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Lietuviškoji O SI įstaiga 
Vilnius. Spalio 23 d. -

Trečiadienį Lietuvos vadovybė 
nutarė sudaryti Specialią In-
vestigacijos įstaigą (OSI), kuri 
t i rs nusikaltimus prieš žmoniš
kumą šioje Pabaltijo Respubli
koje. 

Pasak gauto pranešimo iš Vil
niaus, kaip pranešė „Amerikos 
balsas" savo laidoje, nutarimas 
yra vykdomosios galios, kuris 
priimtas reguliariame prezi
diumo posėdyje. Lietuviškoji 
OSI įstaiga bus a t sak inga 
Generaliniam Lietuvos Proku
rorui, kuris yra Respublikos 
aukščiausias teisinis organas. 
Bus tiriami nusikaltimai prieš 
žmoniškumą ir bus bendradar
biaujama su panašiomis institu 
cijomis kituose kraštuose, pasi
keičiant informacijomis ir pade
dant jų atstovams Lietuvoje. 

Trečiadienio nutarimas rodo 
norą visapusiškai išaiškinti 

tvirtinimą, kad reabilituojami 
nacių nusikaltėliai karo metu, 
ar tai turi realų pagrindą. Tie 
kaltinimai Lietuvai buvo apra
šyti ,.New York Times" dienraš
tyje rugsėjo mėnesį. Tačiau Lie
tuvos vadovybė tuoj paneigė tas 
žinias, kad genocido bendradar
biai išteisinami, ypač nusikaltę 
prieš žydus nacių okupacijoje 
1940-1944 m. Užsienio spaudo 
je ne visai tiksliai buvo per
duotos šios rūšies žinios. 

Iš patirtų žinių neaišku, ar 
naujai sudarytoji įstaiga pasi
kliaus tik tų įvykių ištyrimu 
nacių okupacijos metu per 3 
metus, ar imsis ištirti egzekuci
jas, deportacijas ir patalpinimus 
karceriuose Lietuvos piliečių, 
kuriuos vykdė ir komunistai 
prieš karą, karo metu ir pasi
baigus Antrajam Pasauliniam 
karui. 

Tarpparlamentarinės Sąjungos 
Lietuvos grupė 

Račas Vilnius. — Lietuvos Respub
likos Aukščiausioji Ta ryba 
nutarė įsteigti Tarpparlamenta 
rinės Sąjungos Lietuvos grupę, 
kurią sudaro 47 šios Tarybos de
putatai. 

Centro frakcija: Albinas 
Januška, Miglutė Gerdaitytė, 
Stasys Kašauskas, Romualdas 
Ozolas, Vytautas Plečkaitis, 
Aloyzas Sakalas, Petras Vaitie
kūnas. 

Jungtinė Sąjūdžio frakcija: 
Nijolė Ambrazaitytė, I r ena 
Andriukaitienė, Rimantas As
trauskas, Zenonas Juknevičius, 
Jurgis Karvelis, Stasys Malke
vičius, Saulius Pečeliūnas, Vid
mantas Povilionis, Vytautas 

Izraelio atstovas 
nusikaltusiųjų 

klausimu 
Vilnius. Spalio 23 d. (ELTA) 

— Šiandien Lietuvos žurnalistu 
sąjungoje įvykusioje spaudos 
konferencijoje Wiesenthalio cen
tro Izraelio skyriaus direktorius 
Efraimas Zurofas teigė, kad šio 
centro turimais duomenimis, 
Lietuvoje pastaruoju metu buvo 
reabi l i tuota per t r i sdeš imt 
masinio žydų naikinimo dalyvių. 

E. Zurofas atkreipė dėmesį į 
tai. kad reikia teisingai suprasti 
jo ats tovaujamo i n s t i t u t o 
susirūpinimą. „Mes nenusiteikę 
pr ieš Lietuva, a tv i rkšč i a i , 
remiame jos nepriklausomybę. 
Tačiau manome, jog reabilita
vimo procesą reikia vykdyti 
taip, kad jis nesukeltų ne
malonių asociacijų", — pasakė 
Wiesenthalio centro atstovas. Ši 
organizacija, kurios centras yra 
Los Angeles mieste , t i r i a 
nusikaltimus žydų tautai An
trojo pasaulinio karo metais. E. 
Zurofas ketina susitikti su 
Lietuvos valdžios, generalinės 
prokuratūros atstovais ir išsiaiš
kinti kai kuriuos faktus. 

Susitinka 
su NATO vadovais 
Briuselis, spalio 23 d. (ELTA* 

— NATO kvietimu, spalio 22 
dieną į Briuselį a t v y k o 
Lietuvos Respublikos krašto ap 
saugos min i s t ras A u d r i u s 
Butkevičius. Per tris vizito 
dienas jis susitiks su šios or 
ganizacijos generaliniu sekre
toriumi Manfredu Verneriu, jo 
pavaduotoju politikos reikalams 
ir kitais pareigūnais. 

Puplauskas, Antanas 
Alfonsas Svarinskas. 

Kairiųjų f rakc i ja : Bro-
nislavas Genzelis, Česlovas 
Juršėnas, Justas Vincas Palec
kis, Petras Papovas. 

Lenkų frakcija: Zbignevas 
Balcevičius, Ryšardas Maciej-
kianecas. 

Liberalų frakcija: Algirdas 
Kumža, Jonas Tamulis, Rimvy
das Valatka. 

Septintoji frakcija: Vladi
miras Jarmolenka, Bronislovas 
Juozas Kuzmickas, Emanuelis 
Zingeris, Virgilijus Kačinskas. 
Stasys Kropas, Saulius Šaltenis. 

Tautininkų frakcija: Kęstu
tis Grinius, Leonas Milčius. 
Vytautas Kolesnikovas, Algi
mantas Sėjūnas, Povilas Vara-
nauskas. 

Neįe inantys į frakcijas: 
Kazimieras Antanavičius, Me 
dardas Čobotas, Romas Gudai
tis, Antanas Karoblis, Kęstutis 
Lapinskas, Mečys Laurinkus. 
Liudvikas Sabutis, Lionginas 
Šepetys, Aurimas Taurantas. 

Pasiruošimas įvesti 
litą 

Vilnius. Spalio 23 d. (ELTA) 
— Savos valiutos įvedimas yra 
būt inas , šiandien pažymėjo 
Lietuvos banko valdytojas 
Vilius Baldišis. Tai jis pasakė 
Aukščiausiojoje Taryboje per 
diskusijas ekonomikos klausi
mais, pastebėdamas, kad reikia 
priimti pinigų sukūrimo įsta
tymą, sudaryti pinigų įvedimo 
komite tą , n u s t a t y t i datą , 
keitimo santykį. Banko valdyto
jo nuomone, geriausia būtų 
keisti rublius į litus santykiu 
10:1, tokiu pat santykiu pakei
čiant ir kainas. Tačiau, pažy
mėjo jis, toji situacija gali 
keistis. 

Mūsų taut ie t i s . Jungtinių 
Amerikos Valstybių atašė kul
tūros ryšiams su Lietuva — Vik 
toras Sidabras deputatams pri
statė JAV ekspertą ekonomikos 
klausimais akademiką Čarlį 
Makfereną. Svečias, vadovau 
damasis savo patyrimu Vengri
joje, kalbėjo apie privatizavimo 
įgyvendinimo sąlygas. 

Iš netolimos praeities... Tai buvo rugpjūčio 23 diena, .-.a: buvo kuriami laužai ir trijų respublikų 
žmonės susirinko į „Liepsnojantį Pabaltijo kelią". Tai buvo skirta paminėti nusikalstamo 
Molotovo-Ribbentropo pakto 52-osioms metinėms. V>en<i iš tokių laužų matome prie atgauto 
Lietuvos televizijos bokšto Vilniuje. 

V". Kapočiaus nuotrauka 

Kuboje Castro pasmerkė 
demokratiją 

lauja daugpartinės sistemos, o 
Vakarų vadai spaudžia Castro, 
kad pasektų Sovietų Sąjungos 
pavyzdžiu arba Rytų Europos 
valstybių pavyzdžiu, kurios 
buvo Kubos sąjungininkėmis. 
Tačiau Castro kalba pasižymėjo 
tuo, jog jis. kuris turi paėmęs 
valdžią nuo 1959 metų,nė 
negalvoja atsisakyti vienos par
tijos sistemos. Partija esanti 
reikalinga išlaikyti tautinei 
vienybei Jis sako, jog „im
perializmas turi tik vienos par
tijos sistemą, kuri vadinama 
kapitalizmu". 

— Paryžiuje lankosi Ameri 
kos Valstybės departamento 
sekretorius James Baker III. 
kur prasidėjo konferencija Cam 
bodijos taikos klausimais. 

Havana. — Reuterio žinios 
pranešė, jog Kubos prez. Fidel 
Castro pasmerkė Vakarų sti
l iaus demokratiją, pavadin
damas ją „visiška šiukšle", kai 
jis kalbėjo Komunistų partijos 
suvažiavime praėjusį savaitgalį. 
„Kubos vienos partijos sistema 
yra pati geriausia demokratija 
pasaulyje", pasakė jis. 

Esą gera, kad reikia vieną 
kartą vėl kalbėti apie demokra
tiją. Bet reikia užmiršti ir 
pasaulio kritiką. Jis gyrė savo 
vienintelę socialistinę partiją, 
peikdamas daugpartinę politiką 
Vakaruose. ,,Taip vadinamoji 
vakarietiškoji buržuazinė demo
kratija nieko bendro neturi su 
demokratija. Tai yra iš tikrųjų 
tik visiškos atmatos". Partijos 
suvažiavimas patvirtino tiesio
ginius partiečių rinkimus į tary
bą, kuriuos parenka vietinės ta
rybos. Kubos disidentai reika-

Pasitraukė iš SSRS 
dalinio 21 kareivis 

Vilnius, 1991 spalio 21. (LIC) 
— Lietuvos vyriausybės spaudos 
biuras spalio 17 d. paskelbė 
žinią apie tarybinių kareivių 
pasitraukimą iš dalinio Vilnių 
je-

Gautos oficialiai nepatvirtin
tos žinios, kad praėjusią savaitę, 
naktį iš spalio 11 į 12 d., iš SSRS 
Vidaus reikalų ministerijos vi
daus kariuomenės dalinio Nr. 
7574, dislokuoto Vilniuje, pasi
t raukė 21 būtinos tarnybos 
kareivis. Daugelis jų — Sankt 
Peterburgo gyventojai. Jaunuo 
liai savo pasitraukimą moty vuo 
ja tuo, jog nenori būti okupan
tais Lietuvos žemėje ir turėtų 
būti demobilizuoti iš SSRS 
vidaus kariuomenės, kaip ir 
kareiviai, kilę iš Pabaltijo 
valstybių. 

Minėto dalinio vadai apie 
įvykį nepranešė nė Lietuvos 
Respublikos vadovybei, nė 
atitinkamoms instancijoms. Jie 
iki šiol slepia šį faktą, nors į 
Sankt Peterburgą jau išsiųsta 
paieškos grupė. Dalinio vadas 
vengia bet kokių susitikimų su 
Lietuvos Respublikos oficialių 
žinybų atstovais. 

Gauta informacija, kad į 
sovietų vidaus kariuomenės 
diviziją, dislokuotą Vilniuje, tir
ti įvykį atvyksta SSRS Vidaus 
reikalų ministerijos komisija. 

Žingsnis į kapitalizmą 
Tačiau Komunistų partija, 

verčiama ekonominių sunku
mų, pirmadienį nutarė, jog 
galima leisti vietinį kapitalizmą 
staliams, remonto darbinin
kams ir amatininkams, kad jie 
dirbtų jau ir dėl savo pačių 
pelno. Šis sprendimas yra sim
bolinis atsitraukimas nuo prez. 
Castro linijos, nes Kuboje viskas 
yra valstybės kontrolėje. Šį 
sprendimą padarė 1.800 dele
gatų paskutinę Komunistų par
tijos suvažiavimo dieną. Tai pir
mas nutarimas prieš Castro 
valią. 

Tačiau Kubos Komunistų par
tija susilaikė nuo laisvo verslo 
ekonomijos ūkininkams, neįves-
dama laisvo pasirinkimo. 
Penkių dienų partijos suva
žiavimas buvo 600 nylių už Ha
vanos Santiago mieste ir ketvir
tasis Castro 32 metų diktato
riaus eroje. Įdomiausia, kad 
suvažiavimas jau n .•.arė priimti 
į Komunistų partija ir tikinčiuo
sius asmenis. 

Para muitinėje 

Lazdijai. - Iš viso patikrin
ta 637 automašinos (tarp jų -
541 lengvieji automobiliai) ir 
3099 keleiviai, išvykstantys iš 
Lietuvos Respublikos. Iš jų 
surinkta 41 tūkstantis rublių, 
50 JAV dolerių ir 150 markių 
muito mokesčių. Sulaikyta pre
kių už 45 tūkstančius rublių. 
Surašyta 11 muito taisyklių 
pažeidimo protokolu l Lietuvos 
Respubliką atvyko 449 automo
biliai ir 2172 keleiviai. Už 
išduotas deklara< i;a8 surinkta 
1460 rublių mokesčių. Tai 
rugsėjo 19 dienos duomenys. Ir 
taip kasdien šioje muitinėje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Gintės Damušytės , Lie
tuvių Informacijos centro direk
torės, išsamų laišką karo meto 
nusikaltėlių klausimu bei 
vykdomą reabilitacijos procesą 
dabartinėje Lietuvoje, atspaus
dino „New York Post" laikraš
tis, Jame ji pabrėžia., kad 
reabilitacijos eiga padeda so
vietų ir nacių aukoms, nuken
tėjusiems nuo jų, bet ne nusi
kaltėliams. Ir reabilitacijos pro
cesas neprasidėjo su prezidentu 
Landsbergiu, kaip klaidingai 
pranešama, bet prieš 2.5 metų. 
Iki šiol jau esą reabilituota dau
giau kaip 176.000 žmonių, iš 
kurių 130.000 deportuotų moky
tojų, kunigų, politikų, preky
bininkų, ūkininkų, intelektualų 
bei vyrų, moterų ir vaikų, iš 
kurių tik trečdalis tebėra gyvi. 
Bet jau daugiau kaip 500 prašy
mų reabilitacijai buvo atmesta. 

— Pakistano žymiausias 
branduolinės energijos moksli
ninkas Abdul Khan, kaip pra
nešė Reuterio žinių agentūra, 
pareiškė, jog Pakistanas greitai 
tu rės savo branduol in ius 
ginklus. 

— Meksikoje prasidėjo Vene-
cuelos, Kolumbijos ir Meksikos 
prezidentų pasitarimas, kuria
me dalyvauja ir Kubos diktato
rius Fidel Castro. Jis raginamas 
daryti dideles politines refor
mas, tačiau Castro sako. kad jo 
krašte tai dar nepribrendęs 
reikalas. 

— Liuksemburge įvykusia 
me pasitarime Europos Bend
ruomenės 12 valstybių vadai 
sutarė apjungti visą Europą 
ekonominiais ryšiais ir tuo 
suorganizuoti didžiausią ekono
minę sąjunga pasaulyje, kurio
je bus 380 milijonų Vakarų 
Europos gyventojų. 

— Illinois valstijos senatorius 
Paul Simon paneigė, kad nei jis 
pats nei jo štabo nariai neišdavė 
slaptų dokumentu spaudai iš 
vykdomų Senato apklausinėji
mu teisėjo Thomas patvirtinime 
į Aukščiausiojo Teismo teisėjus. 

— Izraelio ministeris pir-
minikas Y. Shamir pats vado
vaus Izraelio delegacijai Taikos 
konferencijoje Madride, į kurią 
nepaskyrė savo Užsienio reika
lų ministeno David Levy, kuris 
esąs per daug ..balandiškas" 

— Prez. G. Bushas pareiškė, 
jog reikia suteikti Sovietų Są
jungai papildomą paramą, kad 
niekas ten nebadautų šią žiemą. 

Ukraina steigia savo 
kariuomenę 

„Aš tarnauju savo Ukrainai*' 
Kijevas . Spalio 22 d. — 

Reuterio žinios praneša, jog 
Ukrainos Parlamentas, kuris po 
Rusijos yra didžiausios respub
likos įstatymų leidėjas, nu
sprendė žengti dar vieną stiprų 
žingsnį nepriklausomybės link 
— suorganizuoti savo 400,000 
kareivių kariuomenę. 

„Istorijos kursas nebegali būti 
keičiamas", pasakė Ukrainos 
Gynybos ministeris Konstan
tinas Morozovas, kalbėdamas 
savo parlamentarams ir susi
laukė milžiniško pritarimo. 
..Ukraina turės savo nuosavas 
ginkluotas pajėgas". Šiuo metu 
visame krašte yra stiprus prieš 
Maskvą nusistatymas ir šis 
nutarimas dar nesusilaukė se
nųjų komunistų prieštaravimo, 
kad būtų nepr ik lausoma 
ukrainiečių kariuomenė. Dar 
nebuvo ir sovietinių pajėgų, 
esančių Ukrainos Respublikoje, 
pasisakymų. 

Pakartotinas prašymas 
Tuoj po Parlamento nutarimo 

Ukrainos prezidentas Leonidas 
Kravčiukas tarėsi su gynybos 
ministeriu generolu Morozovu, 
kuris jam pareiškė: „Aš tarnau
siu jau Ukrainai!" Panašiai 
būdavo duodama sovietinė 
p r i e sa ika : ,,Aš t a rnau ju 
Sovietų Sąjungai", bet ta i 
buvo vakar, ne šiandien. Kijeve 
Ukrainos Parlamentas konsta
tavo, jog „Neutraliteto principas 
sudaro pagrindą nepriklauso
mai Ukrainos karinei kariuo
menei". Ukraina paskelbė savo 
nepriklausomybę rugpjūčio 24 
dieną tuoj po nepasisekusio 
komunistų partijos perversmo ir 
nustatė referendumą gruodžio 1 
d. ratifikuoti šiai deklaracijai. 

Praėjusį antradienį anksti 
rytą Sovietų prez. M. Gorbačio 
vas dar kreipėsi į Ukrainos 
vadus, kad prisijungtų prie kitų 
respublikų, konstatuodamas: 
..Mes norime sakyti, jog mes 
neįsivaizduojame sąjungos be 
U k r a i n o s " ir kreipimąsi 
pasiuntė Leonidui Kravčiukui. 
Ukra ina praėjusią savai tę 
nepasirašė ekonominės sąjungos 
sutarties, kurią Gorbačiovas 
laiko gyvybinės reikšmės, kad 
išsilaikytų dar likusios sąjungos 
likučiai. 

2.8*£ kariuomenei 
Ukrainos parlamentarai taip 

pat paskelbė, jog Ukra ina 
neturės branduolinių ginklų, o 
esamus sovietinius sunaikins. 

Taip dabar atrodo Lietuvos polici
ninkas savo uniformoje Vilniuje 

prisilaikydama saugumo dės
nių. Nebuvo tuoj pat po šio 
Ukrainos nutarimo jokio Gor
bačiovo pas i sakymo. Bet 
Sovietų kariškiai pareigūnai 
pradėjo saky t i , kad tok ia 
kariuomenė Ukrainai kainuos 
per metus 50 bilijonų rublių ir ji 
neturės iš ko padengti išlaidų. 
Prie minėtų 400,000 kareivių 
Ukrainos Parlamentas dar nori 
turėti maždaug 30,000 sargy
binių savo sienų apsaugai ir jie 
bus sudaryti iš Sovietų Vidaus 
ministerijos dal inių, kur ie 
pasižadėjo tarnauti Ukrainai. 
Ukrainos Parlamentas paskyrė 
iš savo biudžeto 2.8% karinėms 
išlaidoms, nepasakydamas,koks 
yra metinis Ukrainos biudžetas. 

Ukraina yra žemės ūkio kraš
tas su daug industrijos fabrikų. 
įdomu, kad jų vyriausybė nori 
iš Sovietų laivyno Juodojoje jūro
je nupirkti laivus apginti savo 
kran tams . Keli federalinės 
kariuomenės daliniai, kurie yra 
Ukrainoje, pareiškė savo prie
saiką Ukrainos Parlamentui ir 
pereina jo žinion. Iš viso sovietų 
dalinių Ukrainoje esama maž
daug iki pusantro milijono. 
Pranešama taip pat, kad suda
romos įvairios sutartys su Rusi
jos Respublika ir su prez. 
Jelcino pritarimu. Užsienio rei
kalų ministeris A. Zelenko 
pasakė , jog maždaug 130 
strateginių branduolinių raketų 
bus sunaikinta, paliekant tik 46 
sprogstamąsias dalis toms ra
ketoms, kai bus vykdomas nusi
ginklavimo procesas. Gi kariuo
menės daliniai bus sudaromi 
profesiniu pavyzdžiu. 

Bushas nieko nepažadėjo 
Šio meto nuotaikos Ukraino

je rodo. kad gruodžio 1 d. gyven
tojai gausiai pasisakys už 
visišką nepriklausomybę ir 
išrinks pirmąjį Ukrainos Res
publikos prezidentą. Bet ofi
cialūs Ukrainos pareigūnai 
sako, jog sava kariuomenė jau 
dabar būtina, kad apsaugotųjų 
suverenitetą. 

Tuo pačiu ukrainiečiai pri
mena, jog. kai JAV lankėsi 
Ukrainos d a b a r t i n i s prez. 
Leonidas Kravčiukas, kuris 
kalbėjosi su prez. G. Bushu. 
negavo iš jo pažado diploma
t in iam pr ipaž in imui , bet 
sulaukė raginimo sudaryt i 
naują Sovietų sąjungą. Krav
čiukas bandęs įtikinti Bushą, 
kad atsiribotų nuo Gorbačiovo, 
tačiau prezidentas nutaręs 
palaukt, iki Ukrainos referen
dumo gruodžio 1 d., nežiūrint, 
kad susitikimas su Ukrainos 
vadu, buvusiu komunistu, bu
vęs labai naudingas. Kravčiu
kas Komunis tų part i jai 
priklausė nuo 1958 metų ir tik 
po perversmo atsisakė ryšių su 
ja. Žurnalistų paklaustas, ar 
prez. Bushas davė kokių pažadų 
Ukrainai, atsakė, kad „tikrai 
ne". 

KALENDORIUS 

H F ^ Spalio 25 d.: Švitrigaila. 
Darija. Karigaila, Skalva. Vei-
gedė. 

Spal io 26 d.: Evar is tas . 
Liaudginas. Mingintė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 7:13, leidžiasi 5:56. 
Temperatūra dieną 67 1., 

naktį 54 I. 
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/PORTO APŽVALGA 

ŠALFAS S-GOS METINIS 
SUVAŽIAVIMAS 

ŠALFAS s-gos metinis visuo
tinis suvažiavimas lapkričio 16 
d., šeštadienį, vyks Lietuvių 
namuose Clevelar.de, 877 185 
St. Tel. 216-531 -2131. Pradžia 
11 vai. ryto. 

Darbotvarkė 

1. Suvažiavimo atidarymas. 
2. Prezidiumo sudarymas. 

Darbotvarkės priėmimas. 
3. Mandatų ir rezoliucijų ko

misijų sudarymas. 
4. Sveikinimai žodžiu ir raštu. 
5. Praėjusio suvažiavimo pro

tokolo skaitymas ir priėmimas. 
6. ŠALFASS -gos varžybinės 

programos. 1992 m. varžybinis 
kalendorius. 

7. ŠALFASS -gos santykia
vimas su Lietuvos Tautiniu 
Olimpiniu komitetu ir kitomis 
Lietuvos sporto institucijomis, 
organizacijomis bei klubais. 

8. IV-sios Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynės: a) Bendra 
apžvalga, analizė; b) JAV ir 
Kanados Išvykos k-tų praneši
mai, apyskaitos; c) Išvados. 

9. Lietuvos dalyvavimas tarp
tautinėse varžybose; a) Pasauli
nėje Žiemos Olimpiadoje 1992 
m.; b) Pasaulinėje Vasaros 
Olimpiadoje 1992 m.: c) Kitose 
tarptaut inėse varžybose; d» 
ŠALFASS vaidmuo. 

10. Lietuvių sporto fondas. 
ll.ŠALFASS-gos statuto pa

keitimų pasiūlymai, jei tokių 
būtų. 

12. Sportinės spaudos 
reikalai. 

Pietų pertrauka 2:30-3:30 
val.p.p. 

13. Einamieji reikalai: 
a) Administraciniai reikalai: 

Finansinė atskaitomybė; Narių 
metinė registracija; ŠALFASS 
pareigūnų atsakomybė, etc. 

b) Narių rėmėju, globėju, me
cenatų telkimas. 

c) Pabaltiečių Sporto fede
racijos reikalai. 

d) Santykiai su JAV ir Kana 
dos sporto vadovybe mis (AAU, 
TAC, etc). 

e) Kiti reikalai; 
14 Pranešimai žodžiu ir raštu: 
a) Centro v bos pirmininko, 

gen. sekr., iždiainko, kitų (jei 
yra). 

b) Sporto apygardų: Kanados. 
Rytų. Vid. Vakarų. Veikla. 

apyskaitos. 
d* Sporto šakų komitetų (pa 

geidautina tik raštui krepšinio, 
t inklinio, lengv. a t le t ikos, 
plaukinio, lauko teniso, stalo te 
niso. šaudymo, golfo, šachmatų, 
slidinėjimo, ledo ritulio, biath 
lono. kėgl iav imo, raket -
bolo skvašo, futbolo (soccer). 
softbolo. 

15. 41-jų ŠALFASS gos žaidy
nių org. k-to p raneš imas . 
Apžvalga ir apyskaita. 

16. Š. A. lietuvių krepšinio 
rinktinės „Vėjas" pranešimas 

17 Ryšiai su Lietuvų Pend 
ruoniene. LB-nės atsn.vų pra 
nešimai. 

18. ŠALFASS gos Garbės 
teismo pranešimas. 

19. ŠALFASS-go? Revizijos 
komisijos pranešimas. 

20. Diskusijos dėl visų pra
nešimų. 

21 . ŠALFASS -gos Centro 
valdybos. Revizijos komisijos ir 
Garbės teismo rinkimai. 

22. Naujos Centro valdybos 
prisist;.iymas. 

23. Klausimai ir sumanymai. 

24. Rezoliucijos ir suvažia
vimo uždarymas. 

Pas t aba : Norintieji darbo
tvarkę papildyti, prašomi savo 
pageidavimus pranešti C. V-bos 
sekretoriui Algimantui Tamo
šiūnui, 317 S. Catherine Ave., 
LaGrange , IL 60525. Tel. 
708-354-2516. Galutinė da Po
tva rkė bus pr i imta 
suvažiavime. 

ŠALFASS cen t ro valdyba 

KAUNO „ŽALGIRIS" ATVYKSTA Į 
CHICAGĄ 

Garsioji Kauno „Žalgirio" 
krepšinio komanda, praktiškai 
Lietuvos rinktinė, atvyksta į 
JAV, kur žais 11 rungtynių 
pr ieš įvairias univers i te tu 
komandas. Komandą lydės nau
jas treneris Modestas Paulaus
kas, buvęs vienas iš geriausių 
sąjungos krepšininkų. Kartu at
vyksta ir išvykos vadovas 
Juozas Jankauskas, Lietuvos 
vyriausybės patarėjas sporto ir 
t u r i zmo r e i k a l a m s , buvęs 
kvalifikuotas tarptautinis krep
šinio teisėjas. 

Komandoje nebėra Sabonio, 
Chomičiaus, Kurtinaičio, ji ne-
bedalyvauja sąjungos pirmeny
bėse, todėl jauni žaidėjai ir 
naujas treneris stovi prieš 
milžinišką uždavinį pasiekti ką 
nors panašaus, ką ankstyvesnis 
„Žalgiris" yra pasiekęs. Ne per 
seniausiai „Žalgiris" dalyvavo 
turnyre Tolimuose Rytuose, 
gastroliavo Prancūzijoje, o 
dabar atvyksta į JAV. O kur 
geriau galima pasimokyti krep
šinio, ar gauti patyrimo, jei ne 
šiame krašte? 

Pirmas rungtynes „Žalgiris" 
žais prieš Loyolos universiteto 
komandą lapkričio 7 dieną. Po 
to rungtynes Kansas City ir 
Missouri, o lapkričio 11d. prieš 
Marquett»' u-tą. lapkr 12 d. — 
Northern Illinois u te DeKalb. 
lapkr. 13 ar 14 d. — I^vvis u-tą 
R o m e o v i l l » > I l l i n o i s ir t t 

Tikimasi, kad Chicagos lietu
viai lapkričio 7 d. atvyks į 
Loyolos u ta palaikyti savo tau
tiečius ir pamatyti gero lygio 
krepšinio rungtynes. 

V. G. 

Detroito . .Kovas" IV-jų PLS Žaidynių a t i d a r y m o i šk i lmių e i senoje . I š de š . — V. R u g i e n i u s . L i u d a 
Rugienienė, Ipolitas Januš i s ir ki t i . N u o t r . A . S u t k a u s 

Futbolas Chicagoje 

SUNKIAUSIOS SEZONO 
RUNGTYNĖS 

„LITUANICA" -
„KICKERS" 0:0 

Dešimt f aečiais buvusi pir
maujanti Chicagos komanda 
vokiečių „Kickers"' šį pavasarį 
pradėjo smukti . Pavasario 
sezoną baigė paskutinėje vieto
je. Nors visoms Metropolitan 
lygos komandoms ji įvaro 
baimės ir dažnai atima taškus, 
bet iš paskutinės vietos nepajė
gia išsikrapštyti. Vargiai beiš-
sikrapštys. nes arš iausios 
pirmenybių kovos vyksta 
žemutinėje komandų rikiuotės 
dalyje, pradedant nuo vidurio. 
Iškritimas iš major divizijos yra 
labai nemalonus pergyvenimas 
ir labiau pastebimas negu 
čempionato laimėjimas. 

Visos major divizijos koman
dos dar turi žaisti po 1-3 rungty
nes („Lituanica" net 4), bet 
meisteris jau seniai aiškus. Juo 
tapo lenkų komanda „Eagles", 
kuri iš karto atsiplėšė ir nė 
neatsigręžusi, kaip lenktynių 
arklys, pasiekusi tikslą, bando 
pailsėti, Taip besiilsinčius juos 
ir užklupo praėjusį sekmadienį 
italų komanda „Maroons" ir 
pagaliau „įklijavo" pirmąjį šio 
sezoną pralaimėjimą net 2:0. 
Tas, be abejom--, gerokai 
sukrėtė „1 agles" Ir pabudino 
per anksti. Tą pareigą reikėjo 
palikti . ,Li ths" vyrams 
šeštadienį. Bet vienas dalykas 
paaiškėjo, kad ir „Eagles" dar 
nugalimi. 

Praėjusi sekmadienį, pradėjus 
rungtynes prieš ..Kickers", iš 
karto buvo ai^ku, kad jie 

užplanavę nepasiduoti. Pra
laimėti jie nebeturi ką, o laimėję 
dar gali užsikabinti. Aritmetinė 
galimybė dar buvo ir „Li ths" 
vyrus į t raukt i į dvasinį skurdą, 
kurį jau ne kartą teko pergyven
ti. Tad kova užvirė dėl kiek
vieno kamuolio nuo pirmos ligi 
paskutinės minutės. Tik pra
dėjus, „Kickers" puolėjas palei
do pavojingą, žemą smūgį į 
„Li ths" va r tų kampą, kur į 
var t ininkas Putna meistriškai 
nuėmė. Priešpuolyje Aidas Gri
galiūnas sukirto į „Kickers" 
vartų virpstą, kad jo smūgio 
aidas atsiliepė toli už greitkelio. 
Toks smaigstymasis šūviais 
vyko visą laiką, nes abi koman
dos turėjo po keletą progų įvar-
čiams. Bet su jais mūsiškiams šį 
kartą nebevyko taip sklandžiai, 
kaip jau buvome įpratę matyt i 
po 3-5. Ar tai t rukdė nelygi, 
pakalniui ir įkainiui einanti 
aikštė, ar greito ir vikraus 
žaidėjo Virgio Ž u r o m s k o 
t rūkumas. Puolimas kažkaip 
nesiklijavo. Laimė, kad „Kic
kers" šauliams ir n e ką geriau 
sekėsi. Jų pergalei būtų užtekę 
paskutinės minutės šūvio pro 
mūsų išbėgusį var t ininką ir 
palikusį tusaus vartus. Kietos 
rungtynės baigėsi lygiomis 0:0 
ir tuo tikrai gali džiaugtis 
„Liths". 

Su 14 taškų ir 22:19 įvarčių 
s a n t y k i u , mūs i šk ia i s tovi 
pačiame lentelės viduryje. Tarp 
keturių komandų tik vieno 
taško skirtumas. įvarčių san
tykis padeda Realus iškritimo 
pavojus jau praėjo. 
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New Yorko „At l e tu" klubas IV jų F! S Žaidynių atidarymo .-įšertoje Kaun». l iepos 2 7 d 
Nuotr A. S u t k a u s 

Š E Š T A D I E N Į - ILLINOIS 
F I N A L A S 

Šį šeštadienį, spalio 26 d., 3 
vai. po pietų, „Lituanicos" fut
bolo klubo vyrų komanda žais 
U S Cup I l l ino i s f inal ines 
rungtynes prieš daugkartinį 
me i s t e r į l enkų „ E a g l e s " . 
Rungtynės vyks Roselle, Il
linois, Lake Park High School 
'Eas t Campus). 

Norintieji vykti į rungtynes 
organizuotai, prašomi nedel
siant užsisakyti vietą autobuse. 
U ž s a k y m a i da r pr i imami 
„Liths" klube, 2614 West 69 St. 

O sekmadienį, spalio 27 d., 
„ L i t h s " vyra i žais da r ir 
pirmenybių rungtynes prieš 
„Schvvaben" Buffalo Grove aikš
tėje. 

GYVENIMO REALYBĖ -
IŠSILAIKYMAS 

Rungtyniaujant Metropolitan 
lygoje su elitinėmis koman
domis, yra tam tikri nuostatai, 
kurių būtinai reikia laikytis. 
Re ik i a t u r ė t i a t sa rg inę 
komandą , v a r d u rezervas. 
Reikia dalyvauti salės varžy
bose, kurios labai išlaidingos: 
atskira registracija , apdrauda, 
na, ir teisėjai. Nuo ateinančio 
pavasario bus būtina turėti 
jaunių iki 19 metų amžiaus ir 
jaunučių iki 16 metų komandos. 
Ir vėl papildomos išlaidos. Bet 
jauniai , vadovaujami mokytojo 
— coach Mr. Wing. pasižadėję 
nar io mokesčia is didžiumą 
išlaidų padengti. Stebėtina, kad 
jaunųjų žaidėjų tarpe atsirado ir 
ke l i net ke l in tos ka r tos 
lietuviai. 

Didžiausias rūpestis yra pir
mos komandos žaidėjų išlai
kymas, kurių dauguma yra iš 
Lietuvos. Kad neatsitiktų, kaip 
tam žiogui bešokinėjant ir či
renant, kai užeis žiema. Reikia 
pradėti rūpintis dabar. Nedaug 
toje srityje atlikta. „Lituanicos" 
futbolo klubas jau daugelį metų 
didžiavosi savo gausiu rėmėjų 
būriu. Paskutiniu laiku tas 
būrys gerokai sumažėjo. Tam 
yra natūralių ir rimtų prie
žasčių. Bet sumažėjo ir be jokių 
priežasčių. Nario mokesčiai ir 
aukos padeda. F. K. „Li
tuanicos" komanda savo laimė
jimais dažnai praskaidrina ūka
notas dienas ir vien dėl to ji jau 
verta paramos. 

Š.m. lapkričio 30 dieną. Lietu
vių centre Lemonte rengiamas 
tradicinis sezono užbaigimo 
balius. Svečiai maloniai kvie
čiami. Nuobodžiauti neteks. 
Šokiams gros Ą. Stelmoko or
kestras. Bus ir programa. Bilie
tus kviečiama užsisakyti pas 
plat intojus ar „Lituanicos" 
klube, 2614 VVest 69 St. 

J . J . 

Je i gali a d a t a p radur t i , 
nekapok kirviu. 

Burmos žmonių patarlė 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tel. (312) 735-5556 

507 S. Gllbert, LaGrange, IL. 
Tel. (708) 352-4487 

DR. VIJAY BAJAJ, M.O., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai | 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)248-0067: arba (700)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 585-0348; 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tel. (1-312) 471-3300; 
Rez. (708) 442-8297 

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

7722 8. Kedzie Ave., 
Chicago. III. 60652 

Pirm . antr. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. M (708) 422-0101 
Valandos pagal susita"rną 

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3vpp 
trecd uždarytaa. Ketvd 1-3 v o p penkta 

:• šeštd 9 v r -12 v p D 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Namų (708) 584 5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III 
Tel. (1-312) 925-2670 

1185 Dundi* Ave., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742 0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių veng 

ir hemo'oidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tel. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir \ namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviška^ 

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

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

Palos Vision Center. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3 6 v v 

Tel. (7081 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 f? 79tM Ave . H'ckory HilK. IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pao.il susitari n T 

Tel. kabineto Ir buto: (708)652 4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien i iki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt ! 2 i k i 4 v a l popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave. . Sulte 324 Ir 
5835 S. Pulaskl Rd.. Chicago, IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 

Tel. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9 12 Penkt 2-7 

DR. "OMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr McElHgott Ir Or. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ave., Orlend Park 
708-349-6100 

1 0 * . Martin, Nepervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 706-657-8383 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOF 

4700 W. 95 St. 
O a k U w n , IL 60453-2533 

Tel. 708-636 3113 

D R . D A N A M. S A L I K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
Westchester. IL 60153 

Tel. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. (1-312) 776-2880 
Rez. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIZINAS. M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus igų gydytoja^ 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarim-j 
Tel. (1-312) 585 7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Ssmarttan Medical Ceri**' 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 3 K 

Napervllle IL 60563 
Tel. 1-708 527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 586-3166; 
Namu. (706) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weet 63rd Street 
Vai pirm. antr ketv ir penkt 3 6 

So$tad'er"a": paga' susitarimą 

* 
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Ar tikėti 

MARIJA 
MEDJUGORJE? 

Žmonės manęs dažnai klau
sia, ką manau apie Medjugorje. 
Tai, žinoma,yra jau labai ilgai 
besitęsiantis reiškinys, kurį 
vienaip aiškina ir supranta jo 
tikrumą ir svarbą palaikantieji, 
kitaip —juo abejojantieji ar net 
besipiktinantieji. Ir abi pusės 
turi tiesos. 

Mano asmeniškame dvasi
niame gyvenime Marija yra 
labai svarbi — jaučiu kaip stip
riai ji man padeda tikriau sekti 
Kristumi. Jos pavyzdžiu ir 
malda, kurj randu Šv. Rašte, ji 
man rodo kaip gyventi, kaip 
laikytis Dievo akivaizdoje. Savo 
Magnificat maldoje (Lk 1:47-55), 
ji parodo,kaip ji suprato Dievą: 
Dievas myli ir visuomet išgelbs-
ti mažuosius, jo trokštančius; 
jam ištikimuosius — tuos, kurie 
stengiasi žemėje daryti tai , ko 
jis nori — tuos, kurie yra jo tar
nai ir tarnaitės. Marija taip pat 
tikėjo Dievo ištikimybe savo 
pažadams neapleisti jo klau
sančių žmonių, nežiūrint kokie 
sunkumai juos ištiktų. Tokiu 
mylinčiu Dievu, kuris yra iš
tikimas ir veiksmingas gerų 
žmonių labui, Marija tikėjo Jė
zui dar negimus. Apie jį Marija 
išmoko iš Senojo Testamento. 
Jos pamaldumas, kilęs iš Senojo 
Testamento, paskatino mane 
susidomėti tąja Šv. Rašto dalimi 
ir per ją (ir, žinoma, rimtas 
studijas) aš Senąjį Testamentą 
pažinau, kaip liudijimą išti
kimojo Dievo meilės tiems, 
kurie jo ieško ir priėjo artinasi 
— net ir nežydams. 

Nors Marija nedažnai pasi
rodo Naujojo Tes tamento 
raštuose, ten, kur ji pasirodo, ji 
parodo svarbių dalykų ne tiek 
apie save, kiek apie jos Sūnų ar 
jo Tėvą, arba, kaip Apaštalų 
Darbuose ska i tome apie 
pirmąsias Sekmines, ji Jėzaus 
baimingus mokinius skatino iš
tikimai melstis, pasitikint, kad 
Jėzus tikrai ištesės jiems duotą 
pažadą atsiųsti Šventąją Dva
sią. Tikros, geros maldos į 
Mariją niekuomet nelieka vien 
Marijai. Jos visada nukrypsta į 
jos Kūrėją Dievą, į jos Sūnų Jė
zų, dažnai Šventosios Dievo 
Dvasios meilės ir išminties 
ryšyje. 

Tuo matu Bažnyčia matuoja ir 
tariamų Marijos apsireiškimų 
tikrumą. Ne pagal vykstančius 
stebuklus. Gi tikrais gydymais 
garsūs yra ne tik krikščionys, 
bet dar labiau ir visokie gamtos 
garbintojai primityviose bend
ruomenėse. Indijos fakirai gali 
parodyti daugiau stebuklų, 
negu krikščionys. Tad net ir 
nepaprasti gamtos reiškiniai — 
kaip ,.saulės šokis" — nieko ne
įrodo. Jie yra įvykę ir šiais lai
kais per šimtatūkstantinius ry
tietiškų kultų pasekėjų maldos 
susibūrimus. Tikras Dievo ap
raiškas pažinsime iš jas paty
rusių žmonių vaisių — kokie jų 
darbai? Ar jie yra Jėzaus dar
bai? — pagelbėti silpniesiems, 
ištikimai mylėti, drąsiai pasi
priešinti melui, apgaulei ir 
smurtui, nežiūrint asmeniškos 
rizikos. Ar žmogaus veiksmai 
rodo pasitikėjimą, viltį, kad 
Dievas yra galingas gelbėtojas 
ir tikrai padės, nežiūrint kokia 
sunki padėtis? Ar žmogus rodo 
pakantumą, kantrumą, romu
mą ir meilę, susidūręs su kitų 
žmonių trūkumais? 

Kai kas sakosi netikintys 
Medjugorje, nes ten Marija vis 
skatinanti melstis į ją, būtent 
kalbėt i rožančių. Tame 
pasisakyme telpa viena teisinga 
pastaba - kad Marija niekuo
met neprašytų melstis į ją, o tik 
į Dievą — ir vienas nesusipra
timas — kad rožančius yra 
malda į Mariją. Rožančius nėra 
malda į Mariją. Rožančius yra 
Marijos duota malda,per kurią 
yra apmąstomos Dievo įsikūni
jimo paslaptys. Nors Džiaugs-
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mingosiose rožančiaus dalyse 
Marija yra viena iš kelių veikė
jų, nei vienoje ji nėra pagrin
dinė, nors savo mastymuose 
mes ją tokia ir padarytume. 

Pirmoji paslaptis turėtų būti 
pavadinta ne „Apreiškimas", o 
„Dievo įsikūnijimas", jei pa
mąstysime šią paslaptį, kaip ji 
aprašyta Šv. Luko evangelijoje 
(1:26-38). Nors Marija turėjo 
duoti savo sutikimą, apreiš
kimas yra apie Jėzų, kas jis yra 
ir bus ir ką Sv. Dvasia padarys. 

Panašiai antrojoje paslaptyje 
figūruoja Marija ir jos giminai
tė Elzbieta, bet jų abiejų 
veiksmas yra garbinti Dievą, 
kuris jas pakvietė bendradar
biauti su juo išganymo darbe. 

Tai svarbi meditacija apie 
tai, kaip Dievo Dvasia dramatiš
kai reiškiasi tuose, kurie tiki 
Dievo pažadais ir leidžia jo 
Dvasiai juose reikštis. 

Los Angeles lietuviai yra išsi
vertę „Scriptural Rosary" kny
gelę, kuri prie kiekvienos „Svei
ka Marija" paduoda tai paslap
čiai atitinkamą ištrauką iš Šv. 
Rašto. Tai puiki priemonė, 
mažiau susipažinusiems su Šv. 
Raštu teisingai pažinti Mariją. 

Luko evangelijoje Marija save 
vadino Viešpaties tarnaite, tad 
keistai skamba jos rugsėjo 
mėnesį Medjugorje duoti žo
džiai: „Todėl, mylimieji vaikai, 
padėkite mano nekaltajai šir
džiai triumfuoti šiame nuodė
mingame pasaulyje". Ar Mari
ja gali norėti savo triumfo, kai 
triumfas kitus pamina po ko
jom? Be to, nuolatinis Marijos 
kalbėjimas apie „nuodėmingąjį 
pasaulį" daug kam skamba 
kaip davatkiško elitizmo skati
nimas. O tas elitizmas reiškia
si niekinimu visų, kurie tiki 
skirtingai ar gal netiki iš viso. 

Iš tiesų, jei šie Marijos žodžiai 
yra taip suprantami, jie nereiš
kia tikrosios Dievo Motinos 
Marijos nuotaikų. Norint tei
singai suprasti Marijos apreiš
k imus Medjugorje, b ū t i n a 
pirmiausiai teisingai pažinti 
Mariją iš Šv. Rašto ir iš Bažny
čios mokymo (pvz. enciklika 
apie Mariją — „Išganytojo Mo
tina"). Pažįstant, kas tuos žo
džius kalba, pasidaro įmanoma 
juos teisingai suprasti. Šiuose 
žodžiuose iškyla Marijos pačios 
gimimas be nuodėmės ir gyve
nimas, nepadarius nuodėmiiyr 
tai iškyla kontrastu nuodėmės 
sužalotam pasauliui. Marija 
triumfuoja ne pati, o per jos 
sekėjų asmenišką kovą su nuo
dėme pirmiausia juose pačiuose, 
o paskui, kai sekdami jos pavyz
džiu jie gyvena, kaip Kristus 
nurodė, per jų pasiaukojimą už 
kitus žmones, nes Dievas juos 
taip myli, kad už visus pats mirė 
ant kryžiaus. Tad Marijos tyros 
širdies triumfas reiškiasi Dievo 
apsigyvenimu žmonių širdyse. 
O tą galima atpažinti ne per 
gamtos stebuklus, o per jų meilę 
kitiems. 

Iš daugelio tikrai gerų po
veikių Marijos apsireiškimų 
Medjugorje, aš manau, kad ten 
Marija t ikrai apsireiškia ir 
kalba. Bet ne visi, kurie ten 
vyksta, ją teisingai supranta. 
Marija lengviau pažįstama, 
suprantama per Šv. Raštą ir 
autentišką Bažnyčios mokymą 
ir Medjugorjės apsireiškimai 
imtini kaip priedas prie to. Ir 
Bažnyčios oficialus mokymas 
apie Marijos apsireiškimus pa
brėžia, kad jie nieko naujo 
nepr ideda pr ie Bažnyčios 

i turimo Dievo apreiškimo, bet 
! tik iš naujo skatina pamaldumą 

ir tikėjimą Dievu. Tad tuos, 
kuriems kelionė į Medjugorje 
naujai sužadino tikėjimą ir 
pamaldumą į Mariją, aš skatin
čiau giliau ja domėtis ir leisti jai 
vesti į didesnę Dievo meilę. 

a.j.z. 

Rugpjūčio 4 dieną, sekma
dienis. Šiandieną Vilniuje. Apsi
stojame Lietuvos viešbutyje, 
kairėje pusėje Neries, skersai 
nuo senamiesčio. Turistams iš 
Vakarų šis viešbutis yra gerai 
pažįstamas. „Pabaigtas statyti 
maždaug prieš dešimtį metų, o 
s t a t ė d v i d e š i m t " , juokauja 
vilniečiai. Du kambarius su 
balkonu gauname devyniolik
tame aukšte, taigi prieš akis at
siveria visa Vilniaus panorama. 
G r a ž i o m i s d ienomis , ka ip 
š i a n d i e n ą , saulė je blizga 
bažnyčių ir pastatų stogai, ryški 
Neris ir jos vingis. Keičiantis 
s au lės šv i e sa i , mainosi ir 
Vilniaus miesto spalvos ir vis 
kitaip atrodo, įsikūnija meni
n inkų paveiksluose matyt i 
vaizdai. 

Vilnius — senas pažįstamas. 
Apie jį tiek daug skaityta, 
mokytasi, girdėta ir kalbėta, jo 
ilgėtasi. Apie Gediminą, Kęstu
tį, Algirdą, Vytautą, kaip apie 
gimines, norisi kuo daugiau 
suž ino t i , b r a n g i o s v ie tos , 
kuriose jie vaikščiojo, kovojo dėl 
Lietuvos ir dėl mūsų ateities. 
Vaizduotėje gyvi visi šimtme
čiai. Ne vieną kartą mintyse 
dalyvauta procesijoje, vyskupui 
Vaitiekui Taborui šventinant 
tas vietas, kuriose buvo pasta
tyti mūrinės sienos vartai... 
melstasi prie Aušros Vartų 
Marijos, senovėje Medininkais 
v a d i n a m ų . . . va ikšč io ta po 
k a t e d r ą , s u s t o t a p r ie Šv. 
Kazimiero tuščios koplyčios... 
išlandyti katedros požemiai, 
aplankytas Barboros Radvilai
tės kapas... švęsta Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukaktis, 
skaityta bibliotekoje... grožėtasi 
Šv. Onos ir Bernardinų bažny
čios architektūra. . . stebėtasi 
statulomis Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje... 1863 m. pergyven
ta sukilėlių nužudymas Lu
kiškių aikštėje... 1918 m. jau-
dintasi skelbiant Nepriklau
somybės Aktą, 1919 m. savano
riams pirmą kartą iškeliant 
t r i spa lvę Gedimino pilyje... 
vaikščiota po Rasų kapines, 
klausyta Basanavičiaus, Čiur
l ionio, Vi le iš io . . . Kovo 11 
džiaugtasi Nepriklausomybės 
atnaujinimu... laidota sausio 
mėnesį žuvusieji... budėta prie 
parlamento rūmų... Vilnius, tai 
k a i p b r a n g i knyga , ku r i ą 
ryžtiesi nuo pradžios iki galo la
bai a t idž ia i ska i ty t i , ilgai 
grožiesi viršeliu, neskubi pra
dėti, nes nenori užbaigti. 

Išeiname pasivaikščioti. Ne-
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ries pakrantėmis keliaujame 
link Gedimino kalno, kur ple
vėsuojanti trispalvė liudija, kad 
Lietuva yra laisva. Gedimino 
pilies kuoras su ten iškelta 
vėliava tai amžinasis mūsų 
valstybingumo simbolis. Nenuo
stabu, kad išeivijoje vaikai, pra
dedant darželiais, pirmiausiai 
piešė ir dar vis piešia Gedimino 
pilį ir spalvoja trispalvę, o oku
pantai Lietuvos vaikučiams taip 
daryti griežtai uždraudė. 

Į Gedimino kalną lipame kar
t u su dukra. Pirmą kartą čia 
buvau 1939 metais su savo 
t ė v a i s . Kiekvienas esame 
paskendę mintyse, nesinori, kad 
j a s kas pertrauktų. Kai prieš 
porą metų Vilniuje lankėsi 
sūnus, grįžęs pasakojo: „Mama, 
kai tik ryte atsibudom, tai su 
Gražu l i a i s ' l i tuanis t inės 
mokyklos ir krepšinio draugais) 
tekini bėgome i Gedimino pilį 
pažiūrėti, ar ji iš tikrųjų yra". 
Va izduo tę ir realybę ne-
visuomet lengva suderinti, taip 
kaip čia — Gedimino pilies 
kalne ir Šventaragio slėnyje. 

Nutariame geriau apžiūrėti 
katedrą, nes vakar per laidotu
ves mažai ką matėme. Pagrin
dinis altorius yra pačiame ka
tedros gale, o šonuose — koply 
čios. Įspūdį palieka visur ypa 
tinga tvarka ir švara, ypač graži 
Šv. Kazimiero koplyčia. Čia gar
siai meldžiasi moterų grupė, ko
kios nors draugijos ar organiza
cijos narės. Nenorime jų trukdy
t i , tad arčiau karsto nepriei
name. Nukeliaujame prie Šv. 
Onos, Bernardinų. Šv. Kazimie
ro bažnyčių. Jos tuo metu 
uždarytos. Pasivaikščiojame 
Vilniaus senamiesčio gatvėmis, 
apžiūrime restauruojamus na
mus, vėl grįžtame link kated
ros . Netikėtai r andame 
„Vilnius ir Dailė" galeriją, tai 
pirmoji privati meno galerija 
Vilniuje. Susipažįstame su labai 
maloniais savininkais Juškais. 
Galima pirkti meno paveikslų, 
mozaikos darbų, kioskuose gin
t a ro dirbinių ir keramikos. Mes 
p i rk t i neskubame, nes dar 
kelias dienas būsime Vilniuje, 
o vėliau gailimės, nes ypač 
gražesnį gintarą tur i s ta i iš 
Vakarų greitai išpirko. Pa
vargę, tačiau prisirinkę puikių 
Vilniaus vaizdų ilgam atmi
nimui, grįžtame atgal į viešbu
tį. 

Šįvakar Kalnų parke ketvir
tųjų pasaulio lietuvių sporto 

žaidynių užbaigimas. Devintą 
valandą vakaro rikiuojamės 
Dinamo stadione. Danguje 
skraido sportiniai lėktuvai, gro
j a muzika . Sava i t ę l a i k o 
nes imačius , smagu s u t i k t i 
senus ir naujus pažįstamus. Visi 
labai p a t e n k i n t i , geroje 
nuota iko je ir nesigai l i 
atvažiavę. įvykiai Medinin
kuose Žaidynių ūpą pakeitė, 
tačiau mums padėjo geriau 
suprasti Lietuvos gyventojus ir 
pasijutome su jais artimesni. 
Vakar kar tu liūdėjome, o šian
dieną kar tu džiaugsimės. 

Virš Kalnų parko į orą pakyla 
skraidyklė su didžiule trispalve. 
Liaudies muzika, plojimai 
sutinka į areną įžygiuojančius 
sportininkus. Lydi Žaidynų pa
reiškimo žodžiai: „Mes, ketvir
tųjų pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių dalyviai iš Argentinos. 
Australijos, Baltarusijos, Bra
zilijos. Didžiosios Britanijos, 
Estijos, Gruzijos, Jungt in ių 
Amerikos Valstijų, Kanados, 
Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos. 
Rusijos, Urugvajaus, Vokietijos 
ir Lietuvos, susijungę rankomis, 
pareiškiame: mūsų visų šaknys 
čia, Lietuvoje — šaknys tvirtos 
ir eina giliai, jokios vėtros 
ne iš lauš to medžio. M ū s ų 
šventa pareiga gerbti, mylėti ir 
saugoti savo pačių, savo tėvų ir 
protėvių Tėvynę — Lietuvą..." 

Pasigirsta trimitai. Atjoja 
mušdami būgnais karžygiai, 
grįžtame į Didžiųjų Lietuvos 
kunigaikščių laikotarpį. Paskui 
tautiniai šokiai, skamba dainos. 
Iš „Kryžių ir Rūpintojėlių Lie
tuva" „Prisikėlimo himną" gie
da Vilniaus universiteto dainų 
ansamblis, katedros jaunimo ir 
„Sodžiaus" chorai. Kalbėt i 
išeina Aukščiausiosios tarybos 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis, kurį žiūrovai entuzias
tingai sutinka. „Netoli nuo čia 
kituose kalneliuose dar nenuvy
to gėlės, dar nesudegė žvakelės 
prie septynių kapų. Aš noriu, 
kad šita šventė turėtų ir savo 
mintį apie Lietuvą, kurios 
kelias į laisvę toks nelengvas". 
Pasakoja apie vieno nedidelio 
miestelio vairuotoją, kuris susi
degindamas prie Kremliaus 
manė sustabdysiąs Lietuvoje 
vykdomas žudynes, t a č i a u 
„atėjo sausio dienos ir atėjo 
liepos pabaiga. Esu kalbėjęs 
didelių valstybių vadovams: 
,Jūs galite, juk jūs galite vienu 
savo parašu apginti, kad nebūtų 
mirčių Lietuvoje!' Aš tą sakysiu, 
bet ir jūs turite sakyti. Ir mes 

visi turime savęs paklausti, 
pažvelgę sau į širdis: o ką aš pa
dariau? Ar viską padariau?" 
Baigdamas užtikrino, kad pa-
darysime^ir Lietuva bus laisva. 

Kitas kalba Lietuvos Respub
likos vicepremjeras Zigmas 
Vaišvila: „Taip, jūs, mielieji, 
kurie atvykote, galbūt pirmą 
kartą pamatėte Lietuvą, pama
tėte ir tą baisiąją mūsų dabar
ties gyvenimo pusę, kuomet 
nežinai, kas ir kada gali ištikti. 
Ir manyčiau, kad šiandien po 
šių skaudžių įvykių, po įžūlios 
politinės provokacijos, kuomet 
buvo peržengta ta paskutinė 
riba, kai žmonės buvo žudomi 
vien dėl to, kad būtų nužudyti, 
ir nieko daugiau. Dėl politinės 
naudos. Telieka viena... padary
ti viską, ką galime". 

Arenoje išbraižyti šachmatų 
lentelės kvadratai. Skambant 
dramat iška i muzikai , Mari
jampolės teatro aktoriai, vieni 
apsirengę juodais kiti baltais 
stilizuotais kostiumais, vaizduoja 
Vlado Mikėno ir Salo Floro 1933 
metais žaistą šachmatų partiją. 
Lyg tai kova tarp gėrio ir blogio, 
aišku, kad laimi gėris, kartu 
sustiprindamas mūsų visų viltis 
Lietuvos ateičiai. Po šio pasi
rodymo programos tautinis vei
das pakeičiamas į modernų. 
Sukasi šokėjų poros, įmantriai 
vaikštinėja pučiamųjų orkest
ras, daromi vikrūs judesiai su 
vėliavomis. 

Žaidynių uždarymo kalbą 
sako organizacinio komiteto pir
mininkas Romualdas Ozolas: 
„Kiekvienas parsinešam ben
drumo jausmą: mes lietuviai, o 
Lietuva — mūsų žemė. Esam 
kartu, kad ir kokiam pasaulio 
kampe gyventume, todėl mūsų 
yra ir visas pasaulis. Tai pats 
svarbiausias šių žaidynių lai
mėjimas, dar kar tą patvir
tinantis, kad ne per karus, ne 
per revoliucijas, o per dvasios 
praskaidrėjimus ateina didieji, 
lemiamą reikšmę tautų ir žmo
nių gyvenimui turį įgijimai:'' 
Aiškina, kad į savo širdis 
netur ime įsileisti nevilties, 
„ypač dabar, kai mes pagaliau 
išeinam iš sunaikinimui tautą 
pagrobusios tvarkos". Kalba 
apie sportą, kaip pagrindinį 
sveikatos šaltinį ne tik indivi
dui, bet ir tautai . „Žaidynių 
reikšmes ir prasmes mes dar 
aiškiname ilgai. Tačiau jau 
š iandien ga l ime pasakyt i : 
Žaidynės buvo dar vienas nau
josios Lietuvos ūgis. Sujungu
sios kančią ir džiaugsmą, liūdesį 
ir viltį, užuojautą ir pasiryžimą, 
jos mums pasakė: toks yra gyve
nimas, ir kiekviena diena bus 
mūsų gyvenimo pastanga! Mes 
džiaugiamės, kad visas šias 

Gabija PakStytė skaito pamaldoae, 
minint Šiluvos koplyčios sidabrinę 
sukaktį Washingtone. 

Nuotr. B. Čikoto 

dienas su mumis buvo tie, kurie 
ir sukūrė, ir išsaugojo tautinių 
sporto žaidynių tradiciją". Pa
skelbia Žaidynių pabaigą. 

Nuleidžiama žaidynių vėlia
va. Aukure užgęsta Žaidynių 
ugnis, bet prieš užgesinant 
uždegtas deglas, kuriuo bus 
įžiebta amžinoji ugnis Šventa
ragio slėnyje Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino atmini
mui. Skamba eilėraščio žodžiai: 
„Tėvų kančia vaikus apgynė..." 
Giedame „Lietuviais esame mes 
gimę". Šis Mažosios Lietuvos 
himnas yra be galo mėgia
mas ir beveik visose iškilmėse 
giedamas turbūt, kad žodžių 
prasmė atitinka šių istorinių 
dienų psichologiją. 

Keliolikos tūkstančių minia 
pasipila link namų. Nakties 
tamsoje blizga apšviesta Neris. 
Einame kartu su šeimos na
riais, su draugais, su Lietuvos 
žmonėmis. Esame Vilniuje ir 
jaučiame, kad Vilnius mumyse. 
Jis — neatskiriama dalis mūsų 
minčių ir jausmų. J i s — amži
nas, nesugriaunamas ir nesu
naikinamas, taip, kaip ir lietu
vių tauta. 

Viešbutyje pačiame viršu
tiniame aukšte yra restoranas, 
kuriame susirenka visi detroi-
tiečiai ir atsiveda draugus. Jau
nimas linksmas, kalbus. Nesi-
griaužia nelaimėjusieji Žai
dynėse medalių, džiaugiamasi 
tais, kurie laimėjo. Daugelį 
kartų šiose Žaidynėse buvo gir
dėta: laimėjome visi, kurie čia 
dalyvavome. 

Nesibijokite būti nepriklau
somais mąstytojais. Jeigu t ik 
pakankamai stipriai mąstysite, 
mokslas jus privers tikėti Dievą, 
kurs yra kiekvienos religijos 
pagrindas. Jūs atrasite, kad 
mokslas nėra religijos priešas, 
o talkininkas. 

W. Thompson 

JAUNI JIE NENORĖJO 
MIRTI 

J U O Z A S Ž Y G A S 
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Pradeda dažniau į apklausinėjimus šaukti Jau

nesnieji raginami stoti į dalinius, o vyresnieji raginami 
„savanoriškai" užsirašyti darbams į Saksoniją. Labai 
svarbus yra „savanoriškumo" principas. Žinoma, gali 
nuvaryt i į stotį, pakrauti į vagonus ir išvežti į 
Saksoniją. Bet ku r bus tas „savanoriškumas"? 0. kad 
tas „savanoriškumas" greičiau ateitų, tam ir yra hado 
normos ir utėlės. Ir jos yra pajungtos psichologini0 per
auklėjimo tarnybai . 

Praėjo Kalėdos ir Nauji metai be tostų, valsu ar 
raketų. Laisvėje rudmarškiniai gal ir kėlė tostu* už 
Fiureiį ir pergalę. Jie gal ir tebuvo vieninteliai, kurie 
į pergalę dar tikėjo. Tas žodis buvo visai svetimas II-
menio, Volchovo, o dabar ir Stalingrado gynėjams. 
Jeigu buvo žodis, kuriuo jis dar tikėjo — tai • ivo 
išlikimas. O Stalingrado gynėjams ir „išlikimo" žodis 
iš po kojų slydo. 

T e n k a keis t i l i n k m ę 

J a u trečias mėnuo, kaip beprasmiai tame rusyje 
trūnijama. Teisingai, tai nėra gyvenimas ar egzis
tencija, bet trūnijimas. Kai duonos riekė ar bankrut-
kės dūmas tampa gyvenimo tikslu ir vien tik apie tai 
galvojama, tai j au blogai. Ką nors reikia daryt: kad 
visa ta i būtų pakeista. J a u žino, kad trejetą mėnesių 
tokiu mais tu tegalima gyventi. Tad reikia iš kalėjimo 

išeiti dar savomis kojomis. O išėjus bus galima ir vėl 
ką nors planuoti. 

Dabar visokios ligos ir net epidemijos siaučia, kai 
organizmas tiek nusilpęs, tai užteks i r menkiausios, 
ligelės. Apie tai, ką galvoja, savo kameros draugams 
nepasako. Geriausiai prieš laiką nieko nesakyti. Dar 
neaišku kuo viskas pasibaigs. 

Planą galutinai persvarstė, atrodo, iš šios situaci
jos tai vienintelė išeitis. Dabar jau laukia, kuomet vėl 
pašauks apklausinėjimui. Dienos labai lėtai ir nuobo
džiai slenka. Su kameros draugais j a u visos temos 
iškalbėtos. Rūkalų ir vėl nėra, tad nėra ko laukti. Tas 
šiaudas yra rūpestingai saugomas, kaip gerų dienų pri
siminimas. 

Po gana ilgo laukimo pagaliau iššaukia apklausi
nėjimui. Nutaria, kad su šiuo apklausinėjimu reikalai 
turi gauti naują kryptį. Jau užtenka utėles šerti. 
Klausinėtojas jau pažįstamas, tad ilgai nedelsdamas 
eina tiesiog prie reikalo. „Na, tai ką. gal jau apsi
galvojai?" Išdidumas jau dingęs, su j uo tik utėles 
penėti, tad atsako: „Ta ip jau persigalvojau". 

Situacija pasikeičia, ir tuojau pasiūlo papirosą. Rašo 
pasižadėjimą, kuriame surašomos visos žinios. Svar
biausiai žinios surištos su karine tarnyba. Dalinys, 
laipsnis ir eitos pareigos." Prie eitų pareigų sustoja ir 
kiek delsia. Duoda keletą klausimų, atrodo, atsakymais 
patenkintas, tad užrašo. Dar pasiūlo papirosą. Sako, 
per porą dienų visi popieriai bus sutvarkyti. Į kurį 
dalinį, tai negalėtų pasakyti, čia jau komendantūros 
reikalas. Atsisveikindamas duoda visą pakelį ir 
degtukų. Greičiausiai ne iš širdies gerumo, gal tokia 
tvarka. 

Kameroje visi džiaugiasi, kad gavo dūmą, tad 
klausinėja. J is jiems pasakoja, tik. žinoma, teisybės 
nesako Ar juo jie t iki ar ne, ta i jau jų reikalas. Kai 
laivas skęsta, tai kiekvienas save trHh«»ti 

Dabar jau beveik valandas skaičiuoja. Tos sienos, 
čiužiniai ir utėlės jau įkyrėjo. Trečios dienos ryte, po 
pusryčių, atsidaro durys ir liepia pasirengti. Koks Čia 
pasirengimas, kai jokio turto nėra. Papirosų pokelį su 
keliais papirosais ir degtukus jau buvo padėjęs prie 
bliūdelio. Tai ir viskas! Jau pasirengęs eiti, neat
sisveikina. Pasilikusieji jam, o jis jiems palinki laimės. 
Nežinia, gal ką nujautė. Gal net matė. kad papirosai 
buvo palikti. 

Prižiūrėtojas nešnekus, jis nieko nežino ir nenori 
žinoti. Veda tolyn. Pirmiausiai į pirtį. Apkerpamas ir 
apskutamas, šįkart jau kiek rūpestingiau. Po pirties 
rūpestingai dezinfekuojamas. Turėtų būti užrašas: 
„Palikite utėles, kurie iš čia išeinate!" Gauna švarius 
baltinius, šįkart jau nesuplyšę. Kai apsirengia, tai 
vedamas tolyn. Atrodo, prie sandėlio langelio. Čia jis 
a tgauna savo skrybėlę, piniginę, portfelį ir ki
tas smulkmenas. Tik paso jam neduoda, sako, bus pri
statytas į dalinį. Liepia palaukti palydovo. 

Netrukus atsiranda ir palydovas, tai jaunas karei
viukas. Palydovas neginkluotas, vadinasi jis jau lais
vas žmogus. Beeidami kalbasi, rūko. Palydovas irgi 
nėra savanoris, bet pagautas. Sakosi iš pradžios labai 
nenorėjęs, bet vėliau apsipratęs. Kol kas gerai, kol į 
Gudiją ar Lenkiją nesiunčia. Eina į Antakalnį, gatvės 
žinomos, tik kariuomenės daliniai jau pasikeitę. 

Pataiko maždaug pietums, tad nekviestas sėdasi. 
Visi į jį žiūri, bet, atrodo, greitai sužino. Atsimena iš 
be la i svės grįžimą, tad dabar saugos i , kad 
nepersivalgytų. Pavalgęs susitvarko formalumus ir 
gauna aprangą. Ir vėl uniformuotas. Savo rūbus ir 
paltą, kurį buvo iš Vilniaus parsinešęs, pagal karišką 
terminologiją ir vėl „pridavė i sandėlį". 

(Pabaiga) 
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Lina (Baipšytė) :r Nestoras Ruplėnai 
tr. A. fTiali hii 

GRAŽIOS LIETUVIŠKOS 
VESTUVĖS 

Linos Baipšytės ir Nestoro 
Ruplėno sutuoktuvės vyko 1991 
m. rugsėjo 7 d. Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje Los 
Angeles. Vestuvių vaišės vyko 
Pickwick Garden Center. 

Nestoro tėvai yra Sofija ir 
Alfredas Ruplėnai iš Buenos 
Aires, Argentinos, o Lina yra 
Los Angeles gyventoju Rim 
vydos ir Vaido Baipšių duktė. 
Abi šeimos yra labai aktyvios 
savo vietovių l ietuviškoje 
veikloje. 

Jaunieji lankė lituanistines 
mokyklas, priklausė lietuviu 
jaunimo organizacijoms ir tau
tinių šokių ansambliams. Nes
t o r a s lankė Vasar io 16 
gimnaziją ir kelis kartus lankė
si Lietuvoje. Jie susipažino per 
•Jaunimo kongresą Australijoj ir 
vėliau vėl susitiko per Šokių 
šventę Kanadoje. Ten, pagal 
šokių mokytoją Danguole 
Varnienę, ..nutarė, kad susirado 
nuolatinę šokių porą — nebe 
reikės keisti poru". 

Vestuvėse dalyvavo didelis 
būrys giminių ir draugų, kurie 
suvažiavo iš Argentinos. Bos 
tono. Chicagos ir šiaurinės bei 
pietinės Kalifornijos. Buvo ypa 
tingai daug lietuviško jaunimo, 
kur io nuotaika buvo labai 
pakili. Šios buvo pirmos ves
tuvės Šv Kazimiero parapijoj po 
Lietuvos Nepriklausomybės 
pripažinimo. Tas džiaugsmas 

kartu su jaunavedžiu džiaug« 
mu jungė visus dalyvius. 

Lina ir Nestoras Ruple ai 
apsigyveno Santa Monikoj ir 
ateinančią vasarą ruošiasi 
aplankyti Lietuvą. K. 

V i 
PRV 

Darius Sužiedėlis <k- Miš 
rr.etu Šiluvo: V pryčkwWasl h c 

.k ;•!•:• • 
Nuotr. B. < 

NEMUNAS 

Amžių Tėvo sumanyta . 
Nemunėlis g|« nka. ritas 
Blizga vilnys, sakas • ė 
Nuo tamsios, sunl i 
Ir tik (šia putos jųjų 
Jau ant amžių amžinųjų 

Jurgis Baltt ūsaitis 

TRADICINĖS LIETUVIŲ 
DIENOS 

Spalio 12 d., šeštadienio vaka-
i e, Dievo Motinos parapijos au-
litorijoj ai t i 300 žiūrovų sekė 
Vytauto Alanto trijų veiksmų 
dramą „Aukštadvaris". Ją at
vežė Toronto Lietuvių dramos 
teatras ..Aitvaras". Režisierė 
Aldona Dargytė-Byszkievvicz, 
išeivijos lietuvių teatro vete-
ranė, aktorė ir režisierė. Šioje 
Iraiuoje pati režisierė vaidino 
pagrindinį vaidmenį. Jos žiū-
rovams pateiktas dvaro savi
ninkės Mortos Žymantienės por-
tretas buvo realus, įtikinantis. 
Visa dramos intryga plėtojosi 
beieškant atsakymo į savi-

inkės amžiaus pabaigoje dvaro 
įpėdinystės k laus imą, kur 
neapsieita be nešvarių intrigų, 
siūlymų, pianų, reikalaujant iš 

itų didelės asmeninės aukos. 
Kiti aktoriai: Algirdas Kynas, 

Vytautas Taseckas, Vytautas 
Stuikys, Benius Tarvydas, Lina 
Mockutė, Stepas Ramanauskas, 
Vkkma Karosaitė savo mėgėjų 

arusi ų sugebėjimais talkino šios 
fa amos vyksme tokioje atmosfe
roje, kokioje autorius, turbūt, 

vėjo ir matyti Dramos sceno
vaizdis rodė jaukią seno dvaro 
idiliją, (irimas — Leokadijos 
Nakrošienės. 

Režisierės Aldonos Dargytės 
teigimu, tai buvo 14-sis šios 
dramos spektaklis, įskaitant ir 
pastatymus Lietuvoje — Pane
vėžio. Šiaul ių , Klaipėdos, 
Kauno ir Vilniaus teatruose. 

Po spektaklio svečiams pa
dėkojo LB apylinkės pirm. Vyt. 
Brizgys, įteikta gėlių. Irena 
Alantienė, dramos autoriaus 
našlė, specialiai atvykusi iš 
Detroito, padėkojo teatrui ir 
rengėjams už jos vyro dramos 
pas t a tymą ir pakvie t imą 
' levelandan. 

Sekmadienio iškilmingose šv. 
Mišiose giedojo parapijos cho-
: j , vad. inuz. Ritos Kliorienės 

ir solistė Virginija Muliolienė 
Bruožytė). Kun. G. Kijausko, 

SJ. pamokslas ryškino išeivių 
veiklos prasme ir svarbą dabar, 
jau laisvės keliu žengiančiai 
Tėvynei Mišias koncelebravęs 
kun. Vaclovas Degutis iš 
Kojotosios. Lietuvoje, savo 
žodyje sveikino t ikinčiuo 
sius ir dėkoj • visiems, kurie ir 
sunkiausiose nelaisvės dienose 
ir dabar įvairiais būdai-- sten
giasi padėti Lietuvai. ,,Jei 
lietuvybė nebūtų išlaikyta išei
vijoje, tokio- pnramos nebūtų 
susilaukt.-)"', - teigė kunigas 
svečias. 

Lietuviu dienq pamaldos buvo 
orios ir p rasmingos , pa
brėžiančios visos išeivijos soli

darumą su tauta Lietuvoje. 
Po pamaldų ir kavutės buvo 

atidaryta „Lietuvos prisimi
nimų" paroda parapijos audi
torijoje. Kalbėjo Rūta 
Subotnikienė iš Chicagos. Buvo 
išstatyta autentiški 19 a. pa
baigos ir 20 a. pradžios tautiniai 
drabužiai, 25 medžio skulptūros 
ir 30 puikių didelių fotografijų 
kaimo sodybų, koplytstulpių, 
kryžių, koplytėlių ir kt. Tai 
Adomo Varno, Igno Končiaus ir 
kitų menininkų fotografijos. Pa
rodos eksponatai yra Lietuvos 
istorijos ir etnografijos muzie
jaus Vilniuje nuosavybė. Paroda 
Amerikon a tgabenta su 
Vilniaus firmos . .Inoveca" 
parama. Amerikoje ją globoja 
Lituanistinių studijų centras 
Chicagoje. Su paroda buvo atvy
kusi ir muziejaus atstovė Rūta 
Subotnikienė ir muzikologijos 
istorikė Danutė Petrauskaitė. 

Lietuvių dienos Clevelande 
yra tapusios lietuvių soli
darumo, kultūriniu renginių ir 
koncertų metinė šventė. Ir 
šiemet ji praėjo labai sėkmingai. 

LB Clevelando apylinkės 
valdyba: pirm. Vytautas Briz
gys, sekr. Pranas Joga, ižd. 
Mečys Aukštuolis ir nariai 
Salomėja Šukienė. Dainius 
Ši lgal is , Ada Stungienė . 
Viktorija Lenkauskaitė, Teresė 
Kalvaitienė ir Birutė Vede-
gienė, įdėjo daug pastangų, kad 
Dienos būtų ne tik prasmingos 
ir kultūringos, bet kad papil
dytų ir apylinkės \ aldybos iždą, 
į kurį tiesiama tiek daug rankų. 
LB Kultūros taryba su 300 dol.. 
12 mecenatų, aukojusių po 100 
dol. ir 49 davę po 10-50 dol., 
parėmė apylinkės darbus. 

„UOSTAMIESČIO 
MUZIKANTAI" 

Spalio 26, šeštadienį, 7:00 vai. 
vak. Dievo Motinos parapijos 
salėje LB apylinkė rengia kon-
certą-linksmavakarį, kurio pro
gramą atliks Klaipėdos septyni 
muzikai-profesionalai. 

Bilietai po 12, 10 ir 7 dol. gau 
narni parapijos svetainėje sek
madienį, arba rezervuoti skam
binant Mečiui Aukštuoliui, tel. 
481-9928, arba Adai Stungienei 
- 944-3669. 

Klaipėdos ansamblis — jaunų, 
konservatoriją baigusių vyrų 
grupė, grojanti įvairiais liaudies 
instrumentais, pati kurianti 
muziką ir dainuojanti. 

„Uostamiesčio muzikantai" 
sėkmingai koncer tavo ne t 
penkis kartus Los Angeles, Nevv 
Jersey, Floridoje, Chicagoje, 
San Francisco, Omahoje. Po 
Clevelando koncerto jie pakvies
ti į Detroitą, Torontą ir Nevv 
Yorką. 

Koncerto rengėjai — LB Cle 
velando apyl inkės valdyba 
maloniai kviečia visus atvykti 
į šį nuotaikingą muzikų an
samblio koncertą. 

KOPIANT Į MOKSLO 
VIRŠŪNES 

Vida Švarcienė-Cyvaitė, R.N., 
M.S.N., Clvelando valstybi
niame universitete Continuing 
Education Program in Nursing 
and Health Science direktorė, 
dabar šuošiasi PhD laipsniui iš 
suaugusiųjų psichologijos. Ji 
žurnalui „Greater Cleveland 
Nursing Nevvs" rugsėjo mėn. 
laidoje davė įdomų pasikal 
bėjimą apie atnaujinimo kursą 
medicinos seserims, kurios savo 
darbą buvo nutraukusios dėl 
įvairių priežasčių ir dabar vėl 
nori grįžti į savo profesiją, įsi
gyti naujų žinių šioje srityje, 
taip pat apie naujus standartus 
ir naujus reikalavimus. 

V. R. 

CLASSIFIED GUIDE 

Kad ir palaužtais sparnais, 
erelis netampa višta. 

Anonimas 

Daug svarbiau žmonėms per
teikti gerus papročius, kaip 
duoti įstatymus ir tribunolus. 

Mirabeau 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

Vtfflft 
see us for 
financing. 

AT OUR LOW RATES 
VVITM « P A ¥ M ( N T 

TO ( 1 1 VOU*» I N C O M I 

Mutual Fedeial 
Savings and Loan 

2 2 1 2 WEST C E R M A K R O A D C H I C A G O , I L L 6 0 6 0 8 

P e t e r K a z a n a u s k a s , P r s . T e l . : 8 4 7 - 7 7 4 7 

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

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

Detroito L S K „Kovo" žaidynių eilėse Kaun< \ Ku*i< niaus '__ 

SŪDYTOS 
SILKĖS 

IŠ KANADOS! 
Užsisakykite šventėms 

jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $16 

Skambinkite: 708-532-5951 

REAL t S T A T E 

" GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių irFAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

FOR SALE 
By oy»ner Garftald Rldge area 3 
b e d r m brick „ratsed ranch". Com-
pletely updated. full basement 2 car 
garage 

Tel . 3 1 2 - 5 8 5 - 2 4 1 6 

Gntuifc 21 
k.MIECIK RfAUORS 
7922 S Pulaai Rtl. 

4365 S. Ar< h«-i Ave. 

DANUI E MAYER 
284-1900 

Je> norite pa; jjirkt; 
mu-, kreipkitės Į Danute Mayer. )i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

„Country style - namas. 
Pagnndmai atremontuotas Voruos kamb 
fantastiška ..whnlpool'. langas stoge, šildo 
moji lempa Didelis kedro medžio ,.deck ' 
Salone ..Lemont" akmens žid'nys Valg 
kamb — parketas Daug visokių priedų 
Reikia pamatyti' $134.900. 

Pulkus namas, 3'/2 akro sklypas, 
Lamonte. 
Patogus ruošti pokylius' š<o luksusinio 
..ranch" apatinis aukštas pilnai ('engtas, 
durys į baseiną. Pagr. aukštas turi 4 mieg 
kamb . 21/2 vonios, ąžuolinės durys. 2 
..wrhirpools". židinį Garažas 4 auto Turite 
pamatyti' $595.000. 

Šis namas turi VISKĄ: 
2 poilsio kamb . milžiniška atvira veranda 
fdeck). naują didžiulį garažą Namas 
pagrindinai atremontuotas iš vidaus ir iš 
lauko. Graži apylinkė Ko daugiau reikia9 

Prieinama karna — $141,900. 

Naujutėlis 2 a. namas! 4 mieg . 2'u vo 
mos. centr šald . židinys. ..vvhirlpoc!" 
Daug priedų $193,500. 

Cjrkiy, 
21 

OLSICK * CO.. REALTORS 
1180 Stata Stravt 
Lamont, Illinois 60439 
1312) 257-7100 

Oakbrook. IL sav. parduoda namą: 3 a' 
ba 4 mieg kamb . uždara veranda, virš 
3 000 kv pėdų: 3 vonios karrb jpgj 
kamb su židiniu Daug įvairių priedu 

Skambinkite: 708-852-6928 

HELP VVANTEO 

Machanlcal Englnaar 
CONNECTICUT MEDICAL 

INSTRUMENT SUPPLY FIRM 
lookmg for an engineer wrth design at '•• 
ties & polymer expenence to work m 
fabrication of piastic surgicai mstru 
menls Fastest g'Ovvmgco >n industry 
Salary open Send resume to 

0»lv» O. Murphy 
Manaoamant R*crurt«r 

60 W. Bro»<J St. Sutt* 301 
BatMarMtn. PA 18018 

Tai. 215 874 8772 
F«* 212-974-9775 

REAL ESTATE 

B'- J 

BELL 8ACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6 5 2 9 S. Kedzla Ave. , 
Chlcaoo. IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vrsl agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

£3 VLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis. Realtor 
Irena ftlinstrublane. 

Realtor Assoc. 
Nuosavvbių pardavimas Income Ta*. 

5953 S. Ketdzle Ava. 
Tai. 436-7878 

FOR RENT, 

VYESTMONT, lt APT. FOR REHT 
2 bedrms.. 2 balconies. laundry facility. 
iieat & cooking gas mcld Pool & tennis et; 
no pets, $595 mo * secunty + credit 
check. Call: 708-852-2594. Kalbama 
lietuviškai. 

I S N U O M 0 J U K A U N E , 
Ž A L I A K A L N Y J E 

2 ir 4 kamb. butus. 
T e l . 514 3 6 3 - 6 2 8 4 

I šnuomojamas šv iesus , š i l tas 
butas atti 65 St. ir Kedzie Ave. 

T e l . 3 1 2 - 7 3 7 - 7 2 0 0 

B r i g h t o n Parke i š n u o m o j a m a s 
5 k a m b . butas. Pageidaujami 
suaugę. 

T e l . 3 1 2 - 8 4 7 - 5 7 4 2 

Išnuomojamas 3' 2 kamb. butas su 
šiluma ir kaisiu vandeniu Marquette Pk 
apyl Suaugus'ems. Galimybė išsmuomo-
t ^važ-i Skambinti bet kuriuo laiku: 

312-778-6849 

MISCELLANEOUS 

A V IL I M A S 
M 0 V I N G 

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
1 no/o—20°o-30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wast 95th Stret 
Tel. - (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMĄ. 

Turiu Chic \gos miesto leidimą Dubu ir 
uirmesty D>rbug'eitai. yarantuotai ir sąži
ningai 

312-77'*-33l3 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Parduodami atvežti iš Lietuvos 
tautiniai tūbai 12-14 dydžio. 

Skambinti: 203-938-9522 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof dr. JUOZO ERETO vokiška' 
parašyta apie Lietuvą, išversta Į anglu' 
kalbą dr. Algio M i c k u n o . Antroji 

• laida 1983 m Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau 
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istorija 
ir dabartinę būklę komunistines Busi 
los okupacijoje Kaina su persiuntimu 
$4 50. Illinois gyventojai moka S4 75. 

Užsakymus siųsti 
DRAUGAS 
4 5 4 5 W . 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

J.M.Z. HOOriNG « 
CONSTRUCTION CO. 

Shingie. hot tar. modified bitumen & roti 
roofs (eypens at roof tearoffs) FuH 
house & spot tuckpomting Chtmneys 
rebuilt & deaned Alummum sidmg. 
sofit. facia 4 gufiers Glass t>kxk. storm 
S replacement wrindows Custom 
carpentry rec rooms. room additions. 
kitehen & bathroom. ceramic tiles & 
Imoleum; drywall & paintmg. plumbing 
4 electrical 
Fra* •attmatn! Call 708-343-0488 

Perkrauslau (Moving) sąžinin
gai, prieinama kaina Iškraustau ir 
išvalau rūsius ir butus 

Kreiptis: (312) 776-8176 

Rlchard Hanus, adv. 

Pi'r na konsultacija — vaitui 
205 W. Randespfi, tufse 2100 

CNcaoo, IL 60606 
Tai. 312 464-2360 
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ką d a r o . 
Bet j u k , je i Lietuva būtų 

b u v u s tuo la iku laisva, ta i 
b ū t u m e važ iavę . Lietuvą su 
l i e t u v i š k a i s pasa is , vizomis, 
L a n d s b e r g i s i r kiti depu ta ta i 
b ū t ų važinėje l ie tuviškais , ne 
r u s i š k a i s dokumenta i s , rusų 
ka re iv ia i nebū tų vykdę žudynes 
Lie tuvoje ir t . t . 

N e t ir daba r , kai aš spalio 2 
d. g r į ž a u iš Lietuvos, m a n o do
k u m e n t u s ir pasą t ik r ino rusų 
k a p i t o n a s i r k a r e i v i a i an t 
Lie tuvos-Lenki jos sienos, nors 

Vliko valdytas ir Tautos fondo posėdis. Iš kairės sėdi: Tautos fondo pirm. A. Vakselis, V. Joku 
baitis. dr D. Krivickas, Vliko pirm. dr. K. Bobelis, dr. E. Armonienė, R. Šakienė ir J. Čikotienė; 
stovi: dr. A. Budreckis, V. Bražėnas, dr. L. Kriaučeliūnas, P. Narutis ir Tautos fondo tarybos 
pirm. J. Valaitis. 

DIRBKIM VISI DĖL 
LIETUVOS 

1943 metais pavergtoje Lietu 
voje įkur tas Vyr i aus i a s Lietu
vos Išs i la isvinimo komi te t a s 
garbingai nešė Lietuvos laisvės 
vėliavą, g i n d a m a s okupuotos 
Lietuvos re ika lus t a rp tau t inėse 
konferencijose, v a k a r ų demo 
kra t in iu vals tybių vyr iausybė 
se, spaudos pus lap iuose , demo
kratinėje Vaka rų svet imšal ių ir 
l ietuvių v isuomenėje . 

Sunki tai buvo , k a r t a i s a t ro 
danti bevil t iška kova. bet Vliko 
įsipareigojimai t a u t a i , nepap 
ras ta i didelė l ie tuvių visuome
nės p a r a m a ir r ibų než inan t i s 
Vliko veikėjų užsispyrimas dirb 
ti,kovoti dėl Lie tuvos davė jėgų 
visų kliūčių nugalė j imui . 

V l i k a s k a l b ė j o L i e t u v o s 
valstybės ir pave rg tu l ie tuviu 
vardu, rašė memorandumus , pa 
reiškimus, a t s tovavo neteisėtai 
okupuotai L ie tuva i t a rp tau t i 
n ė s e k o n f e r e n c i j o s e , k ė l ė 
Lietuvos la isvės š aksmą ir jos 
teise i nep r ik lausomybe ir kar
tu su Altą ir k i tomis Amer ikos 
lietuvių organizaci jomis dėjo 
visas ga l imas pa s t angas , kad 
Lietuvos okupaci ja nebūtų pri 
pažinta. 

Nežiūrint, kaip ir kiek yra dir
bama, kiek š i rd ies ir pas iauko 
j i m o y r a įdedama, vis a t s i randa 
kele tas v iskuo n e p a t e n k i n t ų 
asmenų. 

T o k i u b log i l i n k i n č i ų 
asmenų grupe lė ga l ima būtu 
suska i ty t i -- ' k o k i a 10-12". 
nuola t in ia i , beveik jau kaip 
ru t ina puldavo ir puola Vlika. 
Vliko veikėjus. Vliko pirmi
ninką, kada t ik suspėja, išgal
votais fakta is , su jų pačių daro
ma j iems a t i t i n k a n č i a in ter 
pretacija. 

Nežiūrint, kokį ir kada Vlikas 
a r jo p i r m i n i n k a s bepadary tu 
pareiškimą, tie vad inami . „Lie
tuvos pol i t inės veiklos eks
per ta i" patys n iekur nedalyvau
dami, pilnu greičiu, iškraipyda
mi faktus ir m i n t i s kreipiasi } 
visuomene su savo s u k u r t a i s 

išpuoliais . Ypat ingai tie puo
l imai pasižymi savo dažnumu 
pr ieš Vliko met in ius seimus. 

Tik prisiminkime, ką tie „eks
p e r t a i " rašė 1975-1987 metais 
ap ie Helsinkio konferenciją ir 
ka ip piktai , negatyviai buvo 
puo lama Altos. Vliko valdybos 
ir dr. Bobelio pareiškimai ir 
ž y g i a i , b a n d a n t i e j i i ške l t i 
L i e t u v o s n e p r i k l a u s o m y b ė s 
a t s t a t y m ą toje konferencijoj. 
K a i p jie aiškino, kad Helsinkio 
konferencija „pardavė" Lietuvą 
ir kad Vliko valdyba yra pasime
tus i ir t.t. Įdomu būtų išgirsti jų 
nuomone šiandien, kuomet Lie 
t u v a tapo Helsinkio konferen
cijos p i lna t e i s e n a r e ! Kaip 
n e g a t y v i a i buvo v e r t i n a m a 
V l i k o v e i k l a — E u r o p o s 
pa r l amen te (nors Vlikas buvo 
vieninte lė lietuvių institucija 
t en dirbanti) . 

Vl ikas . dr. Bobelis ir a.a. L. 
G r i n i u s buvo užgaul io jami , 
kodėl jie da lyvaudavo ir buvo 
na r i a i Pasaul io ant ikomunis t i 
nės lygos konferencijos. Dr. 
Bobelis buvo pajuoktas, kuomet 
1982 meta is jis, l ankydamas 
Austral i jos l ietuvius, spaudos 
konferencijoj padarė pareiški 
mą. kad Sovietų Sąjunga suby
r ė s laike 5-6 metų. 

Šiandien prieš istorinį Vliko 
veiklos baigiamąjį seimą prie 
tos negatyvios kritikos prisidėjo 
ir buvęs Vliko veikėjas K. 
Va l iūnas su savo pareiškimu 
. .Lietuvos Vyriausybei ir už
sienio l ie tuviams" (Draugas — 
1991 m. spalio 15 d.>. J i s . kaip 
a m e r i k i e č i a i sako . . Johnny 
come late" — kabindamasis prie 
žodžių ir Eltos pareiškimo ir 
nesuprasdamas ar nežinodamas 
kas tikrovėje vyksta, kerta kaip 
Sa l iamonas . ..kad Vliko veikla 
tur i būti tuoj pat likviduota"....! 
Liūdna, kad buvęs pirminikas 
ta ip paviršut iniškai — šabloniš
ka i pasisako. 

Gai la , kad jis nežino, kodėl 
Vliko delegacija vyko į Lietuvą. 

a š buvau vežamas iš Vi ln iaus į 
Varšuvą Lietuvos Respublikos 
v y r i a u s y b ė s a u t o m o b i l i u su 
Lie tuvos Vyriausybės palydo
vais. R u s ų kapi tonas gr iežta i 
pare ika lavo sovietiškos vizos. 

Taigi būkime s an tū r e sn i , ne
s išvais tykime tuščiais žodžiais 
ir pamoksla is , ž inokime, kad 
visi d i rbame Lie tuvai , įsijun
kime į šį darbą pozityviai , nes 
L ie tuva t ikrai da r labai , labai 
daug pagalbos re ika l inga . 

D r . K. B o b e l i s 
Vliko p i r m i n i n k a s 
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kodėl Vliko valdyba vad ina šj 
seimą baigiamuoju, kodėl Vl iko 
delegacija turėjo pas i ta r imus su 
Lietuvos vyr iausybės m i n i s t r u 
p i rmininku G. Vagnor ium, k a d 
Lietuvos vyriausybės min . G. 
Vagnorius ir Vliko p i rmin inkas 
dr. K. Bobelis pas i rašė proto
kolą principiniai a p t a r i a n t ; i r 
nusakan t į Vliko veiklos užbai
gimą, kodėl dr. K. Bobelis pe r 
Vilniaus T.V., radiją, L ie tuvos 
ir užsienio spaudą pareiškė, k a d 
Vl iko į s i p a r e i g o j i m a i y r a 
at l ikt i . Lietuva V a k a r ų va ls 
tybių p r i p a ž i n t a ir V l i k a s 
pe r e ina į t e c h n i n ę v e i k l o s 
užba ig imo stadiją . K a d ši 
Vliko valdybos pozicija b u s 
p r i s ta ty ta baigiamajam V l i k o 
seimui pa tv i r t in t i . Kodėl V l i k o 
v a l d y b a k r e i p ė s i į V l i k ą 
sudarančių grupių p i rmininkus , 
prašydama patvir t int i Lie tuvos 
vyriausybės ir Vliko pas i rašy tą 
protokolą (9-20-1991) dėl V l i k o 
veiklos baigimo ir t.t. 

Kam K. Valiūnui skelbti ta i ,ko 
nėra? K a m klaidinti v i suomenę 
prieš Vliko seimą? Juk buvo t a i p 
lengva K. Valiūnui paskambin
ti K. Bobeliui a r k i t am valdybos 
nariui ir sužinoti ,kaip t ikrovėje 
reikalai vystosi, je igu t i k r a i K. 
V a l i ū n u i buvo t a i p s v a r b u 
padaryt i pareiškimą „L ie tuvos 
vyriausybei ir užsienio l ie tu
v iams" . 

Aš norėčiau pak laus t i d r . 
Valiūną, jei j i s t a ip sielojasi 
Lietuvos re ika la is , kodėl j i s 
tylėjo, kuomet buvo c i rkul iuo
jamas L. Kojelio memorandumas 
ne tik l ie tuviams, bet ir a m e r i 
kiečiams, „kad re ik ia p a š a l i n t i 
išrinktą Lietuvos Aukšč. t a r y b ą 
su L a n d s b e r g i u , p a š a l i n t i 
Prunskienės Lietuvos vyr i au 
sybę ir a t s t a t y t i o k u p a c i n ę 
valdžią Lietuvoje". Kur jis buvo 
tada? 

Kuomet aš ir Vliko valdyba i r 
Vliko ta ryba ir visa log i ška i 
galvojanti išeivijos v i s u o m e n e 
prieš keletą mėnesių pa s i s akė 
me, k a d L i e t u v a t e b ė r a 
okupuota , ta i j i s ir v i e n a s 
nusi rašęs „poli t inis e k s p e r t a s " 
piktai užsirūst ino, kad Bobe l i s 
ir Vlikas ne sup ran t a ir n e ž i n o 

Ž M O N I Ų K E I T Ė J A S 

J ė z u s K r i s t u s f o r m u o j a 
žmonijos veidą: J i s kel ia jai 
nerimą, J i s s m e r k i a jos bloga 
gyvenimą ir nori t ransformuot i 
jos eigą — š ta i dėl ko ji n e k a n 
t r ia i jį pakel ia . K a d išvengtų jo 
apkab in imo , s ie los gi lumoje 
žmonija š a u k i a : „Ta i vaiduok
lis!" Žmonių k a r t o s a t e ina ir 
praeina: jų hipotezės ir sistemos 
eina į š iukšlynus, bet „vaiduok
l i s" yra v i sada čia pat . guosda
mas nu l iūdus ius , pake ldamas 
nužemintus, s t ipr indamas gerus 
p a s i r y ž i m u s , c i v i l i z u o d a m a s 
laukinius , m e s d a m a s šviesos 
sp indul ius a n t t r a p i u pikt 
žodžiautojų. 

Al Westphal 

įprotis >ra did> sis / tnoguu-
gyvenimo vadas . 

Htime 

Hartfordo katedroje vysk Peter A Rosazza laikys pamaldas už Lietuvos 
nepriklausomybės atgavima Nuotraukoje iš New Bntain. CT. iš kaires: 
l^eanne Valengavich. Hary Hicks. Stanley Labieniec, Edward Zie^ler. Theresa 
Lahieniec ir Altes I-eone dirba prie vėliavos, kuri bus katedroje 

A.tA. 
TEKLĖ RADZIENĖ 

BARANAUSKAITĖ 

mirė 1991 m spalio 23 d.. Chicagoje, sulaukusi gilios senat 
ves. 

Gimė Sedos vals„ Mažeikių apskr. Amerikoje išgyveno 41 
m. 

Nuliūdę lieka: dvi dukterys Laima Aleksienė, žentas 
Petras, Aldona Vaičiūnienė, žentas Algirdas; aštuoni vai
kaičiai ir aštuoni provaikaičiai. 

Kūnas pašarvotas penktadieni, spalio 25 d., nuo 2 vai. p.p 
iki 9 vai. vak. 

Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuves įvyks šeštadienį, spalio 26 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos u i velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nu l iūdę dukterys ir jų šeimos. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus & Donald M. Petkus 
Tel . 312-476-2345. 

A.tA. 
VYTAUTAS RUSTEIKIS 
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. spalio 23 d., 3 vai. p.p.. sulaukęs 66 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bronė Saltonaitė, 

duktė Lydija N'ovak, anūkės Darą ir Nicole; Lietuvoje brolis 
ir trys seserys su šeimomis; JAV teta Birutė Rygertienė, pus
seserė Rugilė Šlapkauskienė su šeima ir pusbrolis Gediminas 
Rygertas; posūnis Kęstutis Dirkis su žmona Rasa ir sūnumis 
Enriku bei Edžiu ir mirusio posūnio Vytenio Dirkio žmona 
Angelą bei jos dukros Audra su vyru Steve ir velionio Vytauto 
krikšto duktė Danutė su vyru Dan. 

Priklausė Brighton Parko Lietuvių namų savininkų drau
gijai. Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Šaulių sąjungai; buvo 
Korėjos karo veteranas. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, spalio 25 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Gaidas-Damid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 26 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
mišios už velionio sielą. Po mišių bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugi1 s ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę ž m o n a , d u k t ė ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440 

šia proga DraSau prisiminti 5ių man brangių mirusiųjų »<a<aa 

Mano vardas " oavard© — 

Adresas 

Pridedu auką seodr šv Miftoms $ 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės - XI. 2 d. 

Vėlines yra jautri ir gyva proga 
sustoti ties mirusiųjų pasauliu. 

Vėlines ya didžioji rimties šventė. Kurioje katalikai organizuota malda 
nukrypsta Į tuos. kurie. iš šio pasaulio atsiskyrę, nebegali sau padėti 

Marijonų koplyCioje (prie ..Draugo "),pradedant Vėlinių dieną, per 8 
dienas, bus atnašaujamos sv Mišios ir vakarais giedami gedulingi miš
parai ui bend'adarbius. geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus 
mirusiuosius 

Kviečiame visus (sijungti ( šias ypatingas pamaldas. Savo brangių 
mirusiųjų vardus siųskite: 

Marian Fsttiera, 6336 80. KHboum Ava. , CMcago, M. * 0 « 2 * 

A.tA. 
KAZIMIERAS JONYNAS 
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. spalio 24 d., 12:40 vai. ryto. sulaukęs 76 m 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Alytaus apskrityje, Daugirdų kaime. 

Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Sofija, dukterys: 

Rūta Juškiene, žentas Alfredas, Lietuvoje Laima Navickiene, 
žentas Algis; sūnus Kęstutis; anūkai: Darius Juška, Kristina 
Paužienė, Rolandas Navickas; brolis Vaclovas Jonynas su 
šeima; pusbrolis Jonas Jonynas su šeima; Lietuvoje: brolis An
tanas Jonynas su šeima, seserys su šeimomis: Zuzana Šukevi-
čienė, Marytė Miežutavičienė; pusbroliai ir pusseserės Lietu
voje ir Amerikoje. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei. Brighton Parko Lietu
vių namų savininkų draugijai. 

Kūnas pašarvotas šeštadienį, spalio 26 d. nuo 5 iki 9 v.v. 
ir sekmadieni, spalio 27 d. nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid 
koplyčioje, 4330 S. California Ave 

Laidotuves {vyks pirmadieni, spalio 28 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
mišios už velionio sielą. Po mišių bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus suteikti velioniui paskutinį patarnavimą, dalyvaujant 
šermenyse ir laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona Sofija, dukterys , sūnus ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt Gaidas-Daimid. Tel. 312 523-0440 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4605-07 South Hermi t age Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\larquette Funeral Home 
2533 V\e-t 7lst Stred 

( huag.). Illinois 60629 
l-<312>-476-2345 

Hills Funeral Home 
I0201 Su i th Roberts Ro.id 
Palos HilN lllmoi-. NMri^ 

708-430-445S 

Petkus Funeral Home 
1410 Soafttl 50H> A\eniH' 

C icero, Illinois NV^O 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
I44f, spi i th soth \ \ r n u e 

C kero, Illinois nOfi^f 
708-652-1003 

Visus laidotuvių namus galito pasiekti 
skambindami 1 -(3121-476-2345 

ANTHONY B. PFTKL'S 
DONAI O A PFTKUS 

PONAI I> M PFTKLS 

file:///larquette
file:////rnue
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x „Draugo" atkarpoje šian
dien baigiame spausdinti Juozo 
Zygo ..Jauni jie nenorėjo mirti". 
Šeštadienį pradėsime spaus
dinti Vlado Vailionio novele 
..Dviejų tėvų duktė". 

x Arvydas Jokubauskas iš 
Vilniaus. ..Iusticia"' laikraščio 
redaktorius ir leidėjas, atsi
lankė ..Draugo"' redakcijoje ir 
pasikalbėjo apie šio teisininkų 
laikraščio užsisakymą ir tikslus. 
Jį atlydėjo inž. Bronius Polikai-
tis. A. Jokubauskas yra atvykęs 
pas savo gimines Milierius į 
Pennsylvania. 

x Vladas ir Gražina Pleč
kaičiai . Richmond Hts.. Ohio 
buvo atvykę į Chicagą ir ta pro
ga lankėsi ..Drauge". VI. Pleč
kaitis daugelį metų yra buvęs 
Čiurlionio ansambli!- valdybos 
pirmininkas, o šiuo metu yra 
komp. Alf. Mikulskio kūrybai ir 
Čiurlionio ansamblio monogra 
fijai išleisti komiteto pirmi
ninkas. Jo rūpesčiu yra išleistos 
trys knygos. Sutarta ir dėl 
trečios komp. Mikulskio gaidų 
knygos ..Tau. brangi tėvyne" 
atspausdinimo .,Drauge". 

x „Vytis", Lietuvos Vyčių or
ganizacijos žurnalas, rugsėjo-
spalio mėnesių, išėjo iš spaudos 
ir pasiekė skaitytojus. Šiame 
numeryje rašoma apie vyčiu 
suvažiavimą ir pranešimus. 
Taip pat yra iš vyčių veiklos 
informacijų. Žurnalą redaguoja 
Mary i Rusas i Kober ir 
talkininkės. 

x I e škomas J o h n Kulins-
kie, gyv. R.R. #1 Cottam Ont.. 
Nor. 1BO. Canada. Ieško pus
brolio sūnus. Susirašinėjimas 
nutrūko 1984 m. Kas žino apie 
•John Kulinskie. rašykite. Vid
mantas Šmulkštys, Kalniečių 
4-1 b , Kaunas . Lithuania. 

(sk) 

x I e škomas P e t r a s Želvys, 
gyv. Detroite ir Pontiac. MI. 
Ieško vaikystės draugas Stasys 
Š a l k a u s k a s . Atsiliepkite, 
tašykite: Ru th Walash. 31 
Springfield Rd., Aldan. PA 
19018. 

(sk) 

x Vy tau ta s Radžvilas, Lie
tuvos liberalų pirmininkas šeš
tadienį, spa l io 26 d. .7:30 v. v. 
Balzeko muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd.. kalbės tema: 
..Kodėl š iandien Lietuvoje 
reikia opozicijos". Rengia „Aki
rač ia i" . 

(sk^ 
x 20-tosios lietuvių fotogra

fų pa rodos a t ida rymas bus šį 
penktadienį, spalio 25 d.,7:30 
v.v. Čiurliono galerijoje. Jau
nimo centre. Šios sukaktuvinės 
parodos konkurso tema yra 
..Sportas". Parodoje dalyvauja 
išeivijoje ir Lietuvoje gyvenan 
tys lietuviai fotomenininkai 
Visus kviečia atsilankyti pa 
rodos rengėjas — Bud* io Vardo 
Lietuvių Foto Archyvas 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus (hicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAS REALTORS, Rimas 
Stankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708>425-7161. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių p i rk ime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa 
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andr ius Kurkuli9, 
tel . 312-977-7242 dirbą su Rod 
man & Renshavv, Inc. Chicago 
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel . 1-800-423-2294. 

(sk) 

x Laikrodi viena va landa 
reikia atsukti atgal nuo atei
nančio sekmadienio, spalio 27 d. 
Geriausia laikrodį atsukti prieš 
einant gulti šeštadienio vakare. 
Sekmadieni pamaldos bažnyčio
se, eismas ir prekybos įstaigos 
HIS pagal pasuktą laikrodį. 

x \ liko seimas ba igs i s 
lapkričio 3 d . sekmadienį. 10 
vai. ryto vėliavų pakėlimas -
atliks Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės vadovybė su savo 
šaulėmis ir šauliais. 10:30 vai. 
r> to iškilmingos p.maldos Švč 
Mergelės Marijos Gimimo pa 
rapijos bažnyčioje. Giedos pa 
rapijos choras, A Lino vado
vaujamas. Pamaldose dalyvaus 
visi mū-ų svečiai. 

x ..Viltis", folkloro ir tau 
tinių šokiu :'..malas, gruodžio 
Nr. 4. pasiekė redakciją. Šiame 
numeryje yra įvairių tautų 
šokėjų su tautiniais drabužiais 
nuotraukų, labai daug informa
cijos apie lietuviu šokėjus ir 
šokius bei Jūratės ir Kastyčio 
legendos atpasakojimas. l>eidiia 
ir redaguoja Vytautas r Kelia-
jus Denvery. Colorado. 

x Dr. J uozas Meškauskas , 
Chicago. 111.. buvo atvykęs j 
..Draugą" administracijoje už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
įteikė 50 ciol. auką. Labai dėko
jame. D: J. Meškauskas šiais 
metais atšventė 85 metų 
amžiau? sukaktį 

x Vytas ir Donna Norvilai 
iš Chicago. 111 . Jonas Mockaitis. 
New BufTalo, Mich.. už kalė
dines koi teles ir kalendorių at
siuntė po 50 dol. auką. Nuošir
dus ir didelis ačiū už paramą sa
vai spaudai. 

x Vakaronė su Lietuvos 
dailės muziejaus direktorium 
Romualdu Budriu bus šį šeš 
tadienį. spalio 26 d., 5 v. p.p. 
Antro aukšto . .Galeri joj" . 
Stickney. IL tel. 708-749-2843. 
Kviečiami ..Galerijos" nariai ir 
prijaučiantvs atsilankyti. 

(sk) 
x Brighton Parko Lietuvių 

Namų Savininkų draugija 
rengia 30-jį jubiliejini balių š.m. 
spalio 26 d., šeštadieni. 7 v.v. 
Šaulių salėje. 2417 \V. 43 St. 
Bus meninė programa, šal-
ta-šilta vakarienė. Veiks baras. 
Šokiams gros Kostas Rama
nauskas. Kviečiame visus daly
vauti. Dėl bilietų kreiptis: V. 
Utara, 312-847-0664. 

< s k i 

x „L.S.T. Korp! Neo-Lithu-
an i a . Chicagos padal inys , 
kviečia visus korporantus i 
metinę sueigą, kuri įvyks šį sek 
madienį, spalio 27 d.. 1:00 v. 
D.p.. Liet. Tautiniuose namuose. 

(sk) 

x Richard Hanus, advoka 
tas, imigracijos įstatymų žino 
vas, 205 W. Kandolph, Suite 
2100, Chicago. IL 60606. tel. 
312-164-2380. Pirma konsulta
cija - veltui 

(sk) 

x Tik $1.75 už svarą iki 100 
svarų ir $1.50 virš 100 svarų 
ir jūsų siųstas kalėdinis siun 
tnys bus pristatytas be muito 
į bet kurį Lietuvos kampelį. 
Nuolaida galioja iki lapkričio 10 
d. At lan ta Impor t -Expor t , 
2719 W. 71 St.. Chicago. IL 
60629, tel. 312-434 2121. 

(sk) 

x N ALMA S ..ŽAIBO'N R. 11! 
Miltų 10 -v . cukraus 10 -v.. ry
žių 6 sv.. aliejaus 64 02., 8 
O'Clock pupelių kavos 39 07.. 
mėsos konservai: 2 dėž. kumpio 
(1 kg1. 2 dėž. liežuvio drebučiuo
se (0.65 kg^. 2 dėž. vištienos sa
vo sultyse '0.65 kg'. Pilna kai 
na $100. Bus pristatyta bet ku 
rioje Lietuvos vietovėje per 10 
darbo dienu „ŽAIBAS" 9525 
So. 79th Ave.. Hickory Hills. 
IL 60457 - tel. (708) 430-8090. 

<sk> 

x Dr. V. Dubinskas , Chi
cago. 111., „Draugo" nuoširdus 
rėmėjas įvairiomis progomis, už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 100 dol. auką. Už mielą 
paramą lietuviškai spaudai 
tariame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Marija Vai tkus iš Belle-
ville. 111.. mūsų dosni rėmėja, už 
kalėdines korteles, kalendorių 
atsiuntė 100 dol. auką su tokiu 
prierašu: „Ačiū Jums už kor
teles ir kalendorių. Labai ačiū 
už .Draugą' . kuris per tiek 
metų gaivino viltį dėl Lietuvos 
laisvės". Nuoširdus ir didelis 
ačiū už gražius žodžius ir pa 
.•amą dienraščiui. 

x Adolph Baliūnas, Riviera 
Beach. Fla., Vladas Sinkus. 
Vv'estern Springs, 111., už kalė
dines korteles ir kalendorių at
siuntė po 30 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Dr. A. Laucius , Mt. Olive. 
111.. Marytė B. Černius, Hins-
dale, Iii.. Virgilijus Krapauskas. 
Palos Park, 111.. už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 25 dol. aukų . Labai 
:iėk!>jame. 

x J o n a s J a n u š a u s k a s iš 
Chicago, 111., „Draugo" rėmėjas, 
lankėsi administracijoje ir pa
aukojo 30 dol. dienraščio stipri
nimui. Labai dėkojame. 

x Ray Masi l iūnas iš Oak 
Lawn, 111., Emelia Gaška, Chi
cago, 111., už kalėdines korteles 
ir kalendorių pirmieji atsiuntė 
po 20 dol. aukų. Nuoširdus ačiū. 

x Sofi ja D ž i u g i e n ė ir 
Stanley J. Rastutis iš Oak 
Lawn. 111., ui kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė 25 dol. 
auką Nuoširdus ačiū. 

x A r ū n a s Gr iga lauskas iš 
Marlboro. Mass., grąžino, kad ir 
pavėluotai, laimėjimu šakneles 
su 20 dol. auka . Labai 
dėkojame. 

x Šeimai iš Lietuvos, tu 
rinčiai naujagimį, reikalingas 
bet koks darbas. Kreiptis: tel. 
1-312-778-0574. 

(sk) 

x Pasaul io lietuvių cen t ro 
narių metiniam susir inkime. 
Kt is įvyks šį sekmadienį. 
spalio .'7 d., 12:30 v. p.p., bus 
renkama dalis centro tarybos, 
duodama finansinė apžvalga ir 
centro administratorių pra
nešimai. Paaukoję $200. gali 
tapti centro nariais ir turėti 
teise dalyvaut balsavime. 

(sk' 

x KALĖDINIAI SIUNTI
MAI I LIETUVA pristatomi i 
namus su nuola ida . Rūbai. 
maistas, vaistai BE MUITO 
Paskubėki t . Iš kitur siuskite 
moms paštu arba UPS. 
i RANSPAK 2638 W. 69 St.. 
C h i c a g o . IL 60629, te l . 
312 136-7772. 

(ski 

x MAISTO SIUNTIMAI 1 
Lietuvą ŠVENTĖMS žemes
nėmis kainomis: mėsa. dešros, 
-ūris. aliej'is. cukrus, kava ir kt. 
55 svarų, pats mėgstamiau
sias — tik $90. Turime ir 
kitokių.TRANSPAK. 2638 W. 
69 St., Chicago. II . 60629. tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x R O M A S P Ū K Š T Y S . 
TRANSPAK firmos sav.. vyks 
ta i Lietuva lapkričio mėn. Per 

' da pinigus doleriais, tvarko 
palikimas. Priima užsakymus 
AUTOMOBILIAMS. Atsiskai
tymas iki lapkričio 23 d. 
TRANSPAK, 263K W. 69 St.. 
C h i c a g o , IL 60629. te l . 
312-136-7772. 

(sk) 

x Baltijos r e s to rane geras 
l ietuviškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Uždą 
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
berts Rd., tel. 708-458-1400. 

(sk) 

Lietuvos generalinis konsulas V. Kleiza priima Illinois gubernatoriaus Jim Edgar proklamacija. 
Iš kaires: St. Balzekas, gubei natoriaus asistentė Mary Mills Dunea ir Lietuvos gen. kons. Vaclovas 
Kleiza. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
30 METU KULTŪRINGOS 
VEIKLOS P A M I N Ė J I M A S 

Anglijos l ietuvių klubo 
valdyba spalio 12 d. Jaunimo 
centre C hicagoje -uruošė 30 
metų savo klubo kultūrinės 
veiklos sukaktuvinį minėjimą. 
I gražiai papuoštą didžiąją sale 
susirinko daugiau, kaip 200 
klubo narių bei svečių, kurie 
prie įėjimo buvo gražiai sutikti 
Jubiliejinį minėjimą pradėjo 
valdybos pirm. Anatoli jus 
Lakas. Pasveikinęs gausiai atsi
lankiusius, linkėjo nuotaikingai 
praleisti šios šventes vakarą. 
Lietuvos himną giedojo Linda 
Ruzgai tė-Burbiene . k a r t u 
įsijungiant ir salėje esantiems. 
Po to pirmininkaųj.i'-tis pakvie
tė scenon va ldyos nar ius 
Justiną Šidlauske Balį Braz 
džionį, Vladą Ps.iulionį. daly 
vaujant ir pim;. Anatolijui 
Lakui. Čia buv. uždegtos ketu
rios žvakės pagerbti amžinybėn 
iškeliavusius keturis buvusius 
šio klubo valdybos pirmininkus 
— Bronių Paliulį, Joną Jokub-
ką. Pianą Rumši ir Vladą Palu 
becką. Salėje visi atsistoję pa
gerbė tylos minute. Valdybos 
na r i a i — pirm. Lakas , J. 
Šidlauskas. A. Brazdžionis ir 
Paliulionis padarė apžvalginius 
pranešimus. 

Iš Anglijo- ( h cagon atvykę 
lietuviai buvo įsteigę net du tuo 
pačiu vardu Anglijąs lietuviu 
klubus, vieną B'ighton Parke, 
kita — Marcpiette Parke. Abu 
klubai gražiai re -kėši lietuvių 
kultūrinėje bei '»ganizacinėje 
veikloje. Ilgainiui darėsi ankš
ta, atsirado konkurencija, intri 
gos. Pastebėję žalą lietuviškai 

x Dr. D. ir G. Krivickai . 
Glenn Dale 'd . , dr. A. 
Broel-Plateris. ]<• thesda. Md.. 
dr. Irene Kuras. ( :icago. 111., už 
kalėdine-'kort"i< ir kalendorių 
atsiuntė po 25 d< aukų. Labai 
dėkojame. 

x ..Tauragio' kamerinis or
kest ras , būdaM jau 19 kon 
(ertu amžiau- ksčiau vadi-
nomes kitok: vardais, bet 
mūsų mintys ir patriotinės idė
jos visada buvot' pačios), 1992 
m. balandžio 5 ': /Taikos" pa-
apijo-1 ž.ny< įu 100 m. su 

k.iktie- proga. | .artos Povilo 
Mieliulio oratori . „Mozė". 

< * k > 

x P a n e v ė ž i o „ C a r i t a s " 
laikos barelis < cagoje prašo 
kalėdinės dovanos pradžiugint 
ir sušelpt ..Caritą" globojamas 
senutes Rambi iiu senelių 
namuose prie A vtaus. Auka 
prašome siu-? . . C a r i t a s 
("hirago Volun tee r s " No. 
7211-2. c o J . Mikūnienė, Mid
land Federal B nk, 2657 W. 
*9 St.. Chicago. !L 60629. Šir 
dingai dėkojame 

(ski 

veiklai, abi klubo valdybos 
sukvietė savo narius į Lietuvos 
Vyčių salę ir puikiai sutarė susi
jungti į vieną bendrą klubą. Tai 
gražus pavyzdys lietuviškai 
veiklai išeivijoje. Klubo 
valdyba, palaikydama ryšį su 
pasilikusiais Anglijoje lietuviais 
kultūrininkais, kartą pakvietė 
Chicagon žinomus rašytojus kun. 
J. Kuzminską — Gailių ir poetą 
Vladą Šlaitą, kurie čia skaitė 
savo kūrybą pilnoje Jaunimo 
centro salėje, O Čiurlionio 
galerijoje suruošė Anglijoje 
gyvenančių lietuvių dailininkų 
Grigarevičiūtės, V. Jokūbaičio 
ir Bugailiškio jungtinę tapybos 
kūrinių parodą. Lankėsi ir 
pakviestas iš Anglijos rašyt. 
Romualdas Spalis. Buvo sėk
mingas muzikos-l i teratūros 
vakaras. Klubo valdyba visiems 
pakviestiems gera valia ap
mokėjo kelionės bei jų išlaiky
mo išlaidas. Pavieniai bei susi
jungę Anglijos lietuvių klubai 
yra ir daugiau, nei paminėta, 
pasižymėję puikia lietuviška 
veikla. 

Šio minėjimo programą atliko 
Linda Ruzgai tė-Burbiene. 
Gitara palydint ji solo pa
dainavo „Tėviškėle, tėviškėle", 
..Žibuoklės". „Pajūry", , . 0 , 
gražus tėvelio kraštas". Už 
gražiai padainuotas dainas 
dėkingai plojant, solistė bisui 
dar padainavo „Kur banguoja 
Nemunėlis". 

Solistei vėl atsiradus scenoje, 
kartu su pirm. Laku aukštai 
iškėlus šampano taures — visi 
gražiai klubui sugiedojo 

x įvairiomis progomis at
s iuntė po 15 dol. aukų: Edward 
Veleckis. Orland Park, 111.. ir 
Sofia G. Liubartas, Sun City. 
Az. Po 10 dol. atsiuntė Kazys 
Bartašius, Benius Bartkus, S. 
Jakubonis ir Angelė Jadviršis, 
gyveną Chicago, 111. Visiems 
dėkojame. Bartašiai rašo. kad 
abu su žmona esą ligoniai, 
Bar taš ius jau peržengė 98 
metus, o ji 89 metų, todėl abu 
vargsta ir yra vieniši. 

x Dr. Algirdas J u r ė n a s iš 
Ha r r i son . Me., pra tęsė 
prenumeratą su tokiu prierašu; 
„Dienraščio pristatymas blogas 
— kartais tenka lauki daugiau 
kaip savaitę, o kartais net 2 sa
vaites. Įvykiai pralenkia laik-
raščio žinias". Pašto patarna 
vimas „Draugo" administracijai 
daug daro nemalonumų, bet ji 
yra bejėgė su paštu kovoti. 

x Danu tė Augienė iš Put 
nam, Conn., pratęsė prenumera 
tą su laiškučiu: „Visas ,Drau 
go" Biteles — darbininkus ir 
darbininkes nuoširdžiai sveiki 
nu. Putnamas ruošiasi rudeniui, 
medžiai pradeda keisti spalvas 
— bus gražu. Atvažiuokite! 
Linkiu visiems sveikatos". Ačiū 
už malonu laiškutį. 

„Ilgiausių metų!" 
Kun . K. K u z m i n s k u i 

sukalbėjus maldą buvo patiek
ta šilta vakarienė. Tik pa
valgius vakarienę, Ramanaus
ko orkestras šokius pradėjo 
melodingu va l su . Į v a i r a u s 
amžiaus šokėjai užpildė salę. 
Tad šitaip iškilmingai Anglijos 
lietuvių k lubas pradėjo 31 
lietuviškos veiklos metus. 

Lietuvai atgavus pilną nepri
klausomybę, visi lietuviai ir 
klubas džiaugiasi mūsų tautos 
dideliu laimėjimu ir remia 
galima auka bei organizacine 
veikla. Klubas aukoja Lietuvių 
fondui bei k i t i e m , ku r i e 
rūpinosi lietuviškos gyvybės 
išlaikymu išeivijoje. 

Klubo šventės eigoje pirm. A. 
Lakas pranešė, jog yra paruoš
tas spausdinti klubo 30 metų 
sukaktuvinis leidinys, kuris bus 
pateiktas metiniam susirin
kime. J u o z a s Šlajus 

KRONIKA R E D A G A V O 
17 METŲ 

Spalio 19 dieną Jaun imo cen
tre veikiančių šeštadieninių mo
kyklų Pedagoginio instituto. 
Aukštesnės l i tuan is t ikos ir 
Dariaus Girėno mokyklų moki
niai susirinko vienai bendrai 
pamokai: pasiklausyti, ką papa
sakos svečias iš nepriklausomos 
Lietuvos. Vysk. Sigitas Tam-
kevičius pasipasakojo savo 
pergyvenimus iš okupuotos 
Lietuvos ir Sibire. 

„Man teko redaguoti ^Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kro
niką" 17 metų, iki 1983 metų, 
kol mane areštavo KGB. Ir 
areštavo mane už Kronikos 
redagavimą..." 

Per tardymus KGB kaltino 
ne kad redagavo Kroniką, bet 
jam primetė, kad jis yra parašęs 
straipsnį į Kroniką. Iš to kalti
nimo jam buvo aišku, kad KGB 
nieko nežino. Kronikai reda
guoti medžiagą jam surinkdavo 
žmonės iš įvairių Lietuvos vie
tovių. S u r i n k ę s lapel iuose 
ranka surašytus faktus, jis iš-
slapstydavo po įvairias slėp-
tuvėles, namo plyšelius. Po 
poros mėnesių, susir inkus pa 
kankamam kiekiui informa 
cinės medžiagos, perspausdin 
davo mašinėle kopijas. Spaus 
dinant visada degdavo pečius ir 
buvo pasiruošęs, jei laike spaus 
dinimo netikėtai būtų atėjusi 
KGB, kad galėtų tuoj viską su
deginti. Atspausdinus 7 kopijas 
mašinėle, visą ranką rašytą 
informaciją, visus originalus, 
sudegindavo. Tokiu būdu, au
tor ių , ku r i e a t s i ų s d a v o į 
Kroniką raštus ir informaciją. 
KGB niekad negalėjo surasti, 
nes ji būdavo sudeginama. 
Mašinėle r a š y t ą pirmąją 
Kronikos kopiją taip pat su
degindavo, kad KGB negalėtų 
nus t a ty t i kok ia m a š i n ė l e 

rašoma ir ar visada ta pačia 
m a š i n ė l e visos k r o n i k o s 
rašomos. 

Pirmaisiais Kronikos spausdi
nimo metais į užsienį Kronikos 
laikraštėli geriausiai sekdavosi 
perduoti per disidentus Maskvo
je bes i lankant iems užsienio 
laikraščių žurna l i s t ams . Po 
kelerių metų Maskvoje gyve
nančius disidentus areštavo, 
turėjo persiuntimą į užsienį 
kitaip perorganizuoti. Pradėjo 
kroniką filmuoti. 

Vysk. S. Tamkevičius buvo 
areštuotas 1983 metais, Kro
nikos redagavimą perėmė kun. 
Jonas Boruta. 

Iš visų atspausdintų Kronikų 
tik viena nebuvo išleista. Tą 
Kroniką spausdino Sadūnaitė. 
Jai Kroniką bespausdinant , 
staiga įsiveržė į jos butą, KGB. 
Ji užsidarė į spintą ir, kol KGB 
ją spintoje surado, Sadūnaitė 
suspėjo Kronikos or iginalą 
suplėšyti į mažus gabalėlius. 
Sp in t ą KGB a t i d a r i u s , ji 
„ iškr i to" iš spintos ir tuoj 
išsiprašė į tualetą. Į tualetą 
sumetusi visus Kronikos sku
t e l i u s , nup lovė j u o s su 
vandeniu. Taip vienintelis Kro
nikos egzempliorius liko neat
spausdintas. 

Vysk. S. Tamkevičius laiko 
Dievo stebuklu, kad, 17 metų 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką" spausdinant, KGB, 
turinti moderniškiausią sekimo 
aparatą pasaulyje, Kronikos 
spausdinimo nesusekė. 

Trumpai papasakojo vysk. S. 
Tamkevičius ir apie jo buvojimą 
Sibiro lageriuose. Įdomiausia 
buvo išgirsti, kaip vyskupas, 
buvodamas Sibiro koncentra
cijos stovyklos vienutėse laiky
davo mišias. Mišioms komunijai 
j is s u s i r i n k d a v o b u l k u t e s , 
kurios buvo kepamos iš kvie
tinių miltų ir jas susipjausty-
davo. O vyną pasidarydavo jis 
pats. Kadangi galėjo gauti , nors 
ir labai retai, siuntinėlius iš 
Lietuvos, tai jis paprašė, kad 
atsiųstų iš Lietuvos džiovintų 
vynuogių. J is jas pamerkdavo 
mažame plas t ik in iame mai-
š iuky vandenyje . K a i jos 
primirkdavo, išspausdavo trin
damas su pirštais. Tą išspaustą 
iš razinkų skystimą paraugin
davo ir jau po kelių dienų iš jo 
pasidarydavo vynas, užtenka
mas Mišioms naudoti. 

P i l ypas N a r u t i s 

A R J Ū S P A D Ė S I T E 
LIETUVAI? 

Staiga Lietuva yra vėl poli
tiškai nepriklausoma valstybė. 
Dabar prasideda nelengvas eko-
nomino atstatymo ir išsivys
tymo laikotarpis. Šiuo metu 
L i e t u v a i b ū t ų y p a t i n g a i 
naudinga pasisemti žinių ką ir 
kaip daryti geriau. Lietuvai 
daug gali padėti tie, kurie moka 
kalbą bei žino jos papročius ir 
kultūrą. Tai yra užsienio lietu
viai. 

Purdue University Calumet 
kancleris dr. James Yackel tai 
gerai supranta ir nori sudaryti 
užsienio lietuvių biznio, eko-
nmijos ir viešosios administraci 
jos specialistų, norinčių Lietu 
vai padėti sąrašą, š ie žmonės 
bus kviečiami dalyvauti specifi 
niuose projektuose vykdomuose 
Lietuvoje. 

Jeigu jūs turi te patir t ies biz
nio, ekonomijos ar viešosios ad 
ministracijos srityse ir norė
tumėte dalyvauti praktiškos 
pagalbos te ik ime Lietuvai , 
rašykite ar skambinkite: Dr. 
Feliksas Palubinskas , Head 
M a n a g e m e n t D e p a r t m e n t , 
Purdue University, Calumet, 
Hammond. IN 46323. Telefonas: 
219-989-2607, 219-989-2388. 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak 
Šeštad. 9 v r. iki 1 vai. d 
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