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Sovietų vadų tikslai 
Paryžiuje 

Washingtonas. — Žymusis ko-
lumnistas William Safire spalio 
15 laikraščių laidose sako 
sutinkąs su C.S.C.E. „Mano 18 
metų kova prieš Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Europoje 
Konferenciją yra baigta". 

Po kelių savaičių Paryžiuje 
bus įsteigtas naujas regioninis 
tautų susibūrimas. Visa ta i ves 
į didžiulį s ek re to r i a t ą su 
limuzinais ir įstaigomis be 
svarbesnio darbo, 24 valandų 
kokte i l ių v ie tomis bei 
diplomatiniais darbais Prahoje 
ar Budapešte, kartais aptariant 
NATO ir Jungt in ių Tau tų 
klausimus. 

Helsinkio p r a d ž i a 
W. Safire primena, jog viskas 

prasidėjo 1972 m. detantės 
žydėjimo a p g a u l ė m i s , kai 
Leonidas Brežnevas norėjo, kad 
Vakarai ratifikuotų Sovietų rei
kalavimus į Pabaltijo valstybes 
ir priskirtų prieškarinės Lenki
jos gabalą. Jis gundė, kad sutiks 
su amerikiečių reikalavimu 
sumažint i ka r ines pajėgas, 
kur io norėjo prez. Nixonas 
kur is kad galėtų atsilaikyti se
natoriaus M. Mansfield spau
dimui išvežti pajėgas iš Euro
pos, sutiko, kad įvyktų visos 
Europos „saugumo" konferen
cija, kuri nutartų, kad dabar
tinės sienos yra amžinos, nebe-
keičiamos. Po to Henry Kiss-
inger tvarkė reikalus, lydėda
mas prez. Fordą į Helsinkį 
pasirašyti aktą 1975 m. Dėl 
to , kad „k ie tos ios linijos 
amerikiečiai nebuvo patenkin
t i , tai mūsiškiai galutiniame 
akte įjungė žmogaus teisių 
k laus imą vis iems to akto 
signatarams, kad būtų konfe
rencijose patikrinti, kaip vyksta 
tų žmogaus teisių pritaikymas 
tuose kraštuose. 

teises ir sudarytų „Konfliktų 
išvengimo centrą". 

Sovietai mano la imėt i 
Naujasis Sovietų interesas 

yra Europos Saugumo kon
ferencijoje išardyti tą karinę 
sąjungą dar prieš Sovietams 
nusiginkluojant ir įeiti į Vakarų 
ekonomini gyvenimą prieš pri
imant kapitalistinę sistemą. 
Kolumnistas Safire griežtai 
pasisako prieš tai — pirmiau 
tu r i įvykti didelis Sovietų 
nusiginklavimas ir t en įvestos 
ekonominės reformos. Pary
žiaus konferencijoje Sovietai vėl 
tikisi laimėti. Bet ten turi būti 
reikalaujama, kad visi daliniai 
būtų išvesti iš Rytų Europos. 

Kremlius rengiasi kovai 
prieš spekuliaciją 

O KGB žada atgailauti 

T r a n s a t l a n t i n ė 
b e n d r u o m e n ė 

Amerikiečių interesas turėtų 
būti Paryžiaus konferencijoje 
sudaryti geresnę organizaciją už 
Jungtinių Tautų. Svarbiausias 
tikslas yra politinės laisvės ir 
žmogaus teisės kiekviename 
Helsinkio aktą pasirašiusiame 
krašte. Tironija ir kankinimai 
nėra tik „vidaus reikalai". 

Safire siūlo keisti pavadini
mą, išbraukiant „saugumo" 
žodį iš tos Konferencijos 
pavadinimo, nes ta i juk nėra 
karinė sąjunga, bet sąjunga už 
žmogaus laisvę. J i s s iū lo 
išbraukti ir žodį „Europa'.', nes 
tai Konferencijai priklauso Van-
couveris ir Vladivostokas. Nau
joje t r ansa t l an t inė je bend
ruomenėje iš 37 t au tų niekas 
ne tu rė tų būti daroma, j e i 
nebūtų priimtos t rys Pabaltijo 
nepriklausomos valstybės, rašo 
William Safire. Tada tai bū tų 
laisvės forumas ir ekonominė 
tvarka. 

Šis žurnalsitas jau daug kartų 
yra pasisakęs už Pabaltijo vals
tybių nepriklausomybę. 

Sovietų vadams nepasisekė 
Centriniame amatininkų ir profesinių sąjungų Tarybos susirinkime, kurios unijai priklauso 140 
milijonų Sovietų darbininkų, trečiadieni nubalsavo uždaryti savo sąjungą, kai unijų vadovybė 
pranešė nebeturinti kontaktų su savo nariais, praneša „Tasso" agentūra. Prez. Gorbačiovas, kuris 
čia matomas iškėlęs kumštį, prieš šį balsavimą pasakė kalbą 2,500 delegatų, bet neįtikino jų. 
Kairėje pusėje matyti susirūpinusiu veidu Sovietų Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Anatolijus 
Lukjanovas. 

įspūdingas prez. Landsbergio 
priėmimas Paryžiuje 

Paryžius . — Spalio 11-14 die
nomis lankėsi Paryžiuje Vytau
tas Landsbergis, Lietuvos Res
publikos AT pirmininkas, lydi
mas patarėjų — S. Adomavi
čiaus, R. Bogdano ir sekreto
riaus A. Graurogko. Jo atvy
kimas buvo susijęs su Socialinės 
istorijos instituto organizuotu 
pokalbiu spalio 11 d. Europos 
namuose Paryžiuje. Pakvieti
muose buvo pažymėta, kad 
pokalbis vyks dalyvaujant Lie
tuvos Respublikos prezidentui 
Vytautui Landsbergiui. 

gerai 
ros rei-
;ejimai 

De tan tės me ta i 
Sovietai Helsinkyje gavo, ko 

jie norėjo — de facto sienas, bet 
neturėjo jokių intencijų mažinti 
savo karinį pasiruošimą. O 
žmogaus teisių įgyvendinimą nė 
nemanė pradėti. Amerikoje kilo 
reikalavimai „atsisakyti Hel
sinkio akto", jei Sovietai neišlei
džia siumtųjų politinių kalinių. 
Po vieno tokio Safire tuo metu 
parašymo „New York Times" 
laikraštyje, Brežnevo gerbėjas, 
t a d a di rbęs Novosti žinių 
agentūroje Maskvoje, dabar 
gerai vėl žinomas Gennady 
Gerasimovas, parašė laišką 
Šiam dienraščiui, atsakydamas 
į Safire straipsnį, kad Safire 
„prarado šaltą galvą ir jį reikėtų 
pašalinti", primindamas, kas 
tada liks iš detantės. Netrukus 
įvyko invazija į Afganistaną. 

Centras konfl iktams išvengti 
Bet kietosios linijos šalinin

kų pasiūlymas atsisakyti Hel
sinkio susitarimų, veikė, jei 
Maskva neatsižvelgs į žmonių 
teises. Tai davė vaisių. Per visą 

Nepriklausomybės aikštėje sureng
tame Sąjūdžio mitinge Vilniuje, skir
tame paminėti 1920 metų Lietuvos-
Rusijos sutarčiai, dalyvavo daugelio 
Lietuvos ir atvykusių iš kitur poli
tinių partijų atstovai Pagrindinė 
mintis visų kalbėtojų buvo, kad 
Lietuvos ir Rusijos demokratinėms 
jėgoms reikia ne skaldytis, o jungtis 
kovon prieš maskviškę demokratiją 
ir įvardinti didžiausia Sovietų 
Sąjungos nusikaltėlį — Leniną. 

pasauli prasidėjo žmogaus teisių A f g a n ų k o v a UŽ l a i s v ę 
veikla, sekant , ka ip kiek- * 
viename krašte tos teisės yra 
įgyvendinamos. Brežnevui tas 
klausimas labai nebepatiko. Da
bar tas pats Gerasimovas giria
si perestroika ir vėl kalba už 

Kabulas . - Reuterio žinios 
skelbia, jog Afganistano laisvės 
kovotojai prailgino savo puo
limą iš dviejų sostinės pusių, 
prieš kurias komunistai atkako 

P r e z i d e n t ū r o j e 
Aerodrome V. Landsbergį su

tiko Prancūzijos vyriausybės 
vardu protokolo pareigūnas, o 
svečio dispozijai jo vizito metu 
Paryžiuje buvo duoti du blin-
duoti limuzinai su policijos 
palyda, kaip daroma lankant is 
svetimų valstybių galvoms ir 
minis ter iams p i rmin inkams. 
Tiesiai iš aerodromo V. Lands
bergis vyko į prezidentūrą, k u r 
jį, lydimą Ričardo Bačkio , 
Lietuvos Respublikos atstovo 
Paryžiuje, priėmė prezidentas 
Francois Mit terrand. Preziden
tas Mitterand priėmė V. Lands
bergį labai maloniai ir pasikal
bėjimas vyko konkrečia ir pozi
tyvia prasme, užtrukęs apie 45 
minutes. 

Su v y r i a u s y b e ir 
p a r l a m e n t a r a i s 

Sekančią dieną, spalio 12 d. 
prez. V. Landsbergis, taip pa t 
lydimas Ričardo Bačkio, buvo 
priimtas Prancūzijos ministerio 
p i rmin inko Michel Rocard, 
Užsienių reikalų ministerio Ro-
land Durnas ir Parlamento pir
mininko Laurent Fabius. Pasi
kalbėjimai vyko konkrečiais 
klausimais ir buvo labai pozi
tyvūs. Po to V. Landsbergis su 
R. BaČkiu turėjo pasikalbėjimą 
su įsikūrusių Par lamente ir 
Sena te Pabal t i jo va l s tyb ių 
draugingumo grupių pirmūnais. 
Visi priėmusieji V. Landsbergį 

pasikalbėjimuose labf 
buvo susipažinę su Liet 
kalais ir todėl pasika 
buvo labai pozityvūs. 

Televizijoje i r konferencijose 
Prezidento V. Landsbergio 

programa, parengta Hičardo 
Bačkio, buvo labai gaiv» "* šalia 
oficialių pasimatym 4,' Lietuvos 
prezidentas pasirėdė televizijo
je, davė daugeliui dienraščių, 
žurnalų korespondentų inter-
view, turėjo pasikalbėjimą su 
prof. G. Matorė ir sukviestais 
profesoriais, Lietuvių Tautos 
Gynimo komiteto nariais. Daly
vavo prel. J. Petrošius^Lietuvių 
Katal ikų Misijos direktorius. 

Spalio 14 d prez. Landsbergis 
su savo palydovais iš\ yko Lietu
von. Reikia tikėti, kad ir kitos 
va l s tybės parod>> panaš ią 
atodairą ir laikyseną Lietuvos 
atžvilgiu, kas palengvins Lie
tuvos nepriklausomybės realų 
pripažinimą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prezidentas B u s h a s pasi
rašė Kongreso priimtąjį laiki
nąjį įstatymą, kad vyriausybės 
tarnautojai galėtų tęsti darbą 
dar tris dienas. Manoma, kad 
per tą laiką pavyks susitarti dėl 
naujo biudžeto 

Maskva . 1990 spalio 23. -
Užsienio kraštų korespondentai 
praneša, jog Sovietų įstatymų 
prižiūrėtojai pas isakė, kaip 
jiems sunku tvarkyti juodosios 
rinkos dabartinius įvykius, kai 
t iek daug n e t i k r u m o yra 
pereinant iš komunizmo į laisvo 
verslo ekonomiją. 

KGB viršininkas Vladimiras 
A. Kriučkovas pasakė spaudos 
konferencijoje, jog jie niekada 
nesitikėjo tokios skalės nusi
kaltimų, kurie y ra organizuoti 
ir su kuriais dabar jie turi 
kovoti. Kartu dalyvavęs Tei
singumo ministeris Veniaminas 
Jakovlevas p a s a k ė : ,,Mūsų 
amerikiečiai kolegos klausia 
mus, kodėl mes kovojame su 
spekuliacija, k a s yra normalus 
reiškinys normalioje ekonomijo
je . Be t šiuo metu mūsų 
kriminalinis kodas yra toks, 
kad t ie dalykai pas mus yra 
neteisėti, kurie yra normalūs 
verslo ekonomijoje". 

Didėja nus ika l t ima i 
pr ieš užs ien ieč ius 

Ten kartu dalyvavęs Vidaus 
reikalų minister is Vadimas 
Bakatinas pasakė, jog būtina 
turėti naujus įstatymus, kuriais 
galėtų vadovautis, nes dabartį 
nė kriminalinės teisės sistema 
U C IVJ. m m M * » » — w - ... 

- JAV G y n y b o o s departa- nebetinka pereinant iš policinės 
w ' -•• f i . ' » f . n * * * » • 1 • • • % • * • mento sekre to r ius Richard 

Cheney patvirtino žinią, jog 
Irakas, ka i užėmė Kuwaitą, 
paėmė ir tam tikrą skaičių 
Amerikos Hawk priešlėktuvi
nių raketų, kurios buvo par
duotos Kuwaitui. 

— I r a k a s pradėjo šią savaitę 
išduoti benziną t ik pagal kor
teles. 

— Tokijo mieste opozicinės 
partijos boikotavo Japonijos 
Parlamente debatus, ar siųsti 
savo dalinius į Persų įlanką, 
ypač t am priešinasi socialistų 
partija. 

— Fil ipinų kariuomenė gavo 
įsakymą būti paruošties stovy
je, kai įvyko sprogimai dviejų 
alyvos apdirbimo įmonių ra-

M a s k v a i 6 3 m i l i j o n a i jonuose streiko išvakarėse, kurį 
organizuoja komunistai. 

si perestroiiva u »«=» ix<*.̂ « ».~ r--— 
Europos pastovumą, kad sienos savo artilerija ir raketomis, bie 
nebegbali būti keičiamos Var kovotojai priklauso Islamo par šuvos paktui merdejant, jo 
viršininkas nori pakeisti NATO 
organizaciją Europos sąjun 
g in inkais , kur Maskva ir 
VVashingtonas turė tų lygias 

rijai, kurie neseniai pareiškė iš 
naujo, kad reikia atvaduoti Af
ganistaną. Kovotojai paėmė sep
tynis vyriausybės postus, kurie 
yra išdėstyti aplink sostine. 

Komunistų prez. Najibullah 
pas ikv ie t ė užs ienių mis i jų 
vedėjus ir painformavo apie 
kovas, ir pasakė jiems, kad 
Pak i s t anas padeda par t iza
nams. Partizanai jau yra užėmę 
Oruzgan provincijos Tarin Kot 
sostinę, praneša ten esą Vakarų 
diplomatai. 

B e r l y n a s . — VOK iečių žinių 
agentūra pranešė, og policija 
patikrino Komunistų partijos 
centrinę įstaigą bi, įsioje Rytų 
Vokietijoje, ryšiu.-. su partijos 
skubiu pasiunti n-1.. ; 3 milijonų 
į Maskvą. Polic. - a r t in inkas 
E. Patzold pasak- -gaudai, jog 
buvo padaryta krata įstaigos 
kambariuose ir n 
mentai, kurie pa' 
jas . Policija taip Į 
ir kituose miešti. 
vačiuose butuose 
kai įtariami ryši 
Demokratinio sor 
ja, kuriai priklau 
nistų partijos na 
no, kad jie pasiur 
Maskvai, bet p* 
nepadarė nieke 
turėjo būti sume -
tų mokslą, kur; 
studijuoti į Mas • 
Šimas paskelbta 
cija areštavo 4 
buvo apkaltinti >: 

vyriausybę ank* 
lijonų dolerių 

•į du doku-
transakci-

larė kratas 
•. net ir pri 
"ių savinin
ku Maskva, 
izmo parti

jų vę Korau-
, prisipaži-
aos pinigus 
gk, kad tuo 
go, nes ta i 
už studen-

vo pasiųsti 
i Šis prane-

to, kai poli-
•nes, kurie 
idoję Bonos 
šimtais mi-

— Balkanų užs 
ministeriai pirrr 
r inko Albanijos -
n a mieste, aps-
miem8 ski r tume 
prekybiniams r> -

o valstybių 
<artą susi-
inėje, Tira-
styti esa-
įr išplėsti 

.ns. 

— J A V S e n a t a s nesurinko 
reikiamos balsų daugumos 
nugalėti prezidento veto ryšium 
su civilinių teisių įstatymu. 

— Albani ja paskelbė naują 
įstatymą, kuris leidžia vykti slap
tiems r inkimams ir su daug 
kandidatų, bet jie tegali būt i tik 
iš Komunistų partijos. 

— P a k i s t a n a s turi branduo
linius ginklus. Tokią išvadą su
sidarė Amerikos oficialūs pa
reigūnai, kai iškilo ginčas su In
dija dėl Kašmiro srities. 

— Washingtone Darbo depar
tamento sekretorė Elizabeth 
Dole pranešė, kad pasitraukia iš 
prez Busho kabineto ir perima 
vadovavimą Amerikos Raudo
najam Kryžiui. J i yra pirmoji, 
kuri rezignavo iš Busho ka
bineto. 

— Gra ik i jos rinkimuose vy
riausybės Konservatorių parti
ja ir opozicijos Socialistų partija 
sakosi laimėję vietinius savi
valdybių rinkimus, ka i tuo 
pačiu metu komunistai beveik 
visiškai šį kartą pralaimėjo. 

— Jungt in ių Tautų Saugumo 
taryba, kurią sudaro 5 didžio
sios valstybės, ruošia finansinę 
sąskaitą Bagdadui už padarytus 
nuostolius. 

valstybės į laisvai veikiančią 
visuomenes sistemą. Ministe
riai išsireiškė, jog nusikaltimai 
padidėjo 30%, o ypač prieš užsie 
niečius, kur ie turi užsienio 
pinigų. Padėtį sunkina ir at
siskyrimo nuotaikos respubli
kose, kai policijai ir karinėm 
pajėgom esą nelengva sukontro
liuoti padėtį, nes jiems dabar 
tenka rūpintis, kad nebūtų 
nuversti Lenino paminklai, kas 
vyksta visame krašte. Daug rū
pesčio kelia, kad respublikose 
atleidžiami mokytojai iš parei
gų vien dėl to, kad jie komu
nistai. Dar sunkiau esą kon
troliuoti tai , kad respublikos at 
sisako leisti savo jaunus vyrus 
į karinę tarnybą Sovietų kariuo
menėje ir ypač į policijos 
dalinius. Taip kalbėjo Sovietų 
ministeriai spaudos žmonėms. 

Jakovlevas net išsireiškė, kad 
gali būti teisiami t ie policijos 
a g e n t a i , kurie prae i ty je 
pasižymėjo teroro veiksmais. Ir 
j is čia pasakė, kad j au keli yra 
nuteisti, bet daugelis iš jų jau 
esą mirę, o likę gyvi esą galima 
suskaičiuoti ant rankos pirštų. 

Kriučkovas pasakė, jog KGB 
žino maždaug 900 tokių grupių, 
kurios užsiima spekuliacija. 
Daugelis jau veikia daugiau 
kaip metus laiko ir dalis jų tur i 
ryšius su užsienio spekuliantų 
grupėmis. 

Kriučkovas paminėjo, kad tai 
nepanašu į organizuotus nusi
kalt imus JAV ir kitur, tačiau 
mafija dar nepasiekusi „vals
tybės su valstybe" ryšius, bet jų 
metodai j au panašūs. „Mes im
portuojame kai kuriuos blogus 
d a l y k a s , pr i imdami la isvo 
verslo sąlygas iš užsienio". 

Kad priimtų į s ta tymą 
Spaudos konferencija, kaip pa

aiškėjo vėliau, buvo suorga
nizuota , kad Aukščiausioji 
taryba priimtų reikalingus įsta
tymus prieš spekuliaciją viduje 
ir iš užsienio kraštų. Siūloma 
bausmė už spekuliavimą yra 3 
metai kalėjimo ir dar piniginė 
pabauda, ypač didelė tam, kas 
parduos gautą dalyką iš valsty
binės krautuvės dėl pelno juo
dojoje rinkoje. Vidaus reikalų 
ministeris Bakatinas sakėsi ne
žinąs, ka ip reiks pritaikinti 
įstatymus laisvame versle, su 
kuriais niekad nebuvo savo 
gyvenime susidūręs. 

Gal r eng ias i atgailauti 
KGB viršininkas Kriučkovas 

sakė, jog ši agentūra nori 
a t i t a i sy t i savo praei t į . 

Paminėta liūdna 
sukaktis 

G i e d r a i č i a i . — Suėjo 70 
metų, kai lenkų generolo Želi 
govskio pulkai , sulaužę prieš 
dvi dienas sudarytą Suvalkų 
taikos sutartį , užpuolė Lietuvą. 
Ties Giedraičiais sutikę smarkų 
Lietuvos kariuomenės pasiprie
šinimą, jie buvo nugalėti. Tam 
įvykiui atminti miestelyje iškilo 
paminklas, kuris stebuklu išli
ko iki mūsų dienų. 

Prie jo, atnaujinto, papuošto 
rudens gėlėmis, spalio 9 d. 
susirinko ne tik Giedraičių, bet 
Vilniaus, Molėtų, kitų aplin 
kinių vietovių gyventojai. Minė 
jime apie žuvusius už Lietuvos 
laisvę kalbėjo istorikai A. Tyla, 
F. Vaitiekūnas, R. Batūra, Vil
niaus rajono Sąjūdžio tarybos 
pirmininkas B. Raila. Beje, jis 
ir jo vadovaujama Taryba buvo 
šio renginio organizatoriai. 

Vakare Giedraičių bažnyčioje 
buvo aukojamos šventos Mišios 
žuvusiems atminti. 

Lenkijoje 
areštuojami 
komunistai 

Varšuva . Reuteris pra
nešė, jog Lenkijos policija 
areštavo du lenkų slaptosios 
policijos generolus ryšium su 
1984 m. nužudytu tautoje 
gerai žinomu kunigu Jerzy 
Popieluszko Apie tai pranešė ir 
lenkų vyriausybės žinios. Gen. 
Wladyslaw Ciaston ir gen. 
Zenon Platek už ..provokavimą 
ir vadovavimą" kunigo nužudy
mui buvo suimti, paskelbė vy
riausio prokuroro asistentas 
Aleksander Herzog Tuo pačiu 
metu paskelbta, kad suimti trys 
kiti generolai už korupciją, jų 
tarpe buvęs vidaus reikalų 
ministeris, kietosios komunistų 
šalininkų grupės vadovas gen. 
Miroslavv Milevvski. Taip pat 
dar buvo suimti du pulkininkai 
ir dar du kiti asmenys. Lenki
joje yra pirmą kartą vykdomi 
tokie komunistų suėmimai, kai 
Solidarumas perėmė valdžią. 
Kai kun. Popieluszko buvo 
nužudytas, ta i tuo metu gen. 
Milevvski buvo Politbiuro nariu, 
atsakingu už saugumiečių veik-
lą 

KALENDORIUS 

S p a l i o 26 d.: Evar i s tas , 
Liaudginas. Liubartas, Mingin-
tė. Nargis. 

S p a l i o 27 d.: Ramojus . 
Frumentas. Sabina, Tautmilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 7:14. leidžiasi 5:55. 
Temperatūra dieną 56 1., 

naktį 36 1 
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/PORTO/Mn«P*V«LGA 
ŠALFASS-gos metinio visuo

tinio suvažiavimo, įvykstančio 
1990 m. lapkričio 17 d., šešta
dieni, 11:00 vai. ryto, Cle-
velando Lietuvių namuose, 877 
East I85th St., Cleveland, Ohio 
44119. Telefonas (216) 531-2131. 

DARBOTVARKĖ 

IV PASAULIO LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNĖMS 

BESIRUOŠIANT 

JAV išvykos j Lietuvą orga
nizacinis komitetas nutarė pa
reikšti IV PLS žaidynių org. šta
bui Lietuvoje, kad esant dabar
tinei Lietuvos politinei situa
cijai, nepritaria slidinėjimo 
varžybų organizavimui Kauka
zo kalnuose. Tačiau, jei tokias 
varžybas būtų neįmanoma suor
ganizuoti kituose kraštuose, 
JAV org. komitetas sutinka su 
bet kokiu org. štabo nutarimu. 

Kai kurių sporto šakų patiks
linimai: 

Krepšinio varžybos vyks 
šiose klasėse: vyrų A ir B, vete
ranų, jaunių 19 m. ir mažiau ir 
moterų. Pagrindinė varžybų 
vieta — Kaunas. Tik jei koman
dų skaičius būtų labai didelis, 
kai kurios varžybos vyktų Pane
vėžyje, Plungėje ar kitur. Varžy
bos prasidės pogrupėse po 4 
komandas taškų sistema, toliau 
rungtyniaujant dėl atitinkamų 
vietų. Paskirstymas į pogrupes 
bus atįiktas kai bus Žinomas ko
mandų skaičius. 

Numatomos dar rungtynės 
tarp Lietuvos ir išeivijos 
rinktinių. 

Tinklinio varžybų vyrų klasė 
rungtyniaus Panevėžyje ir Aly
tuje, o moterų ir mergaičių 
Šiauliuose. Dalyvaus 8 vyrų ir 
8 moterų komandos. Varžybos 
bus vykdomos dviem etapais: 1. 
Po 4 komandas grupėje taškų 
sistema. 2. Dvi pirmosios toliau 
varžysis dėl I-IV vietų, o liku
sios — dėl V-VIII vietų. 

Lauko tenisas bus šiose kla
sėse: vyrų A ir B iki 35 m. 
amžiaus, ir nuo 35 m. iki 45 m. 

amžiaus vyks Klaipėdoje ir 
Palangoje. Nuo 45 m. iki 55 m. 
ir nuo 55 m. ir vyresni, žais 
Kaune. Dvejetų turnyras numa
tomas Vilniuje. Numatomos 
jaunių 18 m. ir mažiau varžy
bos. Moterų varžybose bus ir 
vyresniųjų nuo 40 m. amžiaus 
klasė. 

Visi lauko teniso žaidėjai re
gistruojasi savo miestų klu
buose arba pas Antaną KuŠe-
liauską — 6636 So. Francisco 
Avenue, Chicago, IL 60629, tel. 
(312) 434-2265. 

Fu tbo lo varžybos vyks 
Klaipėdoje trijose grupėse: vyrų, 
veteranų 40 m. ir daugiau, bei 
jaunių 18 m. ir mažiau. 
Chicagos FK „Lituanica" pla
nuoja sudaryti jaunių komandą. 
Norintieji dalyvauti kviečiami 
registruotis pas Gediminą 
Bielskų - 9832 So. Kenneth 
Ave., Oak Lawn, II 60453, tel. 
(708) 422-8376. 

Buriavimo varžybos vyks Ni
doje „Laser" ir burlenčių kla
sėse. Numatoma ir regata apie 
Kuršių mares. Laivus parūpins 
Lietuvos buriuotojų sąjunga. 
Visi buriuotojai prašomi tuoj 
registruotis savo miestų sporto 
klubuose arba pas Antaną Le-
vaną — 6134 So. Sacramento 
Avenue, Chicago, IL 60629, tel. 
(312) 436-3095. 

Slidinėjimo varžybos vyks 
Kaukaze, Elbruso pašlaitėje. 

Slidinėtojai registruojasi pas 
Vytenį Čiurlionį -19755 Upper 
Terrace, Euclid, Ohio 44117. 

Visų sporto šakų pavienių 
sportininkų registraciją priima 
ir Algis Tamošiūnas, 317 So. 
Catherine Ave., La Grange, IL 
60525. 

Primename, kad į ŠALFAS 
s-gos suvažiavimą, lapkričio 17 
d. vyksiantį Clevelande, visi 
klubai privalo atvežti provizo
rinius komandų bei pavienių 
sportininkų sąrašus. 

Išvykos Organizacinis 
komitetas 

1. Suvažiavimo atidarymas. 
2. Prezidiumo sudarymas. 

Darbotvarkės priėmimas. 
3. Mandatų ir rezoliucijų ko

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

tokolo skaitymas ir priėmimas. 
6. ŠALFASS-gos varžybinės 

programos. 1991 m. varžybinis 
kalendorius. 

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

8. rV-sios Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynės: a) Bendras 
formatas, b) Varžybinė pro
grama, c) Dalyvių kvalifikacija, 
d) Kiti reikalai. 

9. Išvykos į Lietuvą organiza
vimas. JAV ir Kanados išvykos 
komitetų pranešimai. 

10. a) Lietuvių sporto fondas; 
b) ŠALFASS statuto pakai 

timų pasiūlymai (jei jų bus). 
11. Sportinės spaudos rei

kalai. 
Pietų pertrauka 2:30-3:30 

vai. p.p. 
12. Einamieji reikalai: 
a) Administraciniai reikalai: 

lietuviškumo problema, narių 
registracija, atskaitomybė, 
pareigingumas, nuostatų 
vykdymas, etc. 

b) Narių rėmėjų, globėjų, 
mecenatų telkimas. 

c) Pabaltiečių Sporto federa
cijos reikalai. 

d) Santykiai su JAV ir Kana
dos sporto vadovybėmis (AAŪ, 
TAC, etc) 

e) Kiti reikalai: 
13. Pranešimai žodžiu ir rastu; 
a) Centro v-bos pirmininko, 

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

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

d) Sporto šakų komitetų (pa
geidautina tk raštu): krepšinio, 
tinklinio, lengv. atletikos, 
plaukimo, lauko teniso, stalo 
teniso, šaudymo, golfo, šachma 

14. 40-jų SALFASS žaidynių 
org. k-to pranešimas. Apžvalga 
ir apyskaita 

15. Š. A. Lietuvių Krepšinio 
rinktinės ..Vėjas" pranešimas. 

16. Ryšia: su Lietuvių Bend
ruomene. LB-nės atstovų 
pranešimai 

17. Garbes teismo praneši
mas. 

18. Reviz;os komisijos pra
nešimas. 

19. Diskusijos dėl visų pra
nešimų. 

20. ŠALFASS-gos Centro val
dybos, Rev-zijos komisijos ir 
Garbės teismo rinkimai. 

21. Naujos C. v-bos prisista
tymas. 

22. Klausimai ir sumanymai. 
23. Rezoliucijos ir suvažia

vimo uždarymas. 
Pastaba: Norintieji darbo

tvarkę pap.dyti, prašomi savo 
pageidavimus pranešti C. v-bos 
sekretoriui Algimantui Tarno-

tvarkė bus priimta suvažia
vime. 

ŠALFASS Centro valdyba 

41-SIOS SPORTO 
ŽAIDYNĖS CHICAGOJE 

41-sios ŠALFASS-gos sporto 
žaidynės įvyks 1991 m. balan
džio 13-14 d., Chicagoje. Iki šiol 
yra paaiškėję, kad krepšinio ir 
tinklinio pirmenybes vykdys 
Chicagos LSK „Neris", šach
matų — Chicagos šachma
tininkai. Taipogi planuojama 
programoje turėti ir ledo ritulio 
pirmenybes, kurias pravestų 
Chicagos lietuvių ledo ritulio 
klubas „Gintaras". Šiuo metu 
dar neaišku ar daugiau sporto 
šakų, kaip kėgliavimas, raket-
bolas, stalo tenisas bei plauki
mas bus įtraukta į Chicagoje 
vykdomu žaidynių progrmą. ar 
jos bus vykdomos kitu laiku ir 
kitur. 
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Futbolas Chicagoje 

IR PRIEŠ „KICKERS" LAIMĖJO 1:0 

Praėjusį sekmadienį, spalio 21 
d.,,,LituaBicos" vyrų komanda 
žaidė paskutines pirmenybių 
rungtynes Marąuette Parke ir 
laimėjo 1:0 Pirmojo puslaikio 
viduryje Rolandas Urbonavičius 
įkirto laimėjimą atnešusi vie
nintelį įvartį. 

SLIDINĖJIMO VARŽYBOS 
KAUKAZE 

ŠALFAS s-gos centro valdyba 
ir išvykos organizacinis komi
tetas buvo pareiškę nepasi
tenkinimą, kad esant dabartinei 
politinei situacijai ir nutraukus 
visus sportinius ryšius bei san
tykius su Sovietų Sąjunga, 
slidinėjimo varžybos neturėtų 
vykti Sov. Sąjungos teritorijos 
ribose. Kai kas ir Lietuvoje buvo 
panašios nuomonės. 

Šis klausimas neseniai buvo 
svarstytas Žaidynių org. štabo, 
kartu su Lietuvos Tautiniu 
Olimpiniu komitetu. Po gana 
aršiu diskusijų, daugumos narių 
nuomone buvo nutarta pritarti 
Lietuvos. JAV, Kanados ir 
Australijos slildininkų entuziaz
mui ir slidinėjimo varžybas 
ruošti Kaukaze. 

Tokiam nutarimui gal dau
giausiai įtakos turėjo Kalnų 
federacijos pirmininko A. 
Kepeieno pranešimas. Štai dalis 
jo žodžių. 

— „Kadangi žaidynės vyks 
liepos-rugpjūčio mėn.;Lenkijoje, 
Čekoslovakijoje ar Jugoslavijoje 
slidinėjimui geresnių sąlygų 
nėra, o Lietuvoje įrengti dirb
tinio sniego trąšas nėra galimy
bes. Vasario mėn. į Lietuvą 

buvo atvykęs JAV išvykos org. 
komiteto slidinėjimo vadovas V. 
Čiurlionis. Su juo nuvykome į 
Centrinį Kaukazą paieškoti 
laimės. Ten, Elbruso pašlai
tėse yra amžinas sniegas. Ten 
gyvena balkarai, o kalnų papė
dėse kabardinai. Tai dvi tautos, 
kurios į Rusijos imperiją buvo 
įjungtos dar caro laikais. Stali
no laikais dauguma kalnų 
gyventojų — balkarų buvo iš
tremti iš savo gyvenamų vietų 
ir tik dalis yra sugrįžę į savo 

tų, slidinėjimo, ledo ritulio, 
biathlono, kėgliavimo, raket-
bolo/skvašo, futbolo (soccer), 
softbolo. 

daugiau. Neperseniausiai 
Australijoje vyko lietuvių sli
dinėjimo varžybos, kuriose 
dalyvavo net 15 slidinėtojų iš 
Lietuvos. Iš Australijos į 
Lietuvą vyks taip pat arti 20 
slidinėtojų. O iš Kanados jų bus 
dar daugiau. 

Visi slidinėtojai, atvykę į 
Lietuvą, bus apgyvendinti Vil
niuje ir Kaune. Liepos 27 dieną 
jie visi dalyvaus IV PLS 
žaidynių atidaryme Kaune. 
Kitą dieną visi kartu vyks į 
Kaukazą, kur 4 dienas vyks 
slidinėjimo varžybos. Su to ra
jono kalnų slidinėjimo komplek
so direktoriumi principiniai jau 
sutarta, jo pagalba bei parama 

„Lituanicos" komanda per 
visą sezoną nei karto nežaidė tos 
pačios sudėties. Žaidėjams 
tinkamų pozicijų ieškojimas ir 
pritaikymas prasidėjo pirmose 
rungtynėse ir jų talentai iki 
dabar liko dar neatidengti, nes 
kiekvienose rungtynėse dėl įvai
rių priežasčių tekdavo keisti 
žaidėjų pozicijas. Žaidžiant prieš 
vokiečių ..Kickers", mūsų 
komandoje iš penkių brolių 
Jenigų liics tik vienas Henry, 
Jr., ir tas pats atsidūrė varti
ninko pozicijoje, nes nuolatinis 
vartininkas Jonas Putna buvo 
išvykęs. Nors prieš rungtynes 
daug kas rimtai sielojosi, 
rūpinosi ir klausinėjo kaip bus 
be Putnos, po rungtynių tas 
rūpestis atrodė buvęs be pa
grindo. Henry Jenigas, Jr., žais
damas vartininku pirmą kartą 
savo 15 metų žaidėjo karjeroje, 
nustebino visus: jis buvo 
užtikrintas savo apskaičia
vimais, pasitikintis ir grabus. 
Su išskirtinai pasigėrėtinai žai-
džiusiu vidurio saugu (sweaper), 
tauragiškiu Virgilijum Mar-
činsku, juodu „Liths" vartus pa
vertė tvirtove ir joje išsaugojo tą 
vieninteli įvartį. Prieš puslaikio 
pabaigą susikirtus su „Kickers" 
žaidėju, gana stiprokai susižei
dė judrusis vidurio aikštės 
žaidėjas Giedrius Grigas, kurį 
reikėjo išvesti iš aikštės. Rašant 
dar nebuvo aišku, ar jis galės 
žaisti paskutines sezono 
rungtynes prieš vokiečių 
„Schwaben". 

jors. Gaila, sukalbami buvo kai
mynai, nors ir iš Royal Wawel 
pilies. 

„Eagles" praėjusį savaitgalį 
iškilmingai šventė savo 50 metų 
jubiliejų Chicagos Expo Center, 
kur dalyvavo arti 700 svečių. 
Sveikiname! 

J . J . 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-400; šeštadieniais nedirba 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR OOOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuifTiami kabinete) 
•Priklauso Holy Cross if Chnst ligon.nėms 

2434 W. 71 Stroot, CMcago 
Tol. (1-312) 434 5*49 (veikia 24 vai) 

|Ptrm , antr . ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab (1-312) 735-4477; 
;R l I . (708)246-0067; arpą (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDtCAL BUILOING 

6449 So. Puiaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos gražina tik iš 
anksto susitarus Redakcija ui 
skelbimu turini neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

Žąsele galima net ir į grabą 
eiti, tik reikia vienodai 
krypuoti. 

Anonimas 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

SURENDER KUMAR. M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies 'r Krauiagyslij Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Antrame puslaikyje abi ko
mandos turėjo po vieną kitą 
progą įvarciams padauginti, bet 
progos liko progomis. Pora 
„Liths" žaidėjų šūvių tik per 
plauką prašvilpė pro virpstus. 

Rungtynes laimėjus nors ir 
i r u K o a i i a y r a . t M H ^ . - - - sutarta, jo pagaioa oei para.»„ 
gimtąją žemę. Tad slidinėjimui f^todėttLNeUAuaoje ateityje ten nežymiu rezultatu, „Lituanica-
numatyta vieta yra balkarų ^ L i e t u v o e ^ ^ slidinėjimo Liths" su 21 tašku šiuo metu žemėje, o jie yra patyrę 
nemažiau skriaudų negu lietu
viai. Mūsų varžybos padėtų su
artinti dvi panašiai istorijos nu
skriaustas tautas ir paskatintų 
jau bundantį ir jų atgimimą. Tai 
atitiktų olimpinio sąjūdžio ide
alams..." 

Registracija ir programa 
JAV shdinetojus registruoja 

Vytenis Čiurlionis, 19755 Up
per Terrace, Euclid, Ohio 44117. 
Registruotis galima ir savo 
vietiniuose sporto klubuose. Jsu 
yra užsiregistravusių daugiau 
20 asmenų. Tikimasi jų ir dar 

federacijos atstovai, kurie ten 
galutinai išdirbs varžybų pro
gramą bei tvarką. Po varžybų 
visi dalyviai vėl bus pargabenti 
į Lietuvą, kur rugpjūčio 4 d. 
Vilniuje dalyvaus žaidynių 
uždaryme. 

Visiems dalyviams reikia 
apsimokėti tik kelione iki 
Vilniaus ir atgal. O Lietuvoje 
apgyvendinimas, išlaikymas ir 
transportacija, įskaitant ir 
Kaukazą, bus Lietuvos slidi
nėjimo federacijos ir organiza
cinio štabo atsakomybė. 

V. G. 

stovi antroje vietoje tarp 
dešimties komandų, „Green-
White" su 20 taškų lipa ant 
kulnų, „United Serbs" su 19 -
ketvirtoje. „Kickers" ilgą laiką 
stovėję pirmoje vietoje, rudens 
ratui baigiantis nuslydo į 
penktą vietą, bet jie turi žaisti 
dar pora rungtynių daugiau. 
Dėl galutinio_pasiskirstymo vie
tomis, dar teks gerai pakovoti 
ne tik patiems, bet kad ir kitos 
komsndos padėtų. Tik dvi 
pozicijos atrodo aiškios — lenkų 
„Eagles", bus divizijos čem 
pionai, o lenkų ,3<>yal Wa 
w«l" turės atsisveikinti su ma-

AUTOBUSU \ BUFFALO 
GROVE 

Šį sekmadienį, spalio 28 d., 
„Lituanicos" komanda žais pa
skutines šių metų pirmenybių 
rungtynes prieš vokiečių 
„Schwaben". Rungtynės vyks 
Buffalo Grove priemiestyje 3 
vai. po pietų. Rezervas žais 
12:30 vai. -t 

Kad komanda nesijaustų kaip 
pamestinukai tolimame užmies
tyje, žaidėjų ir žiūrovų kelionei 
parūpintas autobusas. „Liths" 
komanda, atrodo, žais pačiu ge
riausiu šiuo metu tur imu 
sąstatu prieš stiprius „Schwa-
ben". Palaikykime saviškius! 

Tuo pačiu laiku gretimoje 
aikštėje žais „Eagles" prieš ser
bus. Po tų rungtynių jau gali pa
aiškėti, ar„Lituanica-Liths" tu
rės laimės ir garbės tapti Metro 
lygos major divizijos Vicemeiste-
riu. 

Norintieji vykti į rungtynes 
autobusu, kviečiami tuojau re
gistruotis „Lituanicos" klube 
vakarais arba telefonu 
312476-9100 tuo pačiu laiku. 

KVIEČIAME I BALIU 

Užbaigus 40 nelengvų savo 
veiklos metų, „Lituanicos" fut
bolo klubas lapkričio 17 dieną, 
Šeštadienį, 6:30 vai. vak. ruošia 
tos veiklos paminėjimo iškil
mingą balių Lietuvių centre, 
Lemonte. Kadangi futboli
ninkai yra judrios veiklos atsto
vai, baliaus metu nevargins 
svečių ilgomis kalbomis, bet 
gražiai priims ir pavaišins. 
Šokiams gros Puodžiūnų vado
vaujamas „Gintaro" orkestras. 

Nuoširdžiai kviečiame daly
vauti šiame pokylyje. Vietas 
prašome užsisakyti iš anksto 
„Lituanicos" klube 2614 West 
69 St., arba telefonu vakarais 
312-476-9100. Studentams 50% 
nuolaida. Visus kviečia 
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Ar reikia melstis 

UZ MIRUSIUOSIUS 
Ateina Vėlinės, lapkričio 2 d., 

kai meldžiamės už mirusiuo
sius. Nors Vėlinės nei Lietuvoje, 
nei Amerikoje nėra privaloma 
šventė, o tik lapkričio 1-ji — 
Visų Šventųjų šventė, lietuviai 
Vėlines dažnai labiau atsimena, 
nes ta proga užprašo Mišias, 
maldas ir patys meldžiasi už 
savų šeimų mirusiuosius. Iš 
tikrųjų ir Amerikoje ta i buvo 
plačiai praktikuojama, nors da
bar lyg užmiršta. 

Po Vatikano II kažkaip tos 
specialios pamaldos už miru
siuosius liko užmirštos. Tema
tome t ik prie altoriaus išstatytą 
knygą, kur surašytos pavardės 
tų mirus ių jų , už k u r i u o s 
parapiečiai aukojo, kad jie būtų 
prisiminti Vėlinių Mišiose. Bet 
žmonėms tai neatstoja specialių 
pamaldų, m i n i n t v isas pa
vardes, kad ir kaip ilgai tai 
truktų. Kai ku r net teko ma
tyti, kad Visų Šventųjų dienos 
Mišiose paminimi visi mūsų mi
rusieji, lyg j ie jau užtikrintai 
džiaugiasi dangaus laime. Po 
Vatikano II kažkaip nustota 
kalbėti apie skaistyklą, nors jei 
užklausi kunigo, nė vienas 
nepaneigs, kad ji yra , nes gi 
Bažnyčia nėra panaikinusi tos 
sąvokos. 

Kaip tik dabart iniame nume
ryje Our Sunday Visitor teko 
skaityti kun. J . Michael Miller 
straipsniuką apie meldimąsi už 
mirusiuosius, kuriame jis primi
nė ir išryškino, ką katal ikai te
betiki apie meldimąsi už miru
siuosius. Savo rašiniuką pra
deda p a s i p i k t i n d a m a s , k a i 
neseniai mirus jo vienam drau
gui, laidojimo koplyčios prisimi
nimui išleisto paveiksliuko kito
je pusėje buvo parašyta: „įžengė 
į garbę" ir t ada mirt ies data. 
Nors kun. Miller neabejoja savo 
draugo gyvenimo šventumu, 
jam tai vis vien parodo proble
mą išaugusią po Vatikano II, 
kurią reiktų atitaisyti. 

Kun. Miller džiaugiasi, kad po 
Vatikano II laidotuvės nebėra 
pažymimos gedulu ir Dievo rūs
tumu „Dies i rae" giesmėje. Da
bar yra pr imenama Kristaus 
mirtis ir prisikėlimas, kurie 
mums teikia viltį — tad ir balti 
Mišių liturginiai rūbai . Bet, jis 
rašo, vis dažniau jis pastebi 
didelį nuotaikos skirtumą ta rp 
laidotuvėse skaitomų Bažnyčios 
nustatytų maldų ir pamoksli
ninkų temų. 

Liturginiuose skaitiniuose ir 
maldose Bažnyčia meldžiasi už 
mirusiuosius ir skat ina gy
vuosius tai daryti: kad mirusieji 
būtų nuskaistinti nuo visų žmo
giškų netobulumų, kad jiems 
būtų atleistos visos nuodėmės, 
kad jie būtų priimti į dangaus 
laimę, kad jie būtų prikelti 
paskutinę dieną. Tik už mirusį 
pakrikštytą vaiką Mišių pra
džios maldoje sakoma, kad 
mirusysis , j au yra tavo karalys
tėje". Visose kitose oficialiose 
Bažnyčios maldose nėra to 
užtikrinimo, o tik maldaujama 
Dievo gailestingumo mirusia
jam. 

Kaip mes meldžiamės parodo 
mums ir ką mes tikime: perė
jimas iš žemiškojo gyvenimo į 
dangiškąjį yra paslaptingas. Jis 
nėra t iktai grynai asmeniškas, 
individualus perėjimas, nėra 
automatiškas, ir gali trukti kurį 
laiką I mums nežinoma) po mir
t i e s . Ši s a m p r a t a sk i r i a 
katalikus krikščionis nuo kitų 
— katalikai meldžiasi ne tik už 
pasilikusius gyvuosius, gedin-
čiuosius. bet ir už pačius miru
siuosius. Katalikai tiki, kad 
Kristaus kūną sudaro ne tik gy
vieji tikintieji žemėje ir šven
tieji, jau pasiekusieji amžinąjį 
džiaugsmą, bet ir ..kenčiančioji 
Bažnyčia" — tie, kurie mirė dar 
nepilnai pasiruošę į tą džiaugs
mą įeiti. Melsdamiesi už miru
siuosius, dalyvaujame „šven
tųjų bendravime", kurį minime 

kiekvieną sekmadienį, Mišiose 
kalbėdami Tikėjimo išpažinimą. 
Melsdamiesi už mirusiuosius, 
mes ruošiame juos susitikti su 
Gyvuoju Dievu. 

Tačiau, kun. Miller klausia, 
kaip dažnai apie tai girdime lai
dotuvių pamoksluose? Kaip 
dažnai esame skatinami soli
darizuotis su mirusiaisiais, kaip 
dažnai mums būna primenama, 
kad ypač dabar, kai jie jau ne
begali už save melstis ar daryti 
gerus darbus, yra būtina už juos 
melstis? Mišiose už mirusiuo
sius daug girdime apie Kristaus 
mirtį ir prisikėlimą, kurie 
mums teikia viltį ir mūsų ir 
mūsiškių ilgainiam gyvenimui 
su juo danguje. 

Kai sektantai katalikų pa
klausia „Ar tu esi išgelbėtas", 
k a t a l i k a i tučtuojau tokį 
klausimą atmeta kaip naivų, 
nes pomirtinių garantijų nė 
vienas neturi ir negali duoti. 
Tai būtų apgaulė. Bažnyčios 
mokymas apie skaistyklą tikin
tįjį užtikrina, jog Kristus pasi
rūpins, kad visi juo tikėjusieji 
anksčiau ar vėliau, grynai jo 
mirties malonių dėka pasieks 
amžinąjį gyvenimą. Bet kaip ir 
kada tai atsitiks — paslaptis. 
Mokymas apie skaistyklą yra 
pripažinimas, kad žemėje esan
tiesiems pomirtinis gyvenimas 
yra pas lap t ingas , bet kad 
Bažnyčioje gyvieji tebebend-
rauja su mirusiaisiais per Kris
tų. 

Dažnai tie patys katalikai, 
kurie atmeta šį sektantų klau
simą, būdami laidotuvėse visai 
nedvejodami svaisčiojasi užtik
rinimais, kad mirusysis jau 
įžengęs į dangaus garbę. Kun. 
Miller mano, kad noras paguos
ti gedinčiuosius greičiausiai 
sugundo pamokslininkus ga
rantuoti, kad mirusieji jau yra 
pasiekę dangaus laimę. Žinoma, 
tikime, kad ilgainiui tai įvyks, 
nebent žmogus mirė mirtinoje 
nuodėmėje, blogo gyvenimo ne
sigailėjęs. Bet jei po laidotuvių 
nebesimeldžiame už mirusįjį, 
nutraukiame su juo Kristaus 
kūno, tikinčiųjų bendruomenės 
bendrystę, ryšį. Per laidotuves 
kalbėti apie Dievo rūstumą, ne
minint jo meilės, jo gailes
tingumo, jo Sūnaus mirties kaip 
t ik tam, kad užtikrintų tikin 
tiesiems amžinąjį gyvenimą, 
nežiūrint, kaip jų pastangos pa
vyko, būtų nebalansuotas Dievo 
supratimas. Todėl Vatikanas 11 
reformavo laidotuvių liturgiją. 
Bet yra būdų išvengti nukrypi
mų — tiek į vieną, tiek į kitą 
pusę. 

Kun. Miller sako: nedarykime 
šventųjų iš mirusiųjų tikinčiųjų. 
Nors žmogaus gyvenimo kil 
numą dažnai suvokiame tik jam 
mirus, įmanoma iškelti mirusio 
asmens dorybes, dar neskel
biant jo šventuoju. 

Antra, nereikia bijoti kalbėti 
apie skaistyklą, jei ji supran
tama ne kaip „dvasinė koncent
racijos stovykla" ar „mini-pra-
garas", o kaip Dievo malonės 
duodama proga žmogui būti pa
ruoštam, kad sugebėtų priimti 
amžinąjį dangaus džiaugsmą. 
Kun. Miller rašo: „Skaistykla 
yra tiems, kurie dar nevisai nu
mirė; t.y. tiems, kurie fiziniai 
numirė, dar nepilnai savęs 
atsižadėję. Kadangi daugumas 
mūsų miršta kaip tik tokiame 
dalinio egoizmo stovyje, mums 
reikia vietos, kur galėtume iki 
galo nueiti tuo Kristaus atsiža
dėjimo „keliu į Golgotą", nes 
be to nėra prisikėlimo ir mums. 

Tad per Vėlines tęskime tą 
katalikišką-lietuvišką tradiciją 
melstis už mirusiuosius. Tikė
dami į mirusiųjų prisikėlimą, 
bendraukime su jais, organizuo
dami Vėlinių pamaldas ir kapi 
nėse, kur jų nėra, ir daly
vaudami jose lietuviškose kapi 

nėse. kur jos yra. 
a.j.z. 

Kai Chicago> kardinolas Bernardin lankėsi Lk ' je. Jį čia mat -me salia vyskupo Ant Vaičiaus. 

KAPINĖS PRIE OCHOTSKO JŪROS 
Sovietams okupavus Lietuva 

ir kitus kraštus, jų gyventojai 
patyrė siaubingą terorą, ypač 
niekad negalės būti pamirštas 
genocidas, kai tūks tanč ia i 
ramių gyventojų naktimis,kaip 
baisiausi nusikaltėliai, neiš
skiriant senelių, ligonių ir kūdi
kių, prižadinti iš miego naktį, 
apsupti ginkluotos sargybos, ir 
išvežti baisiam likimui. Planas 
buvo pa tv i r t in tas Sovietų 
Sąjungos vidaus reikalų liau 
dies komisaro L. Berijus ir 
vykdomas jam pavaldžių virši
ninkų. Lietuvoje šias pareigas 
uoliai vykdė komisaras A. Guze-
vičius, o vėliau komisaras P. 
Gladkovas, M. Suslovas ir kiti 
patikėtiniai. 

Milijonai žmonių ištremti iš 
Pabaltijo ir kitų kraštų į Sibirą 
ir kitas tolimas Azijos vietas, 
mirė nuo bado, šalčio ar buvo 
nužudyti. Jų kaulais yra nuklo
ta Sibiro žemė. Apie tas baisias 
vietas tik paskutiniais metais 
buvo leista rašyti ir kalbėti. 
Anksčiau toksai drąsuolis būtų 
buvęs apkaltintas ir pas „baltą
sias meškas" išvežtas. Rašyto
jas Aleksandras Solženicynas 
mini vergų stovyklas, išdėstytas 
Magadano srityje; kalnuose ir 
slėniuose tarp Ochotsko jūros ir 
Šiaurės okeano yra buvę dau
giau kaip 100 tokių darbo 
stovyklų, kuriose žuvę 3 mili 
jonai vyrų, moterų ir vaikų 
Viena iš tokių A. Solženicyno 
minimų stovyklų, lab iaus ia 
pagarsėjusi savo režimu, k u r 
metinis mirtingumas siekė iki 

50^. buvo prie Kolymoc upės. So-

I G N A S MEHZ1UKAS 

vietų gyventojai -s Magadanas 
ir Kolyma reiškia maždaug ta 
patį . kaip Buvhenwaldo ir 
Dachau koncent- acijos lageriai 
šydams. 

Apie Kolymos stovyklą rašė 
A. Solženicynas savo veikale 
Arch ipe l ago Gu lagas . Čia 
kaliniai turėjo dirbti nežmo 
niškose sąlygos 75 laipsnių 
šaltyje, gaudami labai mažai 
maisto — vos dubenį košės. Kaip 
So lžen icynas e t ašo vienoje 
Kolymos stovy K'.oje kaliniai 
buvo tiek išbadė.;*.', kad valgė pa 
stipusio arklio BH sa. išgulėjusią 
daugiau kaip savaitę laiko prieš 
saulę, kuri net ik baisiai dvokė, 
bet buvo aptekusi kirminais ir 
spiečiumi musių Kartą kaliniai 
suvalgė pusv-Oat tnės-ra tams 
tepti tepalo | 

Neseniai Amerikos gydyto
j a m s buvo leista aplankyt i 
buvusių stovyklų rajoną. Prie tu 
stovyklų žemės paviršiuje bal
tuoja tremtinių kaulai. Barakų, 
kuriuose buvo laikomi kaliniai, 
stogai ar net sienos dėl sunkios 
sniego dangos buvo įgriuvę. Čia 
buvo matyti daugybė liekanų: 
drabužių, batu. indų ir kitokių 
daiktu, primenančių, kad čia 

kuriuose buvo 
ai, turėję dirbti 
:ose. J i e buvo 
ilgas valandas, 

mi, su primity-
aukso kasyklose 

nepakeliama sveikatai sąlygo
se. 

buvę lageriai 
laikomi kalii 
baisiose saly 
priversti diri': 
blogai maitin 
viais įrankiai? 

Lig šiol į Sibirą yra vežami 
kriminaliniai nusikaltėliai, o 
iki 1987 m. buvo siunčiami ir 
pol i t in ia i kal in ia i : l e n k a i , 
vokiečiai, lietuviai, latviai, estai 
ir kitų tautybių žmonės. Solže
nicynas rašo, kad Gulagų sri
tyje žuvę 20 milijonų žmonių. 
Tūkstančiai buvo atvežami už 
mažiausius nusikaltimus, pvz., 
papasakoję anekdotą apie Sta
liną. Visi jie buvo traktuojami 
kaip liaudies priešai. Rusų 
k a r i a i , pa tekę vokiečių 
beiaisvėn ir iš ten paleisti buvo 
laikomi pavojingais ir siunčiami 
į Sibiro stovyklas. Kai amerikie
čiai, karui pasibaigus paleido 
buvusius rusų kareivius, pate 
kusius nelaisvėn. Stalinas gal
vojo, kad jie yra užverbuoti — 
visi jie buvo pasiųsti į Sibiro 
stovyklas. 

Manoma, kad amerikiečiai 
Korėjos karo belaisviai, negrįžę 
karui pasibaigus, buvę Gulago 
aukos. Raudono kryžiaus žinio
mis, tokie belaisviai buvo 
pastebėti dar 1970 metais 
Sibire . Bet Pen tagonas ir 
Valstybės departamentas tokias 
žinias paneigė. Tačiau Aleksan 
dras Šornikovas, rašantis Maga 
dano Komsomolo dienraštyje, 
sako. kad tai galėję būti . nes 
lageriuose matęs daugelį sve
t i m ų valstybių bela isvių . 
Vokiečių II pasaulinio karo 
belaisvių čia buvo dar 1956 m.. 
taip pat buvo ir japonų karo 
belaisvių, paimtų Kurilų salose 
besibaigiant II pasauliniam ka 
ru i . Jie d a u g i a u s i a dirbo 
Magadano mieste prie statybų. 

Sakoma, kad nuo 1930 m. iki 
Stalino mirties 80T- Magadano 
miesto pastatų įrengti kalinių 
rankomis. 

Kur kadaise kaliniai kasė 
anglis ir auksą, čia dabar į dar
bus atvyksta iš visos Sovietų 
Sąjungos darbininkai, nes jiems 
mokama tris kartus daugiau ne 
gu kitur už panašų darbą. Ta 
čiau daugelis savanoriškai at
vykusių, pasibaigus kontraktui 
išvažinėja Bet čia yra ir senųjų 
Gulago gyventojų, kurie liko 
gyventi mieste, nes neturėjo kur 
išvažiuoti. A. Solženycinas 
aprašo, kaip kaliniai linksmino 
scenoje savo budelius, o lagerių 
viršininkai su žmonomis stebėjo 
savo vergų vaidybą su smalsu 
mu ir panieka, o sargybiniai 
sėdėjo už scenos su automatiš
kais šautuvais ir po sceninių pa 
statymų kaliniai būdavo tuojau 
išvedami į barakus. 

Paskutiniuoju metu Magada
ne numatyta pastatyti Stalino 
aukoms 60 pėdų aukščio pa
minklą Magadane buvo kon
centracijos stovyklų Tolimuose 
rytuose administracijos centras 
ir prie miesto esantis uostas 
pastatytas, panaudojant polit
kalinių darbo jėgą. Kiti pamink 
lai bus pastatyti Sverdlovske 
(1942.11.4 čia žuvo prof. Pranas 
Dovydaitis) ir Vorkutoje. Šiose 
srityse buvo garsiausios kon
centracijos stovyklos, kuriose 
kentėjo ir mirė daugelio tautų 
politiniai kaliniai, tarp jų ir 
lietuviai. Skulptorius Ernst 
Nezvestny. kuris įsipareigojęs 
sukurti tuos paminklus, sako. 
jog jis pats nėra buvęs koncent 
racijos lageryje, bet jo giminės 
ir draugai ten yra kentėję. \ 

Magadano paminklo Stalino au
koms atidengimo iškilmes yra 
pakviestas A. Solženicynas, 
kuriam neseniai buvo grąžinta 
Sovietų pilietybė. Magadano 
mieste, turinčiam 150 tūks
tančių gyventojų, pirmą kartą 
vie tos muziejuje i š s t a ty t a 
paroda apie Magadano ir 
Kolymos lagerius. Kolymoje yra 
žuvę daug lietuvių, atvežtų į čia 
buvusius lagerius 1941 ir pakar-
torinai vėlesniais metais iki 
1949 m. masiškų trėmimų 
metu. 

Prieš dvejus metus Maskvoje 
yra įsisteigusi žmogaus teisių 
gynimo veikėjų ir buvusių poli-
t i n ių kal inių pas tangomis 
Žuvusiems atminti draugija, 
kuri turi 7000 narių. Draugijos 
tikslas pagerbti Gulago aukas, 
įamžint jų atminimą, sura~ dant 
juos liečiančius dokumentus, 
išaiškinant, kas jie buvo ir už ką 
nukentėjo. Lig šiol tie dokumen
ta i buvo slepiami KGB ir kitų 
žinybų archyvuose. Steigėjai 
sako, jog draugija įsteigta ne 
kerštui, bet atitaisyti istorinę 
teisybę. Kai kuriose stovyklose 
kaukolės ir kaulai mėtosi žemes 
paviršiuje. Draugija rūpinasi 
palaidoti aukų kaulus, surasti, 
kur yra paslėpti kapai ir visa tai 
apsaugoti, kad liktų primini
mas, jog niekad tokie žiaurumai 
neturi pasikartoti. 

Kentėjimai yra tai dieviška 
dieta, kuri nors ir yra nemaloni 
žmonėms, bet kurią Dievas ski-

kaip gerą, nors ir kartų n a 
vaistą tiems savo vaikams, 
kurie J a m yra brangiausi. 

Iš Walton 

Lietuvos Vyčių seime Pittshurghe. Pa. šių metų vasarą. Iš k.: Vyčių pirmi
ninkė Anna Klizas Wargo. PLB valdybos vicepirm Milda Lenkauskienė 
ir dvasios vadas kun. J. Anderlonis 

SKRYDIS APLINK ŽEMĘ 
Kelionė p e r p e n k i s kontinentu-* 

STASYS D A L I U S 

Važiuojam į P e t r o p o l į 

Viena diena buvo pal ikta laisva, kas ka 
galėjo pasirinkti ar po k rau tuves pasižva!g>* 
buvo reklamuojama aplankyti brangakn•• n 
tuves ir parduotuves, ku r iu labai gars 
bendrovė turinti savo skyrius per visą pasai ! i 
pasirinko pajūryje saulėje ir š i l tam jūros va' 
pasitaškyti, o da l i s , apie 30 asmenų -
papildomą 30 dol. mokestį pasirinkome keli<>•<•• 
tin į Petropolį. Mat ši vietovė esanti kalni: 
atstu nuo Rio buvo vasaros rezidencija B 
karalių Pedro I ir Pedro II. Brazilija buvo p 
karalija 1815 m. ir buvo valdoma Pfdro II iki I 
kai įvykusi revoliucija paskelbė respublik >. 
karalius Pedro II pabėgo į Europą. Dabar K< 
vietovė traukia tur is tus pamaty t i karaliaus 
kurie paversti muziejum ir j ame sukrautos k 
brangenybės. 

Belaukiant autobuso važiavimui, kuri-
vėlavojsusipažįstu su Bill, kur i s nebuvo šios i-
iš anksto apmokėjęs ir dabar rūpinosi ar gal' -1 
į važiuojančių grupę. Bill aukš tas , liesas. fot« 
apsišarvavęs, labai šnekus ir draugiška 
mokytojas jau pensininkaą,82 m. amžiaus, ! 
energijos ir noro ką nors nauja pamatyt i . Su r 
susidraugavom ir vėliau per visą kelionę laba; 
bendravom. Bendrai šioje kelionėje visi >• 
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draugiški, paprasti ir stengiasi padėti ar užšnekinti, 
nuotaika darosi šeimyniška, neįtempta. 

Kelionė prasideda į Petropolį pervažiuojant per 
ilgiausią Rio tunelį 3 km ilgio. Rio išsistatęs tarp 
aukštai iškilusių uolų kalnų tad miestą jungia daugelis 
tunelių. Tenka pervažiuot nemažai iškeltu tiltų, kurie 
jungia ir skiria miesto kelius. Praslenka pro ŠaU ir Rio 
uostas, kuris tur i 6 km krantinių, antras savo dydžiu 
Brazilijos uostas po San Paulo industrijos miesto. Uoste 
matėme stovinčius įvairaus dydžio prekinius laivus. 

Iš miesto išvažiavus prasideda platūs laukai, 
pakelėse medžiai, palmės. Laukuose daug auginama 
cukrinių nondrių, bananų. Bananų priaugusios visos 
pakelės, pakalnės, nes kelias pamažu kyla aukštyn. 
Pagal vadovo aiškinimą šie bananai nesodinami, bet 
patys auga visose kelio tarpukalnėse be jokios priežiū 
ros. Patys bananai yra nedideli, mažiukai, bet gero 
skonio, kuriuos pakelėje kekėmis pardavinėja 

Vėliau jau vingiuojam per kalnus pasiekę vieno 
kilometro aukštį Atsiveria gražūs reginiai į gilius 
pakalnės slėnius. Kalnai irgi pilni žalumo.apaugę me 
džiais ir krūmais ligi viršaus. Kartais posūkiai labai 
aštrūs, kai kelias sukasi per kalno šlaitus. Tačiau 
netrukus pasiekiam kalnagūbrių viršūnę ir prie 
vingiuojančios upes prisiglaudęs Petropolio miestas 
Prieš šimtą metų čia tebuvo karaliaus Pedro vasaros 
rūmai su pagalbiniais pastatais, o dabar ištisas mies 
tas su krautuvėm, viešbučiais, su įvairiom dirbtuvė 
lėm ir gyvenamais namais. 

Turistinis autobusas mus priveža prie rūmų — 
muziejaus parko vartų. \ parko vidų autobusų neleidžia 
— lieka gatvėje stovėti. Pro žaliuojančio parko medžius 
ir gėlių klombus ateinam prie rūmų. Rūmai mūriniai 
dviejų aukštų su daug kambarių išsiplėtę užima gan 
didelį plotą. Vadovo vedami einame per kambarius, kur 

kadaise gyveno Pedro II ir jo šeima. Kambariai gerai 
prižiūrimi, kad nepažeidus grindų tenka ant batų 
užsimauti duodamas šliures. Ant sienų portretai ir įvai
rūs to laikotarpio paveikslai. Kai kurie kambariai 
užtverti tik per atdaras duris gali žiūrėti. Diplomatų 
kambaryje, kur karalius priimdavo kitų valstybių pa
siuntinius kabo Pedro I ir Pedro II didžiuliai portre
tai. Baldai, kėdės ir stalai iš Brazilijos medžio sąra 
canda, kuris laikomas labai brangus. 

Kiekvienas kambarys kuo nors ypatingas, pvz. kris-
talo kambarys turi kolekciją kristalinių indų. valgoma
sis su sidabro indais ir didžiuliu žirandeliu ant stalo. 
Pianino kambarys su dideliu ilgu senovišku pianinu, 
muzikos kambaryje visa kolekcija to laiko instrumentų 
arfa. rojalis, gitaros, smuikai. Spintose sukrauta 
vėduoklės, statulėlės. Po stiklu padėta auksinė karūna 
su brangakmeniais naudota Pedro II ir taipgi du 
oficialūs karūnacijos rūbai. Antram aukšte miegamieji 
karaliaus, vaikų, Pedro II kabinetas su telefonu ir tele
skopu Tebestovi t a s pats rašomas stalas prie kurio 
karalius dirbo. Du kambariai po stiklu skirti karūnos 
brangenybėms, tai naudoti papuošalai, auskarai, 
žiedai, apyrankės retežiai ant kaklo visi auksiniai 
Taipgi auksinis rožančius, kišeniniai laikrodžiai. 
Valgomasis kambarys su stalu ir 14 kėdžių. Porcelano 
rinkinys kitam kambaryje. O ant sienų vis paveikslai, 
diplomai. įvairūs to laiko dokumentai lotynų ar 
portugalų kalba. Visgi nemažai turto, baldų išsaugota 
iš to laikotarpio ir labai įdomu tą viską pamatyti. 

Apžiūrėję muziejų ir dar perėję per parko gėlynus 
pasijutom jau išalkę ir turėjom pietus vienam resto
rane Grįžom atgal i Rio tuo pačiu keliu jau saulei esant 
arti laidos. 

(Bus daugiau 
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VOKIŠKA SPAUDA 
KAZYS BARONAS 

Mūsų koresponden tas Europoje 

Keletą mėnesių po Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
vokiškai kalbančiuose kraš
tuose didžioji spauda mūsų tėvy
nės įvykius spausdindavo pir
moje vietoje ir tai didžiausiom 
raidėm, radijo ir televizijos 
žiniose skambėjo „Litauen" var
das. 

Ilgesnį laiką savo praneši
muose neminėjau vokiškos 
spau los, neatsiusdamas skaity
tojams joje rastų Lietuvos žinių. 
Tiesa, dabar į pirmą vietą 
išplaukė sujungtoji Vokietija 
bei Irako klausimas. Tačiau 
nepamiršti ir mūsų tėvų krašto 
reikalai, dedant juos ne pirma
me, bet daugiausia užsienio ži
nioms skirtame psl. Beveik 
kiekvieną dieną Miuncheno 
, ,Sueddeutsche Ze i tung" , 
,,Frankfurter Allgemeine Zei
t u n g " , „Frankfurter Rund
schau", „Die Welt" ir kt. įtakin-
gesniuose dienraščiuose būdavo 
trumpesnės ar ilgesnės žinios, 
su jung ian t jas k a r t a i s su 
Latvijos ir Estijos įvykiais ar 
Rusijos ir Ukrainos. 

Visuomet mielai ska i tau 
Miuncheno dienraščio Maskvos 
korespondento, Lietuvai palan
kaus, Bernardo Kueppers pra
n e š i m u s ir komenta rus , 
neaplenkdamas taip pat plačių 
rašinių (greičiausiai lietuvių 
kilmės) to paties dienraščio 

; J>endradarbės Kotrinos Kahl-
weit, labai gerai susipažinusios 
su mūsų tautos istorija ir vals
tybės įvykiais. 

Miuncheno „Sueddeutsche 
Zeitung" ketvirtame psl. turi 
nuolatinį „Im Profil'' (atvaizdas 
iš šono, skersinis pjūvis) skyrių, 
kuriame aprašomi svarbiųjų 
įvykių laikotarpyje įtakingi ir 
populiarūs asmenys iš politinio, 
kultūrinio, tikybinio ir eko
nominio gyvenimo. 

Spalio mėn. 8 d. ši garbė teko 
rr.in. pirm. Kazimierai Tar
vydienei . Įdėta jos nuo
trauka bei platus aprašymas, 
k u r i o autorė yra Kot r ina 
Kahlweit. Laikraščio bendra
darbė jau pirmuose sakiniuose 
rašo. kad ši energinga, iškal
binga ir savo tikslo siekianti 
moteris, anksčiau pažįstama 
Kazimieros Prunskienės pavar
de, ištekėjusi už antro vyro 
vieno eksporto įmonės Vilniuje 
direktoriaus, laisvės kovą pra
dėjo kartu su savo tautiečiais. 
Trijų suaugusių vaikų motina 
atsistojo pirmose eilėse laisvės 
sąjūdyje. 

Kova nykštuko Lietuvos su 
milžinu Sov. Sąjunga tapo nor
maliu įvykiu, pasitarimuose 
visuomet dalyvaujant K. Tarvy
dienei. 

Moterų dalyvavimas Sov. 
Sąjungos politiniame gyvenime 

yra gan didelė retenybė. Tačiau 
K. Tarvydienei pavyko įsibrauti 
į šią vyrų viešpatystę ir tai t ik 
dėka pasikeitimų jos tėvynėje 
bei „Sąjūdžio", įvedusio naujas 
struktūras. 

„Geležinė Lietuvos lady" yra 
politinis „Naturtalent", gamtos 
apdovanotas talentas — sako K. 
Kahlweit. Paėmusi 1990 na. 
kovo mėn. į savo rankas vyriau
sybės vairą, ji keliaudavo tarp 
Vilniaus ir Maskvos, norėdama 
nepriklausomybės pasitarimus 
įjungti į greitą bėgį. Neužmirš
t a s buvo vakarų pasaulis , 
ieškant ir ten paramos blokados 
metu. 

Siekiant K. Tarvydienei grei
tos nepriklausomybės, Vytautas 
Landsbergis nenorėjo K. Tarvy
dienės į traukti į pasitarimų 
dalyvių sąstatą. Tuomet min. 
pirm. surado sau tribūną kitur, 
duodama pasikalbėjimus spau
dai ir tuo pačiu įrodydama savo 
teisingą pažiūrą. Ir šiuo metu 
gyventojų tarpe K. Tarvydienė 
yra populiaresnė už patį V. 
Landsbergį. 

Toliau K. Kahlvveit nurodo jos 
mokslą, profesūrą. J i priklausė 
Lietuvos komunistų partijai, 
kadangi tai buvo vienintelė 
galimybė įsijungti į politinį 
gyvenimą, politinį darbą. 

Dar kartą pakeitus nepriklau
somybės klausimą, K. Tarvy
dienė spaudos bendradarbei pa
sakė: „mes nenorime atgal su
grįžti, o t ik eiti pirmyn". 

Rytprūsių vokiečiai leidžia sa
vaitraštį „Das Ostpreussen-
blatt". J a m e taip pat daug ra
šoma apie Lietuvą, ypač nei
giamai nušviečiant Klaipėdos 
krašto atvadavimą, kadangi 
laikraščio nuomone ši žemė vi
suomet buvo vokiška. Tačiau 
pasitaiko ir teigiamų atsi
liepimų, ypač palietus Sov. 
Sąjungos gyvenimą. Ir taip, š.m. 
rugsėjo mėn. 1 d. laidoje 
Joachim Goerlich rašo, kad 
daug rusų bėga (fliehen) į Lietu
vą, kadangi vis sunkiau gauti 
vizą į Suomiją (leidžiamos tik 
grupinės kelionės) ar keletui 
valandų patekti Rumunijon. 
Tuo tarpu Lietuva yra šuolis į 
v a k a r u s , nes k r a š t a s yra 
civilizuotas, nesuterštas pramo
nės. 

Emigrantai yra vyresnės kar
tos atstovai, negalėdami sulauk
ti Rusijoje „geresnių laikų". 
Nemoka jie lietuvių kalbos ir 
nežino, kad Lietuvoje yra labai 
stiprus priešrusiškas nusista
tymas. Vokietis remiasi ,.Kom-
somolskaja Pravda", kurioje 
buvo rašoma, kad jie emigruoja 
į kraštą, kuriame tauta yra tvir
tai nusistačiusi nutraukti visus 
ryšius su praeitim bei totali
tarizmu. 
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Lietuvos atstovybės Maskvoje 
viršininkė Birutė Nenartavičiū
tė pareiškė, kad jos vyriausybė 
parūpins emigrantams darbus 
ir butus, įsteigs lietuvių kalbos 
kursus tikėdama, kad emigran
tai taps lojaliais Lietuvos 
piliečiais ir jie įsijungs į krašto 
gyvenimą. Keisčiausia, kad tie 
emigrantai į Lietuvą vyko dar 
blokados metu. 

Kultūrinėje dalyje plačiai 
nagrinėjamas rašytojas Johan-
nes Bobrowski, jo parašyti 
veikalai, suminint taip pat 
„Litauische Claviere". Ne
pamiršti asimiliavę tarp lie
tuvių, latvių ir vokiečių kur
šiai. Dar 18 š. šiaurinėje Rytprū
sių dalyje vokiečiai sudarė t ik 
penktadalį visų gyventojų, tuo 
tarpu 4/5 buvo lietuviai ir kur
šiai. Bet 1871 m. kuršių liko tik 
1926, o 1945 m. gyveno 224 
kuršių šeimos. 

Iš Karaliaučiaus savo įspū
džius aprašo buv. jo gyventojas 
Horst Zander. Pasirodo, kad tai 
buvo vienos dienos kelionė 
latvišku autobusu per Tauragę 
ir Tilžę. Atrodo, kad ilgesniam 
apsistojimui (savaitei, dviem 
savaitėm) gerų sąlygų nėra, ka
dangi Karaliaučiuje t rūksta 
viešbučių, paprasčiausių sani
tarinių priemonių. Vokiečiai 
(nuotraukoje suskaičiau jų 24) 
norėjo pamatyti savo gyventus 
namus, tačiau jų nerado. Mies
t a s karo metu buvo visiškai 
s u n a i k i n t a s . Įdėtos kel ios 
Karaliaučiaus nuotraukos bei 
prie Skaisgirių pastatytas pa
minklas žuvusiems raudonar
miečiams. 

Įdėta ta ip p a t Š i lu tės 
(vok. Heydekrugi Stoties g-vėje 
(Bahnhofstrassei seno namo 
nuotrauka norint įrodyti to 
miesto vokiškumą. kadangi ant 
namo sienų didelėm ir nubluku
siom raidėm yra matomas neiš
skaitomas vokiškas užrašas. 
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'~~ Parduodam* greičiau 
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Vėsus ir lietingas spalio 10 
dienos rytas Chicagoje. Prie 
Jaunimo centro ant didelių ratų 
dunkso raudonas konteineris. 
Tarp jo ir centro vestibiulio, lyg 
užgau tam skruzdėlyne, su 
dėžėmis apkrautais ratukais, 
skuba koks tuzinas vyrų. 
Dėžėse supakuotos sunkios kny
gos ilgai kelione: į Lietuvą. 

— Na ir pasirinkot šlapią 
dieną knygų iškeliavimui. 

— Knygos nesušlaps. Gerai 
supakuotos. Tegu pripranta prie 
v a n d e n s . Turės ir platųjį 
Atlantą perplaukti, — nuo liet
palčio purto lašus Chicagos 
knygų į Lietuvą siuntos or
gan i za to r iu s , Li tuanis t ikos 
t y r i m ų ir studijų cent ro 
va ldybos pirm d r . J o n a s 
Račkauskas. 

Knygų į konteinerį pakrovimo 
talka labai įvairi. M. Morkūnas 
su savo padėjėju K. Dėdela, A. 
Vaitkevičius. J. Paronis, solis
t as iš Kauno E. Mažintas ir dar 
ke l i , kurių n e p a ž į s t u . 
Atbildėjome čia ir mudu su J . 
DamuŠiene. kaip transporto 
finansuotojų Lietuvių Katalikų 
šalpos ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės centro valdybos 
atstovai. 

— Greit pripildysime ir antrą 
konteinerį, kai atvesime iš 
aukotojų ištisas bibliotekas ir 
Valdo Adamkaus sur inktas 
mokslines knygas anglų kalba 
Lietuvos studentijai. 

— Ir aš iš savo mokyklos 
atvežiau per 500 anglų kalbos 
vadovėlių, pratimų Vilniaus Pe
dagogin iam I n s t i t u t u i , — 
neiškenčiau nepasigyręs. 

— Konteineryje visko yra. 
Lietuviškos ir angliškos enciklo
pedijos, įvairios knygos ir 
žurnalai, literatūros ir meno lei

diniai. Martyno Mažvydo biblio
tekai Vilniuje reikės naujų 
lentynų. 

— O kada žadate pakuoti 
antrąjį konteinerį? 

— Dar šį rudenį. Lapkričio 
pradžioje. Jame tilps ir daugiau 
knygų, kurias vis dar atveža, ar 
paštu atsiunčia tautiečiai. 

— A n t r a m e konte ineryje 
plauks ir Domšaičio paveikslai. 
Bus ir kitų įdomių eksponatų ne 
vien bibliotekoms, bet ir muzie
jams, — aiškina dr. J. Račkaus
kas, t e m p d a m a s dėžes ir 
nurodydamas kaip jas sukrauti. 

Lapkritis jau čia pat. Kol kon
teineriai pasieks Lietuvą, bus 
jau ir gruodis. Ledai galbūt 
sukaustys Klaipėdos uostą. Gal 
Maskvos ledai šaldys ir visą 
Lietuvą ir iš vakarų atkeliavę 
knygos dvasią pakels aukščiau 
sušalusios žemės. 

— O kada. Jonai, siųsi trečią 
konteinerį su bulvių maišais ir 
benzino statinėmis į naują 
blokadą patekusiai Lietuvai? 

— Centre šių gėrybių netu
rime. Tikėkimės, kad tuo pasi
rūpins mūsų biznieriai. Manau, 
kad blokados nebus. 

Lietus silpnėja ir Chicagos 
padangės debesys sklaidosi. O 
kada išsisklaidys sunkūs de
besys Lietuvos padangėje? 
Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centras dirbo ir dirbs, kol Lietu
vos padangę nušvies laisvės 
saulė. 

Br. Juode l i s 

Hoin* for Sala In Lamom 
Unaurpaaaad šaltina 

Gorgeous ground & pretty home on 2'/2 
aeres; wali-to~wali carpetmg & decorating 
touches will sūrely please you; large kit-
chen. gractous dining area: 4 large bdrms 

For more mto please call 
Mary Jo Povallsh and 

Hontg Reatty Inc. 
708-460-7060 o f l c 
706-301-0001 Home 

f^įfjį. m , KMIEC1K KEALTORS 
\>JaWJXKryt 7922 S. PuUski Rd. 

4LA 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
profesional iai , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

(jgrkSįįj* OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemom. Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

(708) 257-7100 IRENA STANIULIS (708) 257-5446 

WWow Springs, IL 
3 bdrm Driek ranch on a 100 x 140 Ft. 
lot on top oLa bill. First B. laundry. 

CotmtrysM* 
2 story 9 rms. 4 bdrms; first fl. fam. rm 
slid./drs. to patio: fin. rec. rm. 

P.E7MAX PROPERTIES, MARY DALY 
706-462-3700 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mieg. 
butas Marųuette Parko apyl. arti 
72 St. ir Calrfomia Ave. Galima tuoj 
pat užimti. ,,Security deposit". 

Tai. 312-737-2030 

ISremontuotas 3 mlag. namas 
Lamom*. Vieno akro sklypas; dalinis 
rūsys, didelis kiemas su medžiais, 2 
auto garažas; baseinas su . deck" 
daug vietos daržui. $115,000 

Mūrinis „Randi" namas, 1 akro 
sklypas; ištisas rūsys, židinys salone; 
2 auto garažas, daug pušų sklype; 
didelis privatumas ir ramybe. Tik 
$139,900 

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

MISCELLANEOUS 

Marquatta Parka išnuomo
jamas S kambarių butas. Saulė
tas, šviesus, švarus, du miegamie
ji. Reikalui esant ir garažas. 

Tai. 312-4342655 

Žmonės dėl religijos grumsis. 
apie ją rašys, dėl jos kovos ir net 
mirs; viską darys, — tik nesiryš 
pagal ją gyventi. 

Ch. Koltin 

Išnuomojamas apšildomas bu
tas porai arba 1 asmeniui. 

Tai. 312-925-9571 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

th« best way to save regularly! 
& * > 

see us for 
financing. 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco, CA 94121 

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

Išnuomojamas puikiausias 4V» 
kamb. 2 mlag. butas Marquette 
Parko apyl. Tik suaugusiems. Oro 
vėsinimas, pilnai įrengta virykla ir 
skalbykla 1-708-361-5594 

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

Tęl. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208Vs Wast 95th Street 

Tai . - GA 4-5554 
įs i 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicngos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS _ « J 

AT OUR L0W RATES 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VISIEMS AMERIKOS UETUV1AMSI 
Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta ma sto. PnpUdykit jų tu«us Mdviuvus dabar- Nėra 
mSo! PreSs pristatomos į namus veltu.! Pr,star,-nas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSB respublikose: 

Mmcer--"*" O-75 •* 

Mutual Federal 
Saving s and loan 

2212 VVEST CERMAK ROAO CHICAGO. ILL 50608 
Pster Kazanauskas, Prs. Tai.: 847-7747 

Hours: Mon Tu* Fri. 9-4 Thur 9-8 Sat. 9 1 
SERVING CHICAGOLANO SINCE 1905 

4' 

*4 
f* *4 

aJrtayJAV 

MAISTO SIUNTINYS »1 
(Importuoti produktai) 
$152 su pnstatymu 

Importuotas kumpis 
Importuota dešra 

kmktmJAV 
trM 

1 sv. 
2.2 sv 

•-eat*' 
DeireKs- .Frankturters") 1 sv 
Daniškas sūns 0.88 sv 
Troskir'a autiena 1.1 sv 
Mėsa sa-ame padaže 1.1 sv 
Malta : ,oelių kava 
Tirpsta"! navs 
Kondensuotas p*"** 
Importuota arbata 
Kakava 
Sausi reskoniai 
imponv ;as šokoladas 
Sokoled -tai pyragą**1 

Grik«> ->a spageti 

1 1 sv 
0 * * sv 
0 75 sv 

1.1 sv 
1.1 sv. 

1 box 
1 box 

1.1 sv. 
2 2sv 

TAIP PAT GALIMA SIŲSTI: 

* Prancūziški vaistai 
* Šeimos vaistinėlė (kit) 
* Vaistai vaikams (kit) 
* Maistas vaikams ( kit) 
* Automobiliai (LADA) nuo $5.600 
* šaldytuvai nuo $500 
* Health Spa pasiteiraukite 
* Kondominiumai Pasiteiraukite 
* Indų plovimo masinos nuo $500 
* Skalbimo masinos nuO$550 
* Mini-traktonai nuo $2.000 
* Įvairios prekes Pasiteiraukite 

KOMPIUTERIAI 
Su rusišku raidynu 

išnuomojamas vieno arba 
dvlsjų mlag . kamb. butas 
vyrams. Su šiluma ir namų reikme
nimis (appliances) 

Tai. 312-254*3526 

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

A. Banys 
Tai . 1-70S-447-SSOS 

Valandos: ptna.-traeS. 11-S 

Muaų parduotuve siunčia visokių nisių radijus ir e iek- - - .ua prie
taisus i Sov Sąjungą su apmokėtu arba neapmokėtu - . tu 

11-

11-7 

„ATLAIDAI — Uthuanlan Pilgrlmages" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga. Česlovas Gnncevičius. Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetim
taučiui. Gaunama ..Drauge", kaina su persiuntimu 27dol . 
Illinois gyventojai dar prideda 2 dol. valstijos mokesčio 

Užsakymus siųsti 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
CMcago. IL SOS2S 

• 

http://eiek---.ua


Lietuvia i Floridoje 

D a y t o n a Beach , FL 

G I M T A D I E N I O P R O G A 
S U S I T I N K A S E N I E J I 

D R A U G A I 

Spalio 13 d. kviestieji i r 
nekviestieji sveteliai susibūrė į 
svetingus dr. Vytauto ir Vandos 
Majauskų namus pasveikint i 
se imininkus, mininčius savo 
gimtadienius. Gražus būrys sve
čių — art imieji ir tolimesnieji 
ka imynai , o jų t a r p e maloni 
s ta igmena — naujieji šio te l
kinio gyventojai J a n i n a ir Vy
tautas Grybauskai, t i k pneš ke
letą dienų įsikūrę Por t Orange, 
naujame labai gražiame rajone. 
Taigi švenčiame dvi gražias pro
gas — dr. Vytauto ir dr. Vandos 
Majauskų gimtadienius ir su
t i n k a m e n a u j u o s i u s , l a b a i 
mielus gyventojus — Janiną ir 
Vytautą Grybauskus . Malonūs 
še imininka i visus svet ingai 
sutiko, priėmė, vaišino. 0 pokal
bių gausa liejosi ka ip iš ožio 
rago. Kurgi , juk aplankome ak
tyviuosius visuomenininkus dr . 
Vytautą ir Vandą Majauskus, o 
gi malonu išgirsti žodį i r iš 
naujakurių J . V. Grybauskų. 

Apie Majauskus ir Grybaus
kus ne t enka daug aiškinti . J i e 
plačiajai l ietuvių visuomenei 
gerai pažįstami iš savo šakotos 
v i s u o m e n i n ė s ve ik los , o 
Grybauskas Vytau tas bene b u s 
v i e n a s i š e n e r g i n g i a u s i ų 
Š A L F A S S veikėjų, j u d i n ą s 
lietuviškojo sporto didžiuosius 
v a n d e n i s . J i s o r g a n i z a v o 
didžiąją spor t in inkų išvyką į 
Australijos Lietuvių dienas , o 
ateinančiais metais jis bus vienas 
iš pagrindinių organizator ių 
laisvojo pasaulio sport ininkų iš
vykai į Lietuvoje vykstančią pa
saulio lietuvių sporto šventę . 

Vaišių metu pasve ik iname 
m i e l u s g i m t a d i e n i u s š v e n 
čiančius še imininkus — dr. 
Vytau tą ir dr. Vandą Ma
jauskus . Žodį t a r i a S ie tyno 
choro vardu rašytojas A n d r i u s 
Mironas, choro p i rmin inkas ir 
l inki sveikatos, dėkingai ver
t ina abiejų Majauskų dalyva
vimą chore. 

Vy tau t a s Grybauskas, dėko
damas už šiltą jų priėmimą į šią 
koloniją, papasakojo graž ių , 
įdomių , h u m o r u p e r p i n t ų 
prisiminimų iš jaunystės dienų, 
nes Vytautas sėdėjo gimnazijo
je drauge su Vanda Majaus-
kiene, po to bendras, įdomus 
nuotykių kel ias universi tete , 
studijų laikas, bendra, sena 
pažintis su dr. Vytautu Ma
jausku ir t.t. D a r humoro kalbą 
pasakė J . Janušai t i s , kurioje 
palietė naujakurių ir šeimi
ninko gyvenimo bruožus. 

Dr. Sigutė Ramanauskienė la
bai įdomiai papasakojo savo 
įspūdžius iš politinio suvažia
vimo „Darbas Lie tuvai" , Wa-
shingtone ir politinės akcijos 
s ą s k r y d ž i o P h i l a d e l p h i j o j e . 
P r a n e š i m a s į d o m u s , l i e t ė 
išeivijos lietuvių polit ines pro
blemas ir tai j a u būtų a t sk i ra 
tema. 

Po kalbų, linkėjimų šeimi
n inkams ir naujiesiems gyven
tojams buvo sugiedota Valio, 
Valio, Ilgiausių metų linkėjimai 
ir pakel tas šampano tos t a s už 
malonų šios kolonijos gyvenimą. 
Dr. V y t a u t a s M a j a u s k a s 
padėkojo visiems už s ta igmeną 
— ats i lankymą į jų namus , 
sveikino senuosius d r a u g u s 
Grybauskus, prisiminė visą eilę 
savo artimųjų, su kur ia is jam ir 
žmonai buvo ir yra malonu dirb
ti naudingus darbus Lietuvai . 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

P a l a i m i n t i , kur ie ve rk ia . 
Kryžiuje glūdi kraujo kr ikš tas 
ir tobulos meilės a k t a s , ir tai 
gal i m u s tuo jau p a d a r y t i 
Dangaus vertais , jeigu ta i bus 
laisva valia kilniai pr i s i imta . 

P Claussette 

P A D Ė K A 
A.tA. 

PETRAS G. JURKŠTAS 
Mirė 1990 m. rugsėjo 21d. Buvo palaidotas Šv. Kazimiero 

lietuvių kapinėse, Čikagoje. 
Dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, ui 

gedulo mišias ir palydėjimą j kapines. 
Ačiū sol. Stankaitytei už giedojimą bažnyčioje. 
Nuoširdžiai dėkojame p. Daliai Sruogaitei atsisveikinusiai 

šviesiečią, „Pelkių Žiburėlio" ir Jūrų Skautuos vardu; p. 
Naručiui — Politinių Kalinių sąjungos vardu; p. Valiukėnui 
— Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos vardu. 

Ačiū p. Petručiui už jautrius žodžius ir mirties pranešimus 
Margučio radijo bangomis. 

Nuoširdi padėka visiems, atsilankiusiems koplyčioje, at
sisveikinime, pamaldose bažnyčioje ir palydėjusiems j 
kapines. 

Gili padėka visiems, pareiškusiems mums užuojautą 
žodžiu, raštu, gėlėmis ir aukomis. 

Mūsų ypatinga padėka karsto nešėjams: p. Brusokui, p. 
Jurkūnui, p . Linartui, p . Narbučiui, p. Ošlapui ir p. Pavilčiui. 

Dėkojame p. Petkui už rūpestingą patarnavimą. 
Visiems nuoširdus ačiū. 

Nuliūdę: duktė L a u r a ir brolis Vy tau tas Lietuvoje. 

P A DĖ K A 
A.tA. 

Kun. dr. KAZIMIERAS RUIBYS 
Po trumpos ir sunkios ligos mūsų mylimas Brolis, Svai

nis ir Dėde mirė spalio 2 d. ir buvo palaidotas Dangaus 
Vartų kapinėse, Putnam, Connecticut. 

Dėkojame ^.ekalto Prasidėjimo Seselėms už rūpestingą ir 
nuoširdų slaugymą ir maldas, už rožinį bažnyčioje ir 
vienuolyno koplyčioje bei laidotuvių namuose. 

Dėkojame kunigams: Voldemarui Cukurui, prel. Vyt. 
Balčiūnui, kun. Anuprui Krasauskui ir, iš toliau specialiai 
atvykusiam, kun. Zenonui Smilgai už šv. Mišias laidotuvių 
dieną. 

Dėkojame visiems gausiai aukojusiems šv. Mišioms bei 
pareiškusiems užuojautą. 

Esame dėkingi Daytona Beach lietuviams gausiai 
dalyvavusiems šv. Mišiose už savo buvusio kapeliono sielą. 

Dėkingi „Sie tyno" ansambliui, kuriuo a.a kun. 
Kazimieras visada gėrėjosi. 

Parapijose, k u r a.a. kun. Kazimieras klebonavo ar 
kapelionavo. taip pa t atlaikytos šv. Mišios už jo sielą. 

Visiems nuoširdus ačiū. 
Nuliūdę: S tasys D a m n s k i s ir šeima, seserys Lietuvo

je : Bronė Smilgevičienė ir šeima. a-a. Marijos Jokš ienės 
šeima. 

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

sišku ekonominiu bendradarbiavimu su LIETUVA. 
VAISTAI. Galime pasiųsti visus moderniškiausius vais

tus, gaminamus VAKARŲ EUROPOJE. 
Medžiagos. Siunčiame angliškas ir kitokias medžiagas, 

gatavus rūbus, sportinius kostiumus, sportinius batus, etc. 
elektronines prekes. 

Siunčiame iš Anglijos arba nuperkame Sovietų Sąjungos 
ir kitų kraštų gamybos automobilius: Lada nuo $7200, Sa
mara nuo $9000. 

PALIKIMAI pervedami į Lietuvą arba kitus kraštus kli-
jento pageidaujama valiuta. 

Visos finansinės ir banko operacijos atliekamos aukš
čiausiu kursu. Specialus rublio kursas. 

Priimamos įvairių terminų investacijos. 

BALTIC STORES & CO., (Z. Juras) 
11 London Lane, Bromley, 
Kent, BR1 4HB, Engiami. 

Tai. 081 460 2592. 

FILATELISTŲ DRAUGIJA „LIETUVA" 
1990 m. spalio 26-27-28 d. 

Rengia eksponatais turtingą ir įvairią pašto 
ženklų ir numizmatikos parodą. Bus nemažai 
naujų, vertingų eksponatų iš Lietuvos. 

Jaunimo Cantro apatinėj* salėja 
5620 S. Claramont Ava. 
Chlcago, Illinois 60636 

Didžiausią parodos dalį užima Lietuvos fila
telija ir numizmatika. Bus keli prekybos stalai. 

Parodoje veiks JAV pašto stotis. Bus galima 
įsigyti ir iš parodos išsiųsti specialius, Draugijos 
suprojektuotus, vokus su antspaudais KOVO 11 
DIENAI atžymėti. Galėsime pamatyti ir įsigyti naujai 
išleistus Lietuvos pašto ženklus. 

Lankymo valandos: 
Ponfcfdlont 1 0 - l ; iottodUnĮ 10-4; 8ofcm>dkwĮ 10-4. 
Parodos atidarymas: sastadlont, spalio 27 d. 10 vai. 

Lietuviškoji visuomene kviečiama parodą aplankyti. 
Įėjimas: veltui. 

A.tA. 
ONA NIAURA 

S E J O N A I T Ė 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1990 m. spalio 25 d., 12 vai. naktį, sulaukusi 84 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus: Vytas, marti Viktori 

j a ir Alfonsas: dukros: Apolonija Slapšienė ir Alfa Tutliene; 
aštuoni anūkai ir t rys proanūkai 

Kūnas pašarvotas penktadieni, spalio 26 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuves įvyks šeštadienį, spalio 27 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę s ū n ū s , d u k t e r y s , a n ū k a i , p r o a n ū k a i i r kiti 
giminės. 

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

„Tu man buvai, kaip sparnas paukščiui. 
Kaip žiedui vėjas ir daina..." 

(B. Brazdžionis) 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Dr. JONAS BAKŠYS 
Mūsų mylims Vyras, Tėvas, Uošvis ir Senelis dr. Jonas 

Bakšys mirė Floridoje šių metų rugsėjo mėnesio 14 d Jo pa 
vargusi širdis sustojo, gydanti r a n k a nusviro, siela nuskrido 
Amžinybėn... 

Velionis buvo pašarvotas Čikagoje D. Petkaus laidotuvių 
koplyčioje. Už jc sielą gedulingos šv. Mišios atnašautos rugsėjo 
19 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Jo žemiški 
kūno palaikai priglausti Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Mes, liūdesy likę jo artimieji, reiškiame jums. draugai ir 
prieteliai, mūsų nuoširdžiausią padėka, kad guodėte. rami
note ir užjautete, kai mus palietė skaudi Viešpaties ranka. 

Dėkojame kun. Vaclovui Zakarauskui už maldas 
koplyčioje, ui a tnašautas šv. Mišias bažnyčioje, už jautrų 
pamokslą ir už palydėjimą į kapines. 

Dėkojame solistui Jonui Vazneliui už įspūdinga giedojimą. 
Dėkojame karsto nešėjams, visiems šermenų ir laidotuvių 

dalyviams, visiems aukojusiems gėles ir šv. Mišių aukas. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui už tvarkingą 

profesinį patarnavimą. 
Teatlygina jums Dievas ir tesuteikia mirusiam amžiną 

ramybe! 

Nuliūdę: žmona , duk tė , s ū n u s , mar t i , a n ū k a s ir 
anūkės . 

Myl ima i 

A.tA. 
LAIMAI ŽEMAITIENEI 

m i r u s , g i l i ą u ž u o j a u t ą r e i š k i a m e jos v y r u i d r . 
P E T R U , d u k r o m s V I L I J A I , R A S A I , R Ū T A I i r 
DAINAI b e i j ų š e i m o m s i r k a r t u l i ū d i m e . 

JAV LB Detroito apylinkės valdyba 

DRAUGAS, penk tad i en i s , 1990 m. spalio mėn. 26 d. 

Mielai Bič iu le i 

A.tA. 
LAIMAI ŽEMAITIENEI 

m i r u s , b r a n g i o s g y v e n i m o d r a u g ė s n e t e k u s i a m 
P E T R U I i r l iūd inč ioms d u k r o m s : VILIJAI , R A S A I , 
R Ū T A I i r D A I N A I bei jų š e i m o m s n u o š i r d ž i ą 
užuo jau tą r e i š k i a ir k a r t u l iūdi 

Detroito ir Windsoro Lietuvių 
Fronto Bičiuliai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fo rn ia Avenue 
Telefona i - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

4605-07 Sou th H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal i forn ia Avenue 
Telefonas - (1-312> 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

k a d a t i d a r o n a u j u s l a i d o t u v i ų n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e P a r k e 

K i t i S . C . L a c k l a i d o t u v i ų n a m a i : 
11028 S o u t h v v e s t H w y . * P a l o s H i l l s 
9236 S . R o b e r t s R d . * H i c k o r y H i l l s 

2424 VV. 6 9 St . * C h i c a g o 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Hemember... 

Rock Ages W 4 

* Visos kapinės visos religiĮO? 
* Vienintelė Rock of Ages ' paminklų 
prekyba SK>|e apylinkėje Am?ina garantip 

ONE 
r 

ROCK o 
„Rock i ' 
geriausi 
granitas • 
bas, am." 
pamatv-

Antkap'? 
liejai ' 
minklai 
kapinės-

R O C K O F AGES 
SALERSHAVE 
AGES MEMORIALS. 

\ges" paminklai yra 
varčiausi. Kiečiausias 
riausiai atliktas dar-
garantiįa. Atvykite ir 

Laikini antkapia> 
Antkapiai 
Antnapių |rasa> 
Mauzolieiai 
Dvigubi paminklai 
Pagal užsakymą 
Paminklai/antkapiai 
Paminklų valymas 
Bronzinės atminimo 'entos 

Paminklai * Mauzo-
minklų Įrašai * Pa 
statomi bet kuriose 

APTARNAUJAME VISŲ 
RELIGIJŲ KAPINES 

Ptrmad.-PMiktd. »:30-4:30 
ft«*td. 10:00-4:00 
Sekino 11:30-3:30 

ST. MARY & EVERGREE* 
MOMJMEVT CO. 

9 1 0 0 S. K E D Z I E A V E . . E V E R G R E F A P V R K . I L . 

P 1 2 ) 2 3 3 - 3 0 1 5 o r (708) 4 2 2 - 7 1 4 6 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Homo 
2533 \Wst 7Kt Stred 
( hkago. nknois w*2^ 

I-4312M7VZ3C 

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

708-430- 4455 

Petkus (uneral Home 
1410 South 50lti Aveniu.' 

( .uero, Illinois M ^ O 
708-863-210S 

Petkus Butkus Funeral Home 
I44h South Mitri Aveniu' 

(. u ero, Illinois 6tV>50 
708-652-1003 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s ga l i t e p a s i e k t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-47f>-2345 

ANTHONV B. PETKUS 
P O N A I I) A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
I AVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A ve.. Cicero. Illinois 

PATARNAUJA CHKAOO.TE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. (7081 652-5245 

file:///1arquette


Delrn. N.J. 
dak to r ius . 
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x Papi ldomai p r a n e š a m a , 
kad sol. D a n a S tanka i ty tė yra 
pakviesta dainuoti Lietuvos 
operos 70-mečiui paminėt i 
iškilmingame koncerte, kuris 
įvyks Vilniuje gruodžio 29 d., o 
ne Vilniaus teatro ir baleto 
minėjime. 

x Pa t iks l in imas . „Draugo" 
spalio 24 d. laidoje buvo klai
dingai parašyta, kad Eichstaet-
to minėjime kupletus parašė 
Danutė Bindokiene, iš tikrųjų 
parašė D a n u t ė T o l i u š y t ė 
Bendikienė . 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 20 dol. auka: dr. R. 
Sidrys, Streator, 111., Vilius 
Trumpjonas, Oak Lawn, 111., V. 
Račiūnas, Rūta Daukus, Juozas 
Briedis, Chicago, 111., A. Reške 
vičius, Omaha, Nebraska, W. 
Simonaitis, Oak Lawn, 111., 
John Shatas, VVaterbury, Conn. 
Visiems tariame nuoširdų ačiū. 

x Atsiuntė p o 20 dol. ir 
grąžino laimėjimų šakneles: 
prof. dr. J. Stukas, VVatchung, 
N.J., Ron Dičius, Chicago, 111., 
P. Mikalauskas, Omaha, Neb
raska, V. Andriulionis, Rodney. 
Kanada , P. J aku tav ič ius , 
Vald'Or, Qc, Kanada, Feliksas 
Putnus, Palos Hts., 111., P. Kaz 
lauskas, Lemont, 111., S. Kirši
nąs, Toronto, Kanada. Labai 
ačiū už aukas. 

x Bronė Rus te ik ienė , Chi
cago, 111., Janina Žygas, Cicero, 
111., Jonas Valys, Woodstock, 
Conn., Henry Česnauskas, Ale-
xandria, Va., Levutė Krisčiu-
kaitienė, West Hartford, Conn . 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
pridėjo po 25 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Noriu p i rkt i O. Algminie-
nės „Raudonasis Amaras", St. 
Raštikio atsiminimus (I dali). 
Cicėno „Vilnius tarp audrų". 
Vijeikio „Lietuva, mano Tėvu 
žeme" (I laidos). A. J . Šarka, 
2138 R i d g e w o o d , Omaha, 
NE. Tel . (402) 399-8212. 

(sk) 

x P o t r iumfal iškų koncer
tų Bostone, menininkai iš Lie
tuvos — A. Budrys ir D. Sadaus
kas — atliks koncertą ir spek
taklį „Tautos atgimimas" Jau
nimo centre sekmadienį, lap
kr ič io 4 d. 3 v. p .p . Bilietai 
P a t r i a pa rduotuvė je . 

(sk) 

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

(sk) 

x A t e i n a n t į sekmadienį , 
spalio 28 d., laikrodžiai turės 
būt i pasukt i viena valanda 
a t g a l . Ger iaus ia i laikrodį 
pasukt i šeštadienio vakare, nes 
sekmadieni pamaldos bažny
čiose, eismas ir parduotuvių 
a t idarymas bus pagal naują 
laiką — viena valanda vėliau. 

x Sese l e kazimierietė Liu
cija Kimut is , 94 metų amžiaus, 
mirė spalio 25 d. St. Joseph na
muose, Holland, Pa. Buvo kilusi 
iš Šv. Kazimiero parapijos 
t 'hiiadelphia. Pa. Ilgus metus 
mokytojavo vyresnėse klasėse ir 
aukštesnioje mokykloje. Šeš
tadienį bus parvežta į Chicagą. 
Lankymas Seselių namuose ir 
Mišios bus pirmadienį, laido
j a m a antradienį. Plačiau bus 
mir t ies pranešimu skyriuje. 

x Rašy t . Stasys Dalius, Ha-
mi l 'on , Ont., Kanada, pratęsė 
prenui.v?ratą, pridėjo 70 dol. 
dienraščio paramai, 10 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių, 
t a proga grąžino laimėjimų 
šakneles su 10 dol. auka. Rašyt. 
D a l i ų skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už mielas 
a u k a s labai dėkojame. Kaip 
žinome Lietuvių knygos klubas 
1989 m. yra išleidęs Daliaus 
k e l i o n i ų knygą ..Svečiose 
šalyse" ir kurią galima užsi 
sakyt i „Drauge". 

x P ro f . P r a n a s Z u n d e , 
Chamblee, Ga., Balys Raugas, 

žurnalo „Kario" re-
Edvardas Lapas, 

Melrose Park. III., Peter Šukys, 
St. Catherines. Kanada, A. Nu-
t a u t a s , Chicago. 111., Eugenia 
Budelskis, Schiller Park, 111. 
grąžino laimėjimų šakneles su 
20 dol. auka. Labai dėkojame. 

x Kaukių popietę šeimoms 
rengia Lemonto Montessori „Ži
burėl is" ir Chicagos „Vaikų 
nameliai". Kviečiame tėvelius 
su savo jaunimu atvykti į Liet. 
Pasaul io centro sporto salę 
sekmadien). spalio 28 d. nuo 2-6 
v. p.p. Vaikams — žaidimai, 
šokiai, baidyklių pilis, kaukių 
paradas, skanūs užkandžiai. Tė
veliams — atgaiva. Pelnas ski
r iamas Montessori mokyklėlių 
išlaikymui. Informacijai skam
binkite: Gailei 708-839-2747 ar
b a R a m u n e i 708-301-5180. 

(sk) 

SĖKMINGAS ALTOS 
SUVAŽIAVIMAS 

x Lietuvių Opera maloniai 
primena, kad jau laikas grąžinti 
laimėjimo bilietų šakneles, ku 
r ie dar negrąžino, nes tų bilie 
tų t raukimas bus Operos ba
l iaus metu lapkričio 3 d. Jau
n i m o centre. Grąžinusiems 
Operos valdyba nuoširdžiai 
dėkoja. Taip pat kviečia daly
vaut i Operos baliuje Vietas dar 
gal ima užsisakyti pas valdybos 
sekretorę Reginą Smolinskie-
n ę šiuo telefonu: 582-1771. 
Baliaus menine programą atliks 
Operos choras, diriguojamas 
A l v y d o Vasaičio ir solistai 
A u d r o n ė G a i ž i ū n i e n ė ir 
J u l i u s Savr imas . Akompa 
nuoja Manigirdas Motekaitis. 
Visas pelnas skiriamas „Lie 
tuv ių" 4 veiksmų operos spėk 
t a l ių išlaidoms sumažinti. 

(sk» 

x D Ė V Ė T I DRABUŽIAI, 
b a t a i , mais tas w kt daiktai; 
VAISTAI - receptinai. nere 
ceptinai Kiekiai ner ibojami. 
M U I T O NĖRA! Iš kitų miestų 
savo daiktas siųskite mums paš
t u arba UPS Aukštos kokybės 
rūkytos ir.esos gaminiai AU
TOMOBILIUS parduodame pi
giai . TRANSPAK, 2638 W. 69 
St . , Chicago, IL 60629. tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x „ŽAIBAS 
to p r o d u k t a i 
jūsų nurodytu 
Lietuvoje 10 
la ikotarpyje . 

' NR. 6 — mai9-
bus pristatyti 

adresu bet kur 
d a r b o dienų 

10 sv. miltų, 10 

Juozo Palio fotografijų parodos vaizdas Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje. 
Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

sv. cukraus. 5 sv ryžių, 5 sv. 
konserv. druska. 4 sv. valg. 
druska. 18 oz. riešutinis svies
tas. 2 dėž. džiovintų slyvų. 2 dėž. 
razinų, 64 oz. aliejus, 1 dėž. jvai 
rių arbatų. 39 oz. pupelių kavos. 
12 oz kakavos. Pilna kaina 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave., Hicko-
ry Hills, IL 60457. Telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

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

(sk) 

DEŠIMTMEČIO PROGA 

Bėga laikas. Atrodo tai buvo 
lyg vakar, na, gal prieš savaitę, 
o jau prabėgo 10 metų. 1980 va
sario mėnesį Irena Kriaučeliū-
nienė sukvietė keletą moterų 
tikslu padėti Jaunimo centrui. 
Ir atėjo kelios, gal ir įdomumo 
dėlei pažiūrėti kas bus toliau. 
Kriaučeliūnienė pakvietė Salo
mėją Endrijonienę tam būreliui 
p i rmin inkaut i . Ir tai buvo 
Jaunimo centro Moterų klubo 
pradžia. Dar po kelių mėnesių 
S. Endrijonienė sudarė savo 

x Dr. Birutė Kasakai t is , 
dipl teisn. Alg. Budreckas, Vin
cas Pavilčius, Julia Šakinskas, 
Eugenijus Likanderis, Vacys 
Scerba, Stella Skins, E. Rada-
vich. visi iš Chicago, 111., „Drau
go" garbės prenumeratoriai, 
nuoš r idūs • rėmėjai, pra tęsė 
p r e n u m e r a t ą viener iems 
metams su visa šimtine. Labai 
dėkojame. 

x Lietuvių Eondui, 5-tam 
milijonui užbaigti vajaus pro
ga aukojo : po $200 Aldona 
Auš iū ra , Vytautas ir Ona 
Baltučiai, Balys ir Genovaitė 
Na rbu ta i , po $100 Pranas 
Janulis , Jonas ir Ina Kasiai, 
P e t r a s Navickas, Mykolas 
Šimavičius, Vacys ir Stasė Ur
bonai. Prašome siųsti aukas ir 
įsigyti bilietus lapkričio 10 d. 
pokyliui LF būstinėje — 3001 
W. 59th St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Už m i r u s i u s L ie tuv ių 
E o n d o narius šv. Mišios bus 
aukojamos spalio 28 d. 10:00 
vai. ryto tėvų jėzuitų koplyčioje. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti 
ir savo maldoje prisiminti gera
darius tautiečius. 

(sk) 

x Grei t pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S t ankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui . Kas nori patvirtinti 
ar pakeisti Aerofloto ar kitų li
nijų skrydžius į Lietuvą, ar gau
ti patarnavimus New Yorko ae
rodromuose, įskaitant bilie
tus į kitus miestus — lėktuvais, 
traukiniais ar autobusais — 
skambinkite į New Yorko ke
lionių agentūra „ V Y T I S " 
718-769-3300. 

usk) 

x Baltijos r e s to rane geras 
l ie tuviškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės jvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r -9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro
bertą Rd.. tel. 708-458-1400. 

(sk) 

valdybą. į kurią įėjo: S. Endri
jonienė pirmininke S. Buro-
kienė — sekretorė, Ai Likande-
rienė — spaudos atstove, M. Ma-
cevičienė — renginių vadovė, O. 
Rušėnienė — iždininkė ir M. 
Saliklienė — vicepirmininkė. 
Tose pareigose ir tebesilaikom. 

Laikui bėgant, būrelis padi
dėjo, dabar yra 25 narės. Per 
tuos 10 metų vienos atėjo, kitos 
pasitraukė, dar kelias ir į kapi
nes palydėjom. Tačiau laikas 
nesustoja ir gyven:mas eina 
savo keliu. Pasivadinusios Jau
nimo centro Moterų klubu, 
nutarė pradėt dirbti Bet nuo ko 
pradėt? Žinoma, labiausiai 
reikalinga finansinė parama, ir 
kilo klausimas, kaip sutelkt lė
šas. Baliai jau atsibodo, antra 
vertus, nebaliavos: juk kiek
vieną šeštadienį koncertų 
Chicagoj irgi pakarka. Nutarta 
pradėti veikti mažesniu mastu. 
Jaunimo centro kavinėj pus 
ryčiai — ar tai blynai, ar kugelis 
ir „pončkos" — keliskart per 
metus — pasirodė gana pelnin
gi. Po kurio laiko įtraukėm į 
savo darbų sąrašą .r vakarones, 
prieš keletą metu pridėiom ir 
Poezijos dienas, ir visur, kur 
reikia greitos talkos ateina Jau
nimo centro Moterų klubas pa
galbon, ruošdama? užkandžius 
ir kavą, talkindamos prie 
maisto išdalinimo, pardavinė-
damos vyną ir bilietus į ren
ginius. 1980 metu rudenį pra
dėjom galvoti, kad gera būtų at
gaivinti krautuvei^, kuri trumpą 
laiką veikė, vadovaujama Vitos 
Polikaitytės. Buvo sutvarkyta 
patalpa, pastatytos lentynos ir 
stalai. Pradžiai daug daiktų par
davimui pristatė Romas Pūkš
tys. Prisidėjo ir Moterų klubo 
narės, vienos paaukodamos (tai 
grynas pelnas), kitos atnešė, 
norėdamos parduoti. Krautuvė
lėj atsirado lino audiniai, me
džio drožiniai, keramika, gin
taras, paveikslai - ir pradėjom 
biznį. Krautuvėlė a t d a r a 
kiekvieną sekmadienį nuo 9 
vai. ryto iki 1 vai p.p. Budima 
krautuvėlėj savanoriškai pasi
rinkus dienas, kaip kuriai pa
togiau. Išvažiuojančios žiemai iš 
Chicagos tą dirbą a t l ieka 
ankstyvą rudenj arba vėlyvą pa
vasarį, o pasilikusioms tenka 
šalti ir snieguoti /.emos sekma
dieniai. Centas prie cento. 
doleris prie doWį0 augo, ir 
galima buvo pracii :i galvoti apie 
Jaunimo centro p įgerinimą ir 
pagražinimą. Per tuos 10 metų 
didžiajai salei nupirkti apvalūs 
stalai, kėdės, vakarienėms trijų 
skirtingų spalvų staltiesės 36 
stalams, indai. a«>čiai, užuolai
dos. 

Mažajai salei kėdės, užuo
laidos. Pertvarkvtas posėdžių 
kambarys . įdedant naują 
kilimą. Sutvark>tos priekinės 
durys, kainavusios per 3,000 
dol.. įsigytas video aparatas, 
vežimukai maistui vežioti, ap

mokama bent dviejų mėnesių 
apsauga. 

Nepasistatėm jokios pamink
linės lentos, nei kryžiaus nepa-
s t a t ė m , ne t ir n u o t r a u k ų 
kolažuose mūsų n e m a t y t i , 
tačiau, kai reikia labai greitai, 
prisistatom tepti sumuštinius, 
virti kavą ar pardavinėti vyną 
ir rinkti pinigus. Šiuo metu iždi
ninkei O. Rušėnienei atsisakius 
iš eitų pareigų, Janina Dauno-
rienė perėmė tą darbą. 

1983 metais išleidom virimo 
knygą „Mūsų virimo paslap
tys" . Receptų surinkimu ir 
knygos išleidimu rūpinosi M. 
Macevičienė. Receptai pačių 
narių išbandyti savo artimųjų ir 
šeimos rately yra skanūs ir grei
tai pagaminami. Reikėtų jau pa
galvoti ir apie antrą papildytą 
laidą. 1988 metų rudenį buvo 
suruošta menininkės iš Lie
tuvos juostų paroda, kuri buvo 
labai sėkminga. Jaunimo centro 
Moterų klubas nupirko 8 di
deles juostas, kuriose yra išaus
tas Lietuvos Himnas ir greitu 
laiku bus pakabintos tinkamoj 
vietoj. Yra suruošusios keletą 
parodų tema ,.Moters laisva
laikio darbai", ir dalyvauja tos, 
kurios savo laisvą laiką pralei
džia megzdamos, siūdamos, pa
veikslus piešdamos ar juos 
siuvinėdamos. Nieko sau. lais
vas laikas dirbti. Mezgi — dir
bi, siuvi — dirbi, siuvinėji ar 
pieši ir vėl dirbi. 

Dešimtmečio proga bus vaka
ronė penktadienį, spalio 26 d., 
Jaunimo centro kavinėj. Pro
gramoj Irenos Kriaučeliūnienės 
žodis. Salomėjos Endrijonienės, 
dabar t inės Jaun imo centro 
direktorės ir Jaunimo centro 
Moterų klubo pirmininkės, 10 
metų apžvalga ir Stasio Žilevi
čiaus vaizdajuostė iš mūsų 
veiklos, sukta, tikriausiai, nie
kam nematant ir nežinant. Gali 
būti įdomu pamatyti save nesi
tikint, kad kas nors buvo at
kreipęs filmo ar foto aparato 
..akį". 

Daugiau kaip prieš metus 
kooptavom sau pagalbinį vie
netą — vyrų talkos būrelį. 
Reikėdavo lemputę įsukti ar 
vinį įkalti, paveikslą pakabinti 
ar mikrofoną sutaisyti — ne
buvo kam, o dabar kreipiamės 
j mūsų pagalbinį vienetą, ir 
reikalas sutvarkytas. 

Po visų renginių, darbų dar
belių, vasarai artėjant susi
renkam gražioj gamtoj pailsėti 
ir nieko neveikti. Tokios išvykos 
būna Irenos Kriaučeliūnienės 
ar Onos Siliūnienės sodeliuose. 
Išvykus O. Siliūnienei pas 
dukrą, netoli Washington,DC, 
suva?iuodavom pas Sofiją 
Kikilienę. Pradėdamos antrą 
dešimtmetį, pačios sau galim 
palinkėti ištvermės ir sėkmės ir 
toliau dirbti Jaunimo centro 
gerovei. Ilgiausių metų Jauni
mo centro Moterų klubui! 

Al. L ikande r i enė 

Jubiliejinis Amerikos Lietu
vių Tarybos suvažiavimas įvyko 
spalio 13 d., šeštadieni, Lietuvių 
Tautiniuose namuose Chicago
je. Registracijos pradžia 8:30 
vai.ryto. Suvažiavimą 9 vai. 
ryto atidarė centro valdybos pir
mininkas inž. Gr. Lazauskas. 
Jau penki dešimtmečiai, kai 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
jungdama visas demokratines 
jėgas kovoja dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo ir 
išlaiko Lietuvos laisvinimo bylą 
gyvą, kalbėjo G. Lazauskas. 

Himnus sugiedojo sol. A. Bra
zis, akompanuojant A. Bra-
zienei. Kan. V. Zakarauskas 
sukalbėjo invokaciją, kurios 
mintys atitiko šį suvažiavimą. 
Per pastaruosius metus mirę 
žymūs Altos veikėjai — Povilas 
Dargis, Pranas Katilius, Leo
nardas Kerulis, Morkus Šim
kus, Alphonse F. Wells ir Alber
tas Vinikas — buvo pagerbti 
minutės atsistojimu. I darbo 
prezidiumą pakviesti prof. J . 
Stukas, T. Blinstrubas ir A. 
Pautienius. Į sekretoriatą inž. S. 
Dubauskas u* J. Šidlauskas. 
Prie registracijos M. Barienė, P. 
Buchas ir V. Sadauskas. Į 
rezoliucijų k-ją V. Naudžius, V. 
Kasniūnas, dr. A. Statkevičius, 
Z. Juškevičienė, inž. A. Mažeika 
ir A. Regis. 

Prieš pradedant sveikinimus 
žodžiu, pirmininkaujantis prof. 
J. Stukas pristatė suvažiavimo 
dalyviams garbingą svečią 
vyks. A. Deksnį, atvykusį iš 
Vokietijos. Vyskupas, padėkojęs 
už pakvietimą, pasisakė, kad 
nuo pat atvykimo į JAV (1941) 
yra stipriai susirišęs su Altos 
veikla. Džiaugėsi suvažiavimu, 
perdavė Vakarų Europos lietu
vių sveikinimą. „Esu išėjęs į 
pensiją, kaip ir daugelis iš jūsų. 
Dėl Lietuvos neinam į pensiją. 
Dirbam dėl jos, meldžiamės ir 
kovojam. Ir matome gražius vai
sius: „Lietuva keliasi". 

Antrasis sveikintojas buvo 
pakviestas Indianos Šv. Kazi
miero parapijos klebonas prel. 
Ignas Urbonas, kuris pagerbė 
mūsų suvažiavimą ir savo atsi
lankymu. Prel. I. Urbonas svei
kino suvažiavimą ir džiaugėsi, 
kad 35 metus jis esąs čia ir visus 
tuos metus galįs dirbti su Altą. 
Garb inga i p r iminė buvus į 
ilgametį pirmininką Albertą 
Viniką, kuris pirmą kartą ne
dalyvauja suvažiavime, bet iš 
Amžinybės jis yra su mumis. 

Vliko vardu — V. Jokūbaitis, 
Balfo — A. Dzirvonas, SLA — dr. 
V. Dargis, R.L.B.-nės — A. 
Repšienė, Lietuvos Vyčių — E. 
Oželienė. Mažosios Lietuvos 
Rezistencijos — A. Regis, Lie
tuvos Laisvės Lygos atstovas dr. 
A. Statkevičius, New Yorko 
skyr iaus vardu — prof. J . 
Stukas. Be to, priminė, kad 
N.Y. skyrius gruodžio 9 d. ren
gia iškilmingą Altos 50 metų 
minėjimą. 

Raštu sveikino vyskupas V. 
Brizgys (telefonu), gen. konsulas 
V. Kleiza, Lietuvių Balso — E. 
Jasiūnas, Arkansas Altos sk. — 
A. Bertulis. Pittsburgo Altos sk. 
— V. Jucius, Liet. Vyčių — R. 
Martin, Floridos — A. Gri
gaitienė, F. Petrausko — N.Y. 
telefonu sveikino dr. J. Valaitis 
ir C. Oksas. Centro valdybos 
pirm. inž. Gr. Lazauskui prista
čius,a.a. Povilas Dargis, buvęs 
i lgamet i s Altos vicepirmi
ninkas, pakeltas garbės nariu. 

Valdybos pranešimą pradėjo 
pirmininkas, perskaitydamas 
išspausdintą vienerių metų 
Altos veiklos apžvalgą. Finansi
nį kasos stovį p a s k a i t ė 
iždininkė D. Dumbrienė. Altos 
iždo globėjų finansinio stovio 
patikrinimo aktą perskaitė dr. 
A. Budreckis. Visi šie praneši
mai buvo išspausdinti ir pa
dalinti suvažiavimo dalyviams. 
Toliau buvo Altos atstovo Wa-
shingtone dr. J . Genio praneši
mas. Jis, kaip Altos atstovas, 
dalyvauja įvairiose centrinėse 
organizacijose: Jungt in iame 

Amerikos Baltų k-te, Amerikos 
Etninių grupių federacijoje ir 
Vyriausiame Lietuvos Išlaisvi
nimo k-te. Jo pranešimu Wa-
shingtone yra daug apmokamų 
tarnautojų, bet dar daugiau 
neapmokamų, kurių grupei ir 
jis priklauso. Dr. J . Genio buvo 
išsamus ir gana ilgas praneši
mas. Ypač buvo pasidžiaugta, 
kada p i rmin inkaujan t i s pa
skelbė, jog dr. J . Genys yra pa
kviestas profesoriauti Vilniaus 
universitete. Dėl pranešimų 
buvo keletas paklausimų. 

Altos skyrių pranešimai. Nors 
daugelio buvo pateikt i raštu, 
bet dar vienas k i tas pranešimus 
padarė žodžiu. Bostono sk. var
du dr. A. Budreckis, vicepirmi
ninkas A. Chaplikas Sandaros, 
Chicagos sk. — V. Šoliūnas, 
Cicero — A. Juškevičius, India
nos — prel L Urbonas, Los 
Angeles — inž. A. Mažeika, Flo
ridos, K. Radvila, New Yorko — 
prof. J . Stukas. Reikia paste
bėti, kad dar veikia 27 skyriai 
visoje Amerikoje. 

Po pietų pertraukos savo atsi
lankymu suvažiavimą pagerbė 
Lietuvos Respublikos atstovas 
prie JAV ir Šventojo Sosto 
S t a s y s Lozora i t i s , k u r i s 
publikos buvo šiltai sutiktas. 
Lietuvos atstovas ta rė trumpą, 
bet prasmingą žodį, pabrėž
damas, kad Lietuva dar nėra 
laisva. Ir Lietuvai esant laisvai, 
Altą turės d a r daug padėti. 
L i e t u v o s v a r d u pa l inkė jo 
sėkmingo darbo, koordinuotos 
veiklos. Jo žodžiais tar iant , Va
sario 16-tosios deklaracija tebū
nie visiems mums švyturys. 

Svarstyboms Altos veiklos 
reikalais vadovavo inž. A. Ma
žeika. Šiose svarstybose buvo 
daugelio dalyvių pasisakyta 
įvairiais, Altą liečiančiais klau
simais. Buvo pris iminta veiks
nių konferencija, įvykusi kovo 
31-balandžio 1 d., kur i buvo 
gana sėkminga, tik ne taip buvo 
aprašyta spaudoje. Po daugelio 
diskusijų priėjo išvadą: turėtų 
būti vienas informacijos centras, 
koordinuota veikla, įsteigtas 
Altos fondas, viena koordinuota 
ve ik la Wash ing tone , viena 
koord inuota veikla visame 
pasaulyje, daugiau suaktyvinti 
skyrių veiklą, duoti didesnę 
informaciją, daugiau garsintis 
savo nuveiktais darbais. 

Rezolucijas skaitė V. Nau
džius, kurios priimtos vien
balsiai. Suvažiavimas baigtas 
pirmininko padėkos žodžiu ir 
Lietuvos himnu. 

Po suvažiavimo gauta tokia 
telegrama: „Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Sveikiname Jus Altos 
metinio suvažiavimo proga". 
Pasirašė: Lietuvos politinių 
partijų — apskrito stalo vardu 
J. Mugevičius ir Redzevičius. 

Ant . Repš i enė 

IS ARTI IR TOLI 
K A N A D O J E 

— A. a. Antanas Miknius 
mirė rugpjūčio 4 d. Montrealyje. 
Po pamaldų Šv. Gabrieliaus pa
rapijos bažnyčioje palaidotas 
Field of Honour kapinėse Pionte 
Claire, Que. Nuliūdime liko 
brolis ir vienas vaikaitis. 

— A. a V. Navagrodskis, 83 
metų amžiaus, mirė Winnipege 
rugpjūčio 7 d. Buvo gimęs 1906 
m. gruodžio 24 d. Šaukoto valsč., 
Rase in ių a p s k r . Kanadoje 
gyveno dar prieš antrąjį karą. 
Buvo ilgametis Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos narys. Gedu
lingos pamaldos buvo Šv. Boni
faco parapijos bažnyčioje. J a s 
laikė prel. J . Bertašius ir kun . 
U. Lafond Palaidotas Šv. Boni
faco kapinėse. Nuliūdime liko 
žmona, duktė , du sūnūs ir daug 
anūkų ir giminių. 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
įeštad 9 v r iki 1 vai d 


