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»» LKB Kronika" Nr. 73 

(Tęsinys) 
Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Žinios iš vyskupijų 
LTSR Ministrų Tarybai 
LTSR Švietimo Ministerijai 
Klaipėdos rajono vykdoma

jam komitetui 

Klaipėdos rajono laikraščio 
„Banga" redakcijai 

Nuorašas: Telšių vyskupui Antanui 
Vaičiui 

Kun. Antano Šeškevičiaus, Kazio, 
ir Klaipėdos raj. Gargždų para
pijos tikinčiųjų 

Pareiškimas 
Valstybės ir mokyklos atstovai 
šeimininkauja bažnyčioje! 
Konstitucijos 50 str. įsako: 
„ K u r s t y t i nesantaiką i r 
neapykan tą ryš ium su 
religiniais tikėjimais drau
džiama". O ką daro ateistai? 

(2) Net religinių susivienijimų 
17 str. leidžia vaikų ir jaunuolių 
special ius sus i r inkimus , 
turinčius ryšį su kulto atlikimu. 
O išpažintis ir šv. Komunija 
kaip t ik priklauso prie kulto, ir 
kun iga i turi pareigą juos 
paruoš t i . Bažnyčiose toks 
ruošimas ir mokymas vyksta 
kasd ien pamokslų metu, 
katekeze suaugusiems. Ar tai 
jau mokykla? Sekretorė liepia 
ap rūp in t i tik ligonius ir 
mirštančius, Kristus-Dievas 
įsako: „Eikite ir mokykite visas 
tautas". Taigi kieno kunigai 
turi labiau klausyti? Ateistės J. 

Surplienės ar Kristaus? 
(3) Nors ateistai visokiais 

būdais stengiasi atimti iš ti
kinčiųjų galimybę tikėjimą 
giliau pažinti ir jau 40 metų 
p r i evar ta visiems b ruka 
ateizmą, sekretorė J. Surplienė 
negali džiaugtis, kad mažėja 
tikinčiųjų skaičius Lietuvoje, 
kad vaikai tik už dovanas lanko 
bažnyčią, praktikuoja tikėjimą. 

Mes prašome jus paveikti 
ateistus-komunistus, kad jie 
laikytųsi Konstitucijos ir vi
siems suteikiu sąžinės laisvę, 
kurią garantuoja pagrindinis 
šalies įstatymas. 

Gargždai, 1986.IX.27. 

Po pareiškimu pasirašė kun. 
A. Šeškevičius ir 682 tikintieji. 

(Pareiškimas sutrumpintas, 
kalba netaisyta — red. past.) 

Nikaragvoje išleisti kaliniai 
— Tipitapa. — Nikaragvos 

sandinistų vyriausybė išleido iš 
kalėjimų 985 politinius kali
nius, pranešdama, kad tai 
daroma ryšium su pasirašytu 
paktu. Daugelis kalinių buvo 
laikomi kalėjime netoli Manag-
vos. J i e buvo kal t inami 
palaikymu Contras, kurie jau 
kovoja nuo 1981 metų, norė
dami savo kraštui laisvės, kad 
būtų nuversta komunistinė vy
riausybė. Kai kurie iš jų buvo 
nuteisti kalėti 30 metų. 

Tarp išleistųjų yra 185 buvę 
buvusia prezidento Anastasio 
Samozos sargybiniai, suimti 
1979 m., kai sandinistai paėmė 
valdžią. Sakoma, jog jie buvo 
brutalūs ir ištikimi Samozos 
saugotojai. Kai kurie iš jų pri
sijungė prie Contras partizanų. 

Tai ne amnestija 

Nikaragvos vyriausybė 
nesako, kad tai yra amnestija, 
bet tik dalis pakto paliaubų 
įgyvendinimui. Taip pat dar 
nieko nesakoma ir apie 
žmogaus teisių suteikimą vi
siems savo piliečiams. Amnes
tijos žodis Nikaragvoje tebėra 
jautrus dalykas. 

Aivaro Guzman, Nikaragvos 
kalėjimų viršininkas, sako, kad 
visi paleistieji nebuvo įsivėlę į 
žmogžudystes. Prez. Ortega 
anksčiau buvo sakęs, kad nebus 
išleisti tie, kurie yra nusikaltę 
žmoniškumui ir buvę Samozos 
sargybiniai. Ortega pasakė, kad 
pilna amnestija bus suteikta 
tada, kai bus baigtas karas. 
Sakoma, kad dar kalėjimuose 
laikoma 2,000 asmenų. 

Salvadore lyg geriau 

Ta pačia proga, užsienio žur
nalistai rašo, kad Salvadore tie 
dalykai eina žymiai greičiau. 
Kairieji partizanai grįžta į 
kasdienį gyvenimą. Komunis
tų vadai, buvę užsienyje, sugrįžo 
į Salvadorą. Jie nutraukė parti-

Valstybės sekretorius George Shultzas, kairėje, išeina kartu su Sovietų Sąjungos Užsienio 
ministeriu Eduard Shevardnadze iš Sovietų misijos Genevoje po baigtų pasitarimų nusiginklavimo 
reikalais. 

Atviras laiškas Sovietų Prokurorui 
Telegrama Gorbačiovui 

zaninius veiksmus prieš Salva
doro vyriausybę. Apie tai 
užsienio spaudai pranešė penki 
Tautinio Laisvės fronto vadai. 
Ruben Zamora, Demokratinio 
Revoliucinio fronto vadas, gyve
nęs Meksikoje, sugrįžo į Salva
dorą. To fronto vadai vedė par
tizanines kovas prieš vyriau
sybę 8 metus. Kartu su juo grįžo 
Guilermo Ungo, komunistų 
vyriausias vadas. Jie neigia 
žinias, kad susitiks su vyriau
sybės atstovais, o ypač su pre
zidentu Duarte. 

Sakosi su radęs nusikaltėlį 

Naujausia žinia yra ta, jog 
prez. Duarte antradieni apkalti
no politinį veikėją Roberto 
d'Aubuisson 1980 m. nužudžius 
arkivyskupą Romero. Esą naujų 
įrodymų, kad jis tai padarė. 
„Šiuo aš pasakau žmonėms ir 
pasauliui, kad aš baigiau įvyk
dyti savo pažadą surast i 
nusikaltėl į" , pasakė prezi
dentas. D'Aubuisson, amerikie
čių karinėje žvalgyboje dirbęs 
pareigūnas, kuris labiausiai ži
nomas dešiniųjų politikų Sal
vadore, visa tai paneigė televizi
jos žinių metu . Bet jam 
primetama ir susektas planas 
nužudyti Amerikos ambasado
rių ir kitus politikos asmenis. 

Prez. Duartes iškeltas kalti
nimas Salvadoro valstybėje vėl 
įtempė gerokai politinius santy
kius tarp prezidento ir dešiniųjų 
politikų. Prez iden tas dar 
pasakė, kad kiti trys asmenys, 
kurie prisidėjo prie arkivyskupo 
nužudymo, gyvena Amerikoje ir 
jie turėtų būti suimti. Jis sako, 
kad amerikiečiai padėjo šioje 
investigacijoje. 

Contras vada i p a s 
kard inolą 

Kiek t ie susikomplikavę 
reikalai Salvado.-e turės įtakos 
Centro Amerikos taikos planui, 
labai neaišku, bet viena yra 

(Tęsinys) 
Nuolatinis saugumo 

policijos sekimas 

Grigas nubėgo į bažnyčią, kur 
rado zakristijoną, o po kiek 
laiko atėjo du kunigai: klebonas 
Juozas Dobilaitis ir vikaras 
Alvydas Grabnickas. Tikintieji 
davė bėgliui batus, striukę 
(buvo vienmarškinis) ir pinigų 
sugrįžti į namus. Grigas atliko 
išpažintį, dalyvavo Šv. Mišių 
aukoje, priėmė Šventąją komu-
niją ir po to, važinėdamas po 
Lietuvą, informavo tautiečius 
apie KGB veiksmus. 

Kadangi jau kelios dienos 
Kiauklių klebonijoje buvo at
jungtas telefonas, klebonas 
Rokas Puzonas iš kitur paskam
bino į Širvintų miliciją, 
pranešdamas apie brutalų R. 
Grigo pagrobimą. Milicijos 
skyriuje atsakė, kad, matyt 
„kas nors pajuokavo". Tada 
kun. Rokas Puzonas drauge su 
svečiais Vytautu Bogušiu, Ju
lijum Sasnausku, Algirdu Masi-
lioniu, Andriumi Taučkumi 
dviem „Žiguliais" išvyko į 
Vilniaus KGB išsiaiškint i 
Roberto Grigo likimą. Abi jų 
automašinas visą kelią lydėjo 
„Volga" be numerio. 

Vienoje iš Šeškinės sankryžių 
kunigo Roko Puzono automa
šiną 30 minučių po vidurnakčio 
sustabdė inspekcijos „Žiguliai" 
Nr. 112. Vienas iš inspektorių 
rusiškai pareikalavo dokumen
tų ir atidaryti bagažinę. Tuo 
metu pasirodė „Žiguliai" ir ano
ji Volga. Iš jų išlipo KGbistai. 
Jie griebė kunigą Roką Puzoną 
tempti į mašiną LID 32-37. 
Tada V. Bogušis ėmė šaukti au
toinspektoriams: „Vyrai, kodėl 
jūs vykdote šio KGbisto nuro
dymus? O tu, KGbiste, nevai
dink, kad manęs nepažįsti". 
Tada KGbistas ėmė koliotis ne
cenzūriniais žodžiais ir kelis 

aišku, kad Nikaragvos teikiama 
parama Salvadoro kairiesiems 
susilpnėjo. Du Contras vadai 
turėjo atvykti į Managvą, kad 
išbandytų Ortegos paskelbtą 
dalinį paliaubų planą. Tie du 
Nikaragvos Rezistencijos vadai 
Alfonso Robelo ir Maria Azuce-
na Farrey vakar turėjo įteikti 
savo pasiūlymus kard. Obando 
y Bravo. Bet Ortega pasakė, kad 
jie nebus įleisti įvažiuoti į 
sostinę, jei pirma nepaprašys 
amnestijos iš jo. Jei to nepa
darys, jie bus laikomi nelegaliai 
peržengusiais sieną ir kas su 
jais atsitiks, vyriausybė nesiima 
atsakomybės. 

kartus smogė V. Bogušiui. 
Autoinspektoriai ir trys 

KGbistai tempė kunigą Puzoną 
į automašiną. Jam priešinantis 
jie kelis kartu kirto. Kunigas 
Puzonas pargriuvo. Pakėlę nusi
tempė į savo mašiną, o jo 
„Žigulius" įsakė skubiai nu
varyti į autoinspekciją. Bogušis 
ir Masilionis tą pačią naktį per 
Pietų Lietuvą pasiekė Kaišiado-
rius. Čia jie informavo vyskupą 
Vincentą Sladkevičių apie 
įvykusį faktą. * 

Ta ip vyksta 
šio amžiaus gale 

Kunigą Roką Puzoną trys 
KGbistai vežiojo po Vilniaus ir 
Trakų rajonus. Kunigui reika
laujant vežti į KGB ar milicijos 
skyrių, pagrobėjai atsakė: 
„Greit pamatysi kur mes tave 
nuvešime". Per Vilnių, Nemen
činę, Pabradę , Švenčionis 
nuvežė į kažkokį Baltarusijos 
mišką. Ten kelis kartus sustoję 
tarp savęs tarėsi. Vienas iš 
KGbistų grasino: „Nusibodo tau 
žmogiškas gyvenimas, paragau
si šuniško". Atvežę į Svyrių 
miestelį apie 2 vai. paleido. 
„Grįžk į namus kuo nori. Šį 
kartą gavai nuo mūsų tik tiek. 
Jeigu per pamokslus toliau 
minėsi Ribentropo — Molotovo 
paktą, bus tau liūdniau. 

Važiuok tik į namus, niekur 
neužsuk". Po pustrečios valan
dos kun. Rokas Puzonas pasiekė 
Vilnių. Vieno vilniečio bute jis 
su ašaromis akyse sutiko daug 
draugų. Vienas nepažįstamasis 
nuvežė kunigą į autoinspekciją. 
Ten kun. Rokui Puzonui atidavė 
tik vairuotojo pažymėjimą, 
palydėjo kunigą iki pat 
Širvintų. Čia jis dėl perdėto 
seklių uolumo buvo priverstas 
nakvoti. Per pamokslą kun. 
Puzonas papasakojo parapijie
čiams dėl kurių priežasčių jis 
buvo daugiau kaip parą dingęs. 
Kadangi dar rugpjūčio 30 d. 
nebuvo jokių žinių apie Rober
to Grigo likimą, keturi vil
niečiai: N. Sadūnaitė, P. Cidzi 
kas, A. Terleckas, V. Bogušis 
pasiuntė M. Gorbačiovui tele
gramą. 

(Elta) 

Amerikos ir Sovietų 
susitarimas 

Rusai džiaugiasi sutartimi 

— New Yorke buvo susitikę 
du demokratų kandidatai į 
prezidentus — Paul Simon, 
kuriam sekasi geriau rinki
minėje propagandoje, negu buvo 
iš pradžių manyta, ir Mario 
Cuomo, kuris nekandidatuoja, 
bet kuriam geriausiai sekasi 
demokratuose. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chicagos miesto meras 
Harold Washington trečiadieni 
staiga susirgo ir be sąmonės 
buvo išvežtas iš miesto rotušės 
į Northvvestern ligoninę. 

Pagal vėliau gautas žinias, jis 
mirė bevežant į ligoninę. . 

— Briuselyje apie įvykusį 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
susitarimą Genevoje NATO 
valstybes painformavo trečia
dienį ten atvykęs Valstybės sek
retorius George Shultzas. 

— San Sa lvadore pasirodė 
kairiųjų vadas Ruben Zamora, 
kuris po septynerių metų su
grįžo iš egzilės. J i s per visus 
tuos metus kovojo prieš vy
riausybę, o dabar norįs susitikti 
su unijų ir politinių organizacijų 
atstovais, bet ne su vyriausybe. 

— Washingtone buvo suim
tas Mike Davis, kai jis perlipo 
Baltųjų rūmų tvorą ir bandė 
patekti į Baltuosius rūmus toje 
vietoje, kur yra prezidento kabi
netas. Saugumo policija jį tuoj 
suėmė. Jaunuolis neturėjo gink
lo. 

— Nikaragvos komunistų 
laikraštis „Barricada" pranešė, 
jog Atstovų rūmų speakeris Jim 
Wright kito mėnesio pradžioje 
lankysis Managvoje. Amerikos 
ambasados kalbėtojas pasakė, 
jog >ra galimybė , kad jis gali at
vykti, bet nežinoma kada. 

— Washingtone moterų orga
nizacija NOW paskelbė kovo
sianti prieš Anthony Kennedy 
kandida tūrą į Vyriausiąj į 
Teismą, nes jis esąs seksistas ir 
nepakankamai kovojąs už mote
rų lygias teises. 

— Kinijos naujasis komunistų 
partijos vadas Zhao Ziyang pasi
sakė daug geriau miegąs, kai tą 
dieną žaidžia golfą. Golfas 
anksčiau kaip buržuazinis žaidi
mas buvo uždraustas, bet nau
jasis vadas sakosi po golfo 
žaidimo turįs ir geresnį apetitą. 

— NVashingtone Sveikatos ty
rinėjimo institutas paskelbė, jog 
naujasis amino vaistas esąs 
labai daug žadantis vaistas 
vėžio ligoje, o ypač skaudulių 
gydyme. 

— Belfaste buvęs protestantų 
politikas George Seavvright, 
kuris kadaise rekomendavo 
sudeginti visus katalikus, buvo 
peršautas per galvą iš prava
žiuojančios mašinos. 

— Maskvoje pašalintas Polit-
biuro narys Boris Yeltsin, kaip 
sostinės komunistų partijos 
narys, paskirtas naujoms parei
goms su ministerio rangu, 
praneša Tass žinių agentūra. 

Geneva . — Amerika ir So
vietų Sąjunga pranešė, kad 
ba igė a p t a r t i p a s k u t i n i u s 
likusius klausimus vidutinio 
nuotol io ir t rumpesn ių jų 
distancijų raketų sunaikinimo 
reikalu ir ta sutartis bus pa
teikta pasirašyti JAV preziden
tu i R. Reaganui ir Sovietų 
Sąjungos vadui M. Gorbačiovui, 
kai jis atvyks už dviejų savaičių 
į Washingtoną. 

Viena didžiųjų kliūčių buvo 
likusi raketų patikrinimo pro
blema, kur i pagaliau išspręsta. 
Pirmą kartą sutarta, jog abi 
šalys galės įeiti į fabrikus ir 
tikrinti , ar nėra gaminamos 
raketos a r jų dalys. Šiuo metu 
yra ruošiamas sutarties tekstas. 
kalba, kur ia turi būti išreikšti 
padaryti abiejų valstybių susi
tarimai. 

V a d ų pa re i šk imai 

Vals tybės sekr. Shu l t za s 
pareiškė: „Mes labai patenkin
t i , kad galėjome to pasiekti". 
Sovietų Užsienio reikalų min. 
Shevardnadze pasakė: „Mes 
baigėme labai svarbų darbą". 
J i s mano, kad, kas padaryta, 
yra svarbu visoms tautoms šioje 
planetoje. „Ir mes neabejojame, 
kad viršūnių konferencija Wa-
shingtone bus pasisekusi" , 
kalbėjo Shevardnadze. Prez. 
Reaganas, būdamas Denveryje, 
pasakė, kad jis pradeda akciją 
Senate, kad ši sutartis būtų 
ratifikuota. 

Shultzas ir Shevardnadze kar
tu pranešė apie susitarimą pa
sauliui ir tuoj pat pradėjo toje 
pačioje Genevoje pasitarimus 
apie ilgųjų distancijų ginklų 
sumažinimą, žmogiškųjų teisių 

reikalus ir regioninius konflik
tus kai kuriose pasaulio dalyse. 

Sovietų nuotaikos 

Sovietų Shevardnadze entuzi
astingai savo spaudos konferen
cijoje aiškino: ..Visi galimi ins
pektavimo būdai yra įskaityti į 
sutartį". Jis pavadino tą sutartį 
„taikos triumfu... Amerikos -
Sovietų taikos maratonas dabar 
yra baigtas". 

Pirmą kartą šių raketų sunai
kinimo klausimas buvo iškeltas 
1979 m., kai NATO valstybės 
nutarė apsiginkluoti vidutinio 
nuotolio raketomis. Tuo metu 
niekas netikėjo, kad bus susitar
ta jas sunaikinti, kurios iš
šautos gali pasiekti taikinį tarp 
300 ir 3,400 mylių. 

Prezidentas Reaganas kalba Martin 
Marietta korporacijos įmonėje, netoli 
Denverio, kur pravedami tyrinėjimai 
Strateginio Apsigynimo iniciatyvos 
programoje. 

Užpuolė Klimaitį 
S t r a s b u r g a s . — Ryšium su 

rugpjūčio 23 d. demonstracija 
Vilniuje. TASSo agentūra ir 
sovietinė spauda aršiai puolė 
Pasaulio Pabaltiečių tarnybos 
b iuro S t r a sbu rge vedėją, 
žurnalistą Algį Klimaitį. At
sakydamas į nepagrįstus kalti
nimus, Klimaitis pareiškia: 

„Aš neturiu nieko bendro su 
bet kokiais naciais kolabo
rantais . Primesti tokį kola
boravimą man, gimusiam po 
antrojo pasaulinio karo, yra 
absurdiška. Mano tėvas. Algir
das Klimaitis, gyvena Ham 
burge ir jo pavardės nėra 
Wiesenthal'io sąraše". 

Bendradarbiavimas 
su sovietais 

O t t a w a . Kanados Teisin
gumo mnisterijos pareigūnai, 
kurie pradėjo tirti karo nusi
kaltėlius Kanadoje, panorėjo 
gauti įrodymus ir liudininkus iš 
Sovietų Sąjungos, sako to depar
tamento tarnautojai. 

Bill Hobson, Teisingumo mi
nisterio padėjėjas karo nu
sikaltimų reikalams, pranešė 
Kanados spaudai, jog Kanada 
bando susitart i su Sovietų 
Sąjunga, kad ji leistų patikrinti 
sovietų archyvuose esančią me
džiagą ir liudininkus. Esama 
daug vilties, kad sovietai tai leis 
padaryti. 

Tokia investigacijos grupė su
daryta po to, kai Deschenes ko
mitetas rekomendavo tai atlik
ti . Joje yra teisininkai ir 
specialūs tyrinėtojai, kurie 
pradėjo tikrinti įtariamus karo 
nus ika l tė l ius , gyvenančius 
Kanadoje. Teisėjas Deschenes 
patarė tuojau pat pradėti tar
dymus 20 asmenų, o kitiems 
200 užvesti bylas vėliau. 

Ar mokės atskirti 
suklastojimus 

Praėjusiais metais, kai buvo 
paskelbta, jog bus vykstama į 
Sovietų Sąjungą ieškoti 
įrodymų, kelios Rytų Europos 
tautybės suorganizavo pro
testus, kadangi sovietų žinių 
patikimumu negalima remtis, ir 
tas planas nebuvo vykdomas. 
Dabar sovietai patys atėjo į 
pagalbą. Hobson. kuris vado
vauja 35 asmenų grupei, sako 
norįs surasti konkrečius įro
dymus, kaip tie asmenys padarė 
nusikaltimus, esą negalima 
tikėti gandais ar pasakojimais. 

Paskutiniu metu sovietų žinių 
agentūra „Tass" pranešė, jog 
trys ukrainiečiai emigrantai 
yra karo nusikaltėliai, kurie 
gyvena Kanadoje. Praėjusiais 
metais sovietai paskelbė dviejų 
žmonių pavardes, kuriuos tyrė 
Deschenes komitetas, nežiūrint 
prašymo to viešai neskelbti. 

KALENDORIUS 

Lapkrič io 27 d.: Virgilijus. 
Skomantas. Girdute. Maksi
mas. 

Lapkričio 28 d.: Sostenas. 
Maura, Rimgaudas. Vakarė. Jo
kūbas. 

ORAS 

Saulė teka 6:52. leidžiasi 4:22 
Temperatūra dieną 42 1.. 

naktį 32 L 
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/PORTO APŽVALGA 

APIE SKALDYMĄ IR 
SKALDYMĄSI 

Spalio 31 d. Clevelande buvo 
darbingas ir įdomus ŠALFASS-
gos i Sporto Sąjungos) suvažia
vimas. Daugiausia karščio 
sukėlė diskusijos apie santykius 
tarp Laisvojo Pasaulio ir ok. Lie
tuvos sportininkų. Tas diskusi
jas iššaukė Zigmo Žiupsnio 
suorganizuota grupės — mergai
čių tinklinio žaidėjų — išvyka 
šią vasarą į Lietuvą. 

Suvažiavimas priėmė nutari
mą, kad santykiuose su ok. Lie
tuvos sportininkais reikia laiky
tis VVashingtono konferencijos 
šiuo reikalu priimtų nurodymų. 
Priėmus šį nutarimą buvo 
pranešta, kad ateinančiais 
metais į JAV planuoja atvykti 
Kauno „Žalgirio" krepšinio 
komanda, ir čia žaistų su JAV 
kolegijų komandomis. Suvažia
vime kilo diskusijos, ar šios 
„Žalgirio'* gastrolės JAV-se ir 
kai kurių ŠALFASS-gos vadovų 
aktyvus dalyvavimas tų gast
rolių organizavime nepriešta
rauja tik ką priimtam suvažia
vimo sprendimui dėl santykių 
su okupuotos Lietuvos sporti
ninkais. Suvažiavimas didele 
balsų dauguma nusprendė, kad 
neprieštarauja. Tokiu būdu 
suvažiavimas netiesioginiai 
pritarė šių „Žalgirio" gastrolių 
organizatoriams. 

Suvažiavime dalyvavęs spor
to veikėjas V. Jokūbaitis, kuris 
yra ir VLIKo valdybos narys, 
argumentavo, kad „Žalgirio" at
vykimas į JAV suskaldys mūsų 
visuomenę, ir tuo pakenks spor
tinei ir bendrai lietuviškai 
veiklai. Tiesa, kad taip gali 
įvykti. Bet ar turi taip i vykti? 
Ar Lietuvos sportininkai gali 
mus suskaldyti, kada tik jie to 
panori? Ar mes neturim jokios 
galios tam skaldymui sustab
dyti? — Manau, kad turime. 
Štai išeitis: 

Siūlau Vlikui. Altai, Lietuvių 
Bendruomenei ir visoms organi
zacijoms, kurios domisi laisvųjų 
ir pavergtųjų lietuvių san
tykiais, priimti ir paskelbti 
tokią rezoliuciją (ir padarytus 
sprendimus vykdyti): 

1. Sveikiname „Žalgirio" vizi

to į JAV organizatorius ir linki
me jiems visokeriopos sėkmės 
vykdant šį didelės reikšmės 
užmojį. 

2. Didžiuojamės „Žalgirio" lai
mėjimais ir jų pastangomis gar
sinti, kiek įmanoma, Lietuvos 
vardą pasaul inė je sporto 
arenoje. 

3. Kviečiame mūsų visuome
nę sutikti „Žalgirio" krepšinin
kus entuziastingai ir su lietu
višku nuoširdumu. Priimkime 
juos į mūsų šeimas, į mūsų 
klubus. į mūsų sales. Sudary
kime jiems sąlygas susitikti su 
mūsų sportininkais, o taip pat 
ir su kitų organizacijų nariais — 
Lietuvos Vyčių, skautų, ateiti
ninkų, neolitanų ir kt. 

4. Tegul „Žalgirio" jaunų vyrų 
ir JAV lietuvių jaunimo susiti
kimai simbolizuoja viso pasau
lio lietuvių vienybę ir pasiryži
mą nepalūžti. 

Garsioji Kauno „Žalgirio" krepšinio komanda. 
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SPORTINIS GYVENIMAS 
EUROPOJE 

Priėmus tokią ar panašią re
zoliuciją gal net pačioje Lietu
voje sukelsime abejonių, ar ver
ta išleisti „Žalgirį" į JAV-es, ar 
ne. Gal vieni, žiūrėdami iš poli
tinio taško, galvos, kad never
ta. Kiti, žiūrėdami iš sportinio 
taško, matys visokeriopą naudą. 
Tuo būdu ten atsiras nuomonių 
skirtumas, lyg skaidymasis. 
Tuo tarpu mums čia nebūtų ko 
skaldytis, mes liktume vieningi. 

Komas Kezys, 
New York 

Futbolas Chicagoje 

K. BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Minėjau Bremeno futbolo vie- Koelne baigė lygiomis 18:18. 
nuolikės odisėją, jos nakvynę Tuo būdu kauniečiai pateko į 
Vilniaus muitinės kambaryje ir tolimesnes Europos taurės var-
dėl miglos Maskvoje atidėtas žybas. 
rungtynes prieš Spartaką. Po Iš Europos futbolo gyvenimo 
keturių dienų vokiečiai vėl reikėtų atžymėti eliminacines 
skrido į Maskvą, pralaimėdami „senojo žemyno" rungtynes, 
Europos taurės susitikimą net įvykusias lapkričio mėn. 11d. 
4:1. Tai buvo didelė staigmena Gautos šios pasekmės: Čekoslo- furto Eintracht ramstis, 
nes Bremenas šiuo metu pir- vakijos sostinėje Valija Vakarų Vokietijos provi 
mauja Vakarų Vokietijos pralaimėjo čekams 2:0, Bulgari- ~ ;~**~"vKiB» lietuviams 
aukštoje lygoje. Nenuostabu, ja - Škotija 0.1, Jugoslavija — 
kad atsigriebimo rungtynėse Anglija 1:4, Tokiu būdu jau 

žinomos šios valstybės, kurios 

Krautzun) neturėjo daug laimės 
ir Vakarų Vokietijoje, neįves-
damas treniruotus klubus į 
aukštesnes futbolo lygos pako
pas. Po pusmečio bedarbio 
gyvenimo jis pasirašė sutartį su 
Saudi Arabijos lygoje penktą 
vietą užimančia vienuolike. 
Frankfurto komandoje žaidžia 
lietuvių kilmės futbolininkas 
Rapolas Balčius. Vokiečių 
spauda po rungtynių prieš 
Schalke klubą pažymėjo, kad 
Balčius yra stipriausias Frank-

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Uthuanian Plaza Court 
Tai. 925-828* 

FUTBOLO SEZONO 
UŽBAIGIMO POKYLIS 

„Lituanicos" futbolo klubo 
tradicinis balius rengiamas 
Tautiniuose namuose, 6422 S. 
Kedzie, lapkričio 28 dienos 
vakare. Šokiams gros „Gintaro" 
orkestras, bus puiki vakarienė. 
Apie dalyvavimą prašoma iš 
anksto pranešti skambinant 
telefonu (vakarais) 476-9100. 
Visi sportininkai ir futbolo mė
gėjai kviečiami. 

niekas netikėjo ir nelaukė 
vokiečių pergalės. Ir maskvie
čiai buvo tikri savo laimėjimu, 
paimdami po rungtynių dar 
vieną laisvą dieną pirkinėtis, 
nes jų laukė gal po tūkstantį rb. 
premija. 

Deja. Spartako svajonės su
griuvo kaip kortų namelis. Savo 
klubo istorijoje Bremenas 
sužaidė geriausias rungtynes, 
įveikdamas 1987-88 S. S-gos 
meisterį 6:2. Rungtynes tele
vizijoje stebėjo 14 mil. žiūrovų, 
o 120 min. kovą sporto žurnalis
tai pripažino prie dramatiškiau
sių rungtynių Vokietijos futbolo 

dalyvaus ateinančiais metais 
Europos pirmenybėse: Sov. 
Sąjunga, Danija, Airija (pirmą 
kartą!), Anglija ir kaip 
šeimininkas — Vakarų Vokieti
ja. Pirmoje grupėje dalyvis bus 
išaiškintas iš Rumunijos ir 
Ispanijos susitikimo, antroje — 
Italija (nors fevoritu yra taip pat 
ir Švedija) ir penktoje — Olan
dija, nors jai gali būti atimti du 
laimėti taškai prieš Kiprą. Mat 
Rotterdame į aikštę buvo mesta 
ašarinė bomba ir teisėjas turėjo 
nutraukti rungtynes ir jas tęsti 
tik po pusvalandžio pertraukos. 

gyvenime. Štai kokią eilę 
nustatė žurnalistai: 1970 m. pa
saul io futbolo pirmenybių 
rungtynės Meksikoje tarp Ita
lijos ir Vokietijos. Paskutinę 
sekundę įvartį italams įkirto 
gynėjas Schnelingeris. Po pra
tęsimo Italija laimėjo 4:3. Į 
antrą vietą žurnalistai įri-
kiavo Bremeno ir Spartako 
susitikimą, trečioje vietoje Eu
ropos pirmenybių ketvirt-
baigmė tarp Anglijos ir Vo
kietijos (laimėjo vokiečiai 1:3) ir 
tik paskutinę, dešimtą vietą 
užėmė 1954 m. pasaulinės 
futbolo pirmenybės Šveicarijoje. 
Vokietija baigmėje nugalėjo 
Vengriją 3:2. 

Po nemalonios vokiečių vieš
nagės Vilniuje (dienraščiai pra
leistą naktį muitinės kambary-

Jeigu olandams bus atimti du 
tšk., dalyvis bus išaiškintas 
gruodžio 16 d. susitikus Atė
nuose graikams ir olandams. 
Airiams ir danams dalyvauti 

ncijų 
pirmenybėse lietuviams pa
žįstami futbolo klubai užima 
tokias vietas: Hessene — 
Kasselis yra ketvirtas, Bavari
jos mėgėjų lygoje pirmauja In-
golstadtas , Schvveinfurtas 
dešimtas, Augsburgas septin
tas. Šiaurinėje pusėje Holsteino 
Kiel yra antras, Oldenburgas 
ketvirtas. . 

Paskirose Europos valstybėse 
šios yra pi rmaujančios 
vienuolikės: Anglija — Liver-
pool prieš Arsenai, Škotiją — 
Hearts prieš Celtic, Š. Airijoje 
— Glenavon prieš Larnę, Pran
cūzija — Monaco, Šveicarija — 
Grasshopper, Austrija — Rapid, 
Olandija — Eindhoven. Belgija 
— Antverpen, Italija — Nea
polis, Vengrija — Honved. Rytų 
Vokietija — Dinamo Berlynas, 
Vakarų Vokietija — Klerder 
Bremen. 

Vakarų Vokietijoje labai 

DR. VUAY RAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS .CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

Priklauso Hory Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 ttraet, CMcaao 
Ta*. 434-9949 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. ftdt LU 5-0348; Re*. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MA2BKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-<>; antr. 12-o; penkt 10-12; 1-6. 

Ofs. 735-4477; 
Re*. 246-0067; arba 24o-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAl BLILDINC 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ UGO0 

29SS W. 99 St. 
T«l. 779-9991 

pirm. 12-2 v. p.p.; trač. 12 • 2 v. p.p. 
pankt.: 1 • 3 v. p.p. 

3900 W. 95 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Ofa. tai. 471-3300; ras. 442-0297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Ketfsle Ava., 
9a#«a09a»09^^wj • • • • V W 9 4 » 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuette Medical Buildmg 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOKSA 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

0R. ALUS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS l K '.OS -

CHIRURGIIA 
6132 S. Kedzie, Chicago, I I I . 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave.. ITRin. I I I . c0120 

Tel. 742-02S5 
Valandos pagal <UMt.inm.i 

1988 m. Europos pirmenybėse populiariu sportu tapo ledo 
padėjo škotų ir Čekoslovakijos ritulys. Beveik kiekviena ko-
pergalės. ~««^o tnH rln svetimšalius 

Kas laimės Europos meisterio 
vardą? Tai klausimas, kuri 
šiandieną stato sporto 
žurnalistai daugiaus ia 
favoritais la ikydami Sov. 
Sąjungą, Angliją, Italiją ir 
Vakarų Vokietiją. Visiškai pri
puolamai Bavarijoje sutikau 
Belgijos rinktinės ir Miuncheno 
FC Bayern vartininką (Vakarų 
Europos futbolo komandose 
teisę žaisti turi du svetimšaliai) 
Jean Marie Pfaff. Jis apgailes
tavo savo tėvynės silpną 

^ . o ^ 1 . žaidimą, tvirtai tikėdamas, kad 
je pavadino „Horror"), Lietuvos meisterio vardą iškovos Vakarų 
vardas vėl nuskambėjo vokiečių Vokietija, turėdama ne tik 
spaudoje, nes Gummersbacho gerus žaidėjus, bet taip pat ir 
rankinio komanda Europos daug laimės. To įrodymu buvo 
taurės rungtynes žaidė mūsų pasaulinės pirmenybės Meksi-
sostinėje prieš Kauno Granitą, koje. 
Ne visi laikraščiai Vilnių pri- Gerai pažįstamas JAV-se 
skyrė Lietuvai. Buvo ir tokių, lietuvių kilmės futbolo treneris baigiasi nelaimingai, sulaužant 
kurie net Kauną laikė Ukrainos E. Kriaučiūnas (vokiečiai rašo n e t ranką teisėjui, 
miestu, kauniečius vadino 
rusais, nors po kelių sakinių 
prie užrašo „Granitas Kaunas" 
pridėdavo ir „Litauen". Baisus 
geopolitinis žurnalistų analfabe
tizmas! 

Didžiausiam Vakarų Vokieti
jos žurnalui „Kicker" parašiau 
atvirą laišką redakcijai (jis 
Kauną priskyrė Ukrainai!) 
pažymėdamas, kad Kaunas nuo 
Ukrainos yra atitolęs 500 km 
Be to, rungtynės įvyko Lietuvos 
sostinėje Vilniuje, kur Bremeno 

— Į futbolo komanda praleido 12 
Belgijos futbolo rinktines ir Miunch^io Bayern vienuolikės vartininkas Jean valandų. R u n g t y n e s laimėjo — — 
Marie PfafF su „Draugo" bendradarbiu K. Baronu. Granitas 14:10, O atsigriebimą Tomas Pūkštys sviedžia ietį 

manda turi du svetimšalius 
žaidėjus, daugiausia kanadie
čius (arba vokiečių kilmės su 
Kanados ir Vokietijos pasais), 
kurie labai pakėlė vokiečių ledo 
ritulio lygį. Stadijonai yra per
pildyti žiūrovais, sunku įsigyti 
bilietus, kurie parduodami iš 
anksto. Žiūrovų skaičius dides
niuose miestuose siekia 10 
tūkst. Šiuo metu Vakarų Vokie
tijos aukštoje lygoje pirmauja 
Mannheimas prieš Diusseldorfą 
ir Koelną. Tolimesnes vietas 
užima Landshutas, Rosenhei-
mas, Frankfurtas, Iserlohn, 
Kaufbeuren, Schweningen ir 
Berlynas. Š. Amerikos 
pavyzdžiu kiekvienose rungty
nėse įvyksta taip pat ir „bokso 
rungtynės", labai mėgiamos 
žiūrovų. Tos pavojingos 
muštynės ant ledo labai dažnai 

f 132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
VVA 5-2670 arba 4SO-444I 

DR. K. A. JUČAS 
OlX>S LIGOS 

K O S V I U I N Ė CHIRURCIIA 
Valando* pag.il susitarimą 

DR. L 0. PETRBKIS 
D \ N 7 ' V ( "ADYTO!A 
S104 S. Roberts Road 

1 rnvlt.i i vakarus nuo M.irlom Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos panai >usitanm.i 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir krauio ligos 
Nechirurgtnis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Piriaaki Road. Tai. S9S-2902 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

Tai. RE-ftanc* 9-1911 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3929 Weat S9tn Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak 

Trac ir sėst uždaryta 

DR. FRANK PLECKAS 
i Kalba lietuviškai) 

OfTOMETRISTAS 
Tikrin. i akis Pritaiko .-.kimus ir 

..Contact lenses" 
2618 VV. 7Ht St. - Te l . 737-5149 

Vai pasai susitarimą U/darvta treč 

Dr Tumasomo ofî a perėmė 
i . nHifiai, I V I . U . 

Specialvbė — Chirurgi ja 
2454 VVest ?lst Street 

Tel. 434-1818 - Re*. 852-0889 
Vai pirm . an t r . ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

r ei oHso ir buto: OLympic 2-415« 

DR. P. KISIELIUS 
G Y D Y T O M S IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

kvru« trei" ?e<t !2 iki4 vai popiet 

DU. ANTANAS 6. RAZMA 
Spetiatybė — Vidaus ir plaučiu ligos 

24t t W. 71 at 9 t , I 
Tat 

11M 

I I J) 341-4220 T312) 991-9991 

DR. IRENA KYRA8 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles. 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika 

2999 W. 99 9t. ChtcafO 
Tai. 479-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAI SBiUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIIA 
2656 W. 63rd Street 

Vai : antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
SesY pagal susitarimą 

Of iso tel. 776-2980. rcz. 448-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Strakt 
T* . 444-4777 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Ofiso tel RE 7-1168: 
Rerid. 395-4911 

Dr. Tumasonio ofisą pereme 
DR. S. LAL 

SrEC 1AIYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 7|»t Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12, Penkt. 2-7 

ERRNRABS Viii ARS. M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydvtotas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 685-7755 

JOHN P. WAITKUf, M.D., PACS 
S*f CIAU4TAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 41., Tai. 927—9931 
Kalbame lietuviškai 

• • M * •rwa0*^R WfaTw944^rTte»0^ p 9 v n l 
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Rusijos istorijoj 

DEŠIMT LEMTINGŲ 
DIENŲ 

Gorbačiovas prieina išvados, 
kad ateities negalima kurti 
praeities melu, neužginčijamų 
faktų iškraipymu arba nuty
lėjimu, kaip tai darė iki Šiol visi 
sovietų vadai, rašo John Reed 
knygoj „Dešimt dienų, kurios 
8ukrėtė pasaulį". Tos dešimt 
dienų, autoriaus žodžiais, buvo 
Rusijos — Sovietų Sąjungos 
radikalūs sprendimai, ėjimai, 
kurie turėjo ar dar turės le
miamos reikšmės ne vien sovie
tams. Prie tokio radikalių 
ėjimų reikia priskirti ir Gor
bačiovo atėjimą, tik nežinia, 
kiek jam pasiseks ar nepasiseks 
įgyvendinti savo užmojus. 

Kas buvo tos dešimt dienų, 
kurios turi tokios istorinės 
reikšmės rusų ir nerusų tautų 
gyvenime? Cituojame autorių: 

Rusijos caro nuvertimas (1917 
kovo 17). Mikalojus II, iš 
Romanovų dinastijos, kuri valdė 
rusiją 300 metų, buvo vienas 
silpniausių carų, nenumatė 
revoliucinių jėgų stiprumo. 
Revoliucinė laikinoji vyriausybė 
su Kerenskiu priešaky labai 
greitai norėjo įvesti demokra
tinę santvarką, sumoderninti 
atsilikusią Rusiją, duoti laisvę 
Vakarų Europos suprantama 
prasme, baigti įkyrėjusį, 
nereikalingą I pasaulinį karą. 

Spalio revoliucija (1917 
lapkričio 7, senu kalendorium 
spalio 25, todėl ir vadinama 
Spalio revoliucija). Lenino 
vadovaujami bolševikai nuvertė 
Kerenskio vyriausybę, suvaržė 
laisves, įvedė diktatūrą, carą ir 
jo šeimą sušaudė. Paprastai 
giriasi, kad jie ir carą nuvertė, 
bet tai netiesa. Jie tik pasinau
dojo Kerenskiavyriausybės ne
apdairumu, suteiktomis laisvė
mis. 

Naujos ūkinės struktūros pa
skelbimas (1921 kovo 21). Leni
nas, norėdamas išbristi i š 
ekonominio chaoso, paskelbė 
vadinamą Nepą (Novaja ekono-
mičeskaja politika), perėjimą iš 
kapitalistinio į socialistinį 
laikotarpį. Naujoji sistema visai 
nepasiteisino, baigė griauti ir 
taip jau sukrėstą Rusijos ūkį, 
buvo dar didesnis badas, aukš
tuose sluoksniuose daug ginčų, 
kovų, nusirito nemaža galvų. 

Lenino mirtis (1924 sausio 
21). Dėl jo sosto buvo žiaurios 
varžybos. Trockis (tikra pavardė 
Leiba Bronštein), laikytas Le
nino įpėdiniu, labai radikalus, 
norėjęs trumpu laiku suorgani
zuoti pasaulinę revoliuciją, 

stinį žemės ūkio kolektyviza
vimą. Aukos skaičiuojamos 
milijonais. 

Ribbentropo — Molotovo pak
tas (1939 rugpjūčio 23). Susi
tarimas su nacių Vokietija Hit
leriui leido pradėti karą, o 
Maskvai davė laisvas rankas 
Rytų Europoj. Kas iš to išėjo, 
labai gerai žinome. 

Stalino pasmerkimas (1956 
vasario 25). Chruščiovas XX 
partijos suvažiavime apie 
Stalino darbelius pasakė viešai, 
kas iki to laiko buvo žinoma, bet 
bijota garsiai prabilti. Atleido 
bent kiek varžtus, leido išspaus
dinti Solžemcino „Vieną dieną 
Ivano Denisuvičiaus gyvenime", 
bet Pasternako „Dr. Živago" 
dienos šviesos neišvydo. 

Vengrijos revoliucija (1956 
lapkričio 4). Trumpas išsiva
davimas iš sovietų baigėsi 
Chruščiovo tankų invazija. 

Chruščiovo nuvertimas (1964 
spalio 14). Partijos centrinis ko
mitetas, saugodamas savo šiltas 
vietas, bijodamas liberalėjimo ir 
tolimesnių laisvių, nubalsavo 
Chruščiovą pašalinti iš gene
ralinio sekretoriaus posto ir 
išrinko „neutralų" Brežnevą. 
Po to vėl tenka perrašinėti isto
riją, aptrupėjusi Staliną kelti 
ant pjedestalo, pr ažinti jo nuo
pelnus dėl karo laimėjimo, o 
Nikitos vardas išbrauktas iš 
istorijos. 

„Prahos pavasario" galas 
(1968 rugpjūčio 20). Čekoslova
kijos valdovas Dubčekas bandė 
įvesti „humanišką" komunizmą 

j be teroro ir prievartos, bet pa
našiai, kaip ir Vengrija, susi
laukė Brežnevo tankų. Brežne
vo viešas pasiteisinimas: jo 

; šventa pareiga ginti socialistinę 
į santvarką nuo vidaus ir užsie

nio priešų. 
Gorbačiovas išrenkamas par

tijos vadu (1985 kovo 11). Jis iš 
pirmų dienų nustebino pasaulį 
savo „glasnost" ir „perestroi-
ka". Pradėjo jas ir vykdyti. 
Svarbiausią dėmesį nukreipė į 
darbo drausmę, prieš girtavimą 
ir ūkinę stagnaciją. Kai ko jau 
pasiekė, bet turėjo ir nusileisti 
seniesiems partijos biurokra
tams. Spėjo pagirti Chruščiovą, 
pasmerkti Staliną, bet gali su
silaukti ir tokio pat likimo, kaip 
jo minėtasis Nikita. Per 70 me
tų komunizmas per daug įleidęs 
šaknis į visą valstybės struk
tūrą, kad vienas žmogus, turė
damas ir geriausius norus, 
galėtų ko geresnio pasiekti. 

Stalino ir jo šalininkų buvo Sovietologai linkę manyti, kad 
izoliuotas. Laimėjo Stalino tezė: Michail Gorbačiovas gali 
pirma sustiprinti komunistinę išsilaikyti ilgiausiai ketverius 
sistemą pačioj Rusijoj, o tik metus. 
paskui, turint atramą, plėsti Knygos autorius minėjo de-
revoliuciją pasauly. Trockis net $įmt lemtingų dienų, bet jų 
buvo pašalintas iš komunistų reikėtų priskaičiuoti ir daugiau, 
partijos ir 1929 ištremtas, pvz. įsivėlimą į nelaimingą 
Niekas nenorėjo leisti jam pas Afganistaną, kur karo galo 
save gyventi, keliavo per kelias nematyti, o nuo Maskvos nusi-
valstybes, o 1940 rugpjūčio 21 suko ir buvę jos draugai. Kokia 
Stalino agentų Meksikoje buvo linkme įvykiai vystysis pačioj 
nužudytas. Sovietų Sąjungoj ir kokios 

Kirovo nužudymas (1934 įtakos jie turės žmonijos istori-
gruodžio 1). Sergėjus Kirovas, jai, sunku šiandien numatyti. 
Leningrado komunistų partijos Viena tik aišku, kad pasaulis 
vadas, nužudytas neaiškiomis laukia, kada gi pagaliau bus 
aplinkybėmis. Bolševikai kaltę galas per septyniasdešimt metų 
meta trockininkams, bet yra besitęsiančiam komunistiniam 
pagrindo manyti, kad tai galėjo 
padaryti ir Stalino agentai. 
Stalinui tada buvo gera proga 
pradėti partijos valymą ir vadų 
bei karininkų žudymus, priver-

NESILEISTI APGAUDINĖJAMIEMS 
Gorbačiovo pažadai ir komunistinė tikrovė 

GED, A. ŠAUKLYS 
Net išeivijos lietuviai su

sižavėjo M. Gorbačiovo, naujo 
Kremliaus vado, šūkiais „glas- i duos Vakarai, juos pačius pa-
nost" atvirumas ir „peristroi- kars. Jie užmiršta Chruščiovo 
ka" - persitvarkymas. Tačiau pasakymą, kad komunizmas 
tai yra tik savo rinkai, savo eko- pralenks Vakarus ir juos sunai-
nomijai ir Vakarų naivumo kins. Jie priima Gorbačiovo pa-
pažadinimui arba apgaudinė- ; sakymą, kaip gryną pinigą, kad 
jimui. Matome, kad besišyp- i jis lygina socializmą — komu-
santis vadovas ir jo žmona Raiša į nizmą su Vakarų demokratijo-
eina tuo pačiu keliu, kuriuo ėjo 
Chruščiovas, Brežnevas, An
dropovas. Chruščiovas pasmer
kė Stalino žiaurumus ir nusi
kaltimus, paleido neteisingai 
nubaustus ir sveikatą suga
dinusius iš Sibiro stovyklų, 
kurios buvo specialiai įkurtos 
žmonėms naikinti. Bet mirusių 
ir jis neprikėlė, nors jų buvo 
tūkstančiai. 

Gorbačiovas ir jo sekėjai kal
ba apie reformas ir atvirumą, 
bet tai tik panaudoja žmonių 
nuomonei sužinoti ir jų nuo
mones paskaityti nusikaltimais 
Sovietų Sąjungai. Juk ir Gor
bačiovo paskutinėje kalboje, 
švenčiant revoliucijos 70 metų 
sukaktį, buvo Stalinas pa
smerktas už partiečių naiki
nimą, bet jis nė žodžiu ne
prasitarė apie naikinimą ne
kaltų žmonių, kurių išžudė 
milijonus. 

Apie Gorbačiovo melagystes ir 
apgaudinėjimą davė progą 
kalbėti Edita Nazaraitė, prieš 
keletą metų pasitraukusi iš ok. 
Lietuvos ir bendradarbiaujanti 
lietuviškoje spaudoje išeivijoje. 
Ji gyvena Kanadoje, todėl ir 
savo straipsnį apie komunizmą 
ji spaudino „Tėviškės Žibu
riuose" lapkričio 1 d. laidoje 
(kas bėga iš paskos?). Ji atvirai 
kalba apie komunizmo negero
ves, apie žiauriausias skriaudas 
žmogui ir žmonijai per septy
niasdešimt metų. Ji taip pat at
virai pasisako prieš tuos, kurie 

terorui, kada atgaus laisvę 
pavergtieji kraštai ir pati 
Rusija. 

IŠGELBĖJO NUO DIDŽIOS didelis, bet pavyko iivairuoti ir 
NELAIMĖS 

Rob Paul, 18 metų, Lyons 
North mokyklos auklėtinis, pa
matęs, kad prie vairo sukrito 
mokinius vežęs šoferis, skubiai 
griebė valdyti autobusą, kuriam 
buvo grėsmė susidurti su kitu 
automobiliu ir atsitrenkti į mū
ro sieną. Pavojus buvo labai 

mis ir tvirtina, kad prievarta 
savo ideologijos neprimeta ki
tiems. 

Edita Nazaraitė čia ir 
primena Afganistaną, kuriam 
taip pat Grobačiovas siūlo taiką 
ir savo ideologiją. „Keistai 
atrodo tas siūlymas Afganis
tane: toks mandagus, toks 
tolerantiškas, afganistaniečių 
kraujuje išmirkęs...". 

Ji teisingai kalba apie Sovie
tų Sąjungos komunizmo agita
torius, sakydama: „Ir kas gi 
verčia šiuolaikinius barbarus 
būti tokiais mandagiais? Ar tik 
ne amerikietiški ginklai? Visa 
laimė, kad Šiaurės Amerikoje 
viršaus dar nepaėmė pacifistinis 
infantilizmas, nes nežinia kaip 
tada būtų su tais mandagiais 
siūlymais ir neprimetinėji-
mais". 

Autorė pažįsta komunizmą 

biro taigas smerkdamas nekal
tus žmones, tai ir tie metami iš 
partijos, atimamos jų tarnybos, 
neleidžiama visuomenėje veikti 
ir atvirai už tiesą pasisakyti. 
Tiesa tėra tik ta, kurią partija 
leidžia skelbti, liepia ploti ir 
įsako tikėti. 

Išeivija turi rūpintis savai
siais pavergtoje Lietuvoje, turi 
rūpintis pavergtaisiais ir ki
tuose kraštuose, nes komuniz
mas yra lyg tas mitinis žvėris, 
kuris ėda savo vaikus. Bet 
rūpestis savaisiais neverčia 
pripažinti ir nusilenkti melui, 
klastai, apgaulei, kurią pro
pagandinė mašina iš Maskvos 
per naivius laisvų kraštų žmo
nes ir savo šnipus skleidžia pa
saulyje. Juo labiau negalima 
kritikuoti savųjų, kurie kratosi 
komunizmo, bet kuriuo pavi
dalu siunčiamo ar einančio į 
išeivijos ir laisvosios žmonijos 
eiles. Juo labiau su įtarimu rei
kia žiūrėti į tuos išeivijos 
vaikus, kurie seka visokiais 
komunizmo vadų sugalvotais 
apgaudinėti šūkiais ir dargi juos 
skleidžia savųjų tarpe. 

Išeivijos spauda nėra komer
cinė, bet idealistinė. Todėl ji 
negali pritarti tiems, kurie eina 

Prof. Vytautas Skuodis, ok. Lietuvos disidentas, neseniai pasiekęs savo 
gimtinę - Chicaga- daro pranešimą. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

geriau, negu tie, kurie išgyveno Į kultūros vardu, bet neša tik ap
tik vienerius metus, ypač negu gaulingą propagandą. Ši spauda 
tie, kuriuos su vystyklais ar jau 
be vystyklų išvežė tėvai, su 
dideliu vargu ir rizika pastatė 
gerose vietose laisvės šaly. Jų 
tėvai sunkiai dirbo, bet nesi
gailėjo, kad jų vaikai pasiektų 
svetimuose kraštuose mokslo, 
pozicijų ir įtakos savoje ir 
svetimoje visuomenėje. 

Nukreipkime akis į tą 
atvirumą ir persitvarkymą, kai 
pavergtųjų Pabaltijo tautų 
žmonės norėjo pasmerkti Sta
lino—Hitlerio sutartį, kuria 
buvo pasidalinta įtakomis Eu-

jau dabar leidžiasi Gorbačiovo ropoję, kurią įgalino nacius 
melagingiems šūkiams apgau- pradėti karą ir išžudyti mili-
dinėti, jais patikėti, juos net jonus nekaltų žmonių, ne tik 
skleisti svetimiesiems ir prie- leisti žūti kareiviams ir kari-
kaištauti saviesiems, kad „vėl ninkams. Rugpjūčio 23 dienos 
mes bėgame iš paskos". demonstracijos Vilniuje, Rygo-

Apie komunizmo pasikeiti- je ir Taline buvo tik pasisa-
mus, apie okupacijos paleng- kymas už paskelbtus „atviru-
vėjimą užimtuose kraštuose nė- mo" ir „persitvarkymo" šūkius, 
ra ką ir kalbėti — tai tėra tik Bet KGB ne tik po demons-
apgaulė. Apgaulė savęs ir kitų. tracijų, kurios buvo taikingos, 
Apgaulė pasaulio, ypač Vakarų bet ir dabar persekioja de-
naivių politikų ir dar naivesnių monstracijoc0 dalyvavusius ar 
pramonininkų ir prekybininkų, joms pritarusius. Jei kai kurie 
kurie nori su komunizmu pre- net komunistai nori prisipa-
kiauti ir iš to daryti pelną. Jie žinti, kad komunizmas Stalino 
užmiršta, kad Leninas kadaise laikais padarė klaidų, žudy-
sakė, jog virvėmis, kurias par- damas ar ilgiems metams į Si-

lengviau laikytųsi, jei patai
kautų savo tėvynės okupantui, 
kaip daro komunistiniai 
laikraščiai, leidžiami įvairiomis 
kalbomis laisvuose kraštuose. 
Bet ji jaustų išduodanti savo 
idealus, dėl kurių daugumas iš
eivių bėgo iš savo tėviškių, pa
likdami viską ir stodami ant 
pliko lauko, kaip tremtiniai 
Sibiro dykrose. Tik šie laisvai 
gali kurtis, o ten mūsų artimie
ji kuriasi tik prižiūrimi sar
gybinių, KGB ir šunų, persekio
jami iki mirties sunkiais dar
bais ir karcerių kančiomis, kad 
greičiau mirtų. Tai yra skir
tumas, kurį mes turime matyti 
ir neleisti savęs apgaudinėti 
patraukliais pažadais, kurie yra 
tik melas ir klasta. 

Organizacijos išeivijoje negali 
pasiduoti tik gražiems šūkiams. 
Jos turi prieš save ir prieš jau
nąsias kartas nešti atsakomybę 
už tautinį išauklėjimą, už 
žmoniškumą, už mėginimą būti 
žmogumi, naudingu žmonijai ir 
tautai. Tokios organizacijos, 
kurios pasiduoda Gorbačiovo 
šypsniams ir jo apgaulingiems 
šūkiams, nėra tautinės, nėra 
ideologinės, bet tik nesąmonin

gai išduoda savo tautą, savo 
idealus ir savo pavergtuosius 
brolius ir seses. Kiekviena 
išeiviu organizacija, nenorinti 
paklusti komunizmui ir jo tar
nams, turi auklėtis ir auklėti 
tautiniu požiūriu jaunojoje kar
toje dvasinį pasipriešinimą 
svetimai ideologijai —• komuniz
mui, okupacijai, norui valdyti 
pasauli, rusiškam prievartavi
mui ir primityviam ateizmui. 

Jei vietinė spauda ir vietinės 
organizacijos yra lengvai su
viliojamos remti komunistų 
paskleistus šūkius apie taiką ir 
sugyvenimą šiame krašte, net 
religinėms institucijoms remti 
Nicaraguą ir jos komunistams 
paklusnius valdovus, tai to 
negali daryti išeivišku spauda. 
išeivių organizacijos, sambūriai. 
kuriu nariai ir rėmėjai turi savo 
artimųjų kenčiančių pavergtose 
tautose ar net lageriuose ir ka
lėjimuose. 

Tokius veikėjus ir visuomenės 
vadus išeivija turi ignoruoti, 
kaip rėmėjus svetimos jėgos, nes 
jie kovoja prieš savuosius iš
eivijoje, o ne prieš komunizmą 
Seni ar jaunesni vadai turi su
prasti, kad komunizmas ir Lie
tuvos okupantas niekada jiems 
nebus draugas, kaip jie, net 

jiems pataikaudami ir propa
ganda plėsdami svetimose tau
tose, niekada nebus laikomi ru
siško komunizmo draugais. 

Tegul vėl kalba Edita Naza
raitė. poetė ir dailininkė, ne
seniai pasitraukusi iš komuniz
mo pinklių: .,Remkime savo lie
tuvišką išeivišką spaudą. Ji ne-
pioja sovietinėms ,.naujovėms". 
Ten ir be mūsų jau septynias
dešimt metų plojama. Vieninte
lis dalykas, kurį gali mūsų iš-
eiviškoji spauda — tai stoti gin
ti tiesą ir priminti apie Lietuvos 
piktžaizdes tiems, kurie linkę 
greitai užmiršti . Išeivijos 
spauda nebėgo totalistiniam ko
munizmui iš paskos. Paskui 
juos b^go ir tebebėga tie, kurių 
protai apdujinti raudonuoju 
opiumu". Čia nieko ir nereikia 
pr idėt i , t ik tokių reikia 
saugotis, nes jie ir išeivijoje yra 
..raudonasis opiumas". 

DIDĖJA GYDYTOJŲ 
PAJAMOS 

Amerikos gydytojų sąjunga 
Chicagoje paskelbė, kad gydyto
jo pajamos pereitais metais pa
kilo 6.5^-. Vidutiniškai gali 
siekti 120,000 dol. metams, tik 
juos vargina labai aukšta drau
da. 

ORIENTAS 
LIETUVIŠKOMIS 

AKIMIS 
RIMVYDAS SIDRYS 

autobusą sustabdyti. Šoferis 
Boyd Riley, 59 m., mirė. Jei ne 
to moksleivio ryžtas, visi būtų 
buvę užmušti ar sunkiai 
sužeisti. 

šlamėjimas, paukščių čiulbesys ir čiak-čiak-čiak — 
beždžionių čiauškėjimas, ugnies šviesoj jų rudi veidai, 
nuogos krūtinės ir blizgančios akys buvo pirminės gam
tos gaivalingas prasiveržimas. Protarpiais jie ištiesdavo 
rankas į ugnį arba imdavo linguoti iš juosmens. Jų su
tarimas buvo nuostabus, nesimatė, kas jiems diriguotu. 
o tačiau kiekvienas judesys ir garsas ūžteldavo iš kar
to iš visų krūtinių. Choro fone vyko sudėtingas šokis 
pagal Ramajanos legendą. Spalvingai apsirengė šokėjai 
šmėkščiojo liepsnų šviesoj, bet mano dėmesys buvo pri
rakintas prie dainuojančių ir linguojančių vyrų. Šokėjai 
vaizdavo, kaip piktasis demonas Ravana pagrobia 
Ramos žmoną Šitą, pirma nuviliojęs Rama paskui 
auksinį briedį tolyn į mišką. Tačiau Rama su beždžio 
nių kariuomenės pagalba nugali piktąjį Ravaną ir at 

Nėra taip paiko niekšo, kad 
jisai nerastų pateisinimo savo 
menkystei. 

7% Koerner 

40 
Vienoj pusėj matėsi keletas salų, kitoj įlankos pusėj 

tolumoj niūksojo Agung ugnikalnis, pasipuošęs debesų 
vainiku. Vanduo buvo tyras ir seklus, galėjai bristi 
pusę kilometro tolyn į jūrą. Prie mūsų pribėgo 
merginos. „Aš esu Lina, mano bliūzės geriausios, pirkit bramanas ateina, apšlaksto choristus bei šokėjus van-
pas mane". Bet Agnės, Gailė ir Judita irgi gyrė savo deniu ir jie išsiskirsto, 
bliuzes, skareles ir prašė, kad pirktumėm iš jų. Kitas šokis buvo dar nuostabesnis. Vyrai atnešė 

Vėliau sužinojom, jog jų vardai buvo jų pačių fan- prie laužo dvi mažytes mergaites. Jos, jau nešamos, sto-
tazija. Baliniečių vaikai tokių vardų neturi, Bali salo- vėjo tiesios ir sustingusios kaip žvakės ir pastatytos 
je egzistuoja tik keturi vardai: Wayan, Made, Nyoman nejudėjo. Jų rūbai buvo puošnūs, ryškių spalvų rez-
ir Ketut. Jei šeima turi daugiau negu keturis vaikus, ginys, ant galvų turėjo įmantrius, blizgančius, lyg ir 
penktas vaikas vėl yra Wayan ir kiti vaikai gauna tuos 
pačius vardus eilės tvarka. gaitės ėmė judėti. Jos šoko būdamos užhipnotizuotam 

Bali šokiai mus sudomino jau Jakartoj, kur matėm stovy. Šokis buvo gana sudėtingas, nors figūros karto 
keistą ir paslaptingą jų karo 5okį. Čia Bali mes jau patį josi. Vienoj rankoj jos laikė vėduoklę ir ja visą laiką 
pirmą vakarą išvažiavom žiūrėti šokių ir pamatėm plasdeno kaip drugelio sparnais, kita ranka ir kojos 
keisčiausią spektaklį, kokio niekad gyvenime visą laiką judėjo, skirtingai nuo būdingo Bali šokio, 
nelaukėm. kur kojų judesiai būna labai riboti. Kas buvo nuosta 

Pirmas šokis buvo „Kečak". Aikštėje ant stovo buvo bu tai, kad per visą šokį mergaitės buvo užmerkt om 
sukabinta kokia dvylika fakelų, apie juos, it skautai akim, o tačiau abi šoko kaip viena, kartodamos tuos 
apie laužą, susėdo maždaug aštuoniasdešimt vyrų. Visi pačius judesius lyg vienos rankos vedamos, neatsilik 
jie buvo pusnuogiai, tik apsijuosę vienodais, kvadra- damos viena nuo kitos nė puse sekundės. Choras su 
tinio rašto sarongais. Kiek patylėję jie staiga, be jokios stojo dainuoti, abi mergaitės lyg pakirstos sukrito ant 
įžangos ir be dirigento mosto pradėjo, sakyčiau, dai- žemės. Atėjo dvi choristės, pakėlė jas nuo žemės, su pir 
nuoti, tiktai jų daina nebuvo daina mūsų prasme. Tai mais dainos garsais jos vėl ėmė judėti, kaip užsuktos 
buvo džiunglių garsų kakofonija. Čia girdėjosi medžių lėlės. 

Jos šoko vadinamą Sanghyanoj. Kaip ir visi bali
niečių šokiai, jie turėjo religinę prasmę. Dieviška 
dvasia šokio metu įsikūnija nekaltose mergelėse ir 
užtikrina sveikata ir gerove to kaimo gyventojams. 
Mergelės turi būti jaunesnės negu dvylikos metų. Sykį 
gauna mėnesines, šitam šokiui nebetinka. Mūsų mer
gelės buvo vienuolikos metų. Liepsnų šviesoj jos plas
deno. lingavo ir tikrai atrodė, jog jos nėšiam pasauly. 
Šokiui pasibaigus vėl atėjo bramanas, šlakstė jas van
deniu, bet te neužteko, turėjo jis prausti jų veidus ir 
kratyti, kol JOS pagaliau atmerkė akis ir atsistojo nuo 
žemės. Man suabejojus, ar t ikrai jos buvo hipnozėj, 
mūsų vadovas užtikrino, kad hipnozė Bali yra kasdie
ninis reiškinys. „Yra kaimas, kur visi gyventojai sykį 
per metus ypatingoj šventėj pereina i transą. 

siima savo žmoną. Šokis baigiasi, baltai apsirengęs Australiečiai specialiai atvažiuoja šito įvykio žiūrėti". 
Ką mes toliau matėm tą vakarą Bali saloj, buvojau 

ne šokis, o greičiau religinė apeiga. Visur, kur siekia 
Indijos kultūra, yra žinomas vaikščiojimas per ugnį. 
Ne mums, vakariečiams, suprasti, kodėl indai jaučia, 
kad reikia basom kojom eiti per raudonas žarijas, ne 
mums suprasti daug ir kitų Oriento paslapčių. 

Du choristai sukūrė didelį laužą iš kokoso kevalų. 
šalmus. Įėjo moterų choras, pradėjo dainuoti ir mer- Ilgai jie mosavo didelėm, pintom vėduoklėm, kol laužo 

liepsna spragsėdama kilo aukštyn kaip vienas didelis 
fakelas. J aikšte įbėgo jaunuolis, vaizduojantis arklį. 
Prie jo juosmens buvo prijungtas arklio pavidalo 
manekenas iš bambuko ir palmės lapų. Kelis sykius 
jis apibėgo ristele aplink aikšte.' krai vykusiai pamėg
džiodamas arkliu judesius. Staiga be perspėjimo jis šoko 
j laužo vidun ir išsparde degančius kevalus į visas 
puses. Žarijos metėsi j žiūrovų pirmąsias eiles, pasi
girdo moteriškų balsų klyksmas, bėgimas iš pirmųjų 
eilių i užpakalines. Atsirado žmogus su žarstikliu, nu
stūmė visas išsklaidytas žarijas atgal, ir ..arklys" jas 
vėl savo basom kojom išsparde Ir taip kelis sykius. 

(Bus daugiau' 
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LAUKIAME DR. A. 
STATKEVIČIAUS IŠ 

LIETUVOS 

Atėjo žinių iš Lietuvos, jog yra 
vilties, kad iš ten į JAV galės at
vykti dr, Algirdas Statkevičius 
su dukterim. Jis yra nuoširdus 
gydytojas ir žmogaus teisių 
gynėjas, dėl ko jam teko ne
mažai sunkumų pakelti. 

Dr. Statkevičius yra gimęs 
1923 m. balandžio 1 d. Baigęs 
medicinos studijas, jis eilę metų 
rūpestingai ėjo gydytojo psichia
tro pareigas Vilniaus miesto 
medicinos greitosios pagalbos 
stotyje. Drauge rūpinosi ir 
žmonių gerove. Jis tapo Helsin
kio susitarimams remti grupės 
nariu. Tas jam buvo artima jau 
nuo ankstenių metų. Jau 1951 
m. buvo areštuotas už daly
vavimą patriotinėje veikloje. 
Remiantis baudžiamojo kodek
so 58 straipsniu, nubaustas 25 
m. kalėti, tačiau buvo amnes
tuotas ir paleistas po devynerių 
metų. 

Vėl buvo areštuotas 1970 m. 
gegužės mėn. už parašymą trijų 
knygų: Komunistų manifesto 
kritika, Sociologinių tyrimų 
Lietuvoje išvados ir Visuomenės 
gyvenimo abėcėlė. 

Dr. A. Statkevičius 
Kalėjimas dr. Statkevičiaus 

nesugniuždė. Jis 1979 m. rug
pjūčio 23 d. pasirašė 45 pabal-
tiečių memorandumą, pas
merkiantį Stalino ir Hitlerio 
susitarimą, nukreiptą prieš 
Pabaltijo kraštų laisvę. Jis taip
gi buvo pasirašęs Helsinkio gru
pės raštus, protestuojančius 
prieš Antano Terlecko ir Tat
janos Velikanovos suėmimą. 

Dr. Statkevičiaus byla buvo 
1980 m. rugpjūčio 8-11 d. Vil
niuje. Teismas buvo paskelbtas 
atviras, bet tegalėjo dalyvauti 

tik jo žmona, saugumiečiai ir 
liudininkai. Pats dr. Statke
vičius teisme negalėjo daly
vauti. Teisė už akių. Teismo 
sprendimas ir buvo priverstinas 
gydymas psichiatrinėje ligo
ninėje Černiachovske. Jo teismo 
metu jaunimas prie durų laukė 
pusbalsiu kalbėdami rožinį. 

Dr. A. Statkevičiui teko labai 
daug išgyventi. Ligoninėje jis 
buvo laikomas su keturiais 
žmogžudžiais recidi vistais. Iš jo 
buvo atimtos visos rašymo prie
monės. Jam buvo duota su
prasti, kad, jeigu pas jį rastų 
rašymo priemonių ar švaros 
popieriaus, jo lauktų ypatingai 
sunkaus režimo kamera i r „gy
dymas" aminazidu. 

Jis taip pat buvo kalinamas 
Taškente. Dr. Algirdas Statkevi
čius yra patriotas, idealistas, 
lietuvių teisių gynėjas, nuos
tabaus ryžtingumo žmogus. Kel
damas reikalą laikytis laisvių, 
patvirtintų Helsinio susitarimu, 
būdamas pats Helsinkio grupės 
narys, jis pasirašė Pabaltiečių 
memorandumą, reikalaujantį, 
kad būtų panaikintas Molotovo-
Ribentropo paktas. Tris kartus 
areštuotas, eilę metų kalintas, 
vistiek nepalūžo. Pažymėtina, 
kad paskutinės svarbiosios bylos 
atveju jo byla buvo pavesta 
tardytojui Matulevičiui. Dr. Stat
kevičius pateikė jam eilę faktų, 
pateisinančių jo elgesį, bet tie 
duomenys byloje nefigūravo. 

Vakaruose yra gautų jo laiškų 
iš psichiatrinės ligoninės. Kaž
kaip rado būdą išsiųsti. Galima 
suprasti, ką rašo tas šviesus lie
tuvis inteligentas, būdamas svei
kas, uždarytas psichiatrinėje 
ligoninėje ir ten įvairiomis 
priemonėmis „gydomas". Svar
bu visiems jausti, kad šis lietuvis 
nusipelno plataus dėmesio ir rei
kiamos globos. Jis jau esąs gavęs 
pasą ir yra stiprių vilčių, kad ga
lės atvykti į Ameriką. 

Nelaimei, jis neturi pasiturin
čių artimų giminių, kurie jį šiame 
reikale paremtų. Jis labai nusi
pelno paramos ir globos. Lie
tuvių gydytojų sąjunga tuo 
susirūpino, svarstė būdus jam 
padėti ir nusprendė tą paramą 
telkti. Žinoma, kaip visuomet to
kiais atvejais pasirūpins ir Balfas, 
bet taip pat ir platesnė parama 
bus reikalinga. Kada galutinai 
viskas paaiškės ir bus pranešta 
iŠ anksto pasiruošti, bus svarbu 
tam lietuviui padėti. 

J u o z a s P r u n s k i s 

DĖL LIETUVOS SIENŲ 
ŽYMĖJIMO 

Lietuvos sovietinei okupacijai 
ilgai užsitęsus, itin svarbu 
visomis tinkamomis progomis 
pabrėžti jos valstybingumo 
apraiškas ir iš jų plaukiančias 
pasekmes. Viena svarbių 
Lietuvos valstybingumo 
apraiškų yra laisvai 
sudarytomis tarptautinėmis 
sutartimis ar tolygios reikšmės 
teisiniais aktais nustatytos jos 
valstybinės sienos. Todėl 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba ragina visuose 
lietuvių išeivijos leidžiamuose 
bendrinio pobūdžio žemėla
piuose ir informaciniuose lei
diniuose žymėti Lietuvos 
valstybines sienas, šalia jų, jei 
vieta leidžia, parodant ir dabar
tines faktines ribas. 

Lietuvos valstybinės sienos 
yra Šios: 

(1) 1921m. arbitražo siena su 
Latvija, 

(2) 1920 m. Maskvos taikos su
tar t imi su Sovietų Rusija 
nustatytoji siena, 

(3) tarpe nuo 1920 m. Maskvos 
taikos sutarties sienos iki bu
vusių Rytprūsių istorinė 
siena su Lenkija, galiojusi iki 
1795 m. paskutiniojo Lietuvos ir 
Lenkijos padalinimo, ir 

(4) 1928 m. sutarties su 
Vokietija siena. 

Karaliaučiaus sritis žymėtina 
kaip atskiras politinis vienetas. 

Nors Karaliaučiaus sritis nepri
klauso Lietuvos valstybei, visa 
Mažoji Lietuva yra lietuvių tau
tos žemė, taipgi Lietuvos dalis 
istorine etnine prasme. Todėl 
Lietuvos žemėlapiai turėtų taip 
pat apimti ir tą kraštą, ten 
įrašant, jei tik vieta leidžia, 
istorinį Mažosios Lietuvos var-
dą. 

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba 

Kas nori auklėti, visų pirma 
pats turi būti išauklėtas. 

Hinzpeter 

CLASSIFIED GUIDE 

Clevelando Dievo Motinos parapijos ir Rochesterio Šv. Jurgio lietuvių parapijos jungtinis choras, 
vadovaujamas muz. Ritos Čyvaitės-Kliorienės, gieda Svč. Širdies katedroje, minint Lietuvos 
Krikščionybės 600 metų sukaktį. ^ ^ y B a c e v i č i a u s 

PAIEŠKOMI ASMENYS: 
Pilkauskas Albinas sūnus Anta
no gimęs 1922 m. ir Pilkauskas 
Jonas sūnus Antano gimęs 1926 
m. Paieško sesuo Milda 
Pilkauskaitė. Prašau rašyti: 

Mečys Slavinskas 
19 Iris Lane 

New-Hyde Park, N.Y. 11040 

Paieškomi asmenys: Barbara iBessie) 
ir Domicėlė Laurynaviėiūtės, Antano 
Laurynavičiaus dukros. Ieško Joana 
Jakaitė-Kvedarienė (Antano Jako ir 
Petronėlės Laurynavtčiūtes duktė). Adre
sas: 47 Hook Ave., Toronto, Ont. M6P1T3, 
Canada. 

H E L P W A N T E D 

REALESTATE 

W'įj& KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS mcom TAX - MSUHAMC* 

6529 S. KEDZIE 
770-1*33 

JAPONO ĮSPŪDŽIAI IŠ 
OKUPUOTOS LIETUVOS 

jaugi pasitenkins tik aukų 
rinkimu ir suvažiavimų ruoši-

Turėių imtis konkretaus 

Clothing Mfg. Co seeking expenenced cut-
ter & pattern maker. Full time position. 
Located 6owntown Wes. oop. Pls. call for 
apptmt.: 644-5509. 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Putoki 

767-0600 

Lietuvos klausiniais besido
m i n a n t i s j aponas a t s i un t ė 
Lietuvos generaliniam konsu
latui New Yorke vertimą di
džiausiame Japonijos dien
raštyje „Yomiuri Shinbun" 
spalio 17 dienos numeryje 
tilpusio reportažo iš kelionių po 
Sovietų Sąjungą ir jos 
okupuotus kraštus. 

„Sovietų revoliucija po 70 
metų. Aš buvau nustebintas 
matydamas daugelį privačių 
taksių Lietuvos respublikos 
mieste Vilniuje. Ten yra apie 
700 privačių taksių ir apie tiek 
pat valdiškų. Keliaudamas po 
Baltijos kraštus, jaučiau neru-
sišką atmosferą ir privatinės 
iniciatyvos principus. Pasėkoje 
gegužės mėnesi išleistų privati
nių bendrovių potvarkiu at
sirado daugybė privačių taksių, 
restoranų ir vedybų biurų, kurie 
pradėjo savo komercinę veiklą. 
Vienas psichoterapistas įsteigė 
savo privačią kliniką. Jis dirba 
vienoje Vilniaus priemiesčio 
l igoninėje , o v a k a r a i s ir 
laisvomis nuo darbo dienomis 
aptarnauja pacientus savo kli
nikoje. Šis daktaras pasakojo, 
kad pasirodžius žinutei vietos 
l a ik ra š ty j e apie k l in ikos 
atidarymą, per šimtą pacientų 
jam telefonavo, ko pasėkoje esąs 
tiek užimtas, kad nebeturįs 
laiko net su šeima pabūti. 

Už leidimą kliniką laikyti jis 
valdžiai turįs mokėti 230 rublių, 
o visa kita esąs jo uždarbis. Jo 
alga ligoninėje esanti 170 rublių 
mėnesiui, kuri nepasiekia net 
normalaus darbininko vidurkio. 

Panag r inė j ę jo pa ty r imą 
galime suprasti kliūtis privačių 
bendrovių veikimui. Privatūs 
taksiai už gazoliną moka dvi
gubai negu valdžios taksiai. 
Privatūs restoranai jiems rei
kalingus produktus gali pirkti 
t ik laisvoje rinkoje, kainos yra 
žymiai aukštesnės negu valdiš
koje. Pr ivač ios bendrovės 
laikomos laisvalaikio ušsi-
ėmimu. Privačių bendrovių 
t i k s l a s esąs ne uždarbio 
didinimas privatiems asme
nims, bet suteikti piliečiams 
geresnį patarnavimą — aiškino 

Jankauskas, Lietuvos komunis
tų partijos ekonominio skyriaus 
direktorius. 

To viso akivaizdoje privačių 
bendrovių pasisekimas neatrodo 
viliojantis". 

LGK 

Laiškas 
KĄ DAROM SU 
GORBAČIOVU? 

S.m. gruodžio mėn. pradžioj į 
Ameriką atvyksta Gorbačiovas. 
Amerikos žydai ruošiasi jį pi
ketuoti. Įdomn ką mano VLIK. 
ALT, LB ir mūsų jaunimas? Ne-

mu. 
darbo. Labai tiktų suorga
nizuoti demonstracijas ir pa
reikalauti Lietuvai laisvės. Jei 
pavergtoj Lietuvoj ryžosi tai 
padaryti, kodėl čia nesiryž
tama? Organizatoriai nebus tar
domi ir vežiojami po miškus. . 
Prie šių demonstracijų reiktų 
pakviesti latvius, estus ir 
ukrainiečius. Tada susidarytų 
nemažas žmonių skaičius ir 
atkreiptų dėmesį vietos gy
ventojų. 

J. K. 

Ryšium su blogiu gali būti tik 
vienas geras dalykas: apgailes
tavimas, kad buvo blogai 
padaryta. 

Seneca 

VVanted reliable professional for Daby 
care/hskg. in my Northside home 5 days 
per week. Prefer energetic woman 40 to 55, 
non-smoker, English speaking with refer-
ences. Good salary, 2 wks. paid vacation. 
Call 728-5583. Leave name and phone. 

MISCEUAMEOUS ' 

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

• 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 2 0 % - 30% pigiau mokėsit u r 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRAHKZAPOLIS 
3208Vt W « ' 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

P4SSB00K 
SAVINGS 
«tt best wty to 

' • • • 

CrnynuM 
Q u§ r t e r I y 

••e us for 
ugMfc financing, 

AT OUR 10W UTB 
WVITH B f > A V W ( N ' 

T O f i r V O U « I N C O M I 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licansed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Teras 

Sun. Nov 29,1-4 p.m. 5404 W. 99th PI., 
very bea 'tiful 3 bdrm brick ranch with 
bsmt. in excellent condition. Otder owner 
needs a very quick sale, preferabiy cash. 
AK the appliances stay. Seller is very moti-
vated. Call John Nugent, Coldwell-Banker, 
424-4000. 

Gražusis Pleasantdale! 
Modernus „split-level" 3 mieg. namas; 

didelis 'h. akro sklypas; daug vietos 
vaikams. Sunku pravažiuoti nesusidomė
jus. Bus greit nupirktas! $152.900. 

Century 21 Oistck 6 Co. 257-7100. 

Fox HHts. 
Žavus, talpus 2 a. namas; beveik 1 akro 

sklypas; 4-5 mieg. kamb . Šeimos kamb., 
salonas, valgomasis, ištisas rūsys. 2>h 
prausyklos. Tik $154,900 

Century 21 Otsick 6 Co. 257-7100. 

/ 

Olsiek * . C o . Healtors 
1180 State St. , Lemont, I L 

.267-7100 • . « - _ - . * . 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

056-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

INSUREO 

Mutual FederaJ 
Savings and Loan 

7§22S.PULASKIM 

DANUTE SCERBAITĖ MAYER 

284-1S00 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
fcfbeUel Mayer dėl sąžiningo patar? 
ravimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 1 

PARDUODAMA SAVININKO 
DeLux Georgian mūrinis namas 

3831 W. Sttfi Street 
šeši kambariai, 1 Vi prausyklų. Kaina 
prieinama — $47,000. 

2212 WEST CERMAK ROAD 

Peter Kazenauskas, Pres. 
CHICAGO. ILL 60606 

Tel.: 847-7747 
SSUSSt H M . K M . r r l . . V4 f h u * . t - « t a t . » - t 

SfeJtVING CH1CACOLAND SINCC 160$ 

STAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC — SAAB 

6621 W. OGDEN, BERVVYN 
312-788-5700 

SAAB CONVERTIBLE 
IN STOCK NOVV! 

Thf nvtst inteUtfįenl rars w r butlt 

Immediate Delivery $27,115. 

Lietuviškos Kepyklos Omahoje 
Populiarus visoje Nebraskoje 

NAPOLEONAS 
Bet kokia proga, pagal užsakymą (sušaldytas) yra 

siunčiamas i 48 Amerikos valstijas. 
An odraordinary taste treat for ANY OCCASiON! 
Ali jtems are shipped frozen in dry ice, via UPS. to the 

Continental 48 statės. For further information... 

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS 
STASYS YLA 
Iliustravo dailininkės— 
ZITA SODEIKIENĖ ir 
IRENA MITKUTĖ 

182 psl.. didelio formato, kietais virše
liais su aplanku. Liuksusinis leidinys. 
Išleido Am. Lietuvių Bibliotekos Lei
dykla ILithuanian Library Press). Spau
de Morkūno spaustuvėje. 

Sis leidinys skirtas šeimų tradicijoms, kurios yra turtingiausios 
ir reikšmingiausios visose visu tautų kultūrose. Čia apsiribojama 
šeimos kūrimo vyksmais, pradedant nuo pažinties, einant prie 
sutarties ir santuokos, baigiant santuokiniu vaisiumi — kūdikiu 
bei jo ugdymu. 

Kaina su persiuntimu 22 do l . Užsakymus siųsti: 
D R A U G A S , 4545 VV. 63rd St., Ch icago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 8% valst. mokesčio. 

Kaina: 2 4 dol 
•upenhindmi 

Torto tfydfa 8 h. < LITHUANIAN B/ cHV INC 
M17Soul* 33'« A**»..e 0">>* * •©'»•** SS'O? 

(40?i 733-30T6 

Founders V & S Macktvicius 

Skambinti toSfree 
1 -800-255-2255 

ext!471 

Price includes aM shipping & handling charges to the 48 Continental 
States via UPS. Enclosed: • Check DM.O. o Visa CMC 

Card !No. _ 
Name 

Address .-
City 

.Exp. Date 

State. -&P 

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA. N dalis 
Siojs f-to t H-je dalyje aprašyta 

Vilniaus arkivyskupuos istorine ir 
jos dabartiną padėtis; sprendžiami 
Bažnytinės provincijos priklausomy
bė kitoms valdybėms, santykiai si 
vvfvPioM •* (*•• *^p* • • w n t v a JVVJ i i VA weiwo»v 
tinto Liotuvos. net ir sovietinėje 
Gudijoje administruojamos bažny
čios, paminklai, vyskupai, valdyto-

Architektūrini* ypatybių aprašy
mai yra dr. int. Jursjio Gimbuto. 

9S2 psl. 7S3 iliustr.. kieti vir
šeliai, forai paruostas leidinys. 

llloide Am. lietvvuj tibliotekos 
leidykla (LhTmanlon Library Press). 

Taksio rinko Sraute spaustuvėje. 
Atspausdino Morkflno spaustuvė. 
Kaina su porciuetuua szz.ao. 

Užsakymus tiesti: 
DRAUGAS. 4545 W. G3rd St 

ILS0S29 USA 
V i l n i a u s arktvs j tkupt ia I I 

minas gyvomojol moka $24.00 

http://HM.KM.rrl


KONGRESO SVARBA 
WASHINGTONUI 

DARIUS SUŽIEDĖLIS 

Jau ir vėl praėjo ketveri metai bu, kai savoji kolonija gyvuoja 
nuo paskutinio lietuvių jaunimo ir ».spindi'', bet tenka ir liūdėti 
kongreso — sunku patikėti. 
Kaip olimpiados, kaip kokių 
svarbių r i n k i m ų pasaulio 
lietuvių jaunimas laukia tų 
kongresų. Šie palyginus trum
po laikotarpio suvažiavimai yra 
lyg k u l m i n a c i n i s punktas 
vienos l i e tuv i škos kartos 
veiklos. Per kongresą galima 
susipažinti su bendraamžiais ne 
tik pasikalbant bei diskutuojant 
svarbiomis temomis, bet ir 
susipažįstant su visai skirtingu 
pasaulio kraštu, kuris priglaudė 
lietuvius tremtinius ir užtikrino 
reikalingas sąlygas lietuvių 
kultūrai puoselėti. Taigi, nors 
šis Kongresas vadinamas pa
saulio jaunimu kongresu, jis yra 
iš esmės ir australų lietuvių 
renginys. Gyvensime jų namuo
se, jų miestuose, keliausime per 
jiems jau pažįstamas vietoves. 
Gr įš ime t u r t i n g e s n i savo 
žinojimu. 

Australijos l ietuviai ilgai 
gyveno Amer ikos l ietuvių 
„šešėlyje". Atrodė, kad visas 
lietuvių centras, visa veikla bei 
energija buvo Šiaurės Ameriko

je. Žinome, kad tai netiesa —juk 
pastaraisiais metais Australijos 
lietuviai yra šimtąkart pa
rodę savo pajėgumą patraukti 
pasaulinį dėmesį. Vis dėlto, iš 
Australijos mažai ką girdėdavo
me, ir užtat mažai apie juos ži
nojom. Iš Australijos į „Šiaurę" 
lietuviai atvykdavo tik keli iš 
karto: ar tai viena šokėjų grupė, 
vienas ansamblis, ar sporto ko
manda . Lygiai ta ip pat, į 
Australiją iš Amerikos nuva
žiuodavo vien mažos grupės 
lietuvių, kurie, sugrįžę į namus, 
papasakodavo „namiškiams" 
apie veiklius Australijos lietu
vius ir jų ypat ingą 
d r a u g i š k u m ą . Šį gruodžio 
mėnesį, t ač iau , visa gauja 

- jaunimo nuvyks į tą paslaptingą 
kontinentą, pasiruošę išdis
kutuoti pasaulio lietuvių pro
blemas daug kam nepažįstamo
se lietuvių gyvenvietėse. Tad, 
australiečiai — lietuviai, būkite 
pasiruošę — daug turėsi te 
mums parodyti, išaiškinti ir 
papasakoti. 

Šiam Kongresui Australija la
ba i t i n k a m a vietovė. Nuo 
paskutinio jaunimo kongreso, 
įvykusio Šiaurės Amerikoje, 
lietuvių jaunimo rūpesčiai labai 
pa s ike i t ė ; a t s i r ado visai 
nelauktos, naujos problemos. 
Tad, visai pritinka, kad „naujo
je", daug kam dar nepažįsta
moje vietovėje diskutuotume 
naujas problemas, planuotume 
naujus žygius. 

I Australiją suvažiuos per 80 
atstovų šias naujas temas pana
grinėti. Pasaulio lietuvių ko
lonijos bus įvairiai atstovau
jamos: kai kurios vietovės jau 
prarado savo „energiją" veikti, 
o kitos t ik pradeda rodyti savo 
galią. Lyg nakties žvaigšdės, 
vienos kolonijos šviesa plieskia 
visu savo pajėgumu, veikia, 
puoselėja, lietuvių išeivių gyve
nimą paįvairina ir pagerina; 
kita kolonija, netekusi energin-

' gos veikėjų grupės dėl įvairių, 
suprantamų priežasčių, tartum 
„užmiega", šviesai tiktai žė
ruojant, kol ir vėl naujoji karta 

, ją pabudins iš apatijos. Nuosta-

kai, po kiek metų, ta pati 
vietovė nustoja veikti. Dides
nėm kolonijom šis fenomenas 
nelabai pažįstamas, tač iau 
mažesnės kolonijos dažnai 
pergyvena šiuos natūral ius 
pasikeitimus. Nauji kolonijos 
nariai, perėmę išvažiavusių 
vietas, sudaro labai svarbią 
mažos vietovės gyventojų dalį. 

Washingtono dabartinė padė
tis ypač pabrėžia šią apraišką. 
Pergyvename kolonijos „atgai
vinimą". Per pastaruosius tre
jus metus mūsų tarpe atsirado 
nemažai „naujakurių", ypač 
jaunimo. Dirbdami senesnių 
kolonijos narių įkur tose 
organizacijose, šie nauji nariai 
atgaivina mūsų visuomenės 
veiklą, atneša „šviežaus oro", 
naujų idėjų. 

Todėl Washingtono atstovai 
Vl-ame kongrese reprezentuos 
gyvuojančią lietuvių visuome
nę, kuri trokšta savo energija 
pasidalinti su visais. 

Ruoša kongresui Washingto-
ne prasidėjo rugpjūčio mėnesio 
gale, kai į Jaunimo Sąjungos 
rankas pateko ankstyvas, neo
ficialus Studijų Dienų planas. 
Per pirmąjį savo susirinkimą 
išnagrinėjome Washingtonui 
svarbias temas tame plane ir 
nutarėm per ateinančius tris 
mėnesius, kaskart susirinkę, 
smulkiau jas išdiskutuoti. 

Studijų dienų planas apima 
labai platų laukt* lietuviškos 
būties rūpesčių. Surengiant 
pasaulio jaunimo kongresą, yra 
nepaprastai sunku sumažinti tų 
diskusijų kiekį. Šalia bendrų 
tautos rūpesčių, kiekvienai ko
lonijai rūpi ir savosios prob
lemos. Aišku, kad per pačias 
studijų dienas kai kuriems 
atstovams teks tylėti, kitiems 
garsiai nagrinėjant jų koloni
joms išskirtinai svarbias temas. 

Washingtono jaunimas pa
skirs didžiausią dalį savo 
dėmesio politinėms temoms. 
Washingtone, deja, kultūrinė 
veikla silpnoka — savo salės 
neturime, lietuvių centro nėra; 
dėl to mūsų poreikis politiškai 
veikti mums tuo rimtesnis. 
Jaunimo tarpe yra nemažai 
politinių mokslų studentų, 
valdžios įstaigose dirbančių bei 
visuomenės interesais besido
minčių. 

Jei Studijų Dienų programa 
liks tokia pati, tai simpoziumai, 
ypačiai svarbūs Washingto-
nu i , būtų tokie: Lietuvos 
ateities perspektyvos: Simpo
ziumas: Tautai naudinga politi
nė veikla išeivijoje. Lietuva i r 
lietuviai kitataučių akyse: Sim
poziumas: Atkirtis nepagrįs
t iems kaltinimams lietuvių 
tautai. Rezistencija Lietuvoje: 
Simpoziumas: Pagalba tautie
čiams Lietuvoje: Svetimtaučių 
informavimas. 

Nors ir kitos temos studijų 
dienų plane domina Washing-
tono jaunimą, šias tris skaitome 

j svarbiausias savo kolonijai. 
Prieš kongresą Washingtono 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga pla
nuoja triskart susirinkti ir per 
tuos tris suėjimus išdiskutuo
sime smulkiai šias t r is temas 
ir trumpai pakalbėsime apie 
kitas, mažiau Washingtoną lie-

Lietuvių dienose Los Angeles dainininkės Sigutė Mikutaitytė ir Nijole 
Sparkytė po programos. 

čiančias, paskaitas. 
Pirmoji tema, „ T a u t a i 

naudinga politinė veikla 
išeivijoje", ko gero mums ir 
svarbiausia. Kiek VVashingtone 
esame patyre/engdami demons-
traci jas, susis iekdami su 
kongresmenais ir dirbdami 
valdžios įstaigose, žinome, kad 
šiais laikais Vakarų kraštų vy
riausybės yra gana palankios 
pabaltiečiams. Pasinaudodami 
pasau l in iu susidomėjimu 
žmogaus teisių padėtim Tarybų 
Sąjungoje, Rytų Europoje bei 
kitose totalitarinėse šalyse, 
pr ie iname prie aukštesnių 
valdžios įstaigų negu anksčiau 
buvo įmanoma. I ron i škas 
sutapimas, kad „Draugo Gor
bačiovo" „atvirumo" politika 
mums pabaltiečiams išeivijoje 
yra padėjusi. Turime progą rim
t a i pasikalbėti su sovietais te
levizijos programose, susitiki
muose ir vyriausybės foru
muose. Sovietai, bandydami pa
sauliui įrodyti, kad Tarybų 
Sąjungoje pagrindinės žmogaus 
teisės yra užtikrinamos pagal 
Helsinkio Baigiamąjį Aktą, 
save pastato pavojingoje padė
tyje: jei kas sugeba parodyti, 
kad kur nors demonstracija 
sovietijoje buvo sutrukdyta, a r 
kad neleidžiama disidentui 
išvykti į Vakarus, sovietų veid
mainystė išryškėja. Tokių pa
žeidinėjimų netrūksta Tarybų 
Sąjungoje, tad dar ilgai teks 
dirbti, kol galėsime nebesirū
pinti žmogaus teisių gerbimu 
komunistiniame pasaulyje. 

Visas pasaulio dėmesys pa
kreiptas į sovietų-amerikiečių 
santykių stovį. Pabaltiečiai 
turėtų pasinaudot šia proga ir 
pagarsinti savo nusiskundimus 
pasaulinėje spaudoje. Laiko 
daug neturime. Lygiai kaip 
Amerikos interesas Afganis
tanu ir Pietų Afrika nusilpo po 
kiek mėnesių, taip kada nors 
baigsis ir šis susidomėjimas 
sovietų nauja pol i t ika , ir 
Vakarų šalių 
pradės ieškoti 
ėmimo". 

Įsi jungdami 
„visuomenės interesų" sritį 
(angį. „interest groups"), pabal
tiečiai veikia pagal Amerikoje 
nustatytas „žaidimo taisykles". 
Beveik kiekviena tautinė a r re
liginė grupelė tu r i savo 
specialistą, kuris rūpinasi visuo
menės požiūriu į savo grupės , 
reikalus. Tas pats specialistas 
bando p a t r a u k t i spaudos 
dėmesį, surengia reklaminius 
projektus — viskas vien dėl to, 
kad visuomenė (įskaitant ir 
spaudą, vyriausybę ir bažnyčią) 
žinotų šį bei tą apie jo grupelę, 
ir, kai reikės jai pagalbos, būtų 
daugelis, kas šoktų jai ranką 
ištiesti ar piniginę pagalbą 
suteikti 

Pabaltiečiai yra pradėję „spe
cializuotis" šioje srity, tačiau 
ne visur ir ne visi. Reiškia, kad 
tie specialistai dar nesugebėjo 
išaiškinti šio darbo svarbą 
kitiems pabaltiečiams. Reikia, 
tačiau, visiems žinoti, kad Ame
rikos ir kitų demokratinių šalių 
piliečiai skaito įtakingą tik tą 
grupę, kuri patraukia daugiau
sia dėmesio savo reikalams. 
Laikas ir pabaltiečiams būti 
įtakingesniems tiek, kiek mūsų 
mažas skaičius pasaulyje lei
džia. Optimistas pasakytų, kad 
jau žengiame į pasaulinio 
dėmesio areną — juk kiek buvo 
apršyta apie neseniai įvykusias 
demonstracijas Pabaltijy (dau
giau 50 Amerikos didmiesčių 
laikraščių išspausdino straips
nius apie demonstracijas), ta
čiau vien tik nuo tų vaisių il
gai nepasiliksime dėmesio cent
re. 

Suprantama, kad ne visi turi 
galimybę su savo krašto valdžia 
susisiekti — juk ne visi mes 
gyvename sostinėse. Tačiau 
reikia savo „tautinę galvoseną 
šiek tiek pakeisti, prileisti, kad 
politinė veikla yra tiek pat 
svarbi kiek kultūrinė. YVashing-
tono atstovai bandys šias min
tis iškelti studijų dienų forume. 

Antras minėtas simpoziumas 

lietė, prieš kiek tai mėnesių, tik 
JAV-ėse gyvenančius lietuvius-
pabaltiečius. Tačiau dabar tie 
nepagrįs t i ka l t in ima i yra 
plačiai daromi ir Kanadoje bei 
Anglijoje, tik skirtumas tas, kad 
tose dvejose šalyse „laimėjo" 
pabaltiečiai, ne sovietai. Kal
tinimai kyla iš Amerikoje vei
kiančios OSI įstaigos, kuri 1979 
m. gavo t e i sę su Tarybų 
Sąjungą užmegzti santykius ir 
pradėti rytų europiečius trauk
ti į teismą už karinius nusi
kaltimus, išdeportuojant juos, 
daugeliu atvejų, į tą kraštą 
kur esą buvę nusikaltę. Pabal-
tiečių ir ukrainiečių atveju 
betgi tai reiškia grįžimą ne į 
laisvą, demokratinę tėvynę, bet 
į sovietų valdomas 
„respublikas". Atseit tenais jie 
turi būti teisiami. Kiekvienas 
pabaltietis žino, kokie Tarybų 
Sąjungoje teismai. 

VVashingtone turime galimy
bę bandyti pakeisti šią ne
teisingą procedūrą leidžiančius 
įstatymus, ir užtikrinti, kad ir 
apkal t intojo te isės būtų 
užtikrintos pagal demokratinės 
sistemos normas. OSI darbai 
prasidėjo Kongreso rūmuose. 
Ten turės ir užbaigti. 

Kitos lietuvių grupės gal tie
siogiai su šia problema neturi 
kovoti, tačiau jos turi žinoti, 
kokia žala daroma pabaltie-
čiam. Pasaulio požiūris į rytų 
europiečius, ypač po Jono Dem-
janjuko ir Kari Linno apkalti
nimų, gali pasidaryti visai nei
giamas, ir toks laikymasis 
kenks ateinančių kartų veiklai. 
Malonu, kad Pasaulio lietuviu 
jaunimo kongreso rengėjai, 
ruošdami studijų dienų prog
ramą, neužmiršo šios Lietuvai 
ypatingai svarbios temos. 

Trečia tema — svarbi visai 
lietuvių tautai. Mano nuomone, 
ši tema bus nemažai disku
tuojama kongreso metu. Juk 
pastaraisiais metais Lietuvos 
rezistencinė kova yra sustip
rėjusi. Nebebus kalbama vien 
apie tai, kas įvyko prieš dešimt 
ar dvidešimt metų, bet jau apie 
paskutinius du tris metus. Ta 
atgijusi rezistencija ir įpareigoja 
mus išeivius smarkiau dirbti 
Lietuvos rezistencijai būtinai 
re ikal inga ir pasaulio 
dėmeys. Kaip ir anksčiau 
minėjau, tą dėmesį patraukti 
re ik ia painformuoti 
svet imtaučius Pabaltijo 
reikalais. Be abejo, kiekviena 
kolonija džiaugiasi, kai į jos 
parengimus atvyksta svečiai — 
nelietuviai, tačiau neužtenka 
tikėtis, kad pasirodys 
svet imtaučiai ; reikia ir 
užtikrinti, kad jie atvyks į 
parengimus bei demonstracijas. 
Mes turime daryti žygius pri
traukti svarbius asmenis į mūsų 
spaudos konferencijas. Malonu, 
kad kartais apsilanko svečiai ir 
be pakvietimo, vien iš asme
niško susidomėjimo mūsų padė
tim. Tačiau ne visi jau tokie 
žinovai Rytų Europos istorijoje, 
ir vargu ar paremtų rytų euro
piečius jų veikloje. Mes pabal
tiečiai turime tapti „mokyto
jais", kad ir svetimtaučiai jung-
tųsi į mūsų kovą už tautos ir 
žmogaus teises. 

Savaime aišku, kad visos 
temos studijų dienų programoje 
svarbios, ir gerai žinome, kad ir 
mūsų tėvai kai kurias panašias 
temas nagrinėjo savo laikais, 
tačiau svarbu, į tas temas 
žvelgti dabartinio pasaulio aki
mis. 

Pa t s planuodamas būti 
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piliečiai vėl 
naujo „ušsi-

į tą didelę 

Mylimam Tėveliui 

A.tA. 
STASIUI VENGIANSKUI 

Lietuvoje mirus, jo sūnui EDMUNDUI VENGIANS
KUI ir žmonai BRONEI reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir ka r t u liūdime. 

Sofija ir Jonas Girdžiūnai 
Ona ir Liudas Kronai 

Danutė ir Stasys Liepai 
Teofilė ir Zigmas Mišauskai 

' 

SUKAKTUVINIS MEDALIS 

Dar galima įsigyti LIETUVOS KRIKŠTO 600 METŲ 
SUKAKTIES MEDAU, kurį sukūrė skulptorius VYTAUTAS 
KAŠUBĄ. 

Medalis — vertinga istorinė dovana. Tinka šv. Kalėdų 
dovanoms šeimos nariams ir draugams, kad prisimintų šią 
sukaktį. Tinka ir bet kam jį įteikti įvairomis progomis. 

11/2 colio medaliai dabar gaunami papiginta kaina: 
V/2 colio bronzinis $10.00 (buvo $15.00) 
V/2 colio sidabrinis $40.00 (buvo $50.00) 

(Fine .999 silver) 

3 colių medaliai sena kaina: 
3 colių bronzinis $30.00 
3 colių pasidabruotas $35.00 
3 colių paauksuotas $40.00 
3 colių sidabrinis..' $200.00 (tik 5 beliko) 

(Fine .999 silver) 

Persiuntimo išlaidoms pridedama $2.00. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4548 W. §3rd St. 
Chtcego, IL. 00620 

arba Jubiliejaus Komiteto Medalio Pirmininkei 
Lerette I. Stukas 
234 SunHt Drlve. 

W«tehung, N J 07000 

atstovu Australijoje, laukiu 
pasidalinti mintimis su savo 
bendraamžiais lietuviais ir kon
gresui pasibaigus, sugrįžti į Wa-
shingtoną žinodamas, kad aš ne 
vienas kovoju prieš laiką ir 
prieš savo papročių praradimą. 

49 MIL. DOL. GREITKELIUI 

Federalinė vyriausybė patai
symui Dan Ryan greitkelio Chi-
cagoje paskyrė 49 mil. dol. Trijų 

mylių tarpe bus ypač taisomi 
pasenę tiltai. Darbus numato
ma pradėti kovo 1 d. Taisymas 
tęsis dvejus metus. 

MOTERYS -
POLICININKĖS 

Chicagoje yra 1,042 moterys 
policininkės. Jos dėl sirguliavi 
mų daugiau už vyrus aplei-
džiančios tarnybos dienas. 

Brangiam Tėvui 

A.tA. 
STASIUI VENGIANSKUI 

Lietuvoje mirus, mūsų mielą pirmininką, sūnų ED
MUNDĄ VENGIANSKĄ ir ar t imuosius nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Union Pier Lietuvių dr-ja 

A.tA. 
SOFIJAI GARMIENEI 

mirus, jos dukrai TUSEI ir žentui Tulei su šeima ir 
kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Lena ir Lialė Lange J 
A.tA. 

SALIAMONUI TAMAŠAUSKUI 
iškeliavus Amžinybėn, jo liūdinčią dukrą dr. ALINĄ 
ir žentą VANDELINĄ DOMANSKIUS, anūkus, dr. 
JONĄ ir dr. RIMĄ su šeima, bei k i tus gimines nuo
širdžiai užjaučiame ir ka r tu liūdime. 

Antanas, Elena, Antanas Jr., ir Edis Razmai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fomia Avenue 
Telefonai - 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 

Te l e fonas — 927-1741-1 
4348 S. Ca l i forn ia Avenue 

Te le fonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Ch icago 
Te le fonas — 476-2345 

1410 So . 50 th Av., Cicero 
Te le fonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
1102S Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 
Telefonas - 652-1003 
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Mm 
x Kun. Antanas Zakaraus

kas , Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos klebonas, yra susirgęs 
ir paguldytas Šv. Kryžiaus ligo
ninėje. Gydytojai tuo tarpu tiria 
jo sveikata ir spėjama, kad jam 
reikė? operacijos ir tik už kokios 
savaitės galės grįžti namo. 

x K a t a l i k ų f e d e r a c i j o s 
kongreso metu penktadienį. 
lapkričio 27 d.. Jaunimo centro 
mažojoj salėj, 10 vai. bus svars-
tybos, kuriose dalyvaus kun. V. 
Bagdanavičius. Petras Ąžuolas 
iš New Yorko ir Algis Kazlaus
kas. Chicagos fed. skyriaus pir
mininkas. Po pietų 2 vai. apie 
lietuvių katalikų institucijas 
kalbės Loreta Stukienė iš New 
Jersey. dr. Adolfas Darnusis ir 
Algis Regis iš Chicagos. Apie 
išeivijos ateitį 3 vai. kalbės kun. 
dr Petras Stravinskas iš New 
Jersey. dr. Linas Sidrys ir kun. 
Antanas Saulaitis iš Chicagos. 
Visuomene kviečiama dalyvau
ti. 

x Šv. Kazimiero seserys 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose. 
prašant Dievo, kad jų steigėja 
motina Marija Kaupaite būtų 
paskelbta palaimintąja. Sv. 
Mišios bus antradieni, gruodžio 
1 d.. 7 vai. vak. vienuolyno kop
lyčioje. Šv. Mišias atnašaus 
kun. Augustinas Kulbis. Servį-
tų vienuolijos provincijolas. 

x Centrinis paš t a s prane
ša, kad gruodžio 5 d., šeštadienį, 
nuo 9 vai. Post Office Anex. 
Room 400. 358 W. Harrison St.. 
varžytinėse bus parduodama 
įvairūs daiktai, kaip foto apara-
kai . elektroniniai dalykai, 
įrankiai, lagaminai, drabužiai, 
pašto viršininkė i. Norfleet 
kviečia varžytinėse dalyvauti. 

x A.a. An tano Dumčiaus 
vienerių metų mirties sukakčiai 
prisiminti jo žmona Ona Dum
čienė paaukojo 1000 dol. Tautos 
fondui, tuo įamžindama jį Tau
tos fonde Lietuvos Laisvės ižde. 
Visos aukos Tautos fondui eina 
okupuotosios rusinamos Lietu
vos laisvinimo kovai vesti. 

x Ju rg i s But ikas iš Chica
gos, mūsų garbės prenumera
torius, nuoširdus ir dažnas 
rėmėjas, su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė visą 
šimtine. Nuoširdus ir didelis 
ačiū mūsų mielam rėmėjui. 

x Col. R o m a n Bil iūnas, 
Vienna. Va., pra tęsdamas 
..Draugo" prenumeratą. at>iun-
tė visą šimtinę savos spaudos 
stiprinimui. Col. R. Biliūnui, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
tariame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Irena L. Gooddard. Arca-
dia. C ai., pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams ir pridėjo 25 
dol. lietuviško žodžio palai
kymui. I. Gooddard skelbiame 
garbes prenumeratore. e už 
miela auką labai dėkojame. 

x Gifts I n t e r n a t i o n a l — 
Vaznelių prekyba jau atidaryta 
trečiadieniais ir kiekviena 
diena nuo 10 v. ryto iki 5 v. 
vakaro, o penkt. iki 7 v. vaka
ro. Tel. 471-1424. (ak.) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E MAX F I R S T , R i m a s 
Stankus , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 

x Joniškiečių Labdarybės 
ir kul tūros klubo metinis susi
rinkimas įvyks antrd.. gruo
džio 1 d. Anelės Kojak salėje, 
4500 S. Tai man A ve. Pradžia 1 
vai. p.p. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

(ak.) 

x Komp. VI. J akubėno 
Profundis", žodž. B. Braz 
nio. atliekamas Chicagos L 
vių operos, yra ypatingo g 
kūrinys, kurį girdėsime L 
vos krikščionybės jubili* 
proga ruošiamame koncerto 
kričio 28 d., šeštadienį. 7:30 
Morton Auditorijoje. 243 
Austin Blvd., Cicero, Illir 

x Marius Prapuolenis ' 
vaus bendruomeniniam g 
jimui ir bus kantorius 
krikščionybės jubiliejaus pi 
das Šv. Vardo katedroje se 
dienj. lapkričio 29 d., to i 
galint atlikti muz. Faustui 
liai dėl jį ištikusios nelaii 

x Lietuvos krikšto su 
tuvinė akademija ir lite 
ros v a k a r a s prasi 
šiandien, penktadienį. 7 
vak. Marijos aukšt. mok; 
auditorijoj. Programoje dal 
ja paskaitininkas kun. Am 
Paškus ir rašytojai: Bern; 
Brazdžionis, Leonardas Ai 
kus, Česlovas Grincev 
Anatolijus Kairys ir Kazy; 
dūnas. Sukaktuvinių konl 
laureatams Leonardui Ai 
kui ir Anatolijui Kairiu 
įteiktos premijos. 

x Knygnešio K. Roža 
knygų stalas su litetarūr 
kare-akademijoj dalyvauj 
rašytojų knygomis bus M 
aukšt. mokyklos auditorijc 
tibiulyje to vakaro me 
penktadien; 7 vai. vak. Vi 
bus gero proga įsigyti lit< 
ros vakare dalyvaujančiu 
tojų naujausius leidinius 

x l simfoninį koncert* 
ri atliks Lietuvių opera su 
tais D. Mongirdaite. D. Sta 
tyte. T. Feerer ir didžiuliu 
foniniu orkestru ir kuris 
lapkričio 28 d. 7:30 vai. 
Morton auditorijoje Cicen 
autobusai iš Marųuet* 
Brighton Parko. Koncerto 
tobusų bilietai gaunami V 
lių prekyboje. 

x J o h n A u s h r a , !̂  
Beach, Fla., apmokėd 
skelbimą „Drauge", pri< 
25 dol. auką. J. Aushra yr 
ryžęs įsteigti Miami Bea 
tuvių namus ir ieško sui 
suotų asmenų, kurie j 
nui ir idėjai pritartu 
305-531-1760. Ačiū už a' 

x Kun. V. Šiliauskas 
tin, Cal.. su prenumerate 
tęsimo mokesčiu atsiunt 
šimtinę ..Draugo" par 
Kun. V. Šiliauską skel 
garbės prenumeratoriun 
gražia parama tariame 
širdų ačiū. 

x Kun. J o n a s Bacev 
Kintyre. North Dakot 
siuntė visą šimtinę ir p 
..Draugo" prenumerata 
riems metams. Kun. J. 
vičiui. mūsų garbės prem 
tonui ir nuoširdžiam liet 
žodžio rėmėjui, tariame i 
dų ir dideli ačiū 

x Patr ia Gifts & EI 
nies iki Kalėdų bus ati< 
savaitės dienomis 10-6 v.\ 
10-4:30 p.p. ir sekmad. 1] 
PATRIA, 2646 W. 71 st 5 
778-2100. Sav. A. F . j 
Klausykite PATRIA sk< 
kiekvieną sekmadieni 7 
ryto per WCEV. 14.50 A 
d i jo banga. 

x Ix>vab!e & Edible 
3211 W 63rd St.. sav. ' 
Karosaitė. Didelis pasiri 
originaliu dovaninių 
Atidaryta 10-8 v.v., sek 
niais 12-5 vai. p.p 
436-7558. 

x Albinas Kurkulis. 
brokerjs. dirbąs su Rod 

. Renshaw, Inc., pat? 
akcijų bonų, fondų bei k 
tybių pirkime ir parc 
DIKKIU komisu nuolaida 
domėję skambinkite 97 

27 d. 
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Kr. Donelaičio aukšt. lituanistinės mokyklo 
pirmąją mokslo metų diena. 

CHICAGOJE 
LIETUVIŲ POLITINIŲ 
KALINIŲ SĄJUNGOS 
VALDYBOS POSĖDIS 

Posėdžiavo lapkričio 22 d. 
Svarbiausia svarstymo tema šį 
karta buvo būsimasis sekreto
riaus Gorbačiovo su prezidentu 
Reaganu sus i t ik imas . Ką 
reiškia jis l ietuviams, k a s 
darytina? 

Kaip jau anksčiau buvo 
spaudoje minėta, sąjungos var
du buvo kreiptasi j prezidentą 
Reaganą 1985 m. spalio 10 d., 
kad Genevos susitikime su Gor
bačiovu tarp visų kitų svars
tymų būtų įrašyta ir lietuvių 

x Kun. V. Gorinąs, Rock-
ford. 111.. Jonas ir Aušra Pa-
roniai, Darien. 111., Monika 
Lembertienė, Santa Monica. 
Cal., Lyda ir Darius Budriai. 
Darien, 111., pratęsdami „Drau
go" prenumeratą, kiekvienas 
paaukojo po 15 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

poli t inių, 
paleidimo i 
klausimas. Iš 
L. Kojele 
sakymas, k; 
Genevos ko 
iškeltas ir bu 
Sausio 25 d 
tiesiai į Go 
nost" pareis 
būtų paleis 
kaliniai, esai 
ligoninėse, 1 
laguose. Šį s 
raštu Gorb. 
nuvežė vals 
Shuitzas ir 
departamen' 
gins po to p 
Gorbačiovui 
tiniu paketi 

Valdyba i 
kreiptis Gor 
nui susitink 
padarė laba 
visų lietuvi 
kaliniu pah 
grįžti į narni 
visokioms k 

pažangai j 
tvbose labai 

x Evange l ina K u n g i e n ė . 
Hacienda Hts.. Cal., Fox Whit-
tier Travel Agency, Whittier. y u n g tas pn 
Cal. , p ra tęsė „ D r a u g o " šio meto s 
prenumeratą su 20 dol. auka. E. da r o- pįrmi 
Kungienę skelbiame garbės pre- vicepirmini 
numeratore, o už mielą auka la 
bai dėkojame. 

x Juozas Bumbulis , Sun 
Ray Motei savininkas, Tucson. 
Arizona, atsiuntė 40 dol. su to
kiu laiškučiu: siunčiu auką 
. Draugo' palaikymui. Tegul 
kūdikėlis Jėzus duoda Jums ilgą 
gyvenimą, tegul .Draugas ' 
gyvuoja dar daug metų. Dar 
kartą linkiu visiems sėkmės re
dakcijai ir darbininkams, kurie 
dirba prie ..Draugo"'... Juozui 
Bumbuliui, mūsų garbės pre
numeratoriui ir mielam rėmėjui 
tariame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Inž. Kazimieras Pocius . 
Beverly Shores. Ind.. žinomas 
lietuviškos spaudos didelis 
rėmėjas, mylėtojas, pratęs
damas „Draugo" prenumeratą, 
pridėjo 30 dol. auką. Inž. K. Po 
ciui, mūsų garbės prenumera
toriui, už dažna paramą tariame 
nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Povilas Balč iūnas , Mis-
sion Viejo, Cal.. pratęsė ..Drau
go" prenumeratą, pridėjo 12 dol. 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių ir 28 dol. dienraščio stip
rinimui. P. Balčiūną skelbiame 
garbėm prenumeratorium, o už 
miela paramą tariame nuoširdų 
ačiū. 

x x V e r o n i k a D u n d e -
rienė iš Islington. Ont., Kana 
da. pratęsė „Draugo" prenume
ratą su visa šimtine, prisi
minimui savo vyro Povilo Dun-
dero, kuris iškeliavo i aną 
pasauli, iš kurio niekas ne
sugrįžta. „Draugo'" vardu reiš
kiame užuojautą ir dėkojame už
anka. 

šis, sekre 
iždininkas 
nariai — ki 
Kudirka, J 
konis. Šiuo 
tarėju sut 
Skuodis. Ki 
M. Mackevi 
nė, ir S. Pc 

Ši valdyb: 
tus neteki 
Elenos Juci 
demo ir pul 
dininkų ei 
priklauso 1 
sovietų art 
del laisvos 

Valdyba 
suaukotų 
skyrė dab; 
simbolinę ( 
dyba kreip 
rius. jei kas 
arba rea 
susisiekia : 
So. Talma 
60632 

VYRI 
LIZD1 

Vilniaus 
gos Cbicaj 
8 dieną tui 
susirinkin 
einamieji i 
kūčių pai 
gražus skž 
net ir iŠ tol 
parodo Li 
ninga drai 
supratimą. 

Susirink 
Aglinskas 

mokyt. Alicija Brazaitienė sutiko šiuos mokinius 
Nuotr. R. Musonytės 

IR APYLINKĖSE 
ąžinės kal in ių 
; Sibiro gulagų 
Baltųjų rūmų (per 
>uvo gautas at-
d tas klausimas 
iferencijoje buvo 
keliamas ateityje, 
sąjunga kreipėsi 

bačiovą jo „glas-
hamo proga, kad 
:i visi lietuviai 
tieji psichiatrinėse 
alėjimuose ir gu-
jungos kreipimąsi 
šievui į Maksvą 
,ybės sekretorius 

kaip Valstybės 
> pareigūnas Hig-
informavo, įteikė 
kai'u su diploma-

ularė ir šį kartą 
>ačiovui ir Reaga-
nt, kad „glasnost" 
menką pažangą ir 
politinių sąžinės 

dimas ir leidimas 
s yra būtina sąlyga 
toms deryboms ir 
ūsvę. Šiose svars-
iagelbėjo j sąjungą 
:. V. Skuodis, 
jungos valdybą su-
inkas P. Narutis, 
kas dr. A. Damu-
arius J . Šlajus, 
P. Vaičekauskas, 
n. V. Pikturna, S. 
Kojelis ir A. Paš-
metu valdybai pa
so būt i prof. V. 
i patarėjai yra prof. 
ius, dr. V. Sruogie-
ersonienė. 
per praėjusius me-

Jono Kreivėno, 
tės, Abraomo Niko-
s J Ivašausko. Liū-
?s retėja. Sąjungai 
iekvienas kalintas 
i nacių, rezistentas 
sietuvos. 
š menko savo iždo 
inigų trečdalį pa-
r Skuodžių šeimai 
',00 dol.) auką. Val-
asi j savo visus na-
turi kokių patarimų 
IU planų, tegul 
i sekretoriumi 4004 

Ave., Chicago, IL 

P.N. 

USIO ŽYNIO 
IKOS RIKIAI 
/EIKIA 

Krašto Lietuvių s-
>s skyrius lapkričio 
yo savo narių eilinį 
i, kuriame aptarta 
nkalai ir tradicinių 
lošimas. Dalyvavo 
čius vilniečių, buvo 
au atvažiavusių, kas 
deikos rikių sąmo-
mmgumą ir pareigų 

mą atidarė pirm. Pr. 
ir savo pasakytame 

žodyje, pasveikinęs susirinku
sius, paprašė aktyviai įsijungti 
į iškeltų klausimų sprendimą. 
Susirinkimui pravesti pakvietė 
J. Pakaiką. kas vienbalsiai buve 
pritarta. 

Perėmęs pirmininkavimą ir 
padėkojęs už pasitikėjimą, pers
kaitė pateiktą darbotvarkę, ku
ri be pataisų buvo priimta Pir
muoju punktu — perskaitytas 
praėjusio susirinkimo proto
kolas, kuns priimtas pilnumoje. 
Toliau s-gos skyriaus pirm. Pr. 
Aglinskas padarė pranešimą 
apie atliktus darbus, ypač gra
žiai ir prasmingai buvo pami
nėta spalio 9— Vilniaus diena, 
kurioje dalyvavo kuone visos 
lietuvių organizacijos su vėlia
vomis ir daug pavienių lietuvių 
su svečiais. Gaila, kad tokiais 
atvejais nebuvo suruošta Vil
niaus dienos akademinė valan
da, tai būtų minėjimas visais 
atžvilgiais pilnesnis ir pras 
mingesnis. Ateityje neturėtų 
būti tas pamiršta. 

I sąjungą priimtas naujas 
narys Anicetas Rimša, kuris 
susirinkimo buvo pasveikintas 
nuoširdžiai draugišku plojimu 
Laukiami ir kviečiami nauji na 
riai įstoti į Vilniaus rikių eiles 
Tenka pasakyti, kad nėra gra 
žesnės ir kilnesnės pareigos 
ypač vilniečiui, kaip stovėti Vil
niaus sargyboje, parafrazuojan 
širdį veriančią dainą — Vilniau: 
kalneliai sveikiname jus ... 

Iškilus klausimui dėl Viiniau 
arkivyskupijos prijungimo pn< 
Lietuvos bažnytinės provincijos 
pirm. Pr. Aglinskas lakoniška 
atsakė - laikraštyje „Pasaulii 
Lietuvis" yra smulkiai apie ta 
parašyta, reikia tik perskaityt 
ir bus viskas aišku. Tai daugiai 
nei naivus pasakymas bei patą 
rimas, atseit, nariams nevali; 
politikuoti. Tikrovė yra kita. Je 
VKL s-ga stovi Vii niaus sargj 
boję, kaip spaudoje pasisakoms 
tai savaime jau yra politika, ne 
jos veiklos akiratis yra Alfa i 
Omega - Vilnius, o be jo nebu 
ir Lietuvos. Sapienti sat! 

Antane Ki 

Pasisakyta, kad tradicinės kū
čios turi būti ruošiamos ir pa
ruošimas pavestas valdybai, 
žinoma, pasikviečiant talki
ninkų. Taip pat aptartas kasos 
papildymo klausimas, nes iš na
rio mokesčio neužtenka būti
noms išlaidoms padengti. D. Su-
kelis įnešė pasiūlimą per vasa
ros iškylas ruošti laimėjimus ar 
ką nors panašaus kasai papil- ( 
dyti. Žodžiu, čia jau visų rikių 
pareiga pasitempti ir prisidėti 
prie piniginio vajaus pravedimo. 

Gaila, kad iš centro valdybos 
nebuvo atstovo susirinkime, to
dėl apie s-gos veiklą be i 
sumanymus jokių žinių neturė
ta. Ateity turėtų būti nuodugni 
informacija, nes tas prisidėtų 
prie darnesnio ir pozityvesnio 
VKL s-gos veikimo. 

Išsisėmus klausimams, susi
rinkimas baigtas. Paminėtina, 
kad susirinkimo eiga, neminint 
mažesnių minčių susikry
žiavimo, buvo naši ir darbinga. 
Toliau sekė vaišės, kurių metu 
buvo tęsiami asmeniški pokal- i 
biai visiems mums rūpimais šių 
dienų klausimais bei naujomis 
aktualijomis. 

J. Tijūnas 

TILZES AKTO MINĖJIMAS 

Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio sąjūdžio Vidurio Vakarų 
apygardos eilę metų ruošiamas 
Tilžės Akto sukakties minė
j imas i r šiemet sus i l aukė 
tinkamo atgarsio Chicagos lie
tuviškoje visuomenėje. Sekma
dienį, lapkričio 15 d., ankstyvą 
popiete prisirinko artipilnė Šau
liu namų salė žmonių paminėti 
69-tą Tilžės Akto paskelbimo 
sukaktį, kuri Mažosios Lietuvos 
lietuviams yra tolygi Vasario 
16-tosios šventei. 

Minėjimą pradėjo MLR sąjū
džio Vid. Vakarų valdybos na
rys Algimantas Kleinaitis, pa
sveikindamas susirinkusius. 
Programą vesti pakviestas maž-
iietuvių veikėjas Algis Regis 
savo įvadiniame žodyje išryški
no svetimųjų šimtmečiais vyk
dytą Maž. Lietuvos gyventotų 
holokostą, apie kurį sąmoningai 
nutylimąjį vykdžiusių tau tų ir 
kitų laisvojo pasaulio kraštų. 
Skaudžiausia, kad apie tai tyli
ma net ir mūsų išeivijoje vei
kiančių Lietuvos laisvinimo 
veiksnių. Kalbėdamas ap ie 
1918 m. lapkričio 30 d. Tilžėje 
Maž. Lietuvos Tarybos aktą, 
deklaruojant į to k r a š t o 
gyventojų norą susijungti su 
Didž. Lietuva į vieną nepriklau
somą vals tybę, A. R e g i s 
priminė, kad dėl to šio akto sig
natarai buvo nacių persekioja
mi, o kai kurie net savo gyvybė
mis apmokėjo. Šis minėjimas 
nėra t ik ano fakto prisiminimas, 
bet priminimas visiems, kad 
nors šis kraštas buvo atplėštas 
nuo Lietuvos, jis yra mūsų tėvy
nės dalis ir kaip tokia turi grįžti 
Lietuvai. Tautinė stiprybė glū
di liaudyje — tautinėje bendruo
menėje, kiekviename susipratu-
siame lietuvyje. Privalome ug
dyti savyje šią tautinę stiprybę 
ir įsitikinę veikti, kaip ja tikėjo 
ir veikė Vasario 16-tosios signa
tarai, iškovoję mūsų tau t inę ir 
valstybinę nepriklausomybę. 

— Gintaras Zaranka ir Jonas Aleksa. 
Nuotr. Rūto* Musonytės 

IŠ ART 
KANADOt 

— A. a. P< 
k a s , senas 
tytojas, sulaul 
do šį pasaulį 
Kanadoje, N 
Palaidotas Š 
Mississaugojf 
tamentu palil 
go" dienrašei 
mėgo . P a l i 
Lietuvoje. 

Skatino visus 
viltį, bet ir n< 
kad ta viltis 1 

Vytauto Di 
nės vėliavų t 
j a n t J. Gui 
iški lmingai 
vėliavas — < 
taut inę ir Ma 
pa t minėjime 
šiems Sauliau 
Vytauto didž. 
vieneto, Gen 
„Klaipėdos", 
vėliavas. 

Visiems su 
himną, jaunu 
j ime dalyvavi 
vos ainis stu< 
t inas perski 
suminėdama 
šiušius, kuri 
vieno nebėra 
singnatarai i 
Maž. Lietuvą 
sikaupimo m 

Maž. Lietu 
sąjūdžio pira 
negalint asm 
jo minėjimui 
„Kelias į Til 
p e r s k a i t ė < 
Trumpą svei 
minėj ime < 
valdybos vi 
Jokūbaitis. 

Gerai parų 
žosios Lietuvi 
skaitė Klai 
kovų dalyvis 
Paskaitinin) 
Maž. Lietuvi 
sukaupęs di 
krašto istor 
pasidalino s 
viais. Paskaii 
syta su dide 

Išnešus v 
dalyje pasų 
Rasos Posko 
jami Lemont 
jai. Jų atlikl 
jėlę, pasiutę 
m a l ū n ą ži 
gausiais ploj 
vą dalyvių n 
eilėraščiais 
„Lietuvos 
poetas Apoli 
jam buvo pa* 
plojimais. 

Baigiamąjį 
padėkojo vii 
visiems prie 
prisidėjusiei 
jų vėliavų ta 
— Vytauto d 
Išganaičiui, 
vadovei M. 1 
no" jūrų šau 
Veng iansk 
kuopos vadi 
o taip pat „S 
Rasai Posl 
Bagdonui. 

Baigdama 
visus būti it 
mūsų kra 
Nežiūrint 
nepalanki* 
kalbėtojas 
v i l t i es . Id 
siryžimas n 
kliūtis, tas 
1918 m. Li< 
mybės įgyv 

Minėjimai 
vos himnu. 

Advokai 
6247 S. 

Chi« 
Tel. 

Darbo vai. 
Šeštad. ! 

. 

I IR TOLI 
JE 
)vilas Vyšniaus-
„Draugo" skai

tęs 86 metų, aplei-
. Gyveno šiaurės 
orth Bay mieste, 
v. Jono kapinėse 
i, Ont. Savo tes
to 500 dol. „Drau-
iui, kurį jis labai 
ko t r i s sūnus 

; ne vien puoselėti 
eatlaidžiai veikti, 
iūtų įgyvendinta, 
dž. šaulių rinkti-
arnyba, vadovau-
eviui-Gurevičiui, 
įnešė septynias 

JAV-ių, Lietuvos 
ž. Lietuvos, o taip 
gausiai dalyvavu-
is atstovaujančias 
rinktinės, moterų 
. T. Daukanto ir 
jūrų šaulių kuopų 

giedojus Lietuvos 
uisias šiame minė-
ęs Mažosios Lietu-
lentas Linas Bun-
iitė Tilžės aktą, 
s ir visus jį pasira-
ų šiandien jau nė 
gyvųjų tarpe. Akto 
r visi kovotojai už 
\ buvo pagerbti su-
linute. 
ivos Rezistencinio 
a. Vincui Žiobriui 
eniškai dalyvauti, 
i paruostą žodį — 
žės Akto gimimą" 
Mg. Kleinaitis. 
kinimo žodį tarė ir 
lalyvavęs Vliko 
cepirm. Vytautas 

oštą paskaitą „Ma-
os istoriniai keliai" 
pėdos laisvinimo 
Jonas Damauskas, 
tas giliai išgyvena 
D8 tragediją ir yra 
mg žinių apie to 
iją, kurių dalimi 
u minėjimo daly
ta visų buvo išklau-
liu dėmesiu, 
ėliavas, meninėje 
jėrėtinai pasirodė 
čimienės vadovau-
o „Spindulio" šokė
tus Šokius — audė-
K>lkę, aštuonytį ir 
ūrovai palydėjo 
imais. I Maž. Lietu-
lintis savo kūrybos 
„Prūsų žemei" ir 
Sachara" nukėlė 
naras Bagdonas. Ir 
dėkota nuoširdžiais 

ame žodyje A. Regis 
jiems dalyviams ir 
minėjimo rengimo 

ms, ypač šauliams, 
mybai ir vadovams 
idž. rinkt, vadui VL 

rinktinės moterų 
Dapkienei, „Nemu-
ilių rinkt, vadui Ed. 
u i , „Klaipėdos" 
ii Juozui Mikuliui, 
pindulio" šokėjams, 
točimienei ir Ap. 

ts A. Regis kvietė 
lealistais kovoje už 
što išlaisvinimą, 
šiuo metu mums 
as padėties, 
ragino nenustoti 

lealizmas ir pa-
ugali ir didžiausias 

jau buvo įrodyta 
ituvos nepriklauso-
endinimu. 
s baigtas Maž. Lietu-

m 
is Jonas Gibaitis 
, Kedzie Avenue 
rago, IL 60829 
-776-8700 

nuo 9 iki 7 vai. vak. 
? v. r. iki 1 vai. d. 


