais paskelbti šie 
k'.ubo nariai: 

A klasė - Arūnas Dagys. 
B klasė - Vytas Vaitkus, 
C klasė - Pet ras Striupaitis, 
D klasė — Chester Bakšys. 
Motorų — Aldona Vaitkienė, 
Sen orų — Edis Lapas. 
Jaunių — Vytas Ringus, 
V v- : geriausias lošėjas — Vy

tas \ Mtkus. 
\1( rU geriausia lošėja — Al

dona Vaitkienė, 
Pievolės čempionas - Audrius 

Rušėnas. 

ŠALFASS 
SUVAŽIAVIMAS 

Šių metų metiniame ŠAL-
FAS sąjungos suvažiavime, l a p 
kričio 17 d. Clevelande, didesnė 
programos dalis teks JAV ir 
Kanados išvykos organizaci
niams komitetams. JAV organi
zacinį komitetą sudaro: pirm. 
Valdas Adamkus, vicepirm. V. 
Grybauskas, reikalų vedėjas 
Algis Tamošiūnas ir sekretorė 
Renata Žilionienė. 

V. Adamkaus pranešimo tema 
bus bendra reprezentacija, spor
tininkų uniformos bei vadovų 
apranga. V. Grybauskas infor
muos apie žaidynių organizaci
ją Lietuvoje ir pasiruošimą žai
dynėms Amerikoje. A. Tamošiū
no pranešimas bus apie atribu
tiką (ženkliukai, dovanos ir kt.). 

Kanados išvykos org. komite
tą sudaro: pirm. R. Sonda, S. 
Krasauskas, R. Kuliavas ir A. 
Šileika. 

Abiejų komitetų pagrindinis 
uždavinys bus sudaryti provizo
rinius vykstančių komandų bei 
pavienių sportininkų sąrašus. Iš 
vykstančių kar tu turistų yra Į 
būtina kuo anksčiau žinoti, ko
kiame mieste jie pageidauja ap
sistoti. Turistams bus parūpin
tos vietos pas žmones nemoka
mai. 

Tiems, kurie nenorėtų apsigy
venti šeimose, bus rastos vietos 
viešbučiuose ar bendrabučiuose, 
kur kaina bus maždaug 10 rub
lių parai ir 16 rublių maistas. 

ŽAIDYNIŲ LEIDINYS 

Jau pradedamas ruošti žai
dynių leidinys. Jo redaktorė yra 
Roma Grinbergienė, „Vyčio" 
žurnalo redaktorė. Leidinys ža
da būt i didžiulis ir įdomus. Ja
me j au priimamos reklamos iš 
užsienio. Mokestis už reklamas 
(25 dol. ar daugiau) skiriamas 
Lietuvos Tautiniam Olimpi
niam komitetui, kurio sąskaita 
yra Chicagoje. Čekius rašyti: 
Amerikos Lietuvių B-nė, LTOK 
ir siųsti Algiui Tamošiūnui, 317 
So. Catherine Ave., La Grange, 
IL 60525. 

Amerikos lietuvių sporto klu
bų pareiga būtų parūpinti bent 
po dvi reklamas šiam leidiniui.% 

TROFĖJAI 

Anicetas Grinius iš Lemonto, 
buvęs krepšininkas ir lauko te
niso žaidėjas, pats pirmas pa
skyrė trofėjų IV PLS žaidynių 
lauko teniso varžyboms. Pažy
mėtina, kad jis ir jo sūnūs, abu 
inžinieriai ir puikūs teniso 
žaidėjai, dalyvaus žaidynėse 
Lietuvoje. J is , neseniai besi
lankydamas Lietuvoje, Lietuvos 
TOK-tui paaukojo 1,000 dol. 

Lauko teniso varžybose laimė
tojų bus daug, taip, kad ir tro
fėjų reikia daugiau negu vieno. 
Išvykos org. k-tas kviečia visus 
teniso mėgėjus pasekti A. Gri-
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DR. VIJAY BAJAJ. M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ;r Crinst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat. Chicago 
Tai. (1-312) 434-5840 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Ras. (706)246-0047; arba (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagai susitar.mą 

niaus pavyzdžiu. V. G. 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS lP CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St T* l . (701) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd "2 30-3 v p p 
trecfl uždaryta ketvd 1-3 v p p penktd 

• sestd 9 v - 12 v p p 

Išmintingasai gali valdyti 
kraštą, bet tik entuziastas jį 
a tkur ia ir atnaujina. 

Lytton 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Bui lding 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

6132 S. Kaazla Ava.. Chlcaf lo 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (706) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago, III 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Oundaa Ava., Elgln. III. 80120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robartt Rd., Mlckory Hllls. 
1 mylia | vakarus nuo Hariem Ave 

Tat. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

I L 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus >r krauio ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

.r hemorotdų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai . (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr . penkt 12-3 v p p ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoiu ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Crvcago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79i*i Ave Mehary H 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pag.ii saeHm mą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviška') 

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

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

Palos Vision Cantar, 7152 W.127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (706) 448-1777 

Tai 

Po žymenų įteikimo prasidė
jo šokiai, grojant Zigmo Miku
žio vadovaujamam „Žaros" or
kestrui. Banketo dalyviai sma
giai sukosi pagal jų muzikos 
taktą, gėrėdamiesi profesiona
lišku orkestrantų dainavimu. 
Nesmagu patirti, kad po šių 
metų orkestras išsiskirstys. Gal, 
jei pražysim „su ašaromis aky
se"'. Zigmas apsigalvos ir sutiks 
ateinančiais metais mus vėl 
linksminti. 

Maloniai nuotaikai daug pasi
tarnavo Onos Antanaitienės 
puikūs stalų ir salės papuoši
mai. Pakilioje dvasioje praleis
t a s vakaras pergreit pasibaigė, 
ta ip . kaip ir graži praėjusi va
sara ir puikus golfavimo sezo
nas. Jau laukiame naujo sezono. 

Tomas Vaitkus 

DR. KKNNfTM J. YCRKES 
OR. MAOOALEN BEUCKAt 

DANTŲ GYDYTOJAI 
P#ft9tftlfH(MTt4 fH^MaMOal 

4007 W. 59 t t . 
Tai. (312)735-5556 

507 S. OMbart. L a O t a n f , IL. 
TAI. (706) 382-4467 

kabinato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Clcaro 

Kasd'en 1 M 8 vai vak 
šskyrus treč Šešt I 2 i k i 4 v a t pop'et 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kaan Ave. Jus t i ce . IL 

Tai. (1-312) 565-2960 įveikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81*1 Straat 

Kabinato tai . (1-312) 737-1168: 
Raild (706)385-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71tt Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2 7 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydyto;as k c*vry*gas 

Anestezijos ir skausmo gydymo speoalisias 
Sherman hqonme Elgm. IL 

Tol. 708-854-1050 
Skamnmti gal'ma 24 vai 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak La«m, IL 00453-2533 

Tol. 700-630-3113 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cerrr.ak R d . 
VVestchester. IL 60153 

Tai. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabinato tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (706) 446-5545 

EDMUNDAS VI2INAS. M.D., S.C 
Speoaiybe — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archaf Ava. (pne Austm) 

Valandos Dagai susitarimą 
Tai. (1-312)565-7755 

Kab. tai. (1-312) 565-0348: 
Raz. (1-312)776-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv t ? 4 

6-9 antr 12-6 penkt 10-12 i 6 

Kab. M . (1-312) 471-3300: 
Ras. (706) 442-8267 

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

7722 S. Kadzla Ava . . 
Chicago. IH. 60652 

Pirm . antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽL IOBA. M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar 

Naparvllla Campua 
1020 E. Ogdan Ava. . Sulta 310. 

NaparvHla IL 60563 
Tai. 1 706-527-0060 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai . (1-312) 566-3166; 
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Sinodo svarstybos, liečiant 

KUNIGŲ RUOŠIMĄ 

Nežiūr in t , kad praėjusio 
pasaulio katalikų vyskupų si
nodo metu Romoje daug triukš
mo sukėlė pirmuosiuose laik
raščių puslapiuose vedusių vyrų 
šventimo kunigais klausimas, 
tai toli gražu nebuvo vienin
telis klausimas sinode ir toli 

dvasiniu ugdymu. Tuo tarpu 
dauguma vyskupijų saviesiems 
kunigams tolimesnio ugdymo-
si-švietimosi reikalavimų ne
statė . Dėl to neretai iškildavo 
įtampos tarp tokį tobulinimąsi 
t u r ė ju s ių v ienuol ių i r jo 
neturėjusių diecezinių kunigų. 

gražu ne svarbiausias viso Je i popiežius šią rekomendaciją 
sinodo bendrų svarstybų ska
lėje. 

Šįmet sukako 25 metai nuo 
pasaulio vyskupų sinodo įstei
gimo Vatikano II susirinkimo 
metu. O šis sinodas skyrėsi nuo 
ankstyvesniųjų keliais bruožais. 
Mums lietuviams gal aktualiau
sia tai , kad jame pirmą kartą 
dalyvavo ir vyskupai iš Rytinės 
Europos kraštų, imtinai ir 
Lietuvos. Tuo ir Lietuvos 
vyskupai pirmą kartą gavo 
progą ne tik pajusti visos 
pasaulinės katalikų Bažnyčios 
pulsą, be t ir savo k ra š to 
Bažnyčios patirtį pasidalinti su 
pasaulio vyskupais. Tą padaryti 
leidžia tai, kad pirmoji šio susi
r inkimo dal is susidaro iš 
kiekvieno vyskupo pranešimo iš 
savo krašto Bažnyčios. Kadangi 
yra daug vyskupų, šiam prane
šimui kiekvienas gauna po 8 
minutes. Daug kam ši dalis 
nusibodo (besiklausant, saky
sim, 221-jo pranešimo, nes dau
giausia jau kartojasi vienų ar 
kitų pasakytos mintys) ir dėl to 
buvo siūlymų kitą kartą mažiau 
laiko skirti kiekvienam pra
nešimui. Bet kita didelė vys
kupų dalis šį procesą labai 
vertina, kaip naudingą paju
timui visuotinės Bažnyčios dva
sią, ir rekomendacijos trumpinti 
nerėmė. 

Paga l dabartinį pasaul io 
vyskupų sinodo surėdymą, šis 
susirinkimas neturi sprendžia
mosios galios, kaip, pvz., visuo
tinis Bažnyčios susirinkimas 
kaip Vatikano II. Išklausę visų 
pranešimų ir įvairius siūlymus 
išdiskutavę būreliuose, sinodas 
pabaigoje pateikia Šventajam 
Tėvui savo rekomendacijas. 
Nors popiežius nėra įpareigotas 
t a s rekomendacijas vykdyti, jis 
į jas atsižvelgia, rašydamas 
suvestinį apaštališkąjį laišką ar 
encikliką ta tema. 

Viena plačiai remiama re
komendacija, anot Our Sunday 
Visitor (1990.XI.18) kores
pondento Desmond O'Grady, 
„gali būti ypatingai naudinga 
Rytų Europoje. Nors ten yra 
daug pašaukimų, tų kraštų kan
didatai į kunigus dažnai nėra 
turėję progos gerai susipažinti 
su katalikų tikėjimu". Toji 
rekomendacija prašė įkurti 
vienus metus teologijos studijų 
dar prieš pradedant formalias 
seminarijos studijas. Plati pa
rama šiai rekomendacijai rodo, 
kad tai laikoma naudinga ne 
vien tuose kraš tuose k u r 
žmonės tikėjimo nepažįsta, nes 
jo mokymas buvo draudžiamas. 

Sinodas taip pat rekomendavo 
tris dalykus, kurie buvo ir JAV 
vyskupų atsivežtų siūlymų 
tarpe: 1. Kad daugiau dėmesio 
būtų kreipiama į k l ie r ikų 
asmeniško dvasinio gyvenimo 
ugdymą, 2. Kad celibatas būtų 
pozityviau suprantamas — kaip 
ypatingas būdas mylėti Kristų 
ir jo žmones, 3. Kad daugiau 
dėmesio būtų kreipiama į kuni
gų dvasinio gyvenimo ugdymą, 
jiems baigus seminarijas. 

Daugelis sinodo dalyvių rodė 
didelio susidomėjimo trečiuoju 
čia minėtu reikalu: kunigų dva
sinis ugdymas po kunigiškų 
šventimų. Visame pasaulyje, 
klausydamos Vatikano II susi
rinkimo nutarimų, tiek vyrų, 
tiek ir moterų vienuolijos ėmė 
rūpintis savo narių tolimesniu 

pri ims ir savo suvestiniame 
laiške, tobulinimosi kursus tu
rės lankyti ir seniai šventimus 
gavusieji dieceziniai kunigai. 

Nors sinodo rekomendacijos 
y r a privačiai į t e ik iamos 
popiežiui ir kaip tokios nepa
skelbiamos, Lugano, Šveicarijos 
vysk. Eugenio Corecco žurnalis
t a m s minėjo, kad plačiai remia
ma rekomendacija buvo. kad 
moterys dėstytų seminarijose ir 
kad seminarijos išmintingai 
naudotųsi psichologinio stovio 
vertinimo priemonėmis, at
renkant kandidatus į kunigystę. 
Abiejų šių rekomendaci jų 
t ikslas yra padėti užtikrinti, 
kad šventinamieji kunigais 
t u r ė t ų sveikas paž iūras — 
psichologinį nusiteikimą į ly
t inius klausimus ypač šiais 
laikais, kai Vakarų kultūra ne
gatyviai žiūri į celibatą. 

Nežiūrint visokių duodamų 
rekomendacijų, kur ių iš viso 
buvo 41, bendra sinodo nuo
ta ika apie kunisgystės padėtį 
šiandien buvo labai pozityvi. 
Visame pasaulyje pašaukimai į 
kunigystę yra paaugę 57 pro
centais per paskutiniuosius 15 
metų, nors jų skaičius gerokai 
mažiau augo Šiaurės Ameriko
je, Vakarų Europoje ir Australi
joje. Ka ta l ik i ško Šviet imo 
Kongregacijos prefektas arkiv. 
Pio Laghi savo praneš ime 
sinodui sakė, kad šių kon
tinentų Bažnyčiose pašaukimai 
su didelėmis p a s t a n g o m i s 
atkunta („laborious renevval"). 
Nors jis sakė, kad šiuose kraš
tuose katalikybė buvo „brandi", 
kiti , anot Desmond O'Grady, 
suprato, kad t a i r e i šk ia 
„susenusi" („senile"). 

Tačiau ir tame pačiame krašte 
nuomonės apie pašaukimų ku
nigystėn padėtį gali plačiai įvai
ruoti. Vienam šveicarui vysku
pui džiaugiantis kylančiu pa
šaukimų skaičiumi visame pa
saulyje, jo klausęsis šveicaras 
seminarijos rektorius po nosim 
apgailestavo, kad jo geriausi 
k l ie r ika i p a s i r e n k a l i k t i 
diakonais, kad galėtų vesti. 

Tardamas sinodo baigiamąjį 
žodį, pop. Jonas Paulius II 
pakartotinai pabrėžė, kad celi
batas vis vien lieka norma 
lotyniškų apeigų katalikams 
kunigams. „Be jokių klausimų 
patvirtindamas savo ištikimybę 
kunigiškam celibatui, sinodas 
visos Bažnyčios vardu parodė di
džiulį pasitikėjimą Šventosios 
Dvasios veikimu". Net ir tuose 
kraštuose, kur protestantų sek
tantai dėl to puola katalikus 
(būtent. Pietų ir Centrinėje 
Amerikoje), „išbandyto tikė
jimo" vedusių vyrų šventimas 
kunigais nesvarstytinas, sakė 
Šv. Tėvas. Jis toliau kalbėjo, 
kad kunigų trūkumo klausimas 
spręstinas ne vedusių vyrų 
šventimu, o perkėlimu kunigų 
iš tų kraštų, kur yra daug 
pašaukimų į tuos, k u r jų 
trūksta. 

Aplamai, iš popiežiaus kalbos 
baigiant sinodą paaiškėjo, kad 
ir jis pats sinodo uždavinį supra
to ne tiek, kaip progą išspręsti 
keblius klausimus, kiek, pažvel
gus į povatikaninės Bažnyčios 
nueitą kelią, būti pastiprin
tiems nauja viltimi. 

a.j.z. 

Nors M. Gorbačiovui buvo 
pripažinta Nobelio takos premi
j a , bet jo va rdas Sovietų 
Sąjungoje, kai visko didžiausias 
t rūkumas, yra labai pašlijęs. 
Daugiau negu pusės žmonių pa
jamos y r a mažesnės n e g u 
vyriausybės paskelbta skurdo 
r iba . L a i k r a š t i s „ T r u d " 
paskelbė, kad 56 procentai 
gyventojų uždirba mažiau negu 

, 150 rub l i ų mėnesiui . 80 
i milijonų gyventojų pajamos — 
I mažesnės negu 75 rubl ia i . 
! Turistas, apsilankęs Sverdlovs-
i ko srityje, pasakoja nematęs 
i besišypsančių veidų. Vi s i 

žmonės atrodo paniurę, susi
rūpinę rytojum, nes nėra t ikr i , 
kuo galės matintis jie patys ir 
jų vaikai. Kai žmogus gali 
nusipirkti tik 100 gramų svies
to mėnesiui (ir dar priedo jūros 
kopūstų po 40 kapeikų dėžutę), 
tai nuotaika negali būti gera. 
V ien in te l ė i š imt is , k u r i ą 
keleivis sakosi matęs, du „links
m i " p rapo r šč ika i " , i šgėrę 
geroką dozę svaigalų. 

Panašiai yra ir Maskvoje 
Visko trūksta. Prie cigarečių 
parduotuvių ilgiausios eilės, o 
juodoj rinkoj cigarečių pokelis 
kainuoja iki 50 rublių. Nors 
McDonald's užkandinės žymiai 
pakėlė kainas, bet prie jų tūks 
t a n t i n ė s eilės — visi nori 
amerikietiškų kotletų (hambur 
gėrių). O jeigu nori nusipirkti 
ką nors iš baldų, turi iš anksto 
užsirašyti ir nuolat lankytis į 
parduotuvę patikrinti, kad kitas 
neužimtų tavo eilės. 

SOVIETŲ REVOLIUCIJA 
BE KRAUJO IR BARIKADŲ 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Ūkinio per tvarkymo p l a n a s 

Artimiausiu laiku numatoma 
pertvarkyti sovietų rinką. 40 
procentų pake l i an t urmo 
kainas, mažemeninėje preky
boje subsidijuojant kainas. 

Oficialiai rublio santykis su 
doleriu nustatomas, nuverti
nant rublį 69 proc.: vienas rub
lis lygus $0.56, vietoje buvusių 
$1.81. Rublis nuvertintas tikslu 
daugiau eksportuoti į užsienį 
savo gaminių ir gauti reikal
ingos užsienio valiutos. Toks 
yra N. Ryžkovo pasiūlymas. Bet, 
ekspertų nuomone, rublis per 
daug įvertintas. Amerikos turis
tai rublį gali pirkti už 18 centų, 
o juodoje rinkoje ir užsienio 
bankuose — po 5 JAV centus. 

Sovietų Sąjungoje infliacija 
vis auga: 8-9 proc. per metus. 
Imant dėmesin juodosios rinkos 
kainas, infliacija siekia 80 pro
centų. Norėdami pr i t raukt i 
daugiau indėlių, sovietų bankai 
ir Finansų ministerija pakėlė 
procentus ilgalaikiams indė

liams: nuo buvusių 3-4 proc. 
iki 9 ir 10 procentų. 

Neseniai sovietu priimti Rin
kos ekonomikos pagrindai, anot 
Algimanto Čekuo'.io. yra rinkos 
fikcija ir dar vienas „viską" le
miantis penkmetis. Centraliza
cijos neatsisakoma, nes uždirb
tos va l iu tos respublikoms 
paliekama t ik 0.S proc., o kitų 
sumų paskirstymas — Krem
liaus dispozicijoje. Pagal priimtą 
ūkinio pertvarkymo planą, 
kurio autorius yra Stanislav 
Šatalin, šis planas yra ne perė
jimas į rinkos ekonomiją, bet tik 
priemonė stabilizuoti sovietų 
ūkį. 

Rusijos delegacija 
\Vashingtone 

Jelcino planas skiriasi nuo 
Gorbačiovo plano tuo. kad 
Jelcinas pasiryžęs greičiau ir ra
dikaliau žengti, pereinant į 
rinkos ekonomiją. Rusijos fede
racinė respublika, kurioje yra 
du trečdaliai sovietų pramonės, 
turės didelės įtakos visos Sovie
tų Sąjungos ekonominių reikalų 
petvarkymui, tik. žinoma, atei
t i s parodys , ka ip Rusija, 
siekdama suverenumo, savo 
reikalus suderins su Sovietų 
Sąjungos interesais. Kai kas 
juokauja, kad Rusijos revoliu
cija baigėsi be kraujo ir barika
dų, o teisininkų konsultacijos 
biuruose Washington, DC, nes 
neseniai čia lankėsi 30 žmonių 
delegacija, norėdama susi
pažinti su pagrindais, kaip įves
ti kapitalistinę sistemą savo 

respublikoje. (Koks paradoksas, 
kai kadaise Chruščiovas žadėjo 
mus palaidoti!). Delegacija, susi
dedanti iš teisininkų, ekonomis
tų , p a r l a m e n t a r ų , l y d i m a 
vertėjų, domėjosi pinigų ir 
b a n k ų s i s t e m a , b iudže to 
suda rymu , paskolų polit ika, 
akcijomis, nuosavybės įkeitimo 
procedūra, bankroto įstatymais, 
akcijų birža ir užsienio investi
cijomis. J iems buvo pabrėžtinai 
pasakyta, kad norint pri traukti 
užsienio kapitalą, pirmiausia 
reikia sutvarkyt i žemės nuosa 
vybės bei jos įkeitimo (mort 
gage) re ikalus ir sureguliuoti 
žemės t u r t ų teis inę padėtį . 
Kitaip niekas nenorės, skati
nant turizmą, statyti viešbučius 
a r f inansuo t i žemės t u r t ų 
eksploataciją. 

P a s i r y ž ę s d i rb t i s u 
sąjūdžiais 

Įvesti naujoves Sovietų eko
nomijoj nėra t a ip lengva, nes 
tam priešinasi senoji nomenkla
tū ra ir konservatyvūs part ie 
čiai. J i e net,atrodo. sąmoningai 
sabotuoja prekių pristatymą 
ten. ku r valdžią laimėjo demok 
ratai. Atsisakydami komunizmo 
dogmų, turėtas privilegijas pra
rastų visi sričių, respublikų, raj-
komų, selsovietų, kolchozų, sov-
chozų, visos hierarchijos vadai ir 
vadukai . Bet argi jie panorės 
save skriausti! („Gimtasis kraš
tas" , , Nr . 43). 

Manoma, kad M. Gorbačiovas 
s t e n g s i s į g y v e n d i n t i eko
nominės reformos planą palaip
sniui, j a m suteikta administra
cine tvarka , nesigarsindamas 

apie tai. Pirmas žingsnis — 
turėtų būti paruoštos taisyklės, 
pagal kurias būtų suprivati 
narnos įmonės ir sureguliuo
jamos užsienio investicijos. Len 
ingrado meras Subčiak. kuris 
yra savo populiarumu antras po 
J e l c i n o , pasakė l a ik ra š t i 
n i n k a m s , jog Gorbačiovas 
supranta, kad jam jau nėra pasi
rinkimo, nes nuolat blogėjanti 
ekonomija gali pareikalauti 
griežtų administracinių priemo
nių tvarkai palaikyti. 

Kaip iš paskutinio Gorbačio
vo pareiškimo paaiškėjo, atrodo, 
j is vis dar užsispyrusiai pasi 
ryžęs sukliudyti respublikų 
pasitraukimą iš sovietinės im
perijos gniaužtų, žadėdamas 
etninėms grupėms duoti dau
giausia autonomijos, kad tik 
būtų išsaugotas krašto vienti
sumas. Jis vis minėjo apie naują 
federalinę sąjungą, pareikš
damas sutinkąs bendrai dirbti 
su tautiniais ir demokratiniais 
sąjūdžiais, kad t ik iš l iktų 
sąjunga ir būtų pagerinta eko
nomija. Tačiau konkre taus 
siūlymo, kaip jis numatęs per
tvarkyti sąjunga jo siūloma 
prasme, taip ir nepateikė. Iš 
tikrųjų savo kalboje nepasakė 
nieko nauja, tik pažymėjo, kad 
ekonominė padėtis kasdien 
blogėja, valdžia nepajėgi įvykių 
kon t ro l iuo t i ir social iniai 
n e r a m u m a i ir nepas i tenki 
nimas didėja. 

Komunis tų partijos gene
ralinio sekretoriaus pavaduo
tojas V. Ivaško pridėjo, kad žlun
gant krašto ekonomijai, neįma
noma sukontroliuoti infliacijos, 
gamybos produkcija kr i tusi , 
susiduriama su sunkumais nui
mant derlių. Spekuliacija ir 
kainų kilimas nuodija krašto 
gyventojų nuotaikas. 

Kan.f. - Lietuvių Bendruomenes krašto tarybos simpoziumas lapkričio 12 d Iš kaires: buvęs 
Lietuvi e Antanas Šileika. PLB pirm. dr Vytautas Bieliauskas, Vytautas Skuodis ir simpoziumo 
pirnu- įkė Joana Kuraitė Lasienė. 

Nuotr S. Dabkaus 

Išgelbėti socializmą 
ir sąjungą 

Prie čia paminėtų sunkumų 
pr is ideda ir psichologinės 
priežastys. Piliečiai nepasitiki 
reformomis, nepasitiki Gor
bačiovu kaip prezidentu ir 
komunistų partijos vadu. Ir tai 
viešai diskutuojama ir keliamos 
abejonės siūlomos programos 
pasisekimu. Žmones reikalauja 
aiškesnių planų ir jų vykdymo. 
Kyla abejonių ir dėl komunistų 
partijos, nuvedusios kraštą prie 
bankroto, išlikimo. 

Yra spėliojimų, kad Sovietų 
Sąjunga gali subyrėti anksčiau 
negu bus pasirašyta nauja 
sąjunginė sutartis su respub
likomis. Teisingai deputatas 
Nikalojus Medvedevas išsi
reiškęs, kad partokratai .'Igiasi 
kaip bacilos ligonio kūne: 
. .graužia, kliudo gydymui, 
nesuprasdami, kad j kremato
riumą teks e i t i k a r t u su 
lavonu" Gorbačiovas manev
ruoja tarp kairės ir dešines, bet 
lieka įvykių užpakalyje. Apie 
tai nedviprasmiškai rašoma 
oficialioje spaudoje. 

Gorbačiovas, atsakydamas 
kritikams, ragina partiją iš
pirkti savo pažadus. įvedant 
rinkos ekonomiją paklausų ir 
pasiūlų principu, remiantis pri
vatine, valstybės ir kolektyvine 
nuosavybe. Gorbačiovas buvo 
priverstas prisipažinti, kad 
socialinių ir ekonominių 
sunkumų priežastis esanti klai
da, jog tik valstybė turinti 
nuosavybes monopolį. Jis siūle 
įvairių formų nuosavybę Su tuo 
turi skaitytis ir partija, nes vals
tybinis nuosavybės monopolis 
yra kliūtis darbo pažangai ir ini
ciatyvai. Gorbačiovas sakė, kad 
ligi šiol vadovaujamasi senu iš 
inercijos kilusiu galvojimu. 
Siūloma pertvarkos programa 
reikalinga išgelbėti socializmą 
ir Sovietų Sąjungą kaip 
valstybę. Jis pažymėjo, kad 
tokia buv.usi Lenino.ekonominė 
programa, bet Stalinas su
trukdęs įvykdyti, ką Leninas 
buvo numatęs. 

Kai kas mano, kad daugelis 
aukšto rango karininkų yra 
konservatoriai ir nepritaria 
Gorbačiovo reformoms, todėl ga 
lįs įvykti perversmas Bet Le
ningrado meras A. Subčiak 
paneigė gandus apie galimą per 
versmą. Tik jis pridėjo, jog yra 
grupių, kurios gali išprovokuo
ti riaušes. Tai duotų pagrindą 
įsikišti kariuomenei. Riaušės 
gali būti sukeltos dirbtinai. 
Nepasitenkinimas šalyje yra 
toks stiprus, kad, viešosios 
nuomonės duomenimis. 97 proc. 
Leningrado gyventojų nepa 
tenkinti, ir todėl tokia padėtis 
yra labai pavojinga. 

SKRYDIS APLINK ŽEMĘ 
Kelionė p e r penk i s kon t inen tus 

STASYS DALIUS 

20 
Karaliaus rūmus lanko masės žmonių ne tik turis

tų, bet daugybės vietinių ekskursijų, tad reik;a visą 
laiką laikantis grupėje irtis per žmonių tirštą ą. La
bai lengva tarp žmonių pasimesti, kas atsitiki mano 
kambario draugui Garfieldui, kai grįžę prie ;• obuso 
jo nesulaukiam. Autobusas dar apsuka vis; ajoną 
aplinkui, bet kur tu tokioj daugybėj žmonių p; a tys i . 
Grįžtam į viešbutį be jo . Tik po geros valando s par
sirado į viešbutį atvykęs su taksi. 

Po pietų su Garfieldu išeinam po Bangkor niestą 
pavaikščioti, pasižiūrėti į krautuves, kurios r. > vieš
bučio ne per toli per kelis blokus. Ant šaligatv . kepa, 
verda įvairų maistą i r iš tų virtuvėlių sklind-i visoki 
kvapai. Taipgi išdėsytos įvairios prekės, vos gi Ii pės
tieji praeiti. Gatvėje chaotiškas automobilių j1 jimasf 
tiesiog viens per k i tą važiuoja, lankstos: kubą, 
signalus birbina. Priėjus didelę skersinę gat\ en tik 
viena kryptimi tirštai užpildyta automobiliais • id pės
čiam neįmanoma prasispausti. Praėjimui padar tiltai 
virš gatvės. Toje gatvėje didelės departament:r - krau
tuvės ir įstaigos. Užrašai tailandiečių i į t u ir 
lotyniškom raidėm, t ad galima orientuotis l ūkam 
ir į krautuvę, o po to atgal į viešbuti. 

Vakarieniavome tailandiečių restorane, kur reikėjo 
nusiauti batus, o po vakarienės buvo klosik niai jų 
šokiai su puošniais ir spalvingais jų dr..' užiais 

Pas i ek iam Ind i ją 

Šis didžiulis kraštas su dar didesniais žmonių skai 
čiais, kurie siekia per pusę bilijono, t raukė aplankyti 
dėl savo istoriniu gražių rūmų ir mauzoliejų, kurių gar 
šiaušias Taj Mahal. Ir mūsų grupė atkeliavusi į Indij;j 
mažai kur keliavo, nes pagrindinis tikslas buvo 
pamatyt i šį statybos šedevrą. 

Iš Bangkok atstumas į Delhi, Indijoje yra 1,575 my 
lios, kurias atskridome per 4 valandas. Aerouoste 
nusileidus ilgai teko stovėti, nes nenorėjo iš lėktuvo 
išleisti ir priimti. Mat Indijoje tą dieną vyko parlamen 
to r inkimai , buvo neramumai ir nenorėjo jiems 
nežinomo lėktuvo įsileisti. Kapitonui reikėjo ilgai 
aiškintis ir derėtis, pagaliau nenoromis buvom įsileis
ti. 

Susodinti į autobusus važiavom tiesiai apžiūrėti 
senąjį ir naująjį Delhi miestą. Senajam mieste, kuris 
aptvertas storomis mūro sienomis su didžiuliais įvažia 
vimo vartais,matėme dar Mogul imperatorių statybos paminklas Gandhi. Šitam parke ant platformos jo 
likučius, nes dauguma pastatų ir rūmų jau apgriuvę, kūnas buvo sudegintas, dabar pavadintas jo vardu ir 
Visas rajonas sutvarkytas, apvalytas ir čia be mūsų žmonių lankomas. Šone parko tęsinys pavadintas 
lankėsi kitos ekskursijos. Kažkaip nėra į ką žiūrėti, Nehru vardu su jam skirtu paminklu kaip buvusiam 
nors didžiulis plotas, bet daugiausia griuvėsiai, aukš
tų sienų likučiai, bokštų liekanos. Krito į akis labai 
aukš tas minareto bokštas pradėtas statyti prieš kelis 
š imtus metų, bet taip ir likęs neužbaigtas. 

Indija, kad ir milžiniškas kraštas, bet buvo 
valdomas atskirų valdovų, kur ie tarp savęs pešėsi per 
ilgus metus,buvo užkariauti musulmonų imperatorių 
Mogul, kur ie statė rūmus, tvirtoves, kūrė miestus su 
puošniomis mečetėmis ir dabai indai tą palikimą rodo " ! ! ^ , S t a m U l S a V 0 t a r p a ' n e 9 r e , k , a ^ " K 0 1 1 8 k l S e n 

tur i s tams. 
Iš tos buvusios Mogul tvirtovės važiavom per New 

Delhi naująjį miestą. Cia gatvės plačios,apstatytos 
ministerijų ir įstaigų pastatais, visą centrą supa 
milžiniško dydžio aikštė, kuri pagal vadovo aiškinimą, 
naudojama įvairiems paradams Daugumas šių rūmų 
yra pastatyta britų valdymo laikotarpiu prieš 70 metų. 
Indas vadovas pasakodamas apie seną Indijos istoriją, 
turinčią tūkstančius metų senumo, priminė, kad kraš
tas nebuvo vienalytis, daugybe tautų ir genčių kalbančių 
skirtingomis kalbomis ir ir valdomas atskirų 50 maha-
radžių. kurie tik žiūrėjo savo interesų, tad jie neturėjo 
kas juos jungtų, vienytų į vieną valstybę. Tuo atveju 
britai pasitarnavo su savo anglų kalba, kuri buvo tas 
vienijantis faktorius, kad Indija nesubyrejo j atskiras 
maharadžių valstybėles, bet priėmusi anglų kalbą 
valstybine,pajėgė sukurti ir išsaugoti Indijos valsty
bę. 

Miesto centre nesustojam, tik vadovas pra
važiuojant parodo čia prezidento rūmai, čia tokia minis
terija, čia kitokia. Važiuojam iki parko, kur stovi 

ministeriui pirmininkui 

Važiuojame Indijos t raukiniu 

Ryte tur ime keltis 4:30 vai. anksti, kad spėtume 
1 traukinį, kuriuo važiuosime i Akrą miestą, esanti 200 
km atstu. Stotyje atsirandam jau prieš 6 vai ryto, prieš 
tai įspėjant. kad laikytumės grupėje ir neleistumem 

vagių 
• Bus daugiau) 
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KITA KLAUSIMO PUSĖ 
(Pabaiga* 

Pamėgink šiuos geografinius 
t a škus stambesnio mastel io 
žemėlapyje sujungti tiesiomis 
linijomis. Gausis beveik taisykl
inga geometrinė figūra — tra
pecija. Tame mįslingame kon
tūre ir buvo Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštijos lopšys. O dabar 
šios visos vietovės y r a gudų 
teritorijoje, kurių lietuviškumą 
dabar primena jau t ik ta i iškrai
pyti lietuviški vietovardžiai. O 
vis tik tos žemės kada nors ta ip 
pat turėtų priklausyti Lietuvai, 
nes tai istoriniai-etnografiniai 
jos plotai. Tačiau ir tokia per-
spekcj. va būtų reali t ik ta i tada, 
kai pati Lietuvos Respublika 
taps stipri ir joje gyvenančių lie
tuvių skaičiumi. O kol kas 
nereikėtų pamirš t i l ie tuvių 
liaudies išminties: daug norėsi, 
mažai turėsi... 

A r reikalinga L ie tuvos 
Respub l ikos v a d o v u s 

mokyt i ? 

Šio straipsnio autorius mano, 
kad kol Lietuva nea tgaus fak
tinės nepriklausomybės ir kol 
joje nebus sutramdyti tos nepri
klausomybės vidiniai priešai, 
naujų t e r i to r i jų a t g a v i m o 
Lietuvai klausimą kelt i tarp
tautinėje plotmėje per ankst i . 
Tai gerai supranta ir Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji tary
ba ir vyriausybė, gindamos 
Lietuvą nuo Sovietų teritorinių 
pretenzi jų L i e t u v a i . Todėl 
išeivijos v e i k s n i a m s ga l 
n e r e i k ė t ų jų r a g i n t i a r b a 

" mokyti. Tas klausimas dabar 
gali būti liečiamas t iktai taip, 
ka ip j is gal i p a s i t a r n a u t i 
Lietuvai apsaugot i nuo jos 
d a b a r t i n ė s t e r i t o r i j o s sus
ka ldymo Sov ie tų n a u d a i . 
Šitame reikale gali pasitarnauti 
ir Mažosios Lietuvos lietuvių 
tarybos deklaracija, paskelbta 
1918 metų lapkričio 30 dieną 
Tilžėje, kuri pasauliui paskelbė 
Mažosios Lietuvos prisijungimą 
prie Lietuvos Respublikos. 

Labai gerai, kad išeivijoje 
veikiantis Mažosios Lietuvos re
zistencinis sąjūdis, lyg be palio
vos skambantis laisvės varpas, 
ir dabar pasauliui primena, kad 
Mažoji Lietuva visų lietuvių 
sąmonėje tebeegzistuoja. Tas 
sąjūdis nėra vienišas. Lietuvo
je taip pat gyvybinga mintis, 
kad Mažoji Lietuva arba Prūsų 
Lietuva kada nors turės pri
klausyti Lietuvai. 

Verta prisiminti , kad Mažo
sios Lietuvos rez i s tenc in io 
sąjūdžio suvažiavime. įvyku
siame 1983 metais Chicagoje. 
priimtoji rezoliucija baigiasi 
tokiais žodžiais: .,...Jie įparei
goja, ypač mus visus laisvajame 

pasaulyje tęst i senųjų prūsų ir 
lietuvių dvasinį palikimą — 
nenuils tamai kovoti ir skelbti 
pasauliui, kad tai yra mūsų 
tautos žemė ir kad ji tur i grįžti 
į bendrą naujai prisikeliančią 
Nepriklausomomos Lietuvos 
valstybę". 

Tie tvirto tikėjimo pranašingi 
žodžiai buvo parašyti tada, kai 
iki tikro, apčiuopiamo Lietuvos 
prisikėlimo turėjo praeiti dar 
penkeri metai 

Mažosios Lietuvos rezisten
cinis sąjūdis ir šių metų rugsėjo 
2 d. įvykusiame suvažiavime 
priėmė nutarimą pasiųsti Lie
tuvos Respublikos Aukščiausio
sios tarybos pirmininkui V. 
Landsbergiui raštą, kuriame 
prašo „laisvės rūpesčiuose ir 
darbuose" taip pat nepamiršti ir 
Mažosios Lietuvos. 

Lietuvos vyriausybė tikrai to 
k raš to nepamiršta. Ji deda 
dideles pastangas, kad Kristi
jono Donelaičio Tolminkiemiui, 
dabar — Oisyje Prudy, būtų 
s u g r a ž i n t a s i s tor in is jo 
pavadinimas. Jau senokai ten 
a t s t a t y t a bažnyčia ir joje 
perlaidoti Kristijono Donelaičio 
palaikai . Neseniai restauruoti 
Donelaičio pastatyti namai. J au 
anksčiau prie Vidūno namų 
Tilžėje pritvirtinta jo atminimui 
skir ta memorialinė lenta. Šių 
metų vasarą arti Karaliau
čiaus katedros įvyko ekumeni
nės pamaldos paminėti Jono 
Bretkūno Biblijos vertimo 400 
metų sukakčiai. Po aštuonių 
mėnesių vilkinimo toje Kalin
ingrado srityje buvo įregistruo
t a Lietuvių draugija. Jos įkū
r imu pasirūpino kelios Lietuvo 
je veikiančios draugijos, kurios 
pasišventusios Mažosios Lietu
vos reikalams. Lietuvos kultū
ros ir švietimo ministerijai 
pavyko susitarti su Kalinin
g rado s r i t ies valdžia, kad 
rusiškose mokyklose, kuriose 
mokosi lietuvių vaikai, j iems 
būtų įvestos ir lietuvių kalbos 
pamokos. Lietuvoje ties Tilže 
a t idaryta mokykla tiems Mažo
joje Lietuvoje gyvenanč ių 
lietuvių vaikams, kurie jau 
nebemoka lietuvių kalbos. Į 
didesnius lietuvių telkinius iš 
L i e t u v o s a tvyksta kun iga i 
laikyti šv. Mišių ir atlikti k i tus 
rel iginius patarnavimus. 

Iš aukščiau paminėtų ir dar 
daugiau nepaminėtų pavyzdžių 
matyt i , kad Lietuvos inter
vencija į Mažąją Lietuvą jau 
prasidėjusi. 0 dideli dalykai 
visada prasideda nuo mažų. 
Kaip toliau tas kultūrinis-švie-
tėjiškas procesas vystysis ir 
kokius jis ateityje duos rezul
t a t u s , dabar gal ima t ik t a i 
spėlioti. 

Vytautas Skuodis 

CLASStFIED GUIDE 

Šiaulių namuose simpoziumas apie žemės da : mą pr iva t iems savin inkams. Iš ka i rės : inž. V. 
Vingris — Šiaulių inž. s-gos pirm., inž. V. Joną:'.:.- — Vi ln iaus mero pavaduotojas, archi t . A. Nas-
vytis — Urbanistikos ir statybos min. , archit. A Kerelis — Pasl. Liet . inž. ir archit . pirm., kalba 
Liudas Šlenys. 

NEPAMIRŠTAMAS 
LEONARD BERNSTEIN 

Visi tie, kurie tik domisi 
muzika, girdėjo pianisto, kom
pozitoriaus ir dirigento Leonard 
Bernsteino vardą. Tai Amerikos 
muzikas, kuris su savo kompozi
cijomis ir unikaliu dirigavimo 
stiliumi elektrizavo koncertą ir 
muzikių lankytojus. 

Leonard Bernstein, turėda
mas 72 metus, pareikšė, kad 
dėl silpnėjančios sveikatos 
jis nužengia nuo dirigento 
podiumo ir daugiau nebediri-
guos. Pasku t in į kar tą j i s 
dirigavo rugpjūčio 19 d. 
Tanglewood Music Center , 
Lenox, Mass. Spalio 14 d. jis ir 
mirė. 

L. Bernstein kaip dirigento 
žvaigždė sužibėjo staiga ir ne
tikėtai 1943 m. lapkričio 14 d. 
Tą dieną paskutinę minutę 
prieš New Yorko filharmonijos 
orkestro koncertą, kuris turėjo 
būti transliuojamas radijo ban
gomis visai Amerikai, susirgus 
orkestro dirigentui Bruno Wal-
ter, koncertą dirigavo jo asis
tentas Leonard Bernstein. Pasi
sekimas buvo toks didelis, kad 
apie jo dirigavimą pirmajame 
puslapyje šalia vykstančio ant
rojo karo žinių rašė „New York 
Times". Jo dirigavimas pasi
žymėjo įvairia ir spalvinga 
choreografine išraiška. Vie
niems tai labai patiko ir jie 
džiaugėsi, o kitus erzino, jo 
dirigavimą vadindami per daug 
akrobatišku. Jo paties filosofija 
apie dirigavimą buvo: .,Tu ne 
tik su rankomis, bet ir visu 
kūnu ir veidu turi parodyti 
kiekvieno muzikos sakinio 
reikšmę". 

L. Bernstein nebijojo ir kont
roversijos. Jis yra dirigavęs 
koncertą ,,Black Pan the r s " 

P. PALYS 

judėjimo paramai. 1989 m. pra
dėjus griūti Berlyno sienai, 
diriguodamas Beethoveno 9-ją 
simfoniją, jos choralinėje da
lyje žodį „Freude" — džiaugs
mas pakeitė į. Freiheit" laisvė. 

11 metų išbuvo N.Y. Philhar-
monic orkestro muzikos direk
toriumi ir diriįjtrntu. Prieš tai 14 
metų buvo to paties orkestro 
dirigento asistentas. Anksčiau 
to orkestro dirigentais būdavo 
tik užsieniečiai, jis pirmutinis 
Amerikoje gin.es minėto orkes
tro dirigentas, su kuriuo apva
žinėjo Pietų Ameriką, Aziją ir 
Europą. Daug kartų š is orkes
tras, L. Bernsteinui diriguojant 
buvo matoma;- ir girdimas tele
vizijos ekranuose ir radijo ban
gomis. Ypač daug jaunų žiūrovų 
susilaukė vedama TV programa 
„Young People's Concerts". 

L. Bernstein muziką studijavo 
Harvard universitete ir Curtis 
institute Philadelphijoje. Kai 
studijavo Harvard universitete, 
susitiko garsų dirigentą Dimitri 
Mitropoulos. kuris j a m patarė 
studijuoti dirigavimą. Kompozi
toriaus Aaron Copland paska
t in tas studijavo ir kompoziciją. 

Paraše t r i s simfonijas, iš 
kurių daugiausiai yra žinoma 
bibline tema parašyta simfonija 
„Jeramiah". Šią simfoniją man 
asmeniškai teko girdėti Nevv 
Yorke. Lincoln Center, ir ji 
man paliko labai gilų įspūdį. 
Dirigavo pats kompozitorius, o 
žodinę dalj atliko jo duktė, ar
tistė Nina Bernstein. 

Sukūrė muzika baletui „Fan-
cy Free". Pagal tą pačią muziką 
buvo paruoštas miuziklas „On 
the To%vn". kuris su dideliu 
pas isekimu buvo s ta tomas 
Broadvcay teatre. Sekė muzika 
kamerinei operai ,,Trouble in 
Tahiti" ir miuziklams „Won-
derful Tovvn". ..Candide" ir 
n e p a m i r š t a m a ,,West Side 
Story" (Jie visi buvo statomi 
Broadvvay teatruose, o pastarąjį 
buvo galima matyti ir kino teat
ruose) ir daug kitų kompozicijų, 
bei muziką kinams („On the 
Waterfront"). 

Sulaukęs 70 gimtadienio Leo
nard Bernstein pasakė: ,.Aš 
nieko daugiau iš gyvenimo 
nenoriu, išskyrus daugiau laiko, 
nes dar daug muzikos turiu pa
rašyti*'. Deja to laiko jau jam 
nebeliko. 

Pradedant 1988 m. liepos 2 d., kas šeštadieni 
8:40 Iki 10 v.v. 

par WPNA (buv WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui' 

lietuvių be! angių kalbomis 
Muzika sveikata - moterų pasaulis sportas - literatūra • kinas - satyra 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco, CA 94121 

Telefonai; 
415-752-6546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

V I S I E M S A M E R I K O S L I E T U V I A M S ! 

Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta maisto Pripildykit jų tuščius šaldytuvus dabar! Nėra 
muito' Prekės pristatomos j namus vertui1 Pristatymas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSR respublikose: 

Labanaktis, vaikučiai 
°asakų pasaulis mažamečiams lietuviukams 

8:30 v.v. Iki 8:40 v.v. 

A l l l ance Communica t ions , Inc . 
408 South O a k Park Avenue. Oak Park . l t 6 0 3 0 2 

tel . m. 848-8980 

HEAL ESTATE R E A L E S T A T E 

Parduodam* greičiau 
už didesnę kainą! 

įkainojimas veltui! 
PerKame ••' parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę ta'nautojai 
MLS kompiuteris 
Perkarre-parduoaame •' mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietine ;staiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski. Chicago. IL 60629 
(312)767-66«5 

i ifituviams žinomas ir patikimas vardas 

H MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir pne~vesčiuose Sąž • 
nmga patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BEL^ BACE PEA_70PS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S <E22:E 

778-2233 

RE/MAX GRBIT 
REALTORS PARDUODA 

• 1 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, p'ašome 
paminėti, kad esate arbajxxite būti 
Rimo Stankaus klijentais Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai . 

LB M S 
O N E S T O P REAL 

E S T A T E , INC . 
Norintieji pirtcti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis j BUDRAITI-
312-778-3971 arba 312 767-O000 

LB MIS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

V i k t o r a s Šimaitis.Realtor 
Nluosav t-ių pardavimas Income Tax 

>53 S. Kedzle Ava. 
Tai. 436-7878 

PAGALIAU! Eravjs namas 2 akrų sklypas 
Lemonte' 6 rmeg kame. graži apylinke, 
daug medžių Netohese yra dar 2 akrai už 
S89.900 Žavūs vaizdai iš kiekvieno šio 
lango $179,900 

Ant kalvos, gražioj apylinkėj. Lemonte 
..Split-leve1' namas su rusiu, sklypas virš 
akro, židinys šeimos Kame 26x26 
apšildomas garažas $214,900 

OLSICK & CO., REALTORS' 
1180 State Street 
Lemont. Illinois 60439 Qn-tfu<y 
(708)257-7100 

Gntuifc KMIEC1K REALTORS 

a 7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. )i 
profesionaliai , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

r2l 
M I S C E L L A N E O U S 

POR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
antrame aukšte. Brighton Pk apyl. 
vienam arba dviem suaugusiems 
be gyvuliukų. Tel. 312-247-3838. 

Išnuomojamas didelis butas su 
maistu Pasaulio liet. centre. 
Lemonte. Kreiptis | Daną arba 
Romą tel. 708-257-8787. 

Marquatte Parke išnuomojamas S 
kambarių butas. Saulėtas, šviesus, 
švarus, du miegamieji Reikalui esant 
ir garažas. Galima tuojau užimti Tai . 
312-434-2655. 

FOR SALE 

Parduodamas šviežias, grynas 
bičių medus. Skambinti 2 vai. 
p.p. 708-323-5326. Bitininkas 
Karys Laukaitis. 

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

Tel . 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir paruošiu žiemai visų 
rūšių šildymo sistemas: vandens ir 
kambarių. 

A. Banys 
Tel . 1 -708-447-8806 

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

Turiu C '̂C.^gos miesto leidimą. Dirpu ir 
užmiesty D'rbj greitai, garantuotai ir sąži-
rangat 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS - . m 

GLASS CUNICAL LA B 
2434 W 71 St.. CMcago, IL 

Dr. Baja] Btdg. 
We do all lao tests mciuding: glucose. 
cnolesteroi & pregnancy Accept: 
Medicare. Mecicaid & other insurance. 

Call: 312 434-5849 or 
708-798-2211 

Kalbame lietuviškai 

«S> „o 
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MAISTO SIUHT1NYS 41 
.'Importuoti produktai) 
S152 su pristatymu 

Importuotas kumpis 1 sv 
Imponuota des'a 2 2 sv 

Žtntmtmfom kainom JAV-
tš vimi JAV mfmtti * M ktlu krmšty 

Mincemeet" 0 75 sv 
Dešreles (..Frankturters") 1 sv 
Daniškas sūns 0.88 sv 
Troškinta jautiena 1.1 sv 
Mėsa baltame padaže 1.1 sv 
Malta pupelių kava 1.1 sv 
Tirpatanti kava 0 44 sv 
Kondensuotas pienas 0 75 sv 
Importuota arbata 1.1 sv 
Kakava 1.1 sv 
Sausi prieskoniai 1 box 
importuotas šokoladas 1 box 
šokoladiniai pyragėliai i 1 sv 
Gnkiai arba soegeti 2 2 sv 

eMfonMaV^je 

Muag parduotuve siunota visokių rufcų radi|ua ir elektroninius prie
taisus i Sov Sąjunga, su apmokėtu arba neapmoksiu muitu 

TAIP PAT OAUMA SIŲSTI: 

* Prancūziški vaistai 
* šeimos vaistinėle (kit) 
* Vaistai vaikams (kit) 
* Maistas vaikams ( kit) 
* Automobiliai (LADA) nuo $5.600 
* Šaldytuvai nuo 1500 
* Health Spa pasiteiraukite 
* Kondominiumai Pasiteiraukite 
* Indų plovimo mašinos nuo $500 
* Skalbimo masinos nuo$550 
* Mini-traktonai nuo $2.000 
* {vainos prekes Pasiteiraukite 

KOMPIUTERIAI 
Su rusišku raidynu 

Vsiendoe: pirm.-trectf. 11-S, 

ketvirta.-*e*td. 11-7 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regula-iy' 

Paid anrj 
Compounded 

Ouarterly 

see us for 
Ufllflfc f i n a n c i n 9-

AT OUR L0W RATES 
A I T M R I ^ V M I M 

TO d t V O U " I N C O M I 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 
Peter Kazanauskas. Prs. Tel.: 847-7747 

Hours: Mon. Tue Fri. 9-4 Thur 9-8 Sat. 9-1 
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

JUOZO URBŠIO 
Atsiminimai 

redaguoti Pilypo Naručio, išleisti Tautos fondo su autoriaus 
nuotrauka, kai jis buvo nepriklausomos Lietuvos užsienio 
reikalų ministens ir dabartinio. gr[žus>o iš ilgų metų kalinimo 
Sibire. Tai atsiminimai iš jo veiklos užsienio reikalų ministeri-
)0)e. santykių su nacių Vokietija ir Maskvos komunistine 
vyriausybe, kuri ultimatumu po ultimatumo okupavo Lietuvą 
ir visas Pabaltijo valstybes Knyga gražiai išleista. 164 psl. 
Kama su persiuntimu 9 do!. Illinois gyventojai dar prideda 
64 centus valstijos mokesčio Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 63rd St. 

Chicago. IL 60629 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

Šioje 187 psl. Knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnj. praleista lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus Kalėjimuose Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos SKaitytoią Įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ;r suktas šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje Kama su persiun
timu 9 50 dol Illinois gyventojai dar ondeda 64 centus valsti
jos mokesčio 

Užsakymus Siųsti Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago. IL 60629. 

http://gin.es


Hartfordo šventės plakatą neša Stanley Labieniec iš New Britain, sesutės 
Kristina ir Joanna Zdanytės iš North Haven su arkivyskupu John F. VVealon 
ir ukrainiečių vysk Basil H. Losten po iškilmingų šv. Mišių, Lietuvos in
tencija atlaikytų spalio 14 d. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Hartford, CT 
UKRAINIEČIŲ VYSKUPAS 

GRAŽIAI ATSILIEPIA 
APIE LIETUVA 

Connecticuto lietuvių rengta 
iškilminga maldos diena Lie
tuvos intencija spalio 14 dieną 
sėkmingai praėjo. 

Nors visą savaitę buvo pra
našauta tą sekmadienį ateinan
ti audra, bet laimingu sutapimu 
ji pro mus praėjo šeštadienio 
vakare, o sekmadienį turėjome 
šventei palankų saulėtą orą. 
Gal todėl šventes dalyvių buvo 
nelauktai gausu. Atsilankė ar
ti tūkstančio žmonių. Čia mūsų 
gretas žymiai papildė ukrainie
čiai, latviai, estai, lenkai. 

Kiek pavėluotai, jau po trečios 
valandos, chorui giedant „Pul
kim ant kelių", per didžiąsias 
Hartfordo katedros duris pa
s i rodė iški lminga šven tė s 
eisena. Priekyje nešamą kryžių 
ir su šventės šūkiu „Tikėjimas 
— laisvė — teisingumas Lietuvo
je ir Rytų Europoj" nešamą 
didžiulį plakatą sekė mūsų 
tautinės ir organizacijų vėlia
vos, o taip pat ir kitų tautybių 
atstovai su savo vėliavomis. 
Eiseną gerokai papildė unifor
muot i skautai , ramovėnai , 
tautiniais rūbais apsirengusios 
moterys ir jaunimas — tai 
tautinių šokių grupių atstovai 
ir lituanistinės mokyklos moki
niai irgi pasipuošę spalvingais 
tautiniais rūbais. Po jų sekė 
dvasiškiai, daugiausia lietuviai, 
kel i ukrainiečiai ir lenkai 
kunigai, iš viso apie dvidešimt, 
ir du vyskupai. 

Šv. Mišias atnašavo mums 
palankus vietos arkivyskupas 
John F. Wealon drauge su visais 
kunigais. Mišių metu galingai 
lietuviškai ir angliškai giedojo 
specialiai šiai šventei pareng 
tas sudėtinis Connecticuto lie
tuvių choras, vadovaujant muzi
kei Geraldine Ganzer iš New 
Britain. Mišių skaitymus atliko 
seselė Helen White iš Hartford, 
3uann Kosa iš Waterbury ir se
selė Stase Normanta i tė iš 
Putnamo. 

Prasmingą šventei pritaikytą 
pamokslą pasakė ukrainiečių 
katalikų vyksupas Basil H. 
Losten iš Stamford, CT. Jis buvo 
Amerikos vyskupų delegacijos, 
vadovaujamos kard. J.L. Ber
nardino, šią vasarą tyrusios 
Rytų Europos katalikų bažny
čios padėt}, dalyvis . Savo 
pamoksle jis šiltais žodžiais 
prisiminė Lietuvą. Ukrainos ir 
Lietuvos gerus santykius pra 
eityje, jautriai palietė dabartinę 
padėtį, dėkojo lietuviams už 
drąsą ir pasiryžimą, kuris at
sispindi ne tik Rytų Europoj, bet 
ir visame pasaulyje. 

Nėra per brangaus akmens 
paminklui broliams ir sesėms 
lietuviams, kurie buvo nukan 
kinti už savo tikėjimą, sakė 
vyskupas, ir savo kraštą per 
paskutinius 50 metų, bet dar 
geriau, vietoj akmens paminklų 
mes turime jų brangius vardus 
neftioti savo širdyse ir nuolat su 

pagarba ir meile juos prisimin 
ti savo maldose.... Dabartinių is
torinių įvykių Rytų Europoj rai
doje, iš tikrųjų viso pasaulio 
įvykių momente, ukrainiečiai 
vėl turi pagrindo būti lietu
viams dėkingi. Šiais metais 
vasario 24 dieną d rą sūs 
Lietuvos žmonės išs i r inko 
demokratinį parlamentą. Kovo 
11 dieną tas parlamentas pa
skelbė Lietuvos nepriklau
somybę, kas ir pradėjo žlugdyti 
Sovietų Sąjungą, tą žinomą 
tautų kalėjimą, mūsų bendrą 
vergiją... 

Herojiški Lietuvos katalikų 
pavyzdžiai drąsino ir Ukrainos 
Katalikų Bažnyčią neprarasti 
vilties, nes nukryžiuotas Kris
tus prisikėlė ir veda mus iš mir 
ties į naują gyvenimą... 

Geriausias šių laikų kankinių 
parodymas ir komunistinio 
jungo pasauliui liudymas yra 
drąsi ir stebuklinga Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronika. 
Nežiūrint visokių persekiotojo 
pastangų ją nutildyti, Kronika 
įrodo nenugalimą religinį ir 
tautinį Lietuvos žmonių įsiti
kinimą. Ši kronika dažnai at
skleisdavo teisingas žinias ir iš 
Ukrainos katalikų Bažnyčios 
gyvenimo. Už šį brolišką pasi-
tarnavimą Ukrainos katalikai 
liks amžinai lietuviams dėkin
gi... 

Antrasis Vatikano susirinki
mas nusako, kad valdžios forma 
ir vadų pasirinkimas priklauso 
nuo visų piliečių laisvos valios. 
Lietuviai ir kitos rytų Europos 
tautos dabar deda visas galimas 
pastangas šį principą įgyvendin
ti, o tai įpareigoja mus ir visus 
geros valios žmones remti šį 
legalų ir teisėtą siekimą ir kad 
greitu laiku laisvojo pasaulio 
valstybės diplomatiniai pripa
žintų Lietuvos Nepriklausomy
bę... 

Lietuva ir jos žmonės yra tas 
židinys, tas žaibas, matomas 
visame pasaulyje, apšviečiantis 
mūsų protą ir sąžinę šiame isto
riniame laisvės ir nepriklauso
mybės siekime... 

Ukraina yra pilnateisis Jung 
tinių Tautų narys, o Lietuva dar 

ne. Kadangi Ukrainos valdžia, 
sekdama Lietuvos pavyzdžiu šią 
vasarą, liepos 16 dieną paskelbė 
savo suve ren i t e t ą , t a i a š 
kreipiuosi į Ukrainos valdžią, 
kad ši per savo ambasadorių 
Jungtinėse Tautose pareika
lautų, kad ir Lietuva būtų 
priimta pilnateise Jungt inių 
Tautų nare. Tai yra teisinga, 
nes Lietuva yra pirmasis laisvės 
ir nepriklausomybės bandymas, 
d u o d a n t i s v i l t i e s v i soms 
pavergtoms tautoms.... 

Lietuvos ir Ukrainos drąsa, 
pasiryžimas ir tikėjimas, o ta ip 
pat ir mūsų krikčioniškas noras 
atleisti ir apkabinti tuos, kurie 
persekiojo, kankino ir pavergė 
mus, stebina šiandien pasaulį... 

Neveltui Lietuva yra vadina
ma „Kryžių šalis". Lietuvos ka
talikai išreiškia stiprią meilę 
kryžiui ir Kristaus kančiai, taip 
,,Rūpintojėlis" yra jų tautinis 
simbolis. Aš laukiu kada vėl ga
lėsiu aplankyti Lietuvą drau
ge su daugeliu sesių ir brolių 
uk ra in i eč ių ir p a s t a t y t i 
skirtingą ukrainiečių kryžių ten 
kryžių kalne. 

Savo gana ilgą pamokslą vys
kupas baigė šiais žodžiais: 
„Šiandien mes jungiamės mal
doje į palaimintąją Motiną 
Mariją, dėkodami jai už pagalbą 
baisiuose dešimtmečiuose, pra
šydami jos užtarymo Lietuvai ir 
visoms pavergtoms tautoms 
šiame krit iškame apsispren
dimo laikotarpyje, o taip pat. 
kad visuomet liktume ištikimi 
savo katalikų tikėjimui ir Baž 
nyčiai". 

Po tikėjimo išpažinimo ir ti
kinčiųjų maldos, kurią angliš
kai ir lietuviškai pakaitomis 
skaitė Regina Stankaitytė ir 
Alf. Stankaitis, aukas prie al
toriaus atnešė Mary Daigle iš 
New Britain, Isabelle ir Frank 
Peterson iš New Haven, Virgi
nija ir Alex Kosa iš Waterbury. 

Komuni jos m e t u gražiai 
skambėjo choro giedamas 
„Jėzau pas mane ateiki". Po 
komunijos Ju l i j a ir Lelija 
Gelažytės, Čiurlionio ansamblio 
Clevelande kanklininkės, dabar 
studijuojančios Connecticut 
valstijoj, pasipuošusios tauti
niais rūbais, prie altoriaus 
įspūdingai kanklėmis atliko 
„Šiluvos Mariją". Žmonės giliai 
susikaupę klausėsi žavios melo
dijos. 

Mišios buvo baigtos, giedant 
„Marija, Marija" posmą po 
posmo tai lietuviškai t a i ang
liškai. 

Po Mišių visi dalyviai buvo 
pakv ie s t i į l i e tuv ių Švč. 
Trejybės parapijos salę pabend 
rauti prie ka /os ir pyragaičių. 
Dauguma atsilankė ir prie tur
tingai grupės šios parapijos 
moterų paruoštų stalų, kita
taučiai ir l ie tuviai besida
lindami gražiais šventės įspū
džiais maloniai praleido laiką. 

Šią šventę rengė Amerikos 
Lietuvių Romos katalikų kunigų 
vienybės Connecticuto skyriaus 
valdyba, talkininkaujant para
pijų atstovams. 

Visiems rengėjams priklauso 
didelė ir nuoširdi padėka. 

A.P.S. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
J u n o Beach, Fla. 

VĖLINĖS 

LB apylinkės valdyba š.m. 
lapkričio 2 d. Juno Beach 
l ie tuvių kapinėse surengė 
Vėlines. Kun. Vytautas Piktur
na atnašavo šv. Mišias už 
mirusių lietuvių sielas ir pasakė 
š ia i šventei skirtą giliai 
prasmingą pamokslą. Mišių 
skaitymus atliko Vincas Šalčiu 
nas. Visi pagiedojo Marija. 
Marija ir Lietuvos himną. 
Šventei vadovavo ir mirusių 
lietuvių kapus papuošė gražiom 
gėlytėm Lietuvių kapų sekcijos 
pirm. Jonas Jakubauskas. 

Pamaldoms pasibaigus-,Jaku 
bauskas pareiškė, kad jis pasi 
traukia iš Lietuvių kapinių 
valdybos pirmininko parei 
gų, kuriose yra išbuvęs 16 
metų. Jo rūpesčiu čia jau palai 
dotas 31 lietuvis. Tų laidotu 
vių rūpesčių turėjęs begales. 
Daug tų darbų atlikusi jo žmo 
na Alba ir talkininkės Veronika 
Aušrotienė ir Roma Mildažierv 
Joms nuoširdžiai padėkojo. 
Kunigui Pikturnai nuoširdžiai 
prašant Jakubauską pasilikti 
tose pareigose ir visiems plojant, 
Jakubauskas nutilo, atseit, 
sutiko pasilikti tose pareigose. 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

GEGUŽINĖ 

Š.m. lapkričio 3 <i. LB apy
l inkės valdybos surengta 
gegužinė laikoma puikiai 
pavykusi. Esant labai gražiam 
orui, dalyvavo daug vietinių ir 
iš toliau atvykusių lietuvių, 
ypač gausus būrys buvo atvykęs 
iš Pompano Beach. Valdybos 
pirm. Algis Augūnas visus pa
sveikino, padėkojo už atsilan
kymą ir pristatė pas Povilą 
Mikšį iš Lietuvos į svečius at
vykusias giminaites Janiną 
Mikšiene ir jos dukrą Meilutę 
Greičiuvienę. 

Gegužinės programa visiems 
jau žinoma — pietūs, loterija ir 
baras. Gegužinės tikslas — 
sutelkti lėšų valdybos veiklai. 
Pietų valgiai buvo įvairūs ir la-

ST. MARY & EVERGREEN 
MONUMENT COMPANY 

9100 SOUTH KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK. ILLINOIS 60642 

708 422-7146 O R 312 233-3015 
(CORNER OF 91ST & KEDZIE) 

JAU 80 METŲ PREKIAUJAME „ROCK OF AGES 

* PaminKlai 
* Antkapiai 
* Mauzoliejai 
" Bronz'nės atminimo lentos 
* Dvigubos atminimo lentos 
* Antkapig (rašai 
" Laikini antkapiai 
* Valymas 
* Antkapiai ir paminklai 

pagal užsakymą 
Paminklų apžiūrėjimo kambarys ^kš¥*W * ' •*••** 

AUKŠTOS KOKYBES ANTKAPIAI PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
Plrmad—ptnkt. 9:00 v.r. — 4:30 v. p.p. 

S* i td . — 10:00 v.r. — 4:00 v. p.p. 
S«kmid — 11:30 v.r. — 3:30 v. p.p. 

* APTARNAUJAME VISŲ RELIGIJŲ KAPINES 
Vtomntai* paminklų pr«kyba pl«tln»|« miesto (Šalyj* 

bai skanūs. Juos pagamino ir 
vaišino šios moterys: pirm. 
Albina Pilipavičienė, valdybos 
sekretorė. Dalia Augūnienė. 
Pau l ina B a n i e n ė , B i ru t e 
Čiurienė, Roma Mildažienė, 
Gražina Petrulienė. Apolonija 
Staškuvienė, Danutė Valod 
kienė ir joms ta lk ininkavo 
Aldona Biliūnienė ir Irena 
Manomaitienė. 

Loteriją gražiai, tvarkingai 
pravedė pirm. Augūnas, Alice 
Solienė ir Halina Žitkienė. 

Baro vadovas Alfonsas Pilipa 
vičius džiugino dalyvius gai
vinančiais gėrimais. 

Gegužinė davė valdybai 680 
dolerių pelno. 

Pirm. Augūnas nuoširdžiai 
padėkojo visiems gegužinės dar 
bininkams ir darbininkėms, vi 
šiems loterijos fantų aukotojani< 
ir visiems dalyviams už atsilan
kymą 

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 

Lapkričio 4 d. St. Paul of the 
Cross bažnyčioje įvyko po 
ilgesnės pertraukos pirmos lie 
tuviškos pamaldos. Kun. Vytau 
tas Pikturna atnašavo šv. Mi 
šias ir pasakė pamokslą, pilną 
gražių susikaupimo minčių apie 
Dievo Karalystę. Šv. Mišios 
buvo atnašautos už Mikšių ir 
Veličkų mirusių šeimos narių 
sielas. Jos buvo užprašytos iš 
Lietuvos atvykusių Janinos 
Veličkaitės Mikšienės ir jos 
dukros Meilutės Greičiuvienės. 
Mišių skaitymus atliko Povilas 
Mikšys. 

Kun. Pikturna pamaldų metu 
priminė, kad lapkritis yra Balfo 
aukų rinkimo mėnuo Maloniai 
prašė visus bū t i dosnia is . 
Gautos aukos bus Dovana 
Lietuvai per Balfą. 

TRUMPAI 

LB apylinkės valdybos rengia 
muose pietuose, kurie įvyks š.m. 
lapkričio 13 d. 1 vai. Picadilio 
restorane. Balfo direktorius dr 
Pranas Budininkas. grįžęs iš 
Balfo direktorių suvažiavimo, 
padarys pranešimą apie Balfo 
veiklą. 

DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. lapkričio mėn. 16 d. 5 

Dak ta ru i Henr ikui Soliui pasveikti šiuo metu jau grižu 
Jupiterio ligoninėje padarvta šiam \ savo namus ir esančiam 
gerklės operacija. Nuoširdžiai žmonos AUcės priežiūroje, 
linkime mielam Henrikui greit P- Mikšys 

Pasauli' krikščionių demokratų partijos lyderiu suvažiavime liepos mėn. 
Budap* - K kairės j dešine: A. Venskus — Lietuvių Krikščioniu demokra
tų sąjuri < vicepirmininkas tarptautiniams ryšiams. K M. Bondevik Nor 
vegijos •:' '.enio reikalų ministeris ir to krašto Krikščionių demokratų par 
tijos psr. įinkas, E. Klumbys Lietuvos KDP pirmininkas 

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU! 
Pasinaudokite patarnavimu mūsų išplėstu ir įvairiapu

sis1' i ekonominiu bendradarbiavimu su LIFTUVA 

VAISTAI. Galime pasėsti visus moderniškiausius vais
tu gaminamus VAKARŲ FUROPOJE 

Medžiagos. Siunčiane angliškas ir kitokias medžiagas, 
/us rūbus, sportinius kostiumus, sportinius batus, ete . 
'onines prekes. 

Siunčiame iš Anglijos arba nupertame Sovietu Sąjungos 
Ą kraštų gamybos automobilius: Lada nuo $7200. Sa 

nuo $9000 

° A U K I M A I pervedami Į Lietuvą arba kitus kraštus kli-
pageidaujama valiuta. 

^isos finansinės ir banko operacijos atsekamos aukš 
>iu kursu Specialus rublio kursas 
p r i imamos įvairių terminų mvestacijos 

B A L T I C S T O R E S & CO. . (Z . J u r a s ) 
11 L o n d o n Lane . B r o m l e y 
K e n t , B R 1 4 H B , E n g l a n d . 

Tel. 0 8 1 4 6 0 2 5 9 2 
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Amžinoji Šviesa tešviečia mūsų draugijos narei 

A.tA. 
J A D V Y G A I JURĖNIENEI 

Velionės dukrą DANUTE »' visus velionės liūdinčius 
guodžiame. _. . . . , 

Lietuvos Dukterų draugija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CH1CAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

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 

k a d a t ida ro n a u j u s la idotuvių n a m u s 

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

Kiti S. C. Lack la idotuvių n a m a i : 
11028 Snuthvvest Hvvv. * Palos Hi l ls 
9236 S. Robe r t s Rd. * H icko ry Hi l l s 

2424 W . 69 St. * C h i c a g o 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette luneral U o t e 
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DRAUGAS, penktadienis , 1990 m. lapkričio mėn. 16 d. 

x Švč . M. Mar i jos Gimimo 
parapijos mokyklos Motinų klu
bo susirinkmas bus pirmadienį, 
lapkričio 19 d., 7.30 vai. vak. 
mokyklos salėje. Visos mokinių 
motinos kviečiamos dalyvauti. 

x „ Vytis" l a p k r i č i o laidoje 
r a š o , kad naujas filmas „Once 
A r o u n d " bus rodomas nuo 
gruodžio 21 d. Nors yra apie 
Amerikos italus, bet turės ir 
lietuviškų maldų bei papročių. 
Kun. V. Walkovich-Volkavičius 
iš Norvvood, Mass., vaidins savo 
filme. Taip pat bus aktoriai 
Richard Dreyfuss ir Holly Hun-
te r bei kt. Filmas daromas nuo 
vasario iki balandžio Bostone ir 
North Carolina. Kun. V. Volka-
vičiųs yra lietuvių ir religinių 
temų konsultantas tam filmui. 

x P r i s i m e n a n t didelį Lie
t u v o s Vyčių veikėją a.a. Joną 
Paukštį 24 kuopa turės pamal
dos lapkričio 18 d., sekmadienį, 
11 vai. Marijonų koplyčioje. Po 
to bus kavute ir vaišės visiems 
kuopos nariams ir svečiams. 
Reikia tik susisiekti su Aušra 
Padalino tel. 767-2400. 

x V i d m a n t a s Rapšys , Dow 
ners Grove, 111., „Draugo" gar
bės prenumeratorius daugelį 
metų, nuoširdus lietuviškos 
spaudos r ėmė ja s , p ra t ę sė 
prenumeratą su 100 dol. auka, 
kad dienraštis gyvuotų ir mus 
visus jungtų į vieną lietuvišką 
šeimą. Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x D o n a t a s Skučas , Fairfax, 
Va., už „Draugo" gerą informa
ciją atsiuntė 50 dol. auką. Labai 
dėkojame už savos spaudos 
rėmimą. 

x D a n a i r J u o z a s Kapa-
č i n s k a i , R ivers ide , 111.. 
„Racine" kepyklos ir delikatesų 
savininkai. 6216 S. Archer A ve., 
y r a , , D r a u g o " nuoš i rdūs 
rėmėjai, garbės prenumera
toriai, pratęsdami prenumeratą, 
pridėjo 50 dol. auką. Labai dėko
jame. 

x „ S p a u d o s mėnes io pro
ga St. Petersburg Lietuvių 
B e n d r u o m e n ė s apy l inkės 
valdyba nutarė paremti Jūsų 
vedamąjį 25 dol. auka. Su gilia 
pagarba ir geriausiais linkė
jimais Jūsų darbuose". Pasi
rašė ižd. Vyt. Grušas. Labai 
dėkojame už dėmesį lietuviškai 
spaudai. 

x Lie tuvių Fondu i , 5-tam 
m i l i j o n u i u ž b a i g t i , 6-tam 
auginti, aukojo: $2.000 Ignas ir 
Genovaite Lapšiai. $2,000 XY, 
$1.600 Algimantas Cibavičius. 
po $1.000 dr. Ferd ir Vanda 
Kaunai . dr. Tomas ir Rita 
Kisieliai. Jus t inas ir Elena 
Liaukai . Birutė Lukošienė, 
Petras ir Anelė Povilaičiai, dr. 
Antanas Razma, Standard Fe-
deral Bank, dr. Petras Žemaitis, 
po $500 dr. Kazys ir Marija 
Ambrozaičiai, drs. Vytenis ir 
Loreta G r y b a u s k a i , Pe t r a s 
Juška. Leonas ir Petronėlė Kra-
jauskai. $400 Pranas ir Stasė 
Staneliai. Lietuvių Fondas vi
siems nuoširdžiai dėkoja ir pra
šo ateityje taip pat dosniai 
remti. 

<sk> 

x Akcijų, b o n ų be i kitų ver
tybių p i r k i m e ir p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai patars ir pa 
tarnaus, duodami komiso nuo
laida. A l b i n a s Kurkul is . te l . 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris A n d r i u s Kurku l i s . 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod 
man & Rensha*. Inc. Chicago 
je Iš kitur, skambinkite veltui 
tel. 1-800423-2294. 

(sk^ 

x Balt i jos r e s t o r a n e g e r a s 
l i e tuv iškas m a i s t a s ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi s^les įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9v.v Uždą 
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
be r t s Rd.. tel . 708-458-1400. 

(sk) 

x Lietuvos Vyčių 36 k u o p a 
išsirinko naują valdybą, kurion 
į e ina p i r m i n i n k ė E v e l y n a 
Oželiene, pirm. vicepirm. Ray 
VVertelka, a n t r a v i cep i rm. 
Mary Kličius. trečia vicepirm. 
Sab ina Henson, ižd. J o e 
M a r t i k o n i s . sekr . F r a n c e s 
U r n a ž u s . finan. sekr . V a i 
Valiūnas, korp. sekr. Sophia 
Žukas, tvarkdariai Vytau tas 
Dijonas, Frank Grigal iūnas , 
Mark Kinčius, patikėtiniai — 
Irene Norushis, Vince Semaška 
ir Anthony Stakėnas. Dvasios 
vadas, kaip ir anksčiau, bus kun. 
F. Kireiiis. 

x Tr i sdeš imt še š tos Lie tu
vos Vyčių kuopos Brighton 
Parke bendras susir inkimas ir 
naujos valdybos pr is ta tymas 
bus pirmadienį, lapkričio 19 d. 
Prieš tai 7 vai bus Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje pamaldos už 
visus šios kuopos mi rus ius 
narius. 

x S u s i t i k i t e d r a u g a i i r 
d r a u g ė s -JAV Jaun imo są
jungos Chicagos skyriaus ruo
šiamuose šokiuose lapkričio 22 
d., ketvirtadienį, 8 vai. vak. 
Jaunimo centre. 

x „ D o v a n a L ie tuva i " JAV 
LB iždas finansuoja transporto 
išlaidas LB New Yorko apy
gardos j Lietuvą siunčiamam 
konteineriui su knygomis ir 
Kalėdų dovanomis. Konteinerį 
organizuoja New Yorko apy
gardos pirmininkas Vytautas 
Alksninis. 

x Dr. J o n a s V. P r u n s k i s , 
Barrington Hills, 111.. pakeis
damas „Draugo" siuntinėjimo 
adresą, parėmė dienraštį 50 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū. 

x Kun . P. Kair iūnas , Calga 
ry, AB Kanada, kun. J. Pakai 
niškis. Litttle Neck, N.Y., dr. 
Antanas Valiuškis, Barrington. 
RI. L. Dūda. Toronto. Kanada . 
. .Draugo" rėmėja i , g a r b ė s 
p r e n u m e r a t o r i a i p r a t ę s ė 
p r e n u m e r a t ą v i e n e r i e m s 
metams su visa šimtine. Labai 
dėkojame už rėmimą savos 
spaudos. 

x Dėmesio! Chicagos Šaulių 
rinktinė rengia gegužinę, kuri 
įvyks š m. l apkr i č io 18 d. 
Saulių namuose. Pradžia 12 vai. 
Geras maistas, gera muzika, 
t u r t i n g a s l a i m e s š u l i n y s . 
Laukiame! 

(sk' 

x S u k a k t u v i n e L. B a l s o 
vakar ienė įvyks lapkričio 24 d., 
šeštadieni. 6 v.v. L ie tuv ių 
Tautiniuose namuose. 6422 So. 
Kedzie A ve . Chicagoje Pro
gramoje , so l i s tas Eg id i ju s 
Mažintas ir pianistas Rokas Zu 
bovas. Vietas užsisakyti Liet. 
Balse (312) 776-3399. 

(sk) 

x J A V J a u n i m o są jungos 
C h i c a g o s s k y r i a u s s u s i 
rinkimas jvyks š.m. lapkričio 
18 d 1 vai. p.p. ..Seklyčioje". 

(sk) 

x „Kalba Vi lnius" . Kiaušy 
kitę Grundig radijais 6 mode 
liai G r a d i n s k a s , 2512 W. 47 
St.. Chicago. IL 60632, te l . 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokišku apa ra tų t a i s y m a s 
Pirmiausia — paskambinkit 

(sk) 

x Ar kas a t s i m e n a t e S imą 
Imbrasą? Ji- per karą Norve
gijoje kasė apkasus Ten mirė ir 
buvo palaidotas Duktė ieškojo 
kapo Prašo rašyti Vyga Diki-
nis. P. O. Box 165, S o n o m a . 
C A 95476. 

(ski 

IS ARTI IR TOLI 

Kongresmanas Richard Durbin buvo maloniai sutiktas Lietvių centre, Lemonte. Nuotr. V. Bacevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
TILŽĖS AKTO SUKAKTIES 

MINĖJIMAS 

Mažosios Lietuvos Tautinė 
Taryba 1918 m. lapkričio 30 d. 
Tilžėje paskelbta deklaracija 
pasauliui pareiškė to krašto 
lietuvių valią jungtis į bendrą 
Nepriklausomos Lietuvos vals
tybe- Nepavyko tuomet Lietu
vai išsivaduoti iš 700 metų besi
tęsusios vokiečių priespaudos, 
bet viltys neišblėso. Tas viltis 
jau arti 50 metų išeivijoje 
puoselėja Mažosios Lietuvos 
Rezistencinis sąjūdis, nenuils
tamai veikdamas, kad 1918 
metų Tilžės Aktas — Maž. 
Lietuvos autochtonų testa
mentas būtų įgyvendintas. Tuo 
tikslu ir šiemet Chicagoje, Šau

lių namuose, lapkričio 11 d. ir lietuvybe žuvę ir mirę to 
buvo suruoštas iškilmingas mi- krašto patriotai. Prisiminti ir 
nejimas. 

Minėjimui vadovavęs Maž. 
Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio 
pirm. Algis Regis, pasveikinęs 
susirinkusius, įvadiniu žodžiu 
apibūdino minima istorinio 
įvykio priežastį, reikšmę ir 
įpareigojimą. 

Vytauto Didi. šaulių rink
tinės šauliui J. Gureviui-Gure-
vičiui vadovaujant, ouvo įneštos 
JAV-ių, Lietuvos, Maž. Lietuvos 
ir penkių šaulių vienetų vėlia
vos. Lietuvos himną, visiems 
dalyviams pritariant, sugiedojo 
sol Aldona Bur.tmaitė. J i , 
gražia mažlietuvių t a rme , 
perskaitė ir 1918 m. Tilžėje 
paskelbtą deklaraciją. Susi
kaupimo minute buvo pagerbti 
š imtmečius besitęsiančioje 
kovoje už Maž. Lietuvos laisvę 

Lietuvos Respublikos Aukščiausios 
tarybos atstovas V. Povilionis kalba 
Vliko seime lakričio 2 d. 

x RŪKYTOS MĖSOS GA
MINIAI ŠVENTĖMS - aukš 
tos kokybės. Pr is ta tome \ 
namus Lietuvoje — $84.00, 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , I L 60629 . te l . 
312-436-7772. 

(sk) 
x DĖVĖTI DRABUŽIAI, 

ba ta i , mais tas ir k t . daiktai; 
VAISTAI — receptinai, nere-
ceptinai. Kiekiai neribojami. 
MUITO NĖRA! Iš ki tų miestų 
savo daiktus siųskite mums paš
tu arba UPS. Aukštos kokybės 
rūkytos mėsos gaminiai. AU
TOMOBILIUS parduodame pi
giai TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk, 

x Pr i s ta 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. (312i 434-8618. 

(sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti 
ar pakeisti Aerofloto ar kitų li
nijų skrydžius į Lietuvą, ar gau
ti patarnavimus New Yorko ae
rodromuose, įskaitant bilie
tus i kitus miestus — lėktuvais, 
traukiniais ar autobusais — 
skambinkite Į New Yorko ke 
lionių agen tū rą . .VYTIS" 
718-769-3300. 

(sk) 

x Rašyt . Sonė Tomarienė, 
Chicago, 111., pratę.-e prenume
ratą su laiškučiu: „Geriausi lin-
kėjmai visiems .Draugo" dar
buotojams. Su Lietuvos atgimi
mu .Draugas' labai pagyvėjo: 
daug įdomių ir išmintingų 
straipsnių. Man ypač patinka p. 
Balašaitienės ir p. Vidžiūnienės 
rašiniai. Džiaugiuos rašyt Jan
kaus laiškais. Ramojaus prisi
minimais ir t.t.". Dėkojame už 
mielą laiškutį. 

x O. i r E. Reingoldai, Wor-
cester. Mass., „Draugo" rėmėjai 
daugelį metu d idesnėmis 
aukomis, garbes prenumerato
riai, pratęsė prenumeratą viene
riems metams su 55 dol. auka 
savos spaudos palaikymui. Ta 
proga palinkėjo geros sėkmės 
visiems lietuviškos spaudos 
darbuotojams. Nuoširdus ir 
didelis ačiū 

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

(sk) 

x Grei t parduodu vienos ir 
dviejų seimų na mus Chicagoje 
ir apylinkėse Skambinkite 
RE/MAX REAI.TORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" NR. 6 — mais
to p rodukta i bus pristatyti 
jūsų nurodytu iiresu bet kur 
Lietuvoje 10 darbo dienų 
laikotarpyje. M sv. miltų, 10 
sv. cukraus. 5 sv. ryžių, 5 sv. 
konserv. druska 4 sv. valg. 
druska. 18 oz r, šutinis svies
tas, 2 dež dfcovin: ų slyvų, 2 dėž. 
razinų, 64 oz. ah- us. 1 dėž. įvai
rių arbatų, 39 oz ^upelių kavos, 
12 oz. kakavo- Pilna kaina 
$100.00 - kreip- a „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave., Hicko-
ry Hills. IL 604." 7. Telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

vėliausiai amžinybėn išėję ML 
Rezistencinio sąjūdžio nariai, jų 
tarpe spalio 14 d. New Yorke 
miręs visuomenininkas — publi
cistas Martynas Gelžinis. 

Paskaitai buvo pakviestas inž. 
Pilypas Narutis, Vliko valdybos 
vicepirmininkas ir Lietuvių 
politinių kalinių sąjungos pir
mininkas. Pradėdamas, kalbė
tojas pareiškė, kad su Maž. 
Lietuvos problemom susipa
žinęs ir jautriai pergyvenęs, kai 
už patriotinę veiklą nacių buvo 
kalinamas Stutthofe ir kituose 
Rytprūsių kalėjimuose. Pus
valandį trukusia paskaita prele
gentas išryškino prūsų ir kitų 
lietuvių genčių, gyvenusių tarp 
Nemuno ir Vyslos, tragediją 
nuo pirmųjų Kryžiuočių ordino 
įsiveržimų iki komunistinės 
Rusijoo genocidiško to krašto 
nuteriojimo. dar gyvus likusius 
jo gyventojus pavertus iš savo 
tėvynes išvytais tremtiniais. 
Dabar, sovietinei imperijai irs
t an t ir padėčiai Europoje 
keičiantis, to krašto padėtis 
neaiški. Aplinkiniai kaimynai, 
į Maž. Lietuvą žvelgdami kaip 
į niekieno žemę, jos atžvilgiu 
ugdo grobuoniškas aspiracijas. 
Dabar laikas pribrendo mums 
pareikšti pretenzijas į istoriškai 
ir teisiškai Lietuvai priklau
sančią Maž. Lietuvos teritoriją. 
Lietuvos valdovai praeityje 
neišnaudojo istorijos suteiktų 
progų susigrąžinti Lietuvai 
priklausančias žemes. Vėliausią 
tokią galimybę pražiopsojusi ir 
tarybinę Lie tuva valdžiusi 
komunistinė Sniečkaus klika. 
Dabar t inė t a r p t a u t i n ė s 

politikos padėtis vėl atveria 
galimybe, nedelsdami, sutelk 
tinėmis jėgomis turime rei
kalauti tai. k a s mums priklau
so. Kalbėtojas tvirtino, kad 
tokie, kaip šis Tilžės Akto minė
j imas yra būtini tau t ieč ių 
sąmonei ugdyti ir skat in t i 

ARGENTINOJE 

— A l e k s a n d r a s A r t ū r a s 
Mič iūdas , Argentinos lietuvių 
veikėjas ir vietos laikraščiu 
bendradarbis, lankėsi Lietuvo
je, turėjo pasikalbėjimą su prof. 
V. Landsbergiu ir kitais depu
ta ta i s . Jis pasakė kalbą Argen
t i n o s l i e tuv ių va rdu i r 
Aukščiausios tarybos sesijoje. 

— A r g e n t i n o s L i e t u v i ų 
organizacijų ir spaudos ta ryba 
išsirinko 1990-1991 metams 
naują valdybą. Pirmininku iš
r ink tas Arnoldas Vezbickas, 
vicepirm. Julius Mičiūdas, sekr. 
A u g u s t i n a s Steigvilas, ižd. 
Adomas Burba, na r i a i s — 
Osvaldas Jonušis, A n t a n a s 
Mikučionis, Algimantas Ras-
tauskas ir Albertas Stalioraitis. 

— A.a. A n t a n a s Kairys , 87 
m e t ų amžiaus , mirė s a v o 
namuose. Buvo kilęs iš Vilniaus 
krašto. Argentinoje įsijungė į 
lietuvišką veiklą ir buvo nuola
t inis Lietuvių Centro rėmėjas. 
J i s ir jo žmona Ona Sabutytė-
Kairienė buvo išrinkti garbės 
nariais. Liūdesy liko žmona 
Ona, duktė Elsa su šeima. 
Palaidotas Jardin de Paz kapi
nėse. 

— A.a. E leonora R e š y t ė -
K o v e r i e n ė mirė rugsėjo 25 d. 
Hogar las Marijas prieglaudoje. 
Palaidota Avellanedos kapinėse 
šalia savo sūnaus ir vyro, 
anksčiau mirusių. Laidojimu 
rūpinosi P. Kazlauskas. 

— A.a . Ona R a d ž v i l a i t ė 
Krugiškienė, 84 metų amžiaus, 
m i r ė Senelių Židinyje po 
ilgesnės ligos. Palaidota Ez-
peleta kapinėse prie savo vyro. 
Laidotuvėmis rūpinosi Senelių 

Židinys, sergančią globojo Bur
bų šeima. 

— A. a. Kaz imie ras Livei-
kis, 75 metų amžiaus, mirė 
rugpjūčio 15 d. Villa Lugano. 
Buvo kilęs iš Molėtų. Nuliū
dime liko žmona ir dukros su 
šeimomis. Palaidotas Flores 
kapinėse Buenos Aires. 

— A. a. J o n a s J u š k a u s kas, 
82 metų amžiaus, mirė rugpjū
čio 7 d. Quilmes mieste. Nuliū
dime liko žmona Adelė ir 
draugai. Palaidotas Ezpeleta 
kapinėse. 

— A . a . Boles lovas Juod i s , 
86 metų amžiaus, kilęs nuo U-
tenos, mirė spalio 1 d. Remedios 
de Escalada mieste. Velionis 
buvo pensijoje ir palaidotas 
Lanus kapinėse. Nuliūdime liko 
žmona Marija Galgatavičiūtė 
Juodienė, sūnus dr. Albertas 
Juodis su šeima, svainė Uršulė 
Sakalauskienė su šeima. 

— A.a. J u o z a s Šneideris, 84 
metų amžiaus, kilęs nuo Pane
vėžio, staigiai mirė Buenos 
Aires mieste rugpjūčio 9 d. Liū
desyje liko žmona Ona Bliujutė 
Šneiderienė, svainis Aleksand
ras Bliujus su šeima. Palaidotas 
Chacari ta kapinėse Buenos 
Aires. 

— A.a. Kazimieras Norkus, 
82 metų amžiaus, mirė spalio 7 
d. po šešių mėnesių ligos San 
Isidro ligoninėje. J i s atvyko iš 
Eržvilko į Argentiną 1927 m. 
Kur į laiką buvo pensijoje. 
Nuliūdime liko žmona Zofija 
Sušinskaitė-Norkienė, podukra 
Aldona su šeima, sesuo Jur
barke, mirusio brolio sūnaus 
žmona Monika su vaikais. 
Palaidotas Avellanedos kapi
nėse prie pirmosios žmonos. 
Religinės apeigos atliktos Auš
ros Vartų bažnyčioje. 

r y ž t i n g u m ą nedve jo t ina i 
pas isakyt i , kad visos Maž. 
L i e t u v o s žemės p r i k l a u s o 
Lietuvai. Klausytojai nuošir
džiai pritarė paskaitos mintims. 

Dėkodamas prelegentui, Algis 
Regis priminė ilgametes ML Re
zistencinio sąjūdžio pastangas 
Mažosios Lietuvos klausimo 
kėlime, kartu pareikšdamas 
nusivylimą išeivijos politinių 
veiksnių šiame reikale igno-
rantišku neveiklumu. Viltį ug
do atgimstančios Lietuvos vi
suomenės sluoksniuose bręs
tantis susirūpinimas Mažąja 
Lietuva. 

Po paskaitos poetas Apolina
ras Bagdonas padeklamavo tris 
Mažajai Lietuvai dedikuotus 
savo kūrybos eilėraščius, kurie, 
ypač „Prūsų Lietuvai" susilau
kė šilto klausytojų įvertinimo. 

Vėliavininkams išnešus vėlia
vas. Lemonto ..Spindulio" an
samblio jaunieji šokėjai, vargo
nėliais grojant vadovei Rasai 
Poskočimienei , da lyv ius 
palinksmino puikiai atliktais 

Naujieji seniorai L.S T Korp NeoLithuania. gavę korporacijos spalvas 
lapkričio 10 d Iš kairės: Edvardas Simokaitis. Lora Vasiliauskaite. Tomas 
Skrupskelis. Lidija Jurcyte ir Paulius Vasiliauskas 
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keturiais tau t in ia is šokiais. 
Ypač visiems patiko klumpėmis 
apsiavusių berniokų šokamas 
trankusis pakeltkojis. 

Minėjimą baigiant sugiedotas 
Mažosios Lietuvos h imnas , 
vadovaujant mažlietuvišku tau
t iniu drabužiu pasipuošusiai 
Lietuvos pajūrio dukrai Aldonai 
Buntinaitei. 

I R 

TALKA PANEVĖŽIO 
CARITAS 

Panevėžy Caritas moterys la
bai efektyviai dirba labiausiai 
reikalingą darbą. Jos teikia 
asmeninę meilę ir globą aštuo
n ia sdeš imt t r i m s va ikams 
našlaičiams Panevėžio vaikų 
namuose : nuveda į v a i k ų 
darželius, juos krikštija, per 
šventes parsiveža į namus, su 
jais užsiima, rūpinasi ir jų 
auklėjimu. Tie vaikai yra pa
mes t i nuka i a r b a turi ser
gančius, jų negalinčius auginti 
tėvus. J ų yra 52 berniukai ir 31 
mergaitė. 52 vaikai yra 5 metų, 
11 yra 4 m. ir po 10 — aštuonių 
ir iki trijų metų. 

Kai Julija Šaulienė iš Chica
gos telefonu kalbėjo su jų 
vadove i r paklausė, kuo galėtų 
joms padėti, vadovė kukliai 
paprašė religinių ir tikybos 
knygelių vaikams, spalvavimo 
knygelių. 

Panevėžy Car i tas moterys 
taip pat lanko ir globoja ligonius 
ir senelius jų namuose. Dabar 
Bažnyčia tikisi atgauti namą ir 
jame Cari tas įkurs senelių 
namus , kur iuos numatoma 
atidaryti 1991 m. rudeni. 

Sekmadienį, lapkričio 25 d., 3 
vai. po pietų Seklyčios antrame 
aukšte yra šaukiamas susi
r inkimas įsteigti Panevėžio 
Caritas Talkos būrelį. Tai bus 
proga pasitarti, kuo galime joms 
padėti, ypač šią žiemą. 

Advokatas Jonas Cibait is 
624? S. Kedtir Avenue 

Chicago. IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
£e*tad 9 v.r iki 1 vai d 


