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Sovietų kariams įsakyta 
naudoti ginklus 

Jelcinas už pilną respublikų suverenitetą 
Maskva. — Sovietų Sąjungos 

Gynybos ministeris praėjusio 
antradienio vakare per televi
ziją paskelbė, kad ginkluoto
sioms karinėms pajėgoms iša
kyta naudoti jėgą apginti ka
riniams įrengimams, pamink
lams ir apsiginant patiems 
kareiviams prieš sukilėliškas 
respublikas. 

Gynybos ministeris maršalas 
Dmitri T. Jazovas, kuris pa
s i sakė ka lbą s prezidento 
Michailo S. Gorbačiovo įsaky
mu, pare i škė , jog krašto 
saugumui kyla pavojus iš kelių 
prieš kariškius nusistačiusių 
respublikų, įskaitant, kaip jis 
išsireiškė, ir branduolinių gink 
lų atidavimą respublikų kont-
rolėn. Iki šiol nebuvo žinoma, 
kad kas nors galėtų turėti ir 
branduolinių ginklų. Paskelb 
tose ta i syk lėse leidžiama 
vietinėms kariuomenės įguloms 
užimti pastatus, vandens ir 
maisto įrengimus, jei vietinės 
vyriausybės grasina nutraukti 
tiekimą kareivių daliniams. 

Remias i kar iuomene 
Kareiviams įsakyta šaudyti, 

jei juos užpultų civiliai gy
ventojai ir taip pat jiems įsakyta 
veikti, jei kas nori sunaikinti 
karinius paminklus bei nuversti 
statulas. Gynybos ministerio 
pasirodymas su šiuo p^ne^iimi 
reiškia, jog Gorbačiovas nori 
apraminti kariškius ir parodyti, 

kad jie yra daug svarbesnė, negu 
praeityje, jo valdžios dalis. Šį 
mėnesį uniformuoti kariškiai 
Aukščiausioje Taryboje įspėjo 
Gorbačiovą, kad jų prestižas yra 
sumažėjęs krašte ir kad dėl to 
yra dalinai kaltas ir pats Gor
bačiovas su savo kareivių 
mažinimo politika. 

Kariuomenė, kaip rašo „New 
York Times" lapkričio 28 d. 
laidoje, yra vienas svarbiausių 
Gorbačiovo valdymo ramsčių, o 
ypač dabartiniame jo plane 
įvesti naujos federacijos „uniją". 
pajungiant jai 15 sovietinių 
respublikų. Savo ruožtu Gor
bačiovas vėl perkėlė savo 
puolimą į Rusijos teritoriją prieš 
jos prezidentą Borisą Jelciną, 
kuris atmetė „unijos sutartį". 
jei nėra suteikiamas pilnas su
verenumas individualioms res
publikoms. 

Kova prieš Jelciną 
Rusijos Respublika pradėjo 

dviejų savaičių kongresą ir 
čia Gorbačiovas pats asmeniš
kai bandė įtaigoti deputatus. 
kad „Unijos su ta r t i e s" 
klausimą įrašytų į savo dar
botvarkę, vildamasis, kad kai 
kurios frakcijos susijungs ir 
nugalės Jelcino nusistatymą 
nedalyvauti unijoje. 

Užsienio žurnalistai praneša, 
jog šešios respublikos iš 15-kos 
jau deklaravo nepasirašysian
čios tos sutarties. Gorbačiovas į 
tai atsakė, kad tai tik ..rėksnių" 
mažuma nepritaria jo pasiūly
mui, ir jis manąs, kad jis laimė
siąs visuotini pritarimą. 

Nusistatymas prieš kariuome
nę yra reiškiamas įvairiomis 
formomis, rašo Bill Keller iš 
Maskvos minėtame laikraštyje. 
Pavyzdžiui Armėnijoje užpul-
dinėjami kariški arsenalai ir 
pasiimami ginklai, o Pabaltijo 
respublikose reikalaujama, kad 
..okupantai" pasitrauktų į savo 
žemę, gi visose respublikose 
aktyviai priešinamasi prieš 
naujokų ėmimą į Sovietų ka 

riuomenę. Ukraina ir kelios 
kitos respublikos paskelbė su
darančios savo nepriklausomus 
dalinius apginti save sienoms. 

Marša las „gina*' k raš tą 
Maršalas Jazovas skaitė mi 

nėtą įsakymą pilnoje savo 
uniformoje, pasakydamas, kad 
reikia ginti kraštą nuo vidaus 
priešų. Jis paminėjo dar. kad 
kai kurios respublikos skelbia 
„bebranduolines zonas", nebe-
atsižvelgdamos į vals tybės 
saugumą ir gynybą. Taip pat 
jokiu būdu negalima leisti, kad 
„branduoliniai ginklai pasklis
tų visose respublikose; jie buvo 
ir bus tik Sovietų jungtinės ka
riuomenės rankose" Maršalas 
nepaaiškino, kokios respublikos 
norėtų turėti branduolinių gink
lų; tačiau yra gerai žioma. jog 
dauguma respublikų yra pasisa
kiusios pr ieš branduolinius 
ginklus. 

I šs igando latvių 
Gorbačiovą ir kariuomenės 

vadus išgąsdino Latvijos par
lamento lapkričio 14 d. nuta
rimas nutraukti sovietų karei
vių įguloms elektrą, vandenį, 
maistą ir kitus patarnavimus, 
kuriuos jie gauna iš šios res
publikos. Tai yra Latvijos par
lamento noras, kad sovietų ka
riuomenė pasitrauktų iš jos teri
torijos, nors tai dramatišKai gan 
pakenkti ryšiams su Maskva. 
Todėl Sovietų daliniai Pabaltijo 
valstybėse pradėjo saugo t i 
Lenino statulas. 

Gorbačiovo į s akymas 
Kaip tik antradienį Gorbačio

vas išleido įsakymą visoms 
vietinėms vyriausybėms norma
liai aprūpinti maistu ir k i ta is 
dalykais sovietų kariuomenės 
dalinius, kurie yra respublikų 
teritorijose. Nieko nepraneša
ma, kad latviai būtų iš tikrųjų 
nutraukę aprūpinimą okupanto 
kare iv inėms . Bet Latv i jos 
parlamento Gynybos komiteto 
pirm. Talavs Jundzis telefonu 
pranešė šiam reporteriui, jog 

Ukrainos sąjūdžio tikslas 
— nepriklausomybė 
Ukrainiečių kongreso nutarimai 

Ukrainos sąjūdžio Ruch delegatai Kijeve baigė savo < vtTesa. nutardami kovoti už pilną Ukrainos 
suverenitetą. 

Landsbergio vizitas 

Sovietų maršalas Drmtri T Jazovas. 
perskaitęs prez. M Ciorbačiovo įsa
kymą naudoti respublikose girklus. 

Rygos miesto taryba sumažino 
maisto pristatymą vietiniam 
daliniui. O kareiviai gauna 9.W 
aprūpinimą maistu iš centrinių 
fondų, tad jiems nėra pavojaus, 
sako Jundzis. O elektrą ir 
vandeni yra sunku nutraukt i , 
nes tada bus nut rauktas tų 
dalykų teikimas ir civiliams. 
Latvijos nutarimas esąs psi
chologinis — daryti spaudimą 
sovietų kariams, kad jie jaustųsi 
svečiais ir kad jiems teks iš Lat 
vijos išvažiuoti. 

— J A V Kongrese vyksta 
žymių asmenų apklausinėjimai 
Irako krizes klausimais. 

V> a s h i n g t o n a s . 1990 m. 
lapkričio 27. — Lietuvos pasiun
tinybės vadovas Stasys Lozorai
tis papildomai praneša, jog be 
jau skelbtų žinių, ryšium su Lie
tuvos Respublikos AT pirminin
ko Vytauto Landsbergio at
vykimu į Šiaurės Ameriką, jį 
lydės jo žmona Gražina, keli 
padėjėjai ir žurnalistai. Gruo
d o s A i%ą a tskris į Montrealį 
Ottawoje. be pasi tarimo su 
Kanados ministeriu pirmininku 
Brian Mulroney, jis dar susitiks 
su opozicinė* Darbo partijos 
vadu Herbert Gray ir Naujųjų 
D e m o k r a t ų par t i jos vadu 
Audrey MacLaughiin. Be jų, jis 
dar susitiks su Kanados parla
mentarų grupe, kurie palaiko 
Pabaltijo nepriklausomybės rei
kalus. Landsbergis taip pat 
kalbės ir Kanados televizijos 
vakarinėje žinių programoje 
,.The Journal'*. 

P r a d e d a m a ruošti 
L ie tuvos 

Konst i tucija 
Vilnius. 1990 lapkričio 27. 

iLIC* — Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos f AT) darbo grupė, 
kuriai pavesta paruošti naujos 
Lietuvos konstitucijos projektą, 
š iandien sus i r inko pirmam 
posėdžiui. 

Kaip aiškina Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos informacijos 
biuras, šiai AT darbo grupei 
vadovauja AT pirmininkas Vy
tau tas Landsbergis. AT pavedė 
konstitucijos paruošimo grupei 
iki š.m. gruodžio 31 d pateikti 
Lietuvos parlamentui naujosios 
konstitucijos metmenis. 

Pasak AT Informacijos biurą, 
darbo grupe šiandien aptarė 
naujosios konstitucijos prin 
cipus. pabrėždama, kad ji turi 
būti demokratinės, juridinės 
va l s tybės konst i tuci ja , 
užtikrinanti žmogus bei pilie 
t inęs teises ir atspindinti Lie 

, t uvos respubl ikos t au t i ne s 
t rad ic i jas bei va l s tyb in i 
tęstinumą. 

Kaip žinia, norėdama apsau
goti Lietuvos valstybinį tęsti
numą, Lietuvos AT š.m. kovo 11 
d pirma atnaujimo 1938 m. Lie
tuvos Konstitucijos veikimą, po 
to ji sustabdė ir jo vieton pa 
tvirtino Lietuvos Respublikos 
laikinąjį pagrindinį įstatymą, 
kuris tebeveikia šiandien. Nau
joji konstitucija pakeistų šį 
laikinąjį pagrindinį įstatymą. 

Toronte 
Toronte Landsbert-vs gruodžio 

7 d. susitiks su Onta 10 premje
ru Rob Ray, kuris yra kilęs iš 
Lietuvos žydų šeimos ir vasario 
mėnesį lankėsi Lietuvoje stebė
ti pirmųjų laisvųjų rinkimų į 
Lietuvos pa r l a ra t i t ą . Tuos 
rinkimus laimėjo Sąjūdžio kan
didatai, kuriam vadovavo tada 
Vyt. Landsbergiu. Rob Ray-
penktadienio vakare ruošia 
Landsbergiui • akarienę, kurioje 
dalyvaus ir opozicijų partijų 
vada i . Penktadienio dieną 
Landsbergis kalbės Toronto uni
versitete, Convocation salėje. 
jį čia pristatys universiteto 
prezidentas. Vikare jis dar 
susitiks su Lietvivių Bendruo
menės nariais, kurie surinko 
450,000 dol. Lietuvos pagalbai, 
i r ta i yra užsibrėžto mili
jono dolerių dalis. 

New Yorke 
Gruodžio 8 d. ..ietuvos vadas 

ir palydovai atsiras New Yorke. 
k u r tarsis su PL3 vadais. Sek
madienį, gruodi o 9 d.. Lands
bergis susitinka -u Žydų Bend
ruomenės vada s įsteigusiais 
YTVO institutą >25 metais Vil
niuje. Šis instit .itas yra labai 
svarbus žydų i .orijos ir kul 
tūros centras, uris 1941 m. 
buvo nacių užr irytas. YIVO 
buvo atsteigtas Vew Yorke ir 
čia turi sūrint s labai daug 
dokumentų apie ydų gyvenimą 
moderniame pasaulyje. Praėju
siais metais da\.^ t ų originaliu 
dokumentų buv. rasta Lietuvos 
valstybiniame irchyve, nors 
buvo manoma, r id jie yra žuvę. 
Lietuvos vyri-ė isybė svarsto 
dabar tų dokum ntų atidavimą 
šiam žydų ins t iu tu i . 

Sostinėje 

VVashingtone prez. Landsber
gis atskirai turėtų susitikti su 
prezidentu Bushu ir su Valsty
bės sekretoriumi James Bake-
riu, tačiau tikslus laikas tiems 
susitikimams dar nebuvo nu 
statytas. 

Gruodžio 11 d. jis turi atvykti 
į Chicagą. o gruodžio 13 d. vėl 
per Washingt<>ną ir Maskvą 
grįžti į Lietuvą. 

— Londono ir New Yorko 
spauda praneša, jog JAV nori, 
kad Jungtinių Tautų Saugumo 
taryba nustatytų, kad Irakas 
privalo pasitraukti iš Kuwaito 
iki sausio 1 dienos. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— L i e t u v o s Respub l ikos 
Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumas vakar tuoj reagavo 
į Sovietų Sąjungos Gynybos 
ministerio Dmi t r i Jazovo 
įsakymą ginklu apsiginti ir ap
ginti sovietų įgulų įrengimus. 
Sovietai laužo vėl Lietuvos, kaip 
suverenios valstybes įstatymus. 
Sovietų kareiviams leidžiama 
patiems nuspręsti, kokie to 
krašto gyventojų veiksmai jiems 
nepatinka. Todėl visa atsako 
mybė tenka aukščiausiai Sovie
tų Sąjungos vadovybei už 
provokacinius veiksmus, už 
kuriuos negali imtis atsakyti 
respublika. Pats Gorbačiovas 
bus atsakingas už įvykius, nes 
jo į sakymu kareivia i gali 
Šaudyti n e k a l t u s žmones. 
Gynybos ministeris Gorbačiovo 
vardu perskaitė įsakymą res
publikoms. 

— Sovietų Sąjunga ginklu 
užpuolė Suomiją 1939 m. lapkri
čio 30 d. ir iki šiol dar negrąži
no pagrobtos srities. 

— „Toron to Star" dienraštis 
parašė, jog į Anglijos ministerės 
pirmininkės Margaret Thatcher 
veiksmus, ka i ji priėmė neįpras
tą svečią — Lietuvos prezidentą 
Vytautą Landsbergį, turėtų at
kreipti dėmesį ir Kanados vy
riausybė. 

— Kinijos komunistinės vy
riausybės Užsienio reikalų 
ministeris Qian Qichen lankosi 
su oficialiu vizitu VVashingtone. 

— Chicagos Simfoninis or
kestras, grįždamas iš koncertų 
Sovietų Sąjungoje, sustojo Bu
dapešte ir čia, diriguojant Solti, 
trečiadienį vengro Belą Barto
ko kūr iniu koncertas buvo 
transliuojamas Vengrijoje. Diri
gentas Solti, kalbėdamas per 
televiziją, papasakojo, kaip jis, 
būdamas žydu, turėjo su dviem 
marškiniais bėgti iš Vengrijos 
1939 metais. Bet ir komunistai 
jam neleido sugrįžti į Vengriją, 
kurią jis pasisakė labai mylįs. 

— J u n g t i n ė s e Tautose buvo 
iškabintos nuotraukos nukan
kintų ir nužudytų Kuwaito žmo
nių, kuriuos niekuo nesiskiria 
nuo Stalino ar Hitlerio laikų 
kankinimų. O šiuos nusikalti
mus vėl atlieka Irako kareiviai, 
įsakyti jų prezidento Husseino. 

— I r a k a s vakar paskelbė 
krašte ypatingą „apsiausties 
s tovį" , k a s re iškia naują 
mobilizaciją ir karo meto įsta
tymų jvedimą. 

Kijevas. — Čia įvyko Ukrai
nos Sąjūdžio Ruch vadovauja
mas visų ukrainiečių kongresas, 
t r is dienas svarstęs Ukrainos 
respublikos klausimus. 

Iki šiol ukrainiečių sąjūdžio 
tikslas buvo persitvarkymas, 
bet šiame kongrese buvo nutar
ta, kad ukrainiečių tikslas yra 
nebe persitvarkymas, bet „at
naujinimas nepriklausomos 
Ukrainos valstybės. Todėl ir 
, ,perebudova" žodis buvo 
išleistas iš oficalaus jų sąjūdžio 
pavadinimo. Ši ukrainiečių są
jūdžio organizacija turi daugiau 
kaip 630,000 narių sų daugiau 
kaip 5 milijonais rėmėjų visoje 
Ukrainoje. Čia buvo konstatuo
ta, kad ši organizacija jau veikia 
visoje Ukrainoje. I šį kongresą 
buvo atvykę 2,020 delegatų su 
balsavimo teise ir 105 su pata
rėjų teisėmis. Nutarta kurti par
lamentarinę demokratišką res
publiką taikiu keliu, vengiant 
bet kokio smurto veiksmų. 

Pirmininku — rašy to jas 
Ukrainos sąjūdžio Ruch pirmi

ninku vė perrinktas rašytojas ir 
deputatas Ivanas Drachas. kaip 
kad jis buvo išrinktas steigia
majame Ruch suvažiavime 1989 
metais. J is vadovaus visai dide 
lei organizacijai, kuri tur i 4 
autonomines sekcijas, bet kuriu 
veikla tur i boti apjungta Ruch 
vadovybėje, [domus kongreso 
nutarimas, kad nariai veikia 
Ukrainos viduje, bet ne už jos 
sienų, todėl draudžiamas daly 
vavimas Sovietų Komunistų 
partijoje, kuriai vadovauja 
Maskva. Gali būti steigiama ne
priklausoma Maskvai Ukrainos 
Komunistų partija ir joje daly
vauti nebus draudžiama. 

Tautybių t a r y b a 
įsteigta Tautybių taryba, ku 

rioje bus visų tautinių grupių 
atstovai, šiuo metu gyveną 
Ukrainoje. Šiai tarybai vado 
vauja Oleksander Burakovsky, 
o jo pavaduotoju išr inktas 
Voleslav Helčenko. Sudarytas 
platus Ruch sekretariatas. I 
Ruch vadovybės tarybą yra 

Bombos į Rusiją 
Washingtonas. — JAV admi 

nistracijo8 atsakingas oficialus 
atstovas pranešė žurnalistams, 
jog Sovietų Sąjungos grasinimas 
panaudoti kariuomenę apsau
goti savo į rengimams nuo 
vietinių gyventojų užpuolimų, 
gali būti naujas spaudimas iš 
Maskvos Pabaltijo respubli 
koms, kurios eina atsiskyrimo 
keliu, negu kad iš tikrųjų tos 
respublikos grasintų sovietų ka 
reivių daliniams. Pentagono 
ekspertas sako, kuris stropiai 
seka Sovietų karinius ir poli 
tinius įvykius, jog Maskva 
paskutiniu metu užtikrino 
Ameriką, kad jos branduoliniai 
ginklai yra griežtoje Sovietu 
vyriausybės kontrolėje ir kad 
nėra pavojaus, kad jie patektų 
į respublikų rankas. Amerikos 
žvalgybiniai s a t e l i t a i yra 
užrašę, kad šį pavasarį Sovietų 
kariuomenė perkėlė savo bran 
duohnes bombas iš bunkerių 
Pabaltijo respublikose ir iš 
Transkaukazo į Rusijos respub 
liką. 

išrinkti visų Ukrainos provin
cijų ir sričių atstovai. Kongresas 
padarė daug nutarimų, kurie 
visi veda į nepriklausomą 
Ukra iną , bet sva rb iaus ia , 
įsteigė jaunimui organizaciją 
„Plast", kuri auklėtų ukrai
niečių jaunimą būti ukrainie
čiais, bet ne rusais. 

Savi pinigai 
Šis ukrainiečių kongresas 

pasižymėjo ir konkreč ia i s 
nutarimais. Vienas jų — tai 
pabrėžiamas Ukrainos valsty
bės tęstinumo ir suorganizavi
mas savo piniginio vieneto. Eko
nominis klausimas šiuo metu 
laikomas svarbiausiu, todėl bus 
rūpinamasi Ukrainos sienų 
priežiūra, kurioje veiktų lais
vo verslo sistema Pasisakyta, 
kad vienintelis kelias išbristi iš 
sudarytos krizes, yra pasitrau
kimas iš Sovietų Sąjungos. Turi 
būti sudaromos atskiros sutar
tys su kitomis respublikomis, 
bet ne su Sovietų Sąjunga 

Šį ukrainiečių kongresą sekė 
445 akred iu to t i užsienio 
korespondentai. Dalyvavo ir uk
rainiečiu užsienio organizacijų 
atstovai Kanada atsiuntė savo 
Užsienio ministerio asistentą 
Patrick Boyer, kuris čia sakė 
kalbą. Dalyvavo daugelio res
publikų atstovai. įskaitant ir 
Lietuvos. 

— Kinijoje baigė pasitarimus 
Sovietų Užsienio reikalų minis
teris E. Ševardnadze. 

Estija saugo savo 
sienas 

Tal inas . — Estija įsteigė savo 
28 perėjimo punktus prie savo 
sienų. Tuo būdu norima ap
saugoti savo prekių išvežimą i 
rytus Tas pats buvo padaryta ir 
prie latvių sienos. Latvija ta ip 
pat įsteigė savo punktus. Abi 
respublikos tokiu būdu pradėjo 
kovoti su spekuliantais. Estijos 
ministeris pirmininkas Edgar 
Savisaar, kalbėdamas per radiją 
savo žmonėms, pasakė, jog vy
riausybe bando padaryti viską, 
kad kuo daugiau gėrybių liktų 
krašte, kad netrūktų patiems 
es tams, tačiau j is p r iminė 
esamą situaciją: „Mes nesame 
unijoje ir mes nesame išėję išjos 
Mes nesame vandenyje ir mes 
nesame ant žemės". Daugelis 
Estijos kelių 1 Rusiją ir 1 Latviją 
buvo uždaryti, kad važiuojan
tieji turėtų praeiti pro patik 
rinimo punktus Jauni estai 
prašosi priimami į pasienio 
tarnybą ir atsisako tarnaut i 
Sovietų daliniuose. Estų dabar 
tinę padėtį nusakė buvęs komu 
n i s t a s ir žu rna l i s t a s AP 
žurnalistui: ..Anomis dienomis 
opozicija būdavo kaltinama, kad 
yra prieš komunistus", pasakojo 
Snm Kalias. ..Dabar buvę ko 
munistai kaltina buvusius ko
munistus, kad jie buvo komu 
nistai". 
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Lapkr ič io 30 d.: Andriejus 
apaštalas. Justina. Dovainė, 
Arnoldas. Saudargas. 

Gruodžio 1 d.: Eligijus. Nata* 
lija. Algminą. Butigeidas. Bud-
rūnė. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saulė teka 656 . leidžiasi 4:22 
Temperatūra dieną 51 L, 

naktį 34 l. 
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/PORTO APŽVALGA 

AUDRINGAS SALFASS 
SUVAŽIAVIMAS 

ŠALFAS s-gos metinis suva
žiavimas, lapkričio 17 d. vykęs 
Clevelande, sutraukė rekordinį 
— arti 50 dalyvių skaičių. Buvo 
ir keli svečiai iš Lietuvos. Ne
nuostabu, nes darbotvarkėje 
buvo IV-sios PLS žaidynės 
Lietuvoje ir naujos centro valdy
bos rinkimai. 

Suvažiavimą atidarydamas 
ŠALFAS s-gos pirmininkas 
Valdas Adamkus pasveikinęs 
dalyvius ir pabrėžęs suvažiavi
mo svarbą, palinkėjo visiems 
sėkmingo darbo. Pirmininka
vimo talkon pasikvietė centro v-
bos vicepirm. Rimantą Dirvonį, 
o s e k r e t o r i a u t i — Elvyrą 
Vadopalienę, buvusią žymią 
lengvatletę ir ilgametę sporto 
darbuotoją. Išrinktos mandatų 
ir rezoliucijų komisijos. 

Suvažiavimą Vliko vardu 
sveikino Vytautas Jokūbaitis, 
pridėdamas dar ir Clevelando 
Lietuvių namų sveikinimą. 
JAV LB pirmininko dr. A. Raz
mos sveikinimus perdavė R. 
Dirvonis. 

A. Tamošiūno paruoštas ir 
perskaitytas pernykščio su
važiavimo protokolas — patvir
tintas. Tuoj eita prie 1991 metų 
ŠALFAS s-gos sporto varžybų 
programos sudarymo. Daliai 
sporto šakų tuoj buvo sutartos 
vietos ir datos, kitoms — tas 
klausimas atidėtas vėlesniam 
laikui. 

Pagrindiniam renginiui — 
ŠALFASS 1991m. žaidynėms 
patvir t inta balandžio 13-14 
d. data. Žaidynės vyks Chica-
goje. Krepšinį ir tinklinį or
ganizuos „Neries" sporto klu
bas, o ledo ritulį — „Gintaro" 
sporto klubas. Taip pat numa
tomas šachmatų ir kėgliavimo 
varžybos. 

Pirm. V. Adamkus, t rumpai 
palietęs ryšius tarp Lietuvos 
Tautinio Olimpinio komiteto ir 
ŠALFAS s-gos, pakvietė V. Gry
bauską, išvykos organizacinio 
komiteto vicepirmininką, pra
nešti apie IV PLS žaidynes. 

Pranešimas ir „audra" 

Pranešimas detaliai apibū
dino Lietuvos IV PLS žaidynių 
organizacinio štabo, jo pirm. J. 
Grinbergo, įvairiausių tarnybų 
komisijų, federacijų bei atskirų 
mies tų komitetų d a r b u s , 
į temptą ruošimąsi ir entu
ziazmą. Lietuva nori priimti 
visus sportininkus ir svečius. 
Tūkstančiai siūlo savo namus 
svečiams nemokamai. Nori, kad 
t a šventė būtų tautos šventė, 
nemažesnė negu I-ji Tautinė 
Olimpiada 1938 metais. Kokią 
reikšmę Lietuva skiria toms 
žaidynėms rodo, kad į org. 
komitetą įeina 4 ministeriai ir 
Kauno bei Vilniaus miestų bur
mistrai. Miestai konkuruoja, 
stengdamiesi gauti kokias nors 
varžybas — 13 buvo laimingi ir 
išrinkti. Atidarymo iškilmes 
vyks Kaune liepos 27 d., o 
uždarymas - rugpjūčio 4 d. 
Vilniuje bus kartu su dainų ir 
šokiu festivaliais. Jų programas 
paruoš tokių renginių specialis
tai. Tarp varžybų yra numatomi 
festivaliai, mugės, įvairios 
varžybos turistams, žiūrovams 
ir vaikams Taip pat numa
tomos ilgų metimų krepšinyje 
varžybos bei rungtynės tarp 
Lietuvos ir išeivijos krepšinio 
rinktinių. Visi dalyviai bus 
patalpinti, maitinami ir visur 
veržiojami nemokamai. Norin
tieji gyventi viešbučiuose ar 

bendrabučiuose turės mokėti 10 
rublių už naktį ir 15 rublių 
dienai už maistą. 

JAV išvykos org. komitetas iš 
savo pusės vedė nuolatinį susi
rašinėjimą su organizaciniu šta
bu Lietuvoje, diskutavo varžybų 
programą ir priėmimo klausi
mus, nuolat informavo visus 
Amerikos klubus, pavienius 
sportininkus ir sporto darbuo
tojus—jau atlikti 6 pranešimai. 
Dalyvių registracija vykdoma 
per klubus, per išvykos komite
tą (Algis T a m o š i ū n a s ) ir 
pakviestus vadovus atskiroms 
sporto šakoms. 

Ko šis išvykos komitetas ne
darys, palyginus su komitetu 
išvykos į Australiją, ta i — 
nerinks aukų ir neorganizuos 
bendros ke l ionės . Aukų 
r ink imas ir lėšų t e lk imas 
paliekamas patiems klubams, 
nes išvyka Australijon parodė, 
kad tai yra veiksmingiausias 
metodas. J u k į Australiją New 
Yorko „Atletų" k lubas sutelkė 
užtektinai lėšų padengti visų 
sportininkų kelionės išlaidas; 
numato tą patį padaryti ir šiai 
kelionei į Lietuvą. Panašiai ir 
su bendru kelionės organi
zavimu: kai kurie pavieniai klu
bai kelionę į Australiją suor
ganizavo geriau ir pigiau. Be to, 
šį kartą vykstančių skaičius bus 
per didelis bendrai kelionei, tad 
k luba i pa tys t u r i p r a d ė t i 
tvarkyti jų kelionės reikalus. 
Prieš pradėdamas diskusijas ir 
klausimus šiuo reikalu, pir
mininkas pakvietė Kanados iš
vykos komitetą savo prane
šimui. 

Kanados išvykos komiteto 
pirm. Rimas Sonda , vietoj 
pranešimo kaip organizuoti 
kelionę į Lietuvą, kiek klubų ir 
sportininkų ruoš ias i vykt i , 
pradėjo dėstyti mint is „iš kitos 
operos". Paskutiniu metu jis 
girdėjęs daug gandų apie padėtį 
Lietuvoje; per IH-sias PLS 
žaidynes Aust ra l i jo je A. 
Poviliūno kviet imas IV-oms 
PLS žaidynėms buvo per daug 
spontaniškas ir greitai priimtas. 
Reikėjo pagalvoti. Juk per tą 
laiką Lie tuvoje pa s ike i t ė 
valdžia, gal j i n e p r i t a r i a 
žaidynių organizavimui, gal 
toks didelis skaičius svečių bus 
per didelė našta Lietuvai. Ir pa
galiau — jo komitetas negauna 
jokios informacijos ne i iš 
Lietuvos, nei iš centro valdybos, 
nei iš Amerikos org. komiteto. 
Ironiškai šyptelėjęs, t a ip ir 
nepasakė ką galvojo, ar ką 
norėjo pasakyti. Jam pagalbon 
atėjo kitas Kanados komiteto 
narys A. Šileika. Jis aiškiai 
suformulavo Sondos mintis ir 

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė rungtynėse suW yoraing universiteto krepšinio komanda . Dar ius 
Lukminas <Nr. 10) ir VVyomingo Reggie Pag^ Nr 33) kovoja dėl kamuol io . 

Nuo t r . L i n o R e g i o 

dar aiškiau pasakė, kad jų 
komitetas neseniai posėdžiavo 
ir nutarė į Lietuvą nevykti! Lyg 
p e r k ū n a s bū tų t r e n k ę s į 
suvažiavimo dalyvius. Užsi-
viešpatavo mirtina tyla, pirmi
ninkas Adamkus išbalo... 

Tylą nutraukė B. Savickas iš 
Toronto, ŠALFAS s-gos šau
dymo sekcijos vadovas. Jis 
pasakė, kad šitoks komiteto 
nutarimas jam nieko nereiškia, 
kad šaudymo dalyviai į Lietuvą 
vyks. O buvęs i lgamet is 
sąjungos pirm. P. Berneckas dar 
pridėjo, kad jei komitetas 
kelionės neorganizuoja, jis ją 
suorganizuos. 

Pirm. Valdas Adamkus pri
slėgtu tonu paneigė gandus apie 
padėtį Lietuvoje ir pareiškė, kad 
tai skaudus smūgis Lietuvai ir 
Kanados spor t in inkams. Jo 
mintis patvirtino R. Dirvonis,o 
J. Kijauskas, Clevelando „Žai
bo" pirmininkas, susijaudinusiu 
balsu apeliavo į patriotizmą... 
Nustebimą išreiškė ir V. Gry
bauskas. Pagal jį, ŠALFAS s-gos 
centro valdyba pakvietė R. 
Sondą Kanadoje suda ry t i 
atskirą išvykos komitetą, kad 
Kanada būtų geriau repre
zentuojama, nes vienam komi
te tui tai per didelė našta. R. 
Sonda tuoj sudarė komitetą, 
pas i ske lbė spaudoje , įdėjo 
nuotrauką ir... ramiai užmigo. 
Pe r 10 mėnes ių nepajėgė 
pakelti telefono ar brūkštelėti 
kel is žodžius Lietuvos org. 
štabui. ŠALFAS s-gos centro 
valdybai ar Amerikos išvykos 
org. k-tui -r paklausti daugiau 
informacijos. Buvo prabudę per 
žaidynes Bostone, bet ir ten per 
sporto darbuotojų pasitarimą 
nusiskundė, kad neturi infor
macijos, bet tikriausiai, priežas
tis glūdi kur nors kitur. 

Aštrokas diskusijas nutraukė 
pirmininkas, pakviesdamas pie
t ų p e r t r a u k a i , o Kanados 
komitetą persigalvojimui. 

Po pietų ir kelių pranešimų, 
žodį gavo Kanados org. komi 
tetas . Kalbėjo vėl Sonda ir 
Šileika Abu aiškino, kad buvę 
netaip suprasti, kad kelionę 
Lietuvon jie organizuos, reikia 
t ik daugiau kontakto, informa
cijos. 

SUSITIKIMAS SU LIETUVOS 
KREPŠININKAIS WYOMINGE 
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Naująįj ŠALFAS sąjungos garbes narį Sigita Krasauską sveikina Vytautas 

Grybauskas ir R imantas Dirvonis 

Lietuvos vyru krepšinio rink
tinė lapkričk mėnesį lankėsi 
JAV-ėse ir Čia žaidė 13 rungty
nių su įvairi mis universitetų 
komandomis. Vienos iš pirmųjų 
rungtynių buvo VVyomingo vals
tijoje, Laramife mieste su Wyom-
ing State universiteto komanda. 
Lietuvių rinktinė ilgoje kelio
nėje autobusu buvo gerokai 
nuvargusi; tas paveikė ir jų 
žaidimą. Rungtynes pralaimėjo, 
bet visiems paliko labai gerą 
įspūdį ir pagarsino Lietuvos 
vardą Amerikos covvboy'ų vals
tijoje. 

Apie susitikimą su Lietuvos 

Valdžia ta pati, 
sumanymai nauji 

Kontaktas ir informacija buvo 
pažadėta. Sir. i iavimas atsidu
so ir toliau tęw numatytą darbo
tvarkę. Sek« daugybė prane
šimų, apyskaitų ir diskusijų, kol 
buvo prieita prie naujos centro 
valdybos rmkimų. 

Kanada pateikė savo kandi
datūrą, Detroitas pasiūlė palikti 
tą pačią centro valdybą, nes 
išvykos komiteto pradėtas dar
bas susikomplikuotų. Po trum
po pasitarimo „kanadiečiai" 
atsiėmė ?avo kandidatūrą ir 
klausima- išsisprendė. Palikta 
dar vieneriems metams buvo ir 
revizijos komisija bei garbės 
teismas. 

Sumanymų buvo nemažai ir 
gan įdomiu. Pranas Gvildys, ne
seniai grįžęs iš Lie tuvos , 
pasiūlė, kad visi klubai ir kiti 
vykstantieji į Lietuvą būtų 
paraginti kartu pasiimti ir 
vaikus, žinoma, mėgstančius 
sportą. -Jiems Lietuvoje 
žaidynių metu n u m a t o m a 
stovykla, kur jie turėtų progos 
pasportuoti , paža is t i i r 
pasimokyt i lietuvių kalbos, o tė
vai turėtu laisvesnes rankas vi
sur dalyvauti ar stebėti žaidy
nes. 

Kitas siūlymas buvo kana
diečių: pakeisti Kanados sporto 
apygardos pavadinimą į Kana
dos lietuvių sporto federaciją a r 
panašiai, pasiliekant ŠALFAS 
s-gos rėmuose. Tas pasiūlymas 
buvo papildytas siūlymu su
jungti Vidurio Vakarų ir Rytų 
apygardas i vieną. Šiuos pasiū
lymus nutarta atidėti iki atei
nančių metų. 

V. Grybauskas pasiūlė Sigitą 
Krasauską pakelti į sąjungos 
garbės narius. J i s dvi ka
dencijas yra buvęs centro valdy
bos pirmininkas, 7 metus dirbo 
(nemokamai) prie redagavimo ir 
išleidimo ..Lietuvių išeivijos 
sporto", yra Kanados išvykos or
ganizacinio komiteto narys ir 
..Tėviškes ž ibu r ių" spor to 
skyriaus redaktorius. Pasiūly
mą suvažiavimas vienbalsiai 
priėmė. 

Suvažiavimas buvo uždarytas 
sugiedojus Lietuvos himną. 

V. G. 

krepšininkais Wyoming, Cen-
tennia l miestelyje gyvenantis 
Linas Regis šitaip rašo; 

„Vieną dieną, važiuojant 
C e n t e n n i a l mies te ly je , 
p a m a č i a u savo k a i m y n ą 
stovintį su būreliu žmonių ir 
m a n mojantį: ,,Hey, Linas, I 
th ink these guys wanto to talk 
to you!" — „Who are they?" — 
p a k l a u s i a u . , ,They ' r e the 
Lithuanian basketball team!" — 
I š l i p a u iš s u n k v e ž i m i o ir 
p r a d ė j a u su j a i s k a l b ė t i 
l i e tuv iška i . J ie buvo labai 
n u s t e b ę a t s i t i k t ina i su t ikę 
lietuvių aukštai kalnuose, ma
žame miestelyje tokioje tolimo
j e vietovėje. Univers i ty of 
Wyoming Athletic Director, 
kuris juos vežiojo, irgi buvo la
bai nustebęs ir reikalavo, kad aš 
sėdėčiau su lietuvių komanda 
per rungtynes. 

„Susitikau juos viešbuty, kar-1 
t u su draugu iš Chaynne adv. 
Algiu Liepų. Nuvažiavom į 
sporto rūmus. Ten susitikom su 
Rimvydą Valiukėnaite — mes 
t rys buvome lyg Wyoming 
Lietuvių Bendruomenė (ne
reikėjo nei reorganizuot i ) . 
Wyoming radijo pranešėjas 
tarėsi su mumis ir mes pasku
bom jį mokėme teisingo lietuvių 
žaidėjų pavardžių ištarimo bei 
lietuviškos krepšinio terminolo
gijos. 

„Lietuvos vėliava buvo iš
kilmingai įnešta šalia JAV vė
liavos ir per garsiakalbį buvo 
pagroti JAV ir Lietuvos himnai. 
Lietuvių komandos treneriui 
buvo įteikta tradicinė Wyoming 
skrybėlė ir sidabrinė diržo sag
tis. Lietuvių komanda puikiai 
lošė, bet .kaip ir buvo tikėtasi, 
VVyoming Covvboy komanda. 
N.B.A.A. lygio ir kelis kartus 
W.A.C. čempionai , lengvai 
laimėjo. Vis tiek buvo geros 
r u n g t y n ė s , k u r i a s stebėjo 
daugiau negu 7,000 žiūrovų. 
Kai grojo Lietuvos himną ir 
įnešė Lietuvos vėliavą, aš. Algis 
Liepas ir Rimvydą Valiukėnaite 
visi tą pat jautėme. Niekad 
n e m a n ė m . kad m a t y s i m 
Trispalvę ir girdėsim Lietuvos 
himną čia, Laramie mieste". 

IRAKE „ĮSTRIGĘS" 
LIETUVIS SPORTININKAS 

Modestas Paulauskas, lietuvis 
krepšininkas, kuris pateko j 
Iraką, pagal Sovietų Sąjungos 
pasirašytą sutartį treniruoti 
I rako krepšininkus, laikomas 
įkaitu ir negali išvykti, kaip ir 
visi kiti Sovietu specialistai. 

DM. Kk-NNETH J . V t R K I S 
DR. MAODALCN K U C K A S 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St 
T*. (312)735-5556 

507 S. Ollbart. UAVanff*. K-
T«4. (706) 352-4407 

JDR. VIJAY BAJAJ. M.D.. S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami Kabinete) 
Priklauso Holy C'oss ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 8treet, Chlcaflo 
Tai. (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai) 

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

Kab (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)240-0047; arta (706)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BUILDING 

0449 So. Pulaakl Road 
Valandos cagal susitarimą 

D R . E. B. GLEVECKAS 
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIU UGOS 

3900 W. 95 St. M . (706) 422-0101 
Vdianoos pagal suSita"mą 

Pirmd 3 v p p -7 vv . anlrd 12 30-3 v p p 
ŝ ečd yžda'yta , ketvd i -3 v p p penktd 

ir šeštd 9 v r - 1 ? v p p 

6132 S. Keo*le Ava.. Chicago 
(1-312) 925-2070 arta (1-312) 409-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Diskusijos yra pasikeitimas 
žinojimu, o ginčai — pasi
keitimas nemokšiškumu 

Robert Quillen 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Builomg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 

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

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

Namų (700) 504-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ava. , Elgin, III 60120 
Tai. (700) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Rob.rta Ra.. Hlckory HUI«. IL 
1 mylia i vaka'us nuo Harlem Ave 

Tai. (700) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir krau|0 ligos 
Necrururgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai . (1-312) 585 2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr penk: 12-3 v po ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir i namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71»t St. 

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

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

Tai. (700) 440-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave Hickory HilK 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pag.i! anasaBaiMta, 

Tai. kabineto ir buto: (700)052-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1 ik. 8 vai vak 
išskyrus feč Sešt 12 'ki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GVDYMAS BEi CHIRURGIJA 
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Ateik, Jėzau, 

l MŪSŲ TAMSUMĄ 
Žinome, kad Adventas yra 

laukimo laikotarpis, kad Ad
vento laiku Bažnyčia kviečia iš
gyven t i t ą t amsumą , t ą 
nykumą, jaučiant, kaip žemėje, 
kaip mumyse trūksta Dievo, 
kad Kalėdų šventės džiaugsmas 
būtų dar skaistesnis. Pasku
tiniosios Šv. Rašto knygos 
Apreiškimo knygos pabaigoje 
yra žodžiai „Ir Dvasia ir suža
dėtinė kviečia: Ateik!... Tas, 
kuris liudija ...sako: Taip, aš 
veikiai ateinu!... Taip, ateik. 
Viešpatie Jėzau!" lApr. 22:17, 
20-21). Visas Naujasis Tes
tamentas, kuris visuose savo 
raštuose rodo kaip ir kodėl 
Viešpats atėjo į žemę, baigiasi 
malda, prašančia, kad jis vėl 
ateitų. Kiekvienose Mišiose 
turime Kristų ant altoriaus, 
priimame ji į savo širdis, bet 
nežiūrint to, per kiekvienas Mi
šias išpažįstame: .,Mes skel
biame, Viešpatie, Tavo mirtį ir 
išpažįstame Tavo prisikėlimą, 
laukdami Tavęs ateinant" . 

Būt i k r ik šč ion iu r e i š k i a 
gyventi 1990 Kristaus karalia
vimo metais žemėje, bet tuo 
pačiu metu giliai išgyventi jo 
trūkumą, jo ilgesį, išgyventi 
realybę, kad taip daug kur — ir 
pirmiausia pačiuose mumyse jo 
nėra. 

Sunkiau įeiti į adventinę nuo-
taiką^kai nedalios neslegia, kai 
planingai ruošiantis Kalėdoms, 
spėjama reikiamus siuntinius 
s u p i r k t i , i šs iųs t i , K a l ė d ų 
sveikinimus išsiuntinėti, čio-
nykštiems dovanas nupirkti ir 
suvynioti. Kūčioms ir Kalėdoms 
namus ir valgius paruošti, o gal 
dar ir j kelionę pas artimuosius 
išsiruošti. Žinia, jei dėl visų šių 
būtinų pasiruošimų sumažėja 
mūsų įp ras t in i s k a s d i e n ė s 
maldos laikas, pasiilgsime jo 
tame pačiame skubėjime ir min
timis su juo bendrausime, jį 
kviesimės pačius tuos darbus 
dirbant. 

Bet ka i maldoje s akome 
, ,Ateik. Viešpatie J ėzau !" , 
dažnai kažkaip norime, kad jis 
pats ka ip nors įsiskverbtu, 
mums jam vietos nepadarius. 
Visą savo laiką ir energiją pa
s k i r i a m e . . svarb iems rei
k a l a m s " — darbovie tė je , 
organizacijose, ar net tik prie 
televizijos „pailsėti" — sėdint 
net ir kai nėra kas žiūrėti, kai 
nuo užsisėdėjimo snaudulys 
ima. Pažįstamiems duodame 
suprasti , kad esame „labai 
užimti"', negalime ilgai šnekė
tis, negalime „laiko gaišinti" -
tad jie mūsų ir „netrukdo" su 
savo bėdomis. Iš „negeros 
apylinkės" išsikeliame į ge
resnę, prabangesnę — kad 
galėtume ramiai gyventi, ir 
nors žadame ryšius su buvusiais 
kaimynais palaikyti, ta i vis 
sunkiau ir sunkiau darosi, toli 
nuo jų nusikrausčius. Maldoje 
sakome . .Tea te in ie Tavo 
karalystė' , bet kuriame savo — 
ramesnę, geresnę karalyste, 
mokame išvengti bėdų. trukdy
mų tam, kad galėtume vykdyti 
savo supratimu reikalingą, gerą 
darbą. 

Advento metu l a u k i a m e 
Dievo ateinant kūdikėlio forma. 
Bet dažnai jo laukiame suaugę 
žmonės, o kaip vaikai. Ne kaip 
būsimieji tėvai l auk i a kū
dikėlio, ruošdami jam kambarį, 
sumažindami savo įsiparei
gojimus, kad galima būtų kūdi
kėliui paskirti, reikiamą laiką 
ir dėmesį, priimdami atsakomy
bę juo rūpintis, žinodami, kad 
naktį reiks keltis, kai kūdikėlis 
verks, o iš ryto. nemiegojus į 
darbą ei t i , ž inodami , kad 
kūdikėlis pakeis visą mūsų 
gyvenimo būdą. 

Dažniausiai laukiame kūdike 
lio kaip j svečius a tnešto 
vaikelio, kuri po kelių valandų 
tėvai išsineš ir vėl galėsime gy
venti kaip po senovei. Dažnas 
mūsų. kaip pirmojo šimtmečio 

VYTAUTO LANDSBERGIO KALBA, 
Pu sakyta D. Britanijos Lordų ir 

Parlamento atstovams lapkričio 14 d. 
žydų vadai, nenorime, kai dėl 
kokių nors raupsuotojų, pa
liegėlių, verkšlenančių vaikų, 
elgetų, ligomis a r net velniais 
apsėstų žmonių mums reiktų 
keisti savo vakaro planus, jau 
neka lban t apie d idesn ius 
užsimojimus ar pramogas. 

Bet Kristus taip elgėsi. Pvz., 
Mato evangelijoje (14:l3-22> 
skaitome, kad Jėzus, sužinojęs, 
kas ištiko Joną Krikštytoją 
pasišalino \ dykvietę, bet kai jį 
į tą vietą atsekė minios, jis jų 
nenuvarė, nuo jų nepabėgo, o 
jam pagailo jų ir jis juos gydė. 
O tada jau jis buvo išvargęs. 
Apaštalai sakė: jau vėlu, paleisk 
juos maisto nusipirkti, o Jėzus 
jiems pasakė: jūs jiems duokite 
valgyti. Ir tik tada. kai žmonės 
buvo pasotinti, jis atleido apaš
talus ir pats pasišalino melstis. 
Ne miegoti, o melstis, nes pama
tęs visą jų vargą, jis negalėjo ra
miai miegoti, jų nepavedęs savo 
Tėvo rūpesčiui ir globai, nepra
šęs jiems visokių malonių ir 
nepadėkojęs Tėvui už visus jo 
Tėvo per jį ir apaštalus padary
tus nuostabius darbus. 

Advento metu prileidžiame 
prie savęs dalį mūsų pasaulio 
tamsumos, kad,ją pajutę, pri
ėmę, galėtumėm žinoti kaip pa 
dėti, kad žinotumėm ko prašyti, 
kad Dievas jiems duotų. Bet tai 
gali pareikalauti daugiau iš 
mūsų negu numatėme. Kiekvie
nose Mišiose, priimdami Kris
taus kūną ir gerdami iš jo tau
rės apsiimame juo sekti, daryti 
tai, ką jis savoje visuomenėje 
savuoju laiku darė — šiandien 
— savose šeimose, savose 
kaimynystėse. Priimdami jo 
Kūną, norime, kad j is per mus 
šviestų, palengvintų vargą, 
padėtų žmonėms, juos pradžiu
gintų. Tad negalime', išėję iš 
bažnyčios, sugrįžti į savo pačių 
sukurtą „šviesos karalystę", 
kur jau dabar viskas gera, pa
togu, pamiršę ne taip toli 
esančius, mūsų dėmesio reika
lingus žmones. Kristus apašta
lų nepaleido, kol minios tebe
buvo išalkusios; nepaleidžia ir 
mūsų. 

Advento metu leidžiame sau 
pajusti ir pastebėti tamsumą, 
kuri tebėra ir mumyse pačiuo
se ir pripažinti, kad jis koegzis
tuoja mumyse net ir tuo pačiu 
metu kai Kristus per mus 
veikia, kad , nežiūrint mūsų 
pastangų daryti gera, pritrūks-
tame kantrybės, mintyse kar
tais smerkiame ar žeminame 
žmones, ar net sutapatiname 
Dievo karalystę su savo gerais 
norais ir planais ir dėl to užsi-
gauname, kai t ie , kuriems 
norime padėti, nepriima mūsų 
pagalbos. 

Žinia, nepajusime to be mal 
dos — ir čia kaip tik gali būti 
sunkiausias Advento uždavinys. 
Kalbame ne tik apie maldą, 
kurioje kalbame į Dievą. Jei 
mes tik kalbame, bet Dievo ne
siklausome, neišgirsime ką jis 
nori mums pasakyti. O tikroje 
maldoje jis išmoko mus pajusti, 
pamatyti, visa, kuo jis mus ap
dovanoja, vertinti jo malonin
gumą, kai padeda mums jo 
meilę rodyti kitiems, kai siun
čia mums žmones, kurie mums 
padeda, kai pradžiugina mus 
gamtos grožiu ar žvirblelio ar 
voveraitės meilumu. 

Maldoje Kristus mūsų nekal 
tina (jis nė vieno nusidėjėlio 
nekaltino — fariziejai ir piktoji 
dvasia kaltina), o guodžia, pa
stiprina, džiugina. Nors kai 
pamatome jo gerumą ir savo 
si lpnumą, nevalumą, to 
gailimės. Bet tai ne jis kaltina, 
o mes. J is mums primena, jog jis 
yra mūsų Šviesa. Tad pamatę 
savo tamsumą, sušunkame: 
„Ateik. Viešpatie Jėzau" — ir jis 
veikiai ateis, kaip atėjo kiekvie
nam, kuris jo šaukėsi. 

a.j.z. 

Ponios ir ponai, 

Kai kurie valstybės veikėjai ir 
vadovai mato gražių sapnų. 
Apie vieną sapną ir aš norėčiau 
papasakoti. 

Pro spygliuotų vielų užtvarą 
iš koncentracijos s tovyklos 
veržiasi žmogus. Jo rankos tuš
čios, bet kruvinos nuo vielų. J i s 
tikrai neapsirėdęs smokingu 
vakariniam priėmimui, ir jo 
burnoje mes nematome gabalo 
sūrio, tai yra — šypsenos jo 
veide. Scenoje yra ir daugiau 
dalyvių. Vieni spjaudo į tą 
žmogų, besiveržiantį laisvėn, 
kiti laiko už pavadžių grėsmin
gai urzgiančius šunis, pasi
rengusius tuoj kibti jam į 
gerklę. Treti kasa duobę, į ku
rią bėglys turėtų įkristi. 

Atokiau — grupė stebėtojų su 
smokingais ir vaka r inėmis 
suknelėmis, kurie kartais drau
giškai pamoja kaliniui t a rp 
spygliuotų vielų. Jie turi senų 
biznio ir kitokių reikalų su 
stovyklos prižiūrėtojais ir dabar 
nenori susipykti. 

Kai kurie stebėtojai galvoja, 
kad kaliniui nebuvo labai blo
gai, nes jis vis dar gyvas, ir kad 
jis pernelyg staigiais judesiais 
des tabi l izuoja s p y g l i u o t a s 
vielas. Jie pasikeičia nuomc 
nėmis apie ta i ir duoda elgesio 
patarimų. 

Dabar įsivaizduokime, kad 
matėme mano šalį, vieną iš trijų 
paskutinio Antrojo pasaulinio 
karo aukų, dar vis gyvą ir te-
bekovojančią dėl laisvės. Mes 
neturime priekaištų Vakarų 
stebėtojams. Gerai, kad nors ne 
stumia atgal. Kita vertus, yra 
būdų, kaip mandagiai, beveik 
be prievartos pastumti a tgal į 
gulagą. Tikiuosi, tai įvyksta per 
neapsižiūrėj imą, be blogos 
valios. 

Kai Michailas Gorbačiovas 
tvarkėsi lagaminus ir švarko 
rankoves prieš paskutinį žaismą 
Washingtone, trijų Pabaltijo 
va ls tybių užsienio r e i k a l ų 
ministrai pareiškė: Sovietų pre
zidentas neturi jokių įgaliojimų 
kalbėtis ir tartis dėl ko nors, kas 
liestų aneksuotų Baltijos šalių 
suverenias teises. 

I r vis dėlto s u s i t a r i m a s , 
kur iame išvardinti Tal inas , 
Ryga ir Klaipėda, buvo pasi
rašytas. Tiesa, Washingtonas 
atsiuntė paaiškinimą, jog tai ne
reiškia jokių permainų Stalino 
aneksijos nepripažinimo poli
tikoje. 

Gal ir taip, bet juk Baltijos 
regione, kaip ir visoje Centri

nėje Europoje, įvyko žymių 
permainų. J a s buvo galima pa
stebėti, imt is keisti tradicinę 
dvigubą Vaka rų politiką mūsų 
kraštų atžvilgiu. 

Antai demokratines šalys pa
sveikino la isvus rinkimus Lie
tuvoje ir parlamenta, kuris 1990 
kovo 11 d. vieningai paskelbė 

ats tatomą nepriklausomą vals
tybę. Demokratines šalys pa
skelbė, jog jos niekada nepri 
pažino Molotovo Ribbentropo 
pakto nulemtos 1940 metų Lie
tuvos aneksijos. Bet demokra
tinės šalys ir kaliau spausdina 
žemėlapius, kuriu -e Lietuvą 
tebedažo raudona Kremliaus 
plytų spalva. 

Lietuvą ir toliau terorizuoja 
sovietų kariuomeie Jų smo
gikai-desantininkai gaudo ir 
išsiveža mūsų jaunuolius, o sa
vo revoliucijos švenčių proga iš
daužo mūsų konservatorijos lan
gus. J ie y ra uzurpavę mūsų 
sienų kontrolę, neleidžia laisvai 
b e n d r a u t i i r prekiaut i su 
pasauliu, ir už naujos geležinės 
uždangos imasi smaugti mus 
e k o n o m i n ė m i s blokadomis. 
Tada draugiškoji Vengrija, po to 
ir Vaka rų šalys — tai yra jų 
visuomeninės organizacijos, at 
s i u n č i a m u m s vaistų. Bet 
visuomeninė organizacija, kuri 
vadinasi Tarptau 'mis Raudo
nasis kryžius, vis dar bijo at
s tatyt i teisėtą Lietuvos narystę 
Ženevoje, kur ią nutraukė 1940 
m. sovietų aneksija Nejau Rau 
donasis kryžius politiškai kapi
tuliuoja prieš raudoną žvaigždę0 

— turbūt todėl desantininkai su 
raudonomis žvaigždėmis nesu
stoja Lietuvoje prus Raudonojo 
kryžiaus vėliavą. 

Lietuva reikalauja išvesti iš 
jos teritorijos svetimą okupacinę 
kar iuomenę. Pusantro milijono 
žmonių Lietuvoje j au prieš 
m e t u s pa s i r a šė po tokiu 
r e i k a l a v i m u , dabar to vėl 
pareikalavo Lietuvos parlamen
tas . Bet Lietuvoje per maža naf
tos. Politikams, tiesa, galėtų 
rūpėt i , kiek sovietu dalinių 
l i e k a Europoje — ir v is i 
dislokuoti Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje turėtų būti apskaičiuo
jami kaip esą už SSSR ribų. 

Lietuvoje, kaip ir Latvijoje, 
Estijoje, veikia i tkurtas Nacio
nal in is olimpinis komitetas. J o 
t iks las — gražinti Lietuvos 
vardą į tarptautinį olimpinj 
judėjimą, į visas tarptaut inių 
spor to federacijų varžybas. 
Kodėl Lietuvi- krepšininkai 
tu r i skinti lauras Sovietijai, o 
ne savo tėvynei Lietuvai? O juk 

dar turime irklavimą, futbolą, 
diską, dviračius, automobilių ir 
sklandymo sportą... Ir štai 
matome, kaip Seattle Geros 
valios žaidynėse pritrūksta ge-
ros valios, kaip net garbingiau 
s i ą Ta rp tau t in į olimpinį 
komi te tą kankina priklau
somybė nuo Sovietų. Kilnioji 
antikos ugnis, deja. skleidžia 
sunkoko kvapo dūmus liūdnojo 
XX a. pabaigoje. Lietuvos spor 
t ininkams, kurie nenori varžy
t is ir laimėti po svetima vėlia
va, sakoma: arba grįžkite į 
sportinį gulagą, arba parsi-
samdykit svetimiems klubams, 
arba vegetuokit ir praraskit 
meistriškumą be aukštų tarp 
tautinių varžybų. Kaip įveikti 
šitą blokadą? — dabar ją atakuo
j a Lietuvos šachmatų rinktinė 
Novy Sad turnyre Jugoslavijo
je, gal pavyks. 

Panaši ir Lietuvos diploma
tinė blokada, kurią, tiesa, pa
deda įveikti išlikusi kai kuriose 
šalyse 1918-1940 metų Lie
tuvos Respublikos diplomatinė 
tarnyba. Bet jos nepakanka, no
rinti grįžti ir užimti teisėtą 
buvusios Tautų Sąjungos nario 
vietą dabartinėse valstybių or 
ganizacijose. tarptautiniuose 
forumuose. Ar Lietuva turėtų 
būti Helsinkio konferencijos 
dalyvė? — Be abejo, tai būtų tei 
singa, atsako vienas, kitas ir 
trečias politinis lyderis šių 
dienų pasaulyje. Ir visada tęsia: 
tačiau... Todėl ir nūnai Paryžių 
je, kur ant svarstyklių galėtų 
būti padėta vienoj pusėj tiesa ir 
teisingumas, o kitoj — politinis 
nepatogumas, nežinome, ar 
daug šalių pasirinks nepa
togumą. 

Nepaisant to, aš prisimenu, 
kad prieš daugelį metų viena 
šalis rinkosi kitą. teisingesnę tų 
svarstyklių pusę. Tai buvo 
Churchilio mintis padėti Suomi
jai, kovojančiai prieš Sovietų 
agresiją. 

O dabar apie ekonominę, va
liutinę, kreditų pagalbą Ne
stovime atkišę kepurę, ir gal 
todėl atrodome keisti, nesu
prantami mūsų kovų stebė 
tojams — turtuoliams. Kartais 
apsvartoma. net nubalsuojama 
10 milijonų dolerių pagalba 
Lietuvai, o paskui vėl nubal
suojama neskirti tos pagalbos. 
Betgi Sovietams paskiriama 
milijardai. 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-

Vytautas Landsbergis. Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 

ti gabalėlj Lietuvai Kitaip — 
nejaugi 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 Sovie
tų 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: a r 
Lietuva neturi pagrindo tikėtis, 
kad Vakarų demokra t i jos 
daugiau brangins savo esminį 
dvasinį pranašumą prieš degra
davusią Sovietiją - krikščio
niškos kultūros ir moralės likutį 
politikoje? Kai Lietuva susi
duria su neįtikėtinais gra 
sinimais ir kliūtimis, tarp jų su 
visišku nepaisymu neatimamos 
tautos teisės apsispręsti, ir kai 
ji taikiai stoja prieš pasauline 
branduolinę galybę, argi mes 
neturime teisės tikėtis, kad bus 
laikomasi principų, kuriais 
daugelį amžių vadovavosi Jūsų 
garbinga valstybė, kai vyravo 
į s ta tymas , protas ir te i 
singumas 

Tokia Vakarų pozicija dau 
giau padėtų ir Rytu kali 
nianio, ir jų prižiūrėtojams. O 
gal tik taip atrodo. Ch. Darvino 
tėvynėje bene derėtų galvoti 
veikiau apie negailestingą natū
ralią atranką, juolab, kad ir 
Lietuvos istorinė patirtis sako: 
išliksimjei būsim verti išlikti 

Vis dėlto tai ne vienintelis lie 
tuvių požiūris. Aš tikiu, kad 
Europa nėra džiungles. Net ir 
tada. kai didelės kaimynų vals

tybės vadai su neapykanta 
grūmoja sudarysią mums nepa 
keliamas gyveninio sąlygas, 
mes žinome, kad ne visas pašau 
lis vra nežmoniškas. 

UŽTAISĖ SKYLI TE ŠIRDY 

Chnst ligoninėje Oak Lavvn iš 
Estijos atgabentam 5 m. ber
niukui Tanel padaryta keturias 
valandas užtrukusi širdies per 
tvaros operacija, už ta isant 
skylutę. Ligoniuko atgabenimą 
iš Estijos ir jo gydymą finansavo 
Variety Club International, 
turįs 55 skyrius su apie 5000 
narių Berniukas sveiksta. 

DIRBTINIS K R A U J A S 

Nortvvestern univers i te to 
mokslininkai lapkričio 8 d. 
paskelbė, kad naujas dirbtinis 
kraujas, dabar bandomas su ka
tėmis, duoda gerų vilčių širdies 
atakų ir apopleksijų aukoms. 

IŠGELBĖJO MERGAITE 

Padėkos dieną Loyolos uni
vers i te to l igoninėje buvo 
padaryta operacija Ruselai Des-
Cartės, ketverių metų, atvežtai 
iš West Ind ia . J a i buvo 
išoperuotas vėžio auglys nuo in
ksto. Be operacijos ji butų 
mirusi. bet dr. Darryl Link suor 
ganizavo lėšas tai 4 metų netur 
tė le i . \ m e r i c a n l ėk tuvų 
bendrove nemokamai ją pervežė 
ir taip ji buvo išgelbėta. 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 
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Kokia nuostabi nakt ies sidabru nužer ta Katedros 
aikštė! Paslaptingai ošia gilumoje senas paikas, 
žvilgsnis kyla į Gedimino bokštą ir bėga tokiai pa t 
sidabriniais stogais. Bažnyčios, rūmai ir vėl bažnyčios. 
Nuostabus mūsų Vilnius, kerintis, alsuojantis ir .imži-
nas. Pagauna savo glėbin ir t ada jaut i , kaip pradeda 
plakti benamė širdis drauge su šito miesto širdžia. pra
dedi gyventi jo gyvenimu, džiaugtis, kentėti ir pasiilgti 
jo, kaip mylimojo. Ir neištrūksi daugiau niekados jau 
nuo tų kerų, kur bebūtum, — sudrebėsi nuo šito miesto 
vardo, svajosi apie jį nakt imis ir lyginsi jį su viso 
pasaulio sostinėmis, pindamas jo a tminimai , gėles ir 
ašaras 

O Kūčių vakaras Vilniuje dar nuostabesnis! 
Žmonės skuba girgždančiu sniegu ir dingsta tamsių 
namų duryse, spausdami prie savęs mažus dovanų 
ryšulėlius. Parko medžių šakose g»rdi didžias simfonijas 
ir pakeli akis į mūsų amžinąjį simbolį - Bokštą Asme
niški skausmai ir juodos mintys t i rpsta ir menkėja ši
tos didybės burtuose, esi laimingas jau vien tik tuo, 
kad gali vaikščioti Karal ių keliais, klūpoti jų bažny
čiose ir liesti jų gyvenimus. 

O buvo atėję blogi laikai ir Kalėdos buvo per 
sunktos klausimais ir nevilčia. Ėjo armijos svetimais 
veidais ir svetimais rūbais, ėmė ką galėjo, džiaugėsi 
pergale, o paskui bėgo namų link j au ne tokios tikros 
ir ne tokios išdidžios. Baigėsi ketvirtieji priespaudos 

metai ir Vilnius buvo tarsi apkritęs pelenais, žmones 
nuvargę ir neramūs Kasdieniniai rūpesčiai duona ir 
pastoge buvo išvagoję daugelio veidus, tik sidabru 
nužertos miesto naktys buvo tokios pats iškilmingos 
ir žvaigždės spindėjo aukštumoje tokia pačia šviesa, 
kaip ir tą naktį, kai Gediminas sapnavo Geležinį Vilką 

Visa šita Vilniaus nakties didybė tačiau negalėjo 
suteikti įprastinio nusiraminimo vienai jaunai širdžiai 
Neramūs žingsniai aidėjo siauromis gatvelėmis, be 
tikslo ir be minties skubėjo pirmyn jauna mergina 
Tamsių plaukų vainiko supamas veidas buvo pablyš 
kęs. akyse degė nerami ugnis. Atsidūrusi paupyje 
pagaliau atsirėmė išvargusi į medžio kamieną. Tam 
soje ir ramybėje skendo menka gatvelė prie Neries 
kranto, tik vėlyvi gatvės žiburiai metė balkšva šviesą 
gausiame pakrantes sniege. Kažkur tolumoje laikrodis 
mušė valandas, jų aidas sklido vienodas ir raminantis 
nuo šalčio skambančiame ore. 

— Štai ir galas visoms mano svajonėms! Slinko 
liūdnos mintys. — O, atrodė, tik dabar prasiskleidžiau. 
kaip gėlė, ir pradėjau gyventi. Dabar, kada yra tartas 
žodis ir paduota ranka! Ak, motina, kodėl nepasakei 
viso to anksčiau, kada buvau kviečiama į pirmutinį 
šokių vakarą ir man buvo atnešamos pirmutines gėles7 

Juk pati taip draugiškai sutikdavai tą žmogų prie 
mudviejų namų durų, vaišinai, kvietei ir davei įleisti 
šaknis giliai draugystei! Jeigu nešiojai savyje tą paslap
tį ir tą rūpestį, kodėl aš niekad jo neišskaičiau tavo 
veide? Gal tode!, kad siautėjo karas ir okupantai, rūpės-
čiai buvo užėmę tavo galvą, gi tuo laiku tarp dviejų 
jaunų žmonių brendo meilė, atėjusi taip jaukiai ramiais 
vasaros vakarais bevaikščiojant Žvėryno ir Antakalnio 
pakrantėmis. 

Dabar gi buvo žiema ir šventas Kūčių vakaras Prie 
jų menko ir vienišo stalelio ji norėjo pasikviesti savo 

draugą Valiu, su kuriuo buvo sutarusi nebesiskirti. 
Tačiau šitas pakvietimas ir tapo priežastimi viso to 
klaikaus pasikalbėjimo, kuris tarp jų įvyko. Daug ko 
ji nesuprato, daug ko nelaukė išaiškinant, kai išbėgo 
verkdama į tamsią žiemos naktį. Tik viena buvo aišku. 
kad tapo sugriautas jos didelis sapnas, jos pirmutine 
svajonė, kurią subrandino širdyje ir beveik jau lietė 
ranka 

Mergina bejėgiai pasuko namu link. Ašaros buvo 
nudžiūvę, tačiau aplink buvo vien didelė tuštuma, pilka 
ir bereikšmė. 

Tuo tarpu savo kukliame, bet jaukiame butelyje 
Varkaliene stovėjo nerami prie aptemdyto lango Jūra 
gana savotiškai reagavo i ju pasikalbėjimu, bet. kaip 
paprastai, dukters jausmų ji nesuprato. Aišku, jų 
pokalbis nebuvo malonus dalykas iš tikrųjų jau 
seniai laikas tam buvo pribrendęs, bet nejaugi ši drau 
gystė su tuo nuskurusiu be ateities dailininku buvo 
jau taip toli nuėjusi7 Kazė Varkaliene buvo praktiška 
moteris ir Valius jai neatrodė tinkama partija jos 
gražiai ir gabiai dukteriai Be to. Jura buvo neseniai 
baigusi gimnaziją, politine padėtis darėsi vis 
neaiškesne ir jokiu skubotų nutarimų vis vien nebuvo 
galima daryti Ką gi jis. buvo pasiekęs, be Meno 
mokyklos baigimo'' Jei būtų studijavęs bent k:» nors 
praktiškesniu, už ko šiais neramiais laikais būtų 
galima užsigriebti. galėtų gal tada galvoti ir apie 
šeimą Su dailininko karjera žmonos netšmaitinsi ir 
neaprengsi, juo labiau šiais laikais, kada gali tekti 
bėgti ) Vakarus Butu daktaras, ar bent inžinierius, 
- visur galėtų prisitaikyti, bet k.i'M i;i dabar reikia 
paveikslų! 

'Bus daugiau' 
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ČhgWBiAiieraii 
TAUTYBIŲ FESTIVALIS 

Lapkričio 30, penktadienį, 
; 7:30 vai. vak. Palace Theater, 
.1519 Euclid Ave.. Clevelande, 
drengiamas antrasis tarptautinis 
-festivalis. Rengėjai: Tautybių 
tarnybos centras ir Clevelando 

• dienra-- .s „Plain Dealer". Visas 
* šio plačios apimties renginio 
l pelnas skiriamas Tautybių cen-
"trui — The Naiionalities Service 
10nter. kurio vykdomasis direk-
-torius yra Algis Rukšėnas, kny-
\ gų, dramų autorius, žurnalistas, 

aktyvus lietuvių visuomeni
ninkas. 

Tautybių centras — NSC — 
aptarnauja daugelį Clevelando 
ir gretimųjų apskričių imig
ran tus , suteikiant vertingų 
įsikūrimo, švietimo, teisinių 
patarimų. Naujiesiems atei
viams tai didžiulės reikšmės ir 
pagalbos institucija. J i per 
metus pagelbsti per 20,000 
naujų imigrantų. 

Šių metų tautybių festivalyje 
dalyvauja 16 iškilių grupių 
šokėjų, dainininkų, muzikantų: 
vokiečių, žydų, ispanų, 
korėjiečių, lenkų, slovėnų. 
Afrikos-amerikiečių. bohemų, 
a i r ių , slovakų, filipiniečių, 
ukrainiečių, lietuvių, kuriems 
atstovauja Grandinėlės šokėjai. 

Visų iškilmių ceremonmeis-
teris bus žurn VVilliam F. 
Miller, ..Plain Dealer" redak
torius etniniams reikalams ir 
du jų pavaduotojai — teisėjas P. 
H. Sikora ir Tautybių tarnybos 
centro patikėtinių tarybos pirm. 
Gerald A. Sullivan. 

Bilietų kainos 10 dol. (pensi
ninkams ir vaikams iki 12 metų 
8 dol.). Užsisakant paštu, bilie
tų kainos 8 dol. Užsakymus 

' s i ų s t i : P l ayhouse Sąuare 
Center, 1519 Euclid Ave., Cle-

:&eland. Ohio 44115. Attn: 
N.S.C. 

Daugiau informacijų gauna
ma skambinant direktoriui 
Algiui Rukšėnui, tel. 781-4560, 
arba festivalio koordinatorei Ro
bin Neal. tel. 543-9301. 

OHIO LIETUVIŲ 
GYDYTOJŲ VEIKLA 

Ohio lietuvių gydytojų draugi
ja yra gražus unikumas lietuvių 
medicinos darbuotojų šeimoje. 
Ji jau nuo 1956 metų skiria 
metines t ūks t anč io dolerių 
kultūrines premijas. Šių metų 
tokia premija kun. Gediminui 
Kijauskui, S.J., Dievo Motinos 
parapijos klebonui, įteikta Lie
tuviu namuose spalio 21, drau
gijos metinio susirinkimo ir 
pobūvio metu. 

Draugijos pirm. dr. Dainius 
Degesys. įteikdamas premiją. 
iškėlė laureato didelius nuopel 
nus šią parapiją išvedant į 
pirmaujančių lietuvių parapijų 
tarpa išeivijoje bei puoselėjant 
kultūrinę, religinę ir visuome
ninę veiklą. 

L a u r e a t a s savo padėkos 
žodyje užgyre draugijos „sieloji-
mąsi mūsų lietuvišku gyvas
tingumu" ir,.pastangomis, kad 
mūsų išeivija išliktų sąmoninga 
ir veikli lietuvių tautos dalis". 
Tai svarbu, ypač dabar, ir mūsų 
prisikelianči .. Tėvynei Lietu
vai. 

„Suteikdami man šią premiją, 
jūs iškehate ir pripažįstate visą 
tą Dievo Motinos parapijos dar 
buotojų būrį- Jų yra tikrai daug. 
Priimu tad šią premiją jųvardu. 
Tebus ji mums naujas paska 
tinimas sielotis puoselėjimu 
vertybių, t e ik i anč ių mūsų 
kelionei prasmę, o atgims
tančiai Tėvvnei nauiu iėtrų ir 

drąsos žygiuoti į pilną laisvę ir 
nepriklausomybę" — kalbėjo 
kun. Gediminas Kijauskas. 

Ohio gydytojų draugija 1955 
metais turėjo 49 aktyvius na
rius. Dabar turi tiktai 28, įskai
tant odontologus ir veterinarijos 
gydytojus. Iškel iavimas į 
amžinuosius namus ir naujo 
prieauglio išsikėlimas į kitus 
Amerikos miestus — pagrindi
nės mažėjimo priežastys. 

Paskutiniu laiku draugijos 
narys^miręs spalio 18, yra dr. Jo
nas Mačiulis, palikęs liūdinčią 
žmoną Archilde ir dukras Rūtą 
ir Dalią. Velionis buvo aktyvus 
draugijos narys, lietuviškų ren
ginių lankytojas, lietuviškos 
spaudos ir knygos mylėtojas. 

Nors iš DP kar tos tėvų 
nemažai vaikų yra baigę medi
cinos, odontologijos bei veterina
rijos mokslus, bet tiktai dalis 
yra pasilikusių dirbti Clevelan 
do apylinkėse. Medicinos 
mokslus baigė: Gin ta ras 
Degesys, Algis Skrinska, Arū
nas Aželis, Rūta Skrinskaitė, 
Ona Kliorytė, Ligija Rociūnai-
tė, Asta Bložytė, Viktoras 
Čeičys, Jolanta Mickevičiūtė, R. 
Klimas, Rita Kazlauskaitė, 
Vida Kašubaitė, Siga Lenkaus-
kaitė. Šiuo metu nėra įstojusių 
į medicinos mokyklą studijoms. 

I Clevelando apylinkę yra 
atsikėlęs dr. Linas Vaitkus, 
MD Pagal spaudos pranešimą, 
daktaras neseniai įsijungė į Par-
ma Community General ligoni
nės gydytojų štabą. Jo spe
cialybė — vidaus ligos. Jis yra 
vedęs odontologę Živilę Kliorytę 
ir augina tris sūnelius. Dr. Algis 
Liauba ir pianistė Danutė yra 
įsikūrę Medinoje. 

Odontologijos mokslus — DDS 
baigė: Giedra Natkevičiūtė, 
Birutė Balčiūnaitė, Viktoras 
Stankus, Kristina Stankaitytė. 
Mar ius Laniauskas , Algis 
Budrys, Dainius Degesys, Roma 
Jasinevičiūtė, Živilė Kliorytė, 
Danutė Gaižutytė, Danutė 
Balčiūnaitė. 

Odontologijos studijas atei
nančiais metais baigs Daina 
Mataitė. 

Vet. gydytoja Dalia Bložytė 
yra išvykusi laikinai dirbti 
Lietuvon. Ateinantį pavasarj 
veterinarijos studijas baigs 
Jonas Alšenas ir už pusantrų 
metų — Vincas Staniškis. 

iškilmingas pamaldos Dievo Motinos šventovėje. Clevelar-O 

SUPERIOR SAVINGS 
VARGAI 

Superior Savings — santaupų 
ir paskolų bendrovė,įsteigta pir
mojo „Dirvos" leidėjo Apolinaro 
B. Bartusevičiaus 1909 metais, 
išgyvena didelę finansinę krizę. 
Ši finansinė institucija, stovė
jusi an t tv i r tų ir sveikų 
bankinių pagrindų, padėjusi 
lietuviams įsigyt namus, rėmusi 
l ie tuvių veiklą gerai ap
mokamais skelbimais ir rekla
momis. 1971 m. bendrovę perėmė 
Oscar Zimmerman ir netrukus 
ją perdavė savo sūnui Gregory. 
Šiam įsivėlus \ spekuliatyvines 
operacijas (kaip praneša ..Plain 
Dealer"), bendrovę perėmė JAV 
federalinės valdžios — Office of 
Thrift Supervision ir pavedė 
Resolution Trust Corp.kuri yra 
atsakinga už į finansinius sun
kumus patekusių bankų par
davimą. Bankroto priežastis — 
p r a s t a paskolų davimo 
praktika. 

Lietuviai ten turėjo nemažai 
paskolų ir santaupų sąs'r.aitų. 
Visos santaupos ir toliau 
pasilieka apdraustos iki 100.000 
dol kiekviena sąskaita Tauūv 

tojai neturėtų baimintis, kad jie 
turės finansinių nuostolių. Įsi
steigus kredito kooperatyvui 
„Taupa", jau anksčiau daugelis 
taupytojų savo indėlius perkėlė 
į šią lietuvių kredito įstaigą. 

Lapkričio 6 d. biznio sekcijoje 
„Plaine Dealer" dienraštis at
spausdino ilgą straipsnį apie 
Superior Savings banką, nuro
dant t r i s pagr indines jo 
nesėkmės priežastis; aukšti in
dėlių kaštai , blogas inves
tavimas ir negatyvus kapitalas 
(įsiskolinimas viršija aktyvus). 
Dienraštis nurodo, kad ši in
stitucija buvo lietuvių įkurta 
prie 85 metus, kad ją perėmę 
Zimmermanai, kurie savo 14% 
kapitalo buvo investavę į arabų 
veislės arklius. 

JSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS 

Julius Palūnas iš Akrono, be
veik visus m e t u s gyvenęs 
Lietuvoje ir artimai dirbęs su 
Lietuvos Parlamentu jo or
ganizavimosi metu gruodžio 4, 
antradienį, 7:30 vai. vak. DMP 
konferencijų kambaryje pasi
dalins įspūdžiais iš į laisvę žen
giančios Lietuvos. Visi 
kviečiami atsilankyti. Rengia 
„Ateities" klubas. 

VIENOS DIENOS 
REKOLEKCIJOS 

Gruodžio 8. šeštadienį. Dievo 
Motinos parapijos svetainėje 
Aldona Zai lskai tė , t u r i n t i 
magistro laipsnį iš Šv. Rašto, 
praves vienos dienos rekolekci
jas. Tai bus seminaras apie 
maldą su psalmėmis: „Kaip 
psalmės moko šeimoje gyventi". 
Susipažinsime su įvairių rūšių 
psalmėmis, bus pravestos medi
tacijos su psalmėmis, bus proga 
leisti Dievui padėti mums ge
rinti savo šeimos gyvenimą. 
Kun Gedminas Kijauskas. 
S.J., praves Susitaikymo sak
ramento pamaldas ir aukos Mi
šias. Bus ir pietūs ir rekolekcijų 
pabaigoje vakarienė. 

Aldona Zailska te. viena iš 
„Draugo" redaktorių, tokias 
rekolekcijas reguliariai veda 
amerikiečiams ir lietuviams. 
Vyskupo Pauliau; Baltakio 
Taryboje ji yra Šv. Rasto komisi
jos ryšininkė. Vadovauja Šv. 
Rašto būreliams. Registruotis 
parapi jos klebonijoje, te l . 
531-4263. Dalyvavimas - 10 
dol. asmeniui. 

V. Roc iūnas 

N'uotr Daivos Blynaitės 

IŠGELBĖJO PARAPIJĄ 

Šv. Sabinos parapija buvo 
atsidūrusi pavojuje. Dėl skolų 
galėjo būti uždaryta, tačiau 
įstengė sumokėti vyskupijai 
skolą, 89,000 dol. ir dabar ji atsi
stojo ant savų kojų, negresia 
uždarymas kaip keletai kitų 
parapijų Chicagoje. 

Pradecant 1988 m. ll«pos 2 d kas se i tad len. 
8:40 Iki 10 v.v. 

o. WPNA (buv. WOPA stoti*) 1490 AM 

Žemė L 
. Naua radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika - svema , moterų pasaulis - sportas - literatūra - kinas - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
.Pasar„ pasaulis mažamečiams l i e t u v i a m s 

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

AHIance C o m m u n i c a t i o n s . Inc. 
408 South Oak Park A v e n u e , Oak Park . IL 60302 

t e l . nr. 848-8980 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

trte best way to save regularly! 

Paiū and 
Compounded 

Ouarterly 

V«fl& 
see us for 
financing. 

AT OUR L 0 W RATES 

W I T M H I ^ A V M I N t 
TO »'T VOU* I N C O M I 

Mutual Federal 
Savings and loan 

2212 VVEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 
Pete' Kazanauskas. Prs. Tel : 847-7747 

Hours: Mon . Tue. Fri 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 

S E R V I N G C H I C A G O L A N D S I N C E 1 9 0 5 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco, C A 94121 

Telefonai; 
415-752-5548 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VItltM8 AMERIKOS LIETUVIAMS! 

Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta ^a'sto PripikJykrt ju 'uščius satdytu. JS dafcar! Nėra 
muito! Prekes pristatomos jnamus veltui! Pristatymas trunka 5 die' as Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSR respublikose: 

TV, VCrVS 
TELEFONAI 
CAMCORDERS 
VoftaiN 127/220 
TV PRIIMTUVAI 
per satelitą Europai 
MAISTO SIUNTINYS #1 
(importuoti produktai) 
5152 su pristatymu 

sportuotas kumpis 1 sv 
importuota dešra 2 2 sv 

Mincerneat*' 0.75 sv 
Desreies | c'ar>Wurt©rs") 1 sv 
Dan.škas suris 0 88 sv 
TroS* ~ " *utierta 1 t *» 
M*sa 08 "a-ne padaie 1.1 sv 
Malta popelių Kava 1.1 sv. 
Tirpsta"? Kava 0 44 sv 
Konde*soo*as pienas 0 75 sv 
Imponuota arbata 1.1 sv. 
Kakava 1.1 sv 
Sausi pfOTkoniai 1 oox 
imponuotas šokoladas 1 box 
Sokoiad'^ai pyragaičiai 1 1 sv 
Grikiai arsa spageti 2 2 sv 

H**ųJA¥ 
JAV-

trUkttųkrm*^ 
MMMM— relefoffu 

ssSeasSBse 

MGay. parduotuve siunčia visokių rūšių radaus ir eie**- - ,s prie
taisus i Sov Sąjunga, su apmokėtu aro* neapmokėtu - . • j 

TAIP PAT OAUMA SIŲSTI: 

" Prancūziški vaistai 
* Seirnos vaistinėle (krt) 
* Vaistai vaikams {krt) 
* Maistas vaikams ( krt) 
' Automobiliai (LADAl nuo $5.600 
* šaldytuvai nuo $500 
* Healtr> Spa pasiteiraukite 
* Kondommiumai Pasiteiraukite 
* Indų plovimo mašinos nuo $500 
* Skalbimo mašinos nuo$550 
* Mtni-traktonai nuo $2.000 
* Įvai-ios prekes Pasiteiraukite 

KOMPIUTERIAI 
Su rueliku raidynu 

Valandos: plrm.-treed. 11-0, 

Itetvlrtil. aostd. 11—7 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL E S T A T E 

RE/MAX 
REAl.TORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 4 2 5 - 7 1 6 1 

Norintieji P IRKTI ar P A R D U O T I 
N A M U S per sią (Staiga, p rašome 
paminėti, kad esate arpa-oorite Dūr. 
Rimo S t a n k a u * k r a n t a i s Nuosa
vybes įkainavimas n e m o k a m a i . 

Parduodame greičiau 
už didesne kainą! 

Įkainojimas veltui' 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
M I S kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine įstaiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS LTD. 

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

i letuviams žinomas r patikimas vardas 

F O R R E N T 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
antrame aukšte, Brighton Pk. apyl. 
vienam arba dviem suaugusiems 
be gyvyliukų. 

Tel. 312-247-3838 

For rent 5 rm. apt., 1 st fl., nevvly 
decorated; for mature persons 
Vic. 45 & Francisco. 

Tel. 312-523-5127 

išnuomojamas 2Va kamb. gra
žus butas Marquette Parko apyl. 

Tel. 312-925-9571 

I E Š K O D A R B O 

H E L P W A N T E D 

Ieškoma moteris prižiūrėti 1 m. 
kūdlkĮ 3 dienas j savaitę Mar-
quette Parke apyl. 

Tel. 436-7976 

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

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir paruošiu žiemai visų 
rūšių šildymo sistemas. Pakeičiu 
vandens šildymo bakus 

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

R E A L E S T A T E 

m MLS KOMPIUTERIŲ 
pagaiDa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ -niesie ir priemiesčiuose Sąži
ninga' patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BE^-BACE PEA^TOBS 

INCOME TAX - IHSURAHCe 
6-29 S KE02:E 

77S-2233 

Lietuvė moteris ieško darbo. 
Skambinti: te l . 312-890-0191 

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

T«|. 376-1882 ar 376-5996 

E L E K T R O S 5 
{VEDIMAI - PATAISYMAI ' 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

3 O N E STOP REAL 
ESTATE, INC. 

Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis į BUDRAITĮ. 
312-77S-3S71 arba 312-767-0600 

LB «HS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

V i k t o r a s Š imai t i * ,Real tor 
Nuosavybių pardavimas Income T ax 

5953 S. Kadzi* Ave. 
Tai. 436-7878 

Ozrfojjy, KMIEC1K REALTORS 
rryt 7922 S. Pulaski Rd. 
Ji\ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus kreipkitės; Danutę Maver. )i 
p r o fes i ona l i a i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus Įkainavimas 
vel tu i . 

lamonta naujai pastatytas namas, ..sptrt-
l eve ' " . ąžuolo apdaila, central inis 
saldymas, židinys, langai lubose Daug kitų 
priedų Didelis kampinis sklypas. Puikus 
pirkinys. Žema kaina — S1M.700. 

Žavus Viktorijos stiliaus namas; 3 mieg. 
kamb.. pilnai atremontuotas: jauki veranda, 
gražus kiemas. 2 auto garažas S I 26.900 

OLSJCK S CO.. REALTORS' 
1180 State Street 
Lemont . Illinois 60439 ( j z n k j t / 
(708) 257-7100 2 1 

^\TET0 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis. Parovėja. Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, \ 
šventę. Kadrilis ir polka, 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo. 1989. 
Kaina su persiuntimu 12 dol. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 60629 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE JR JŲ KALĖJIMUOSE 

šioje 187 psi knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsny, praleistą lenKų okupuotoje Lietuvos flaly-
ie ir aštuonerius metus kalėjimuose. ObjeKtyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją Įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje Kaina su persiun
timu 9 50 dol Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

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



Pastabos ir nuomonės 

BIJAI VILKO, NEIK J 
MIŠKĄ 

Donato Skučo straipsnis „Kur 
čia šuva pakastas" (Draugas, 
Nr.223, 1990.XI.15) savo nau
jomis mintimis šių dienų įvykių 
Rytų Europoje kontekste yra 
originalus ir pagyvina mūsų 
spaudą. To straipsnio pagrin
dinės mintys yra tokios. 

Baltieji Rūmai dabar neigia
mai žiūri į Lietuvos faktinės 
nepriklausomybės atkūrimo pa
stangas, nes jie bijo Sovietų 
branduolinių ginklų, kuriuos 
galinti kontroliuoti tiktai stipri 
valdžia Kremliuje. Tą valdžią 
susilpnintų Lietuvos, o jos pa
vyzdžiu ir kitų respublikų at
siskyrimas nuo Sovietų Sąjun
gos. Toks procesas savo ruožtu 
vestų prie M. Gorbačiovo nušali
nimo, o tai galėtų privesti net 
prie trečiojo pasaulinio, šį kartą 
atominio karo. Net lietuviai, už
grobę atominių ginklų sandė
lius, esančius Lietuvoje, būtų 
grėsmingi Sovietams. Taigi Lie
tuvos nepriklausomybės fakti
nis a tkū r imas nėra vertas 
tokios didelės rizikos. O jeigu 
taip, tai ir Amerikos lietuvių 
pastangos paveikti Washingto-
ną Lietuvos naudai yra ne t ik 
bergždžios, bet ir žalingos, nes 
gali sukelti Baltųjų rūmų rūs
tybę. Be to, tos jų pastangos 
duoda klaidinančių vilčių ir 
Lietuvos žmonėms. Kadangi 
mūsų veiksnių prestižas Bal
tuosiuose rūmuose neva smu-
kęs, todėl jie, pačios Lietuvos 
labui tu rė tų atsiriboti nuo 
dabartinės Lietuvos vyriausy
bės. 

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 

Lietuviai Floridoje 

Juno Be ach, FL 

LIETUVOS DUKTERŲ 
SKYRIAUS VEIKLA 

Šią vasarą Juno Beach Lietu
vos Dukterų skyrius per savo 
valdybos narę Birutę Čiurienę, 
kuri lankėsi Lietuvoje, paaukojo 
Lietuvos Tremtinių sąjungos 
Kauno skyriui 500 dol. Lietuvos 
Dukterys gavo padėką iš Trem
tinių sąjungos pirmininko Balio 
Gajausko. 

Spalio mėn. pabaigoje Lie
tuvos Duk te rys sup i rko , 
supakavo ir išsiuntė maisto ir 
drabužių siuntas 15 daugia
vaikių šeimų Lietuvoje. Adresus 
Lietuvoje gavo valdybos narė 
Birutė Čiurienė. 

Taip pat spalio mėn. pabaigoje 
Lietuvos Dukterys surinko ir iš
siuntė Katalikų Šalpos centrui 
Brooklyne 8 dėžes vartotų dra
bužių ir avalynės (apie 150 
svarų). Dabar Lietuvos Duk
terys ruošiasi savo tradiciniam 
renginiui, kuris įvyks 1991 m. 
sausio 25 d. Ti \ 

šios D. Skučo minty s yra nuo
seklios ir turi loginį ryšį. Tačiau 
plačiau ir giliau pažvelgus į jo 
straipsnyje iškeltas problemas 
peršasi mintis, kad to straipsnio 
autorius tebegyvena „šaltojo 
karo" dvasioje, kuri j au yra 
nuėjusi į istoriją. 

D. Skučas yra teisus atkreip
damas dėmesį į tai, kad Sovietų 
Sąjungoje yra didžiulis kiekis 
branduolinių ginklų. Tačiau 
pati Sovietų Sąjunga dabar jau 
nebe tokia, kada buvo sukurtas 
tas grėsmingas ginklų arsena
las. Tad imperija labai pasikeitė 
ir vis dar keičiasi kiekvieną 
dieną, net kiekvieną valandą. 

Visi tie pasikeitimai Sovietų 
Sąjungoje vyks ta po l i t ine 
prasme į gerąją pusę ne dėl 
asmeninių M. Gorbačiovo pa
s tangų. Ne M. Gorbačiovo 
nuopelnas, kad iš esmės pasi
k e i t ė pol i t inė p a d ė t i s ir 
buvusiuose Sovietų Sąjungos 
satelitiniuose kraštuose Rytų ir 
Centrinėje Europoje. Tas per
mainas sukėlė gyvenimo būti
nybė. Tų pasikeitimų pirminė 
priežastis buvo JAV prezidento 
Ronaldo Reagano užsienio poli
tika, pasiūliusi Sovietams labai 
brangias ginklavimosi varžy
bas, Sovietus privedusias prie 
ekonominio bankroto. Tas bank
rotas savo ruožtu sukėlė gran
dininę pasikeitimų reakciją So
vietų Sąjungos vidaus ir užsie
nio politikoje. 

Taigi Nobelio Taikos premijos 
l ab iau nusipelnė Ronaldas 
Reaganas, įtemptų santykių su 
Sovietų Sąjunga metu pasi
rinkęs principą „Si vis pacem, 
para belum" („Nori taikos, 
ruoškis karui"), o ne Vakarų 
pasaulio sudievintas M. Gorba
čiovas. 

Žinoma, Amerika tur i skaity
tis su tuo, kad Sovietų Sąjunga 
savo karinio potencialo atžvil
giu tebėra galinga valstybė. 
Tačiau Amerika dėl to neturėtų 
gyventi nuolatinėje baimėje. 
Baimės akys didelės ir jos gali 
pamatyti tai, ko iš viso nėra. 
Bloga yra tokia politika, kuri 
apsiriboja tiktai vienu klausimu 
ir nesugeba tuo pačiu metu 
spręsti visų kitų problemų, 
kurios tuo metu yra aktualios. 

Sakoma, bijai vilko, neik į 
mišką! Jeigu Lietuva būtų bijo
jusi savo okupanto, joje ir dabar 
būtų tokia pat politinė naktis, 
kokia ją gaubė Stalino-Brežnevo 
valdymo dešimtmečiais. Tačiau 
i r toje nakty je spinksėjo 
didesnės ar mažesnės kovos už 
la isvę l iepsne lės , kur ios 
pastarųjų dvejų trejų metų 
laikotarpiu įsiliepsnojo į didelį 
gaisrą, kurį pamatė visas pasau
lis. Lietuva dabar nebijo, kad to
ji laisvės liepsna dega visai ar
ti D. Skučo minimų branduo
linių ginklų sandėlių ir Ig
nalinos atominės elektrinės. 

kuri virš jos yra pakibusi lyg 
Damoklo kardas. Lietuva dabar 
yra geras pavyzdys viso pasau
lio politiniams bailiams. 

D. Skučas savo samptoravi
muose daro vieną didelę klaidą, 
iš kurios seka ir visos kitos jo 
padarytos klaidingos išvados. 
Jis, atrodo, menkai studijuoja 
dabartinius Sovietų Sąjungos 
įvykius. Procesai, kurie pamažu 
keičia Sovietų Sąjungos veidą, 
vis labiau įgyja negrįžtamumo. 
Dabar nebe M. Gorbačiovas 
valdo tuos procesus, o jis pats 
yra jiems pavaldus. Demokrati
nės jėgos Sovietų Sąjungoje 
diena iš dienos auga ir stiprėja, 
o M. Gorbačiovo vaidmuo vis 
mažėja. Dar daugiau, jis jau 
tampa net stabdžiu, kaip tai yra 
atsitikę su N. Chruščiovu. 

Manau, kad Baltieji rūmai 
visą tai gerai mato ir supranta. 
Amerika tame Sovietų Sąjungos 
imperijos irimo procese taip pat 
dalyvauja, tačiau netiesioginiu 
būdu. Stengimasis palaikyti 
gerus santykius su Sovietų 
Sąjunga, neišduodant savo 

ST. MARY & EVERGREEN 
MONUMENT COMPANY 

9100 SOUTH KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, ILLINOIS 60642 

708/422-7146 OR 312/233-3015 
(CORNER OF 81 ST & KEDZIE) 

JAU 80 METŲ PREKIAUJAME „ROCK OF AGES" 

* Paminklai 
* Antkapiai 
* Mauzoliejai 
* Bronzines atminimo lentos 
* Dvigubos atminimo lentos 
* Antkaptų |raiai 
* Laikini antkapiai 
* Varymas 
* Antkapiai ir paminklai 

pagal užsakymą ^ ^ 
Paminklų apžiūrėjimo kambarys I ^ M M * * • * ' 

AUKŠTOS KOKYBĖS ANTKAPIAI PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
Ptmad—pankt. 8:00 v.r. — 4:30 v. p.p. 

S«ttd. — 10:00 v.r. — 4:00 v. p.p. 
Sckmad. — 11:30 v.r. — 3:30 v. p.p. 

• APTARNAUJAME VISŲ RELIGIJŲ KAPINES 
vienintele paminklų prekyba pHUnėĮa m*—to daryta 

principų, taip pat yra didelis 
paska t in imas t iems, k u r i e 
Sovietų Sąjung e veda kovą už 
demokratiją ir disvę. 

Bal t ie j i rūmai , ka ip > 
daugelio kitų Vakarų valstyD^ 
vadovai, parlamentai ir vyriau
sybės, Lietuve- veržimuisi į 
tikrąją neprik ausomybe rodo 
dideles simpatijas ir pritarimą. 
Yra pagrindas manyti, kad 
dabar t in ia i dideli Lietuvos 
pasiekimai įmanomi ir dėl 
Amerikos administracijos nuo
pelnų, kurios pastovūs dialogai 

su Kremliumi t iktai iš dalies 
įgauna viešumą. 

Mūsų veiksnių ir aplamai 
Amerikos lietuvių pastangos 
išgauti iš Amerikos vyriausybės 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo pripažinimą nėra be
prasmės. Tie reikalavimai turi 
vienokį ar kitokį netiesioginį 
poveikį ir Kremliui. Tos pastan
gos ir Amerikos administracijai 
duoda pagrindą mandagia for
ma kar tas nuo karto priminti 
Kremliui, kad Amerika ir toliau 
laiko Lietuvą esant Sovietų 

DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. lapkričio mėn. 30 d. 

neteisėtai aneksuota valstybe 
Todėl jeigu paklausytume D. 
Skučo patarimų atsiriboti nuo 
dabartinės Lietuvos vyriausy
bės , net ir Baltuosiuose rū
muose būtume suprasti kaip 
Lietuvos laisvės siekių išdavi
kai. 

Donato Skučo straipsnis už
baigiamas ir ki tais šešiais 

patarimais mūsų veiksniams, 
kurie parodo, kad jų autorius 
pats sau prieštarauja. 

Vytau tas Skuodis 

Žmogus yra sudėtingas ir pai 
nus sutvėrimas, jis padaro 
dykumas žydinčias, o ežerus 
išdžiovina. 

Gil Sters 

A.tA. 
ELENAI ALEKNIENEI 

mirus, sūnus ALFREDĄ ir VYTĄ, marčią DALIJĄ 
ir anūkus ARĄ ir ALEXĮ, nuoširdžiai užjaučiame. 

Algis Juodikis 
Audronė Ambrozaitytė 
Marytė ir Kazys Ambrozaičiai 
Ramunė ir John Fry 

VII PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESO TALKOS KOMITETAS 

1851 SKYVIEVV DRIVE, SPARTA, MICHIGAN 49345*9756 

VIIPLJK, 

Gerbiami Tautiečiai-tės, 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga ruošia ir globoja 
Septintąjį Pa—uHo Lietuvių Jaunimo Kongresą, kuris įvyks 1991 gruodžio 18 — 
1992 Seuelo 8 Pietų Amerikoje (Argentinoje. Urugvajuje ir Brazilijoje). Jaunimo Kongreso 
šūkis yra „Mūsų vienybė, tautos stiprybe" ir jame dalyvaus 400 rinktinio išeivijos ir 
Lietuvos jaunimo aptarti Lietuvos ir išeivijos ateities planus ir darbus, kuriems labai reikal
inga mūsų parama. 

Lietuvos jaunimui numatyta parama 60,000 dol., Pietų Amerikos jaunimui 30,000 dol. ir 
kitų kraštų jaunimui 10,000 dol. Pradedame Jaunimo Kongreso GARBĖS MECENATŲ 
ir RĖMĖJŲ vajų, kuris tęsis iki 1991 gruodžio 21 . RĖMĖJAIS bus visi paaukoję Iki 100 
dol., o GARBĖS MECENATAIS bus paaukoję 100 dol. ar daugiau. 

Garbes Mecenatai u i kiekvieną 100 dol. auką gaus specialų numeruotą padėkos 
diplomą ir vieną šansą (gaflmybą) laimini dviems žmonėms pi lnai apmokėtą kelionę 
Kongreso metu per AeroHneaa Argentlnas I i gyvenamo miesto Į Pietų Ameriką 
Ir atgal, apmokėtus viešbučius Pietų Amerikoje Ir bilietus Į visus Jaunimo 
Kongreso renginius (maždaug 7.500-8,000 dol. vertės trijų savaičių atostogas dviems 
asmenims). Paaukoję 1,000 dol. = 10. ir Lt.). Laimingas numeris bus traukiamas 1991 
spalio 19. Laimėtą kelionę bus galima perleisti kitiems, bet nebus galima ją iškeisti Į 
pinigus. 

Vari Rėmėjai Ir Garbės Mecenatai už kiekvieną paaukotą 10 dol. galės laimėti dar 
šiuos laimikius: vieną 1,500 dol. dovaną, vieną 1,000 dol., vieną 500 dol., vieną 250 
dol., penkias dovanas po 100 dol. ir penkias po 50 dol. Paaukoję kelias dešimtines ar 
šimtines gaus daugiau šansų (pvz. už 30 dol. = 3 šansus, už 200 dol. = 20 šansų ir t.t). 
Visi aukotojai gaus numeruotus kvitus. ' laimingi kvitų numeriai bus ištraukti 1991 gruo
džio 21 . Pasinaudokite pridėta atkarpa ją skubiai grąžindami. 

VII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese ruoša rūpinasi Komitetas, sudarytas iš daugelio 
Pietų Amerikos lietuvių jaunimo ir visuomenės darbininkų. Jam vadovauja energinga jauna 
pirmininkė Ariana Rastauskattė ir finansus tvarko Alfredas Ruplėnas, abu iš Buenos 
Aires, Argentinoje. Lėšų telkimu, visų ke^onių tvarkymu ir kitokia parama jaunimui rūpinasi 
VII PUK Talkos Komitetas (pirmininkas Vytautas Kamantas, Henrikas Antanaitis (Australi
ja), Gražina Kamantienė, Juozas Lukas, Arūnas Pabedinskas (Kanada), kun. Antanas 
Saulaitis, SJ, Jonas Treška, Jr. ir Petras Treška). Lėšos telkiamos per Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Fondą (direktoriai Vytaras Kamantas, dr. Petras Kisielius, Kazys Laukai
tis, dr. Edmundas Lenkauskas, Juozas Lukas, dr. Antanas Razma i; Horacijus Žibąs). 

Laukiame Jūsų paramos Lietuvos, Pietų Amerikos ir kitų kraštų jaunimui, kuris yra labai 
sąmoninga ir darbšti mūsų tautos dalis ir ateitis. Nuoširdus ačiū už Jūsų aukas (aukos 
JAV gali būti nurašytos nuo mokesč ų), linkime Jums laimėti siūlomas dovanas ir 
sveikiname ateinančių Kalėdų ir Nauju 1991 Metų švenčių proga! 

Su pagarba ir dėkingumu, 

PLB FONDO IR PLJK TALKOS KOMITETO VARDU, 
Vytatautas Kamantas 

VII PASAULIO UETUVIŲ JAUNIMO KONGRESUI AUKOJU: 

Kaip GARBĖS MECENATAS po 100 dol. " noriu/nenoriu laimėti 3-jų savaičių ato
stogas dviems asmenims arba pinigines dovanas (1 — $1,500; 1 — $1.000; 1 — $500. 
1 — $250; 5 — $100; 5 — $50; viso $4,000) už kiekvieną paaukotą šimtinę $ 

Kaip RĖMĖJAS (Iki 100 dol.) ir noriu/nenoriu laimėti viršuj suminėtas pinigines 
dovanas $ 

Kaip OLOSĖJAS apmokėdamas visas keliones. Jaunimo Kongreso ir kitokias išlaidas 
vienam Lietuvos jaunuoliui-ei, viso $2,500 dol. $ 
(ir noriu/nenoriu laimėti viršuj suminėtas dovanas) 

Kitiems tikslams aukoju $ 

VISOS 

čekius rašyti UTHUANIAN WORU> COMMUNITY FOUNDATION vardu 
ir siųsti 1851 Skyvtew Drkre, Sparta, Ml 49345-9756 

Visos aukos JAV atleidžiamos nuo mokesčių. 

(Nr.) (Gatvė) 

(Vardas ir pavardė) 

(Miestas) 

KETVERIŲ METU MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ROMA PRAPUOLENIENĖ 

IZOKAITYTĖ 
1990 m. gruodžio mėn. 1 d. sueina ketveri metai nuo 

mūsų mylimos a.a. Romos mirties. Prisimename Ją su 
dideliu liūdesiu. 

Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus prisimin
ti a.a. Romą savo maldose. 

Tebeliūdintys: sūnūs J o n a s ir Tomas, motina O. 
Izokai t ienė ir kiti giminės. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4606-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t idaro n a u j u s l a ido tuv ių n a m u s 

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

Kiti S. C. Lack l a ido tuv ių namai : 
11028 Southvvest Hvvy. * Palos Hi l l s 
9236 S. Rober ts Rd. * Hickory Hil ls 

2424 W. 6 9 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

(Valsti)a) (Zip) 

fTetetooas) (Data) 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette f uneral Home 
2533 VYest 71st Street 
(. hkcagp, Illinois HW> 

1-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
HI2D1 South Rofents Road 
Pak>s Hills. Illinois M)465 

708-4 30-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 Suith 30th Avenue 

(ue ro , Illinois NX>r>() 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1146 South SOth Avenue 

Cicero Illinois M)*>50 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami 1-012M76-2345 

ANTHONY B. PLIKUS 
DONALD A PFTKUS 

DONAUJ M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

. » 
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x „ D r a u g o " a tka rpo j vakar 
ba igėme spausd in t i S tas io 
Daliaus keliones aplink Žemę, 
o šiandien pradedame Rūtos 
Klevos Vidžiūnienes ilgesnį 
romaną ,,Rojaus paukščio grį
žimas". 

x Prof. A n d r i u s Kuprevi
čius , žinomas virtuozas pianis
tas, po ilgesnės pertraukos vėl 
atliks piano rečitalj. Rečitalis 
bus rytoj Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuj. Pradžia 7 
vai. vak. 

x P e r D a i n a v o s ansambl io 
kalėdinį koncer tą giesmes gie
dos ne t ik ansamblis, bet ir Do
nelaičio pradžios mokyklos 
mokinių choras. Koncertas bus 
gruodžio 16 d., 3:00 vai. p.p. 
Bi l ie ta i g a u n a m i Vaznelių 
prekyboje. 

x Sv. Mišios v a i k a m s bus 
šį sekmadienį, gruodžio 2 d. Pal. 
Ju rg io Matula ič io misijoje, 
Lemonte, 9:30 vai. ryto. Kvie 
čiami gausiai dalyvauti! 

x T o m a s C h a d a r a v i č i u s , 
„L ie tuvos r y t o " redakcijos 
na rys , ke le ta i dienų buvo 
užsukęs į Chicagą ir ta proga 
apsilankė „Drauge". Domėjosi 
mūsų spauda, spaudos technika 
ir papasakojo apie padėtį Lietu
voje. Tomas yra žinomo talen
tingo, j au mirusio. Valstybes 
teatro aktor iaus Mečio Chada 
ravičiaus vaikaitis. 

x D r . S tasė Žadeikis , Bar 
rington, 111., Irena Goddard, Ar-
cadia, Cal., Domas Lapkus, 
Palos Hills, 111., Jonas Vaitkus, 
H y a t s v i l l e , Md.. G i n t a r a s 
Valiukėnas. Chicago, 111., mūsų 
g a r b ė s p r e n u m e r a t o r i a i , 
lietuviško žodžio rėmėjai, pra
tęsdami prenumerata paaukojo 
po 20 dol. Nuoširdus ačiū. 

x Kun. J o n a s Bacevičius, 
K in ty re . ND, prof. P ranas 
Zunde, Chamblee, Ga., dr. A. M. 
Vilkas-Stočkus, La Canada 
Flintridge.Cal. . ..Draugo" gar
bės prenumeratoriai, rėmėjai, 
pratęsė prenumeratą su 20 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Už a.a. Stasį Kielą, ketve-
rių metų mirties sukaktyje šv. 
Mišios bus aukojamos lapkr i 
čio 30 d. 8 vai. ryto penkta 
dienj, Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje. Prašome tą dieną 
pasimelsti už a.a. Stasį. 

(sk) 

x Liet . Mot . Fed. Čikagos 
k lubų kalėdinis susir inkimas 
įvyks gruodžio 2 d. 12:30 v. p p 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Narės kviečiamos ir laukiamos. 

<sk> 

x Šv . Kryž iaus bažnyčioje 
l i e t uv i škos pama ldos nuo 
sekmadienio , gruodžio 2 d. 
prasidės nauju laiku — 9:30 vai. 
ryto. Praneša Šv. Kryž iaus 
Lie tuviškų Pama ldų komite
t a s . 

(sk) 

x „Ka lba Vilnius" . Kiaušy 
y.ie Grundig radijais 6 mode 
liai. G r a d i n s k a s . 2512 W. 47 
St., Ch icago , IL 60632. te l . 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų apa ra tų t a i symas . 
Pirmiausia — paskambinkit. 

<sk» 

x Akcijų, bonu bei kitų ver
t y b i ų p i rk ime ir p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai patars ir pa 
t a rnaus , duodami komiso nuo
laidą. A lb inas Kurkul is , te l . 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
par tner is A n d r i u s Kurku l i s , 
tel . 312-977-7242 dirbą su Rod 
m a n & Renshavv, Inc. Chicago 
je. Iš kitur, skambinkite veltui. 
tel . 1-800-423-2294. 

rsk> 

x Petras i r Ona Žilinskai, 
Lyndhurst, Ohio, „Draugo" gar 
bės prenumeratoriai, rėmėjai, 
daugelį metų dosniai remia 
dienraštį, pratęsė prenumeratą 
su 50 dol. auka. Labai dėkojame 
už linkėjimus ir paramą. 

x Eugene Giedrys , Augs 
burg, Vokietija, „Draugo" nuo 
š i r d u s rėmėjas , garbė? 
p r enumera to r i u s , prie 
prenumeratos pratęsimo mokės 
čio pridėjo ir 60 dol. auką. La
bai dėkojame už savos spaudos 
stiprinimą. 

x Jonė Zaronsk ienė , Cleve-
land, Ohio, „Draugo" garbės 
prenumeratorė , nuoširdi i r 
dosni rėmėja, atnaujino prenu
meratą su 100 dol. auka ir prie
rašu: „... mano mielam .Drau
gu i ' . Už gražų žodį ir realią 
paramą tariame nuoširdų ir 
didelį ačiū. 

x Alfonsas J u š k a , Sterling 
Hts. . Mich., daugelį metu dos
nia i remia savo spaudą, garbės 
prenumeratorius, atsiuntė čekį 
už dvi prenumeratas, pridėjo 20 
dol. dienraščio stiprinimui ir 20 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame už 
lietuviško žodžio palaikymą. 

x Alberta Astras, San Fran 
cisco, Cal., „Draugo" bendra 
darbe, garbės prenumeratorė. 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams su 29 dol auka. 
Už paramą lietuviško žodžio ta 
riame nuoširdų ačiū. 

x Kazimieras Sapetka, Wa-
terbury, Conn., dosnus ir nuošir
dus lietuviškos spaudos ir 
veiklos rėmėjas, ..Draugo" gar
bės prenumeratorius, pratęsė 
prenumeratą, pridėjo 100 dol. 
auką su šiais žodžiais: „Nuošir
džiai sveikiname jus su šv . 
Kalėdomis Kristaus Kūdikėlio 
gimimo šventėje ir Naujųjų 
Metų proga. Linkime visam 
.Draugo' kolektyvui Dievo 

palaimos, nes jūsų dideli darbai 
dėl mylimos tėvynės Lietuvos 
nesuskaičiuojami". Labai dėko 
jame už gražius sveikinimus ir 
realią paramą savai spaudai. 

x Stasė Prekerienė, Darien, 
Conn.. anksčiau gyvenusi San 
Jose, Cal.. pakeisdama „Drau 
go" siuntinėjimo adresą, pridėjo 
25 dol. auką, linkėdama gra
žiausių ateinančių Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga „Draugo" ad
ministracijai. Nuoširdus ačiū už 
linkėjimus ir auką. 

x R. Lietuvių Bendruome
nės t radic inės Kūčios įvyks 
gruodžio 8 d., šeštadienį, 6 v.v. 
Švč. Mergelės Marijos para 
pijos salėje. V i s i kviečia 
mi dalyvauti. Vietas užsakyti 
tel.312-434-4645 arba 312-
737-0928. 

<sk̂  

x RŪKYTOS MĖSOS GA
MINIAI ŠVENTĖMS - aukš 
tos kokybės. P r i s t a tome į 
namus Lietuvoje — $84.00, 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o . IL 60629, te l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos j jvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask 
vą Galimybės Riga Kopenhaga 
įsu nakvyne) Čikaga, New Yor 
kas ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilnius-Berlynas Čika
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00. V i l m a Berly
nas N e w Y c k a s kaina nuo 
$944.00 iki $1261.00 ir 
Vilnius/Berlynas Los Angeles 
kaina nuo $1223.00 iki 
$1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryši palaiko ir perduoda visas 
informacijas mūsų raš t ines 
atstovė Vilniuje. Prašome kreip
tis: G.T. INTERNATIONAL. 
INC.. 9525 S. 79th Ave.. 
H k k o r y Hills, IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk> 

LAIŠKAS IŠ GIMTOJO 
KRAŠTO 

Pasipuošęs Brežnevo kauke lapkričio 7 d Vilniuje. Nuotr. Lilijos Valatkienės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ FRONTO 

BIČIULIAI IŠSIRINKO 
NAUJA VALDYBA 

Marijonų vienuolyno patal
pose įvyko Liet. Fronto bičiulių 
Chicagos sambūr io susi
rinkimas lapkričio 14 d., kur 
dalyvavo keliasdešimt bičiulių 
ir du svečiai iš Lietuvos: dr. Vin
cas Korkutis ir Leoną Korku-
tienė. ' 

Pirm. Povilas Vaičekauskas 
paprašė susikaupimo minute 
pagerbti neseniai mirusį L. Fr. 
bičiulį kun. V. Dabušį. Po to 
t rumpai supažindino su svečiu 
dr. Vincu Korkačiu. J is baigės 
Vilniaus universitete geologijos 
mokslus ir vra žymus sporti
n i n k a s , ta rp taut in is teniso 
teisėjas. Penkerius metus dirbo 
savo profesijoj vakar in iame 
Sibire, kur sutiko daug trem
tinių lietuvių darbo stovyklose. 
Savo paskaitoje prelegentas 
kalbėjo apie Lietuvos žemės tur
tus, apie kuriuos „Drauge" jau 
buvo rašyta. Tik pabrėžė, kad 
Lietuvos nafta yra aukščiausios 
rūšies, ir išjos gali būt i gami
nama 2500 atskirų gaminių, jų 
tarpe ir vitaminų. Ji kol kas 
neeksploatuojama, nenor in t 

x IJetuvos ke l iauninkų dė
mesiu i . Kas nori patvirt inti 
ar pakeisti Aerofloto a r kitų li
nijų skrydžius į Lietuvą, ar gau
ti patarnavimus New Yor ko ae
rodromuose, įskai tant bilie
tus į kitus m vstus — lėktuvais, 
traukiniais ir autobusais — 
skambinkite į New Yorko ke
l ionių agen tūra , . V Y T I S " 
718-769-3300. 

(sk) 
x DĖVĖTI DRABUŽIAI , 

b a t a i , mais tas ir kt. daiktai; 
VAISTAI — receptinai. nere-
ceptinai Kiekiai ner ibo jami . 
MUITO NĖRA! Iš kitų miestų 
savo daiktus siųskite mums paš
tu arba UPS. Aukštos kokybes 
rūkytos mėsos gaminiai. AU
TOMOBILIUS parduodame pi
gia; 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 pigesnes negu 
Vilniaus dolerinėje 20-30'?. 
Visos su garantija. Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į 
rublius. Parūpiname butus gi
minaičiams. Skambinti iki 12 
vai dienos tel (312) 434-8618. 

'sk) 

x Baltijos r e s to r ane geras 
l ie tuviškas ma i s t a s ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary 
tas kasdiena U i j \ -9 v.v. Uždą 
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
b e r t s Rd., tel. 708-4.58-1400. 

(sk) 

užteršti Lietuvos - .matą, van
denis ir dirvožemi. Lietuvai 
tapus nepriklausoma valstybe, 
jos naftos pilnai pakak tų 
saviems reikalam-

Nuo 1985 m. Maž< >įoj Lietuvoj 
apie Į s ru t į nai ta eksploa
tuojama, žinoma rusų. ir 
vežama traukiniai- perdirbimui 
į Gudiją, netoli Minsko, Baltijos 
jūros dugne 50 km nuo Nidos į 
vakarus užtikta naftos, bet lie
tuviai jautriai reagavo, kad jos 
neeksploatuotų, bijodami taršos 
Baltijos pajūriui ir Nerijos va
sarvietėms. 

Išminėjęs visus Lietuvoje ran
damus žemės turtus, kurių yra 
kietųjų 12. dar br ngiausias — 
tai gintaras, kuri< eksportu la
bai susidomėjo aponai. Dar 
primine apie mineralinius van
denis, kurie jaa naudojami 
reumato ir kitu igų gydymui. 

Būta ir klau-.mų, į kuriuos 
prelegentas išsamiai atsakė. 

Kadangi Chicagos sambūrio 
valdybos kadencija baigėsi, tai 
pirm. P. Vaičekauskas padarė 
trumpą pranešimą apie šios 
valdybos nuveiktus darbus. Pa
brėžė faktą, kad, jam pirmi
ninkaujant. Lietuvoje vyko 
svarbūs įvykiai KOVO 11d. Lie
tuvos Aukščiai .šioji taryba pa
skelbė a t s ta tan t i 1940 m. 
nutraukta Lie'^vos nepriklau
somybę, po to buvo paskelbta 
blokada. Toliau jis pranešė, kad 
valdyba turėjo 3 \ aid. posėdžius 
ir kelis susirinkimus su svar 
biomis paskaitomis. Perskaitė 
raštą, gautą iš tarybos pirm. dr. 
K Ambrozaiču' kuriuo jis šią 
valdybą paskiria naujos tarybos 
r ink imams pravest i . Šią 
valdybą sudaro minėtas pirm. 
Povilas Vaičekauskas, sekr 
Aldona Smulkštienė, ižd. Jonas 
Vaznelis , vicepirm. J o n a s 
Žadeikis ir narė Valer i ja 
Ž*deikiene. Sekretorė A. 
Smulkšt ienė paprašė susi
rinkimą priir- • jos parašytą 
buvusio susirinkimo protokolą, 
kur is dėl ilgumo nebuvo 
skaitytas. Vis plojimu tam 
pritarė. 

Ižd. J. Vaznelis pranešė apie 
iždo stovį. 34 nariai apsimokėjo 
nario mokesti I> ilis pinigų per 
siųsta centro valdybai. Ižde 
lieka 366 dol .1 la isvę" redak
torius Juozas P ;žys parodė tik 
ką išėjusį ,.! Laisve" numerį ir 
prašė, kad visi nariai užsi
prenumeruotu sau ir po 2 
egzempliorius pminems Lietu
voje. Tuo palengvintų sunkią 
žurnalo finansine padėtį. 

Po to buvo p -kelbta naujoji 
valdyba abėcėles tvarka šios 
sudėties: Jonas Ambrizas, dr. 
Kazys Ambrozaitis. Apolinaras 
P. Bagdonas. Vita Baleišytė ir 
Elena Baltrus;; *,ienė. 

Pirm. P Vaičekauskas per 
skai tė gautą spalio 28 d. 
pranešimą iš Lietuvos apie poli

tinę situaciją. Žmonės Lietuvo
je gyvena netikrume. Laukiama 
iš vyr iausybės daugiau 
ryžtingumo. Sovietiniai parei
gūnai pasižymi demagogija. 
cinizmu, stačiokiškumu. Jie dar 
nepribrendę derėtis dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Jiems jokie 
teisiniai ir logikos argumentai 
neturi jokios reikšmės. Užtat 
Lietuvos delegacijai iš 8 asmenų 
derybos labai sunkios, nes rusų 
delegacijoj daugybė. 

Vyrautas Skuodis papildė 
prof. V. Korkučio paskaitą 
pas tebėdamas kad nemaža 
atvykstančių iš Lietuvos pa
re i šk ia k a r t a i s nepagrįstą 
kritiką Lietuvos vyriausybei ir 
nori, kad išeivija jiems talki
ninkautų nuversti vyriausybę. 
Bet mes žinome, kad kiršinimo 
politika užsiima KGB agentai, 
kurių veikla nėra sustabdyta. 

Dr. P. Kisielius ragino visus 
iš naujo bombarduoti laiškais 
senatorius ir kongresmanus, 
kad Lietuvos reikalai nebūtų 
užmiršti, kad jie verstų Mask
vą pradėti rimtas derybas. Dr. 
A. Darnusis s iūlė delsimo 
politiką, nes Sovietuose padėtis 
kasdien blogėja, tuo pačiu ir 
derybininkai darysis sukalba
mesni. Dar kalbėjo ..Pasaulio 
lietuvio" redaktorius B. Nainys, 
ragindamas nebūti pesimistais, 
nes nuomonių skirtumai yra 
realus dalykas 

Leoną Korkut-.ene kreipėsi į 
susirinkimą, ragindama siųsti 
Lietuvon angliškai kalbančius 

Mielas ir gerbiamas dėde! 
Taip prasidėjo laiškas iš gimtojo 
krašto Skaičiau ir stebėjaus, 
kad mano sūnėnas galėjo būt i 
toks „smart" . Viską žinojo, 
viską mokėjo, man beliko t ik 
stebėtis. Džiaugiaus, kad mūsų 
giminėj yra tokių gabių. Laiš
kas buvo ilgas ir jame netrūko 
gražių žodžių. Mokėjo pakuten
ti širdį. Kuo toliau, tuo daugiau 
mane liaupsino. Kai iškėlė 
mane į aukštybes, paaiškėjo ir 
laiško tikslas. 

Nors save laikau nepėsčių, bet 
eilė skaičių ir numerių nieko 
man nereiškė. Toj virtinėj t ik 
žodis Nikon buvo man žinomas. 
Žinojau, kad tai profesionalų 
fotografų aparatas. Sūnėnas 
rašė, kad tokį aparatą ir priedus 
turi jo draugas. Spėjau kokiu 
būdu jis jį įsigijo. Bet jeigu 
draugas tur i dėdę amerikietį, 
tai kodėl man nepadėti savajam 
sūnėnui. 

Pirmiausia paskambinau į 
foto reikmenų prekybą, kur neš
davau savo filmus išaiškinti. 
Atsiliepė vienas iš tarnautojų, 
bet kai paminėjau Nikon apara
tą, tai tuoj iš ragelio pasigirdo 
savininko balsas. Buvau už
klaustas, kokj modelį t u r i u 
galvoj. Laiške aiškiai buvo 
parašyta Nikon F4S. Pasigirdo 
lapų vartymas. Mat, ir pa t s 
viršininkas nežinojo kainų. O 
kai surado, ko ieškojo, išgirdau: 
„Su normaliu objektyvu gamin
tojo n u s t a t y t a k a i n a y r a 
2,745 30 doleriai, bet perkant 
nuolaida garantuota". Negalė
jau suprasti, ar tai buvo nesusi
pratimas a r kas juokus krė tė . 
Vis dėlto padėkojęs padėjau 
ragelį. 

Reikalo išsiaiškinimui užsu
kau į didžiausią foto prekybą 
mieste. Pakišau pirmam pasi
ta ik ius iam pardavėjui m a n 
nesuprantamų skaičių bei rai
džių sąrašą. Atrodė, kad ir j a m 
tas sąrašas buvo nesupran
tamas, nes šaukėsi į pagalbą 
patį menedžerį. Šiam užteko tik 
akį užmesti ir žinojo reikalą. 
Buvau pagarbiai nuvestas į 
krautuvės kampą, kur pasodino 
į minkštą kėdę. Bematant at
sirado an t aksomu apdengto 
stalo m a n n e m a t y t o s foto 

įvairių rūšių specialistus padė
ti Sąjūdžiui ir pačiai vyriausy
bei šiuo sunkiu momentu. 

Po jaukios kavutės visi skirs
tėsi dvasia sustiprėję ir pasiryžę 
padėti Lietuvai jos kovoje už 
nepriklausomybę. 
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priemonės, kurios man daugiau 
p r iminė mir t ingų spindulių 
ginklus. Kai menedžeris kalbėjo 
man nesuprantama kalba, ne
norėdamas pasirodyti nesu-
pratlyvas, pritariamai lingavau 
galvą. O šis t ik spaudinėjo 
elektroninį skaitl iuką. Belau
kiant, kol viskas bus sudėta, at
s i r a d o ir k a v a . Be t rūko 
pyragaičių. Gražus sutvėrimas 
atnešė ir juos. 

Pagaliau šviečiančiu veidu 
menedžeris pradėjo dėstyti: pats 
aparatas su normaliu objektyvu 
— 2,745.38 dol. ištęstinis ob
jektyvas (80-200/2.8 ED) - 999 
dol., elektroninė šviesa (SB-24 
Flash) — 227.95 dol. ir motoras 
(MB-4) - 309.95 dol. — iš viso 
4,282.28 dol. Beliko t ik mokėti. 
Bet... čiupt, čiupt po kišenes, t ik 
vieną šimtinę tesuradau ir ta 
pati buvo suglamžyta. Malonus 
menedžeris priminė, kad jie tur i 
„lay-away" planų ir šimtinė 
užtikrins pirkinį. 

Pal ikau tą šimtinę, nes neno
rėjau pasirodyti prieš sūnėną ir 
jo d.*augą skrudžium. Dar 
ko gero, pagalvos, k a d neišga
liu. Kokia gėda. 

Išėjęs į gatvę, pradėjau galvo
ti , kaip greičiau sukrapštyti 
tuos 4,182.82 dolerius. Prisi
miniau, kad už kampo yra par
kelis su medžiais. Paspar t inau 
žingsnį, kad suspėčiau prisis
k in t i žaliukų. Priėjus parkelį, 
mačiau medžiuose žaliukus, be t 
jie buvo aukštai . Žemutinės 
šakos buvo tuščios. Turbūt 
bomai čia po medžiais permie
goję, pr i s ikynė k i e k j i ems 
reikėjo, dabar kur nors pus
ryčiauja. 

Ka i buvau vaikiščias, kars
čiaus po medžius kaip tarzanas. 
Dabar pasijutau besąs neran
g u s . N i e k o nepada rys i — 
senatvė, prisipažinau. Ir t a ip 
tu rbū t turėjo būti. Besiekiant 
nuo kitos šakos žaliuką pasi
j u t a u besąs ore. Nespėjus nei 
susivokti, visu savo kūnu, ka ip 
pelų maišas, dribtelėjau a n t 
žemes. Susidūrimas su žeme 
nebuvo skaudus, bet užteko 
prikelti iš miego. Lengviau at
sidusau, ka i susivokiau, kad tai 
buvo tik sapnas. 

P .S . Kainos paimtos iš „Popu-
l a r Photography" 1990 metų 
gruodžio mėnesio žurnalo. 

E d m u n d a s Jakait is 

Lietuvių Fondo pokylio programos vedėja Ramoną Steponavičiūtė 
Nuotr J . Tamulai^io 

IS ARTI IR TOLI 
J . A. V A L S T Y B Ė S E 

— A.a. Antanas Pesys, 98 
metų amžiaus, mirė lapkričio 10 
d. Jis j au ilgesnį laiką gyveno 
Giratėje, CT. Liko dvi dukros — 
Aleksandra Pesytė ir I rena 
Alksnienė. 

— A. a. Leonardas Jure 
vičius, 88 metų amžiaus, mirė 
lapkričio 7 d. Linden, N.J. Palai
dotas Putnamo kapinėse, kur 
y r a palaidota i r jo žmona. 
Nuliūdime liko dukra Emilija ir 
sūnus Zenonas Ju rys su šeima. 

— A. a. Mečys Vilkas, 64 
metų amžiaus, staigiai mirė 
lapkričio 9 d. Anksčiau gyveno 
Venecueloje, vėliau atvyko į 
new Yorko apylinkes ir čia gavo 
darbą. Buvo nevedęs, dainavo 
visą laiką vyrų chore. Laidotu
vėmis rūpinasi Romas Šidlaus
kas. 

— B a l c h I n s t i t u t e for 
Ethnic Studies Philadelphijoje 
renka įvairią e tninę medžiagą, 
ypač apie organizacijų veiklą 
Philadelphijos apylinkėse. Šiam 
tikslui vėl susilaukė lėšų trejų 
metų darbui. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 
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