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Lietuvos Respublikos 
ministras pirmininkas 

Amerikoje 
Gedimino Vagnoriaus vizitas 

Washingtonas. Spalio 30. — 
šiandien į JAV sostinę atvyko 
Lietuvos Respublikos ministras 
pirmininkas Gediminas Vagno
rius su dviejų dienų vizitu ir čia 
ves pasitarimus su Amerikos 
vyriausybės nariais ir tarptau
tinėmis finansinėmis instituci
jomis, kaip praneša Lietuvos 
ambasada Washingtone. 

Trečiadienį jis susitiko su 
JAV Senato daugumos vadu 
sen. George Mitchell, o vakare 
į Lietuvos ambasadą atvyko 
Marylando valstijos guberna
torius Donald Schaefer pasira
šyti partnerystės dokumentą. 

Ketvirtadienį ministras pir
mininkas tarėsi su JAV Komer
cijos sekretor iumi Robert 
Mosbacher. Valstybės depar
tamente vyko pasitarimas su 
vicesekretoriumi Lavvrence 
Eagleburger. Nustatyta, kad 
pasitarime turėjo dalyvauti am
basadorius Robert Barry, kuris 
veda Rytų Europos reikalus, ir 
Donald Roskens, kuris yra 
specialių tarptautinių reikalų 
ištaigos administratorius. Šis 
pasitarimas turėjo j vykti 3 vai. 
po pietų, bet buvo nukeltas į 
vakarą, kad būtų daugiau laiko 
pasitarimui. Valstybės departa
mento sekretorius yra Ispanijo
je, kur dalyvauja prasidėjusioje 
Vidurio Rytų Taikos konferenci
joje. 

Min. pirm. Vagnorius taip pat 

šiandien turėjo vizituoti Iždo 
sekretorių Nicholas Brady ir 
Prekybos ryšių direktorę Carla 
Mills ir dar oficialius Tarp
tautinio pinigų fondo ir Pasau-
lino banko direktorius. 

Penktad ien į ministro pir
mininko vizitas Washingtone 
baigiasi su devintos valandos 
spaudos konferencija Tauti
niame Spaudos klube. Po to 
išvyksta į Chicagą, kur tuoj pat 
susitinka su pramonės vadais 
Mid-America Club patalpose 
maždaug vidurdienyje. Pagal 
numatyta darbotvarkę, čia kar
tu turi dalyvauti ir Estijos bei 
Latvijos ministrai pirmininkai. 
Spaudos konferencija turėtų 
įvykti maždaug 2 vai. popiet. 

Šeštadienį ministras pirmi 
ninkas visą dieną dalyvauja 
Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo komiteto suvažiavime, 
kuris gali būti paskutinis. Nuo 
pat įsisteigimo 1943 metais šis 
komitetas vadovavo lietuvių re
zistencijai prieš nacių ir sovietu 
okupaciją ir Vakarų vyriausy
bėms neleido užmiršti Lietuvos 
okupacijos. 

S e k m a d i e n į Vagnor ius 
išskrenda per Frankfurtą į 
Lietuvą. Su juo yra atvykusi 
kartu ir ministro pirmininko 
žmona Nijolė. Šis jo vizitas, kaip 
Lietuvos Respublikos ministro 
pirmininko, Amerikoje yra 
pirmasis. 

Kairiųjų partija laimi Kanadoje 
Toronto. Spalio 23 d. -

Reuteris pranešė, jog kairiųjų 
pažiūrų Naujoji Demokratų par
tija laimėjo rinkimus Britų Ko
lumbijos ir Saskačavano pro
vincijose ir sudarė daug politi
nių rūpesčių konservtorių vy
riausybei Ottavvoje. 

Saskačavano vienas milijonas 
gyventoju prisijungė prie Britų 
Kolumbijos trijų milijonų 
žmonių, kurių premjeru bus 
NDP vadas Roy Romanovv ir 
Mike Haarcour. tos pačios par
tijos vadas Britų Kolumbijos 
provincijoje. Tokiu būdu šios dvi 
provincijos sudarė koaliciją su 
NDP premjeru, geru pabaltiečių 
prieteliu, Bob Rae Ontario pro
vincijoje, kuri yra didžiausia ir 
turtingiausia Kanadoje. Tad 
šiuo metu bus kontroliuojamos 
trys provincijos šios partijos 

Nutarimas 
privatizacijos reikalu 

Vilnius. Spalio 29 d. (Elta) -
Aukščiausioji Taryba nutarė, 
jog privatizuojami socialiniai, 
buitiniai ir maisto pramonės ob
jektai vienerius metus po jų pri
vatizavimo neturi teisės be Vy
riausybės leidimo keisti savo 
pagrindinės veiklos pobūdžio. 
Kartu pažymima, jog laikotar
pis, kurį minėti objektai yra 
uždaromi dėl remonto arba re
konstrukcijos, i privaloma 
veiklos nekeitimo laiką neįskai
tomas. Šis dokumentas priimtas 
dėl pagrįsto baiminimosi, jog 
visi privačiais tapę pastatai virs 
komercinėmis parduotuvėmis, 
kavinėmis ar kitomis greitą 
pelną nešančiomis įmonėmis, ir 
išnyks mažai peinir.gos kasdie
ninės paklausos maisto parduo
tuvės, buitinio patarnavimo 
įmonės. 

narių, o Kanadoje iš viso yra 10 
provincijų ir jose gyvena 52% 
Kanados gyvnetojų. Kanada 
turi iš viso 26 milijonus žmonių. 
Ši partija taip pat valdo ir Yu-
kon teritoriją. 

Part i ja , kilusi iš depres i jos 
Iki šiol Naujoji Demokratų 

partija Kanadoje buvo laikoma 
trečioje vietoje. Pirmoje buvo 
konserva tor ia i ir an t ro je 
l iberalai . Niekada Naujoji 
Demokratų partija, kuri susi
darė ūkininkų depresijos metu, 
neturėjo didesnio pasisekimo. 
Tačiau šiuo metu didėja nepa
sitenkinimas dabartinio prem
jero Brian Mulroney vedama po
litika ekonominėje srityje, nes 
jaučiamas krašte ekonominis 
atoslūgis. 

Britų Kolumbijos naujasis 
premjeras Michael Harcourt yra 
48 m. advokatas iš Vancouverio. 
O Saskačavano naujasis prem
jeras Roy Romanov, taip pat 
advokatas, 52 m. amžiaus, 
berods yra ukrainiečių kilmės ir 
tur i didesnį pas i t ikė j imą 
ūkininkų tarpe. 

Naujoji Demokratų partija 
rinkimuose pasisakė už socia
linio ir ekonominio gyvenimo 
sąlygų pagerinimą. 

— Latvijos delegacijos vadas 
Janis Dinevics deryboms su 
Sovietų Sąjunga, kaip pranešė 
Rygos radijas, susit iko su 
Sovietų delegacijos paskirtu 
vadu Aleksandru Jakovlevu ir 
ap ta rė ka r tu sus idar ius ią 
situaciją ir reikalavo, kad 
pradėtų derybas. Jis priminė 
Jakovlevui, jog Latvija jau šių 
metų prekių kvotą, kuri buvo 
sutarta, išpildė 809f. tačiau 
Sovietai ir Rusija savo 
susitarimą teįvykdė tik 30%. 

Sovietų rolė Vidurio Rytų 
Taikos konferencijoje 
Dabar gera valia, o vėliau — pinigai 

Izraelio delegacija Vidurio Rytų Taikos konferenc: - ar.darymo sesijoje. Kairėje matyti ministras 
pirmininkas Yitzhak Shamir, delegacijos vadas »u kitais delegacijos nariais. Prieš juos sėdi 
bendra Jordano — palestiniečių delegacija. Kad nereikėtų Izraelio ministrui pirmininkui tiesiai 
žiūrėti prieš save į juos, tai buvo paliktas didesn:- tarpas tarp jų skersai derybų stalo. 

Lietuvai gresia kuro badas 
Vihiius . — Spalio 22 d. 

(ELTA) — Lietuvos laukia kuro 
badas, — šiandien įvykusioje 
spaudos konferencijoje kalbėjo 
valstybinės įmonės „Lietuvos 
kuras" generalinis direktorius 
Jurgis Ilikevičius. Jis pažymėjo, 
kad šiuo metu tik benzino par
duodama daugiau, o kito kuro 
ir tepalų labai stinga. Deja. eilės 
degalinėse kasdien ilgėja, jose 
vis dažniau skaitai „Benzino 
nėra". Mažiau gaunant naftos iš 
Tarybų Sąjungos, mažėja ir jos 
perdirbimas Mažeikių naftos 
įmonėje. „Todėl negaliu paža
dėti, kad ateityje benzino gyven
tojai galės nusipirkti kiekvieną 
dieną", — pasakė „Lietuvos 
kuro" generalinis direktorius, 
dar pridurdamas, kad „baisu, 
kai nėra alternatyvos naftai 
gauti iš kito tiekėjo". Šiuo metu 
dar nežinoma, kokios degalų 
kainos bus nuo kitų metų. 

tačiau Tarybų Sąjunga naftą 
ketina parduoti ben: tris kartus 
brangiau. Taip pat kol kas 
nežinoma, ar k.tais metais 
Lietuva turės kuo kūrent i 
katilines, kurios šildo butus, 
ligonines, mokyklas ir kitus 
pastatus. 

Gresiant kuro badui, Suomi
jos korporacija „Nešte" su „Lie
tuvos kuru" įkūr" bendrą įmonę 
„Litofinn Services". Jos direk
torius vykdytojas Jorma Turpei-
nenas pareiškė, kad artimiausią 
pusmetį Respublikoje numato
ma atidaryti pirmąsias degali
nes. Jos bus suprojektuotos Suo
mijoje ir atitiks pasaulinį lygį. 
Čia už bet kokią valiutą bus 
galima įsipilti importinių ir 
Lietuvoje pagamintų degalų ir 
tepalų, veiks parduotuvėlės, 
kavinės, bus suteikiamos kitos 
automobilininkams reikalingos 
paslaugos. 

Apatiški Lenkijos rinkimai 
Varšuva, Spalio 29 d. — Po 

pa r l amenta r in ių r inkimų 
Lenkijoje, kurių metu lenkai 
rodė savo apatiją ir nepasiten
kinimą padėtimi, prez. Lech 
Walesa pas is iū lė t a r n a u t i 
kraštui dar ir Lenkijos ministro 
pirmininko pareigose. 

Jei su tuo sutiks Parlamentas, 
tai buvęs Solidarumo vadas 

Keičiasi pašto tarifai 
Vilnius. Spalio 30 d. (Elta) -

Nuo lapkričio 1 dienos Lietuvoje 
keičiami pašto ir kai kurie elek
tros ryšių paslaugų tarifai. 
Vidutiniškai jie brangsta du 
kartus. 

Už paprasto laiško siuntimą 
Lietuvoje ir į buvusias SSPvS 
respublikas reikės mokėti 40 
kap.. mokestis už registravimą 
1 rub. 20 kap., į ki tas užsienio 
valstybes antžeminiu transpor 
tu reikės mokėti 60 kap.. oro 
transprotu — 1 rub. 

Abonementinis mokestis už 
telefoną gyventojams per mė
nesį sudarys 10 rub., o už su
blokuotą arba lygiagretų tele
foną — 7 rub. 50 kap. Padidės ir 
tarpmiestinių pasikalbėjimų 
telefonų tarifai Lietuvoje už 
pasikalbėjimo minutę reikės 
mokėti 35 kapeikas. Padidintas 
tarpmiestinio pasikalbėjimo ta
rifas su Lenkijos respublika — 
už pasikalbėjimo minutę reikės 
mokėti 4 rublius. 

kontroliuos visas svarbiausias 
į s ta igas ir pasi ims v isas 
negeroves išnešti ant savo pla
čių pečių, rašo prancūzų žinių 
agentūra. Tačiau nieko nebuvo 
girdėti iš politinių partijų , kad 
jos sutiktų patvirtinti preziden
tą Walesa ir ministro pirminin
ko pareigoms. Rinkimų rezulta
tai Lenkijoje rodo, jog vietos 
Parlamente pasidalino tarp 
maždaug 25 partijų ir niekas 
nesurinko daugiau kaip 129c 
balsų. Demokratų sąjunga, kuri 
yra centrinė partija, kilusi iš 
Solidarumo narių, ku r i a i 
vadovauja bu-es min. pirm. T. 
Mazowiecki ir Kiti Solidarumo 
intelektualai, nurinko tiek pat 
balsų, kaip ir buvusių komunis
tų partija, kur: save pasivadino 
Kairiųjų Demokratų sąjunga, 
tos abi partijo- gavo 129c balsų 
ir 48 vietas 460 vietų Žemųjų 
rūmų sistemr t Kitos partijos 
gavo dar mažiau balsų. 

Korespondentai praneša, jog 
ir Lenkijoje p~ez. Lech Walesa 
susiduria su .- "ųjų komunistų 
opozicija ref<> mų vykdymui, o 
taip pat ir ner. ru dirbti. 

— Senato žsienio reikalų 
komite tas b.-ilsų d a u g u m a 
nubalsavo pradėti investigacija, 
ar tikrai buv nudelstas Irane 
sulaikytųjų amerikiečių išleidi
mas, kol pasibaigs Ronald 
Reagano pre?.(lentiniai rinki
mai 1980 m 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lie tuva niekada nebus 
visiškai laisva, kol ten bus 
Sovietų kariuomenės daliniai, 
rašo sen. Alfonse M. D'Amato 
savo laiške „Draugo" adminis
tratoriui kun. P. Cibulskiui, 
pasisakydamas, kad jis viešai 
kalbėjo S e n a t e už į t e ik tą 
rezoliuciją Nr. 196, kurioje 
reikal'?'i ' s>rna, k^H Sovietai 
išvestų savo kariuomenę iš Esti
jos , Latvi jos ir Lie tuvos 
respublikų nedelsiant. 

— Indianapolyje po trijų 
dienų konferencijos, kur ią 
pravedė Pabaltijo ekonominiais 
klausimais Hudsono Institutas, 
Pabaltijo valstybių ministrai 
pirmininkai patvirtino savo 
deklaraciją, jog radikalios verslo 
reformos yra vienintelis prak
tiškas kelias Pabaltijo valsty
bėms. 

— Paba l t i jo vadai pareiškė, 
jog ekonominės reformos jų 
kraštuose yra neatskiriamos 
nuo demokratizacijos proceso. 
Pagrindinis ekonominių refor
mų elementas yra savų pinigų 
įvedimas ir nepriklausomo cen
trinio banko suorganizavimas. 
Ministrai pirmininkai pareiškė, 
jog s t e n g i a s i kaip gal ima 
greičiau įgyvendinti privačios 
nuosavybės principus praktiš
kame save respublikų gyveni
me. Ekonominiai ryšiai bus 
palaikomi su buvusiomis Sovie
tų respublikomis. 

— M i n s k e įvyko rusiškai kal
bančiųjų žmonių demonstracijos 
netoli Gudijos vyriausybės rū
mų, kurie reikalavo, kad Gudi
ja prisijungtų Vilnių, Klaipėdą 
ir tris Latvijos regionus. 

— L o n d o n e baigęs pasitari
mus, Lietuvos Užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas, 
grįždamas į Vilnių, pakeliui 
buvo sustojęs Varšuvoje, kur 
tarėsi su Lenkijos Užsienio 
reikalų ministru K. Skubszevvs-
ki naujos lenkų-lietuvių dekla-
ricijos klausimais ir lenkų 
mažumos reikalais Lietuvoje. 
PAP žinių agentūra pranešė, jog 
lenkai nori turėti daugiau laiko 
įteikti prašymams, kurie nori 
turėti Lietuvos pilietybę. Skubi-
szevvski norįs turėti pasitarimus 
su vietine administracija lenkų 
mažumos reikalu. Minėta dek
laracija, kaip pažymėjo Saudar 
gas. nesanti pakankamai aiški, 
todėl reikią daugiau laiko jos 
paruošimui bei definicijai. 

M a d r i d a s . Spalio 29 d 
(Reuters) — Per anksti sakyti ar 
Madrido Vidurio Rytų Taikos 
konferencija pasiseks, bet kad 
pasidarė tampresni ryšiai tarp 
arabų ir tarp Izraelio ir JAV ir 
tarp JAV ir Sovietų Sąjungos, 
tai buvo galima pastebėti jau ir 
dabar, kai prasidėjo konferenci
ja-

Tačiau nebus perdėta sakyti, 
jog JAV-Sovietų ryšiai pakrypo 
į tokią pusę, jog Sovietai pasi
davė amerikiečių diplomatijai 
Vidurio Rytų klausimuose, kad 
palengvintų situaciją ir tuo pa
čiu kad laimėtų gerą amerikie
čių valią ir vėliau ekonominę 
pagalbą. Sovietai techniškai yra 
tos konferencijos globėjai kartu 
su Washingtonu, bet tai yra tik 
iš vardo. Vienas Europos 
diplomatas pasakojo, kai jis 
paklausė Sovietų pareigūną, 
kuris kartu su amerikiečiais 
ruošėsi šiai konferencijai, apie 
delegacijų susodinimo tvarką, 
greitai jam atsakė: „Jūs turite 
klausti amerikiečių. Mes nieko 
nežinome. Amerikiečiai čia 
tvarko viską". 

Tegu b ū n a b e n d r a s 
pareiškimas 

Iš tikrųjų, nauji amerikie-
čių-sovietų ryšiai buvo pastebėti 
prieš 11 dienų Jeruzalėje, kai 
Valstybės sekretorius James 
Baker III ir Sovietų užsienio 
reikalų ministras Boris Pankin 
turėjo bendrą konferenciją 
pranešti apie pakvietimų iš
siuntimą į Taikos konferenciją. 
Bakeris pasirašė savo pareiški
mą, kaip Amerika žiūri į šį 
istorinį įvykį, kuris gali įvykti, 
ir jis bendrai apie tai išsitarė 
ministrui Pankinui . Ir kai 
Bakeris už kelių sekundžių 
turėjo skaityti savo pareiškimą, 
tai Sovietų ministras Pankinas 
pasilenkė prie Bakerio ir jam 
pašnibždėjo į ausį, paprašyda

mas Bakerį pasakyti žurnalis
tams, kad jo pareiškimas yra 
„bendras Sovietų-Amerikos pa
reiškimas", nes Pankinas jokio 
pareiškimo neturėjo. Bakeris 
mielai sutiko. 

Sovietų duoklė 
Taip buvo nuo pat pradžios 

pasiruošimo šiai konferencijai. 
Washingtonas viską parengė ir 
sovietai tik pritarė. Sovietai 
paskutinių mėnesių metu rodė 
didelį palankumą amerikiečiams 
ir veikė arabų tarpe. Arabai 
nenorėjo paklusti amerikiečių 
. , imper ia l izmui" V idur io 
ry tuose , todėl nenorė jo 
dalyvauti tik „amerikiečių" 
taikos konferencijoje, bet daly
vauti tarptautinėje konferenci
joje. Jie nenorėjo pritarti, kad 
tai būtų tik Amerikos „spektak
l i s" , kadangi Amerika y r a 
Izraelio pusėje. Tad Maskva at
sirado svarbioje blokuojamoje 
rolėje, kurios būtinai reikėjo 
Bakeriui ir Bushui, nes Ameri
ka nenorėjo, kad šioje konferen
cijoje aktyviai įsiveltų Jung
tinės Tautos ir Europos Bend
ruomenė. Pristatant, jog tai y ra 
bendra JAV-Sovietų iniciatyva, 
buvo galima išvengti jų dalyva
vimo. 

Taip pat buvo reikalinga, kad 
Sovietai pasirūpintų, jog PLO 
vadas Arafatas sutiktų su pa
lestiniečių iš užimtojo Vakarų 
Kranto srities da lyvav imu 
konferencijoje ir kad ragintų 
Siriją dalyvauti konferencijoje. 
Tad ir buvo reikalinga, kad 
Vidurio Rytų Taikos konferen
ciją sukviestų ir globotų 
Amerika ir Sovietų Sąjunga. 
Jeigu ateityje bus tik Rusijos, 
Ukrainos ar Gruzijos užsienio 
politika, tai Sovietai Vidurio 
Rytų taikai bus atidavę savo 
duoklę. 

Algis Kabaila. 
naujai paskirtas Lietuvos garbės kon
sulas Australijoje. 

Pilnateisės banko 
narės 

Vilnius. Spalio 29 d. (Elta) -
Europos rekonstrukcijos ir 
gerinimo banko (ERVB) 
direktorių taryba nutarė priimti 
Lietuvą, Latviją ir Estiją 
pilnateisėmis banko narėmis. 
Formaliai Pabaltijo valstybės 
taps pi lnate isėmis banko 
narėmis, kai direktorių tarybos 
sprendimui pritars banko valdy
tojai. Jų s p r e n d i m a s bus 
žinomas maždaug po mėnesio. 
Bet jau dabar banko vadovai 
pažymi, kad valdytojų sprendi 
mas bus teigiamas. 

Protestas Sovietams 
R y g a Spalio 21 d-Rygos radi

jas pranešė, jog Latvijos Užsie
nio reikalų ministerija pareiškė 
protesto notą Sovietų vyriau
sybei, kad neleido nusileisti 
Belgijos aviacijos lėktuvui, ku
riame skrido Belgijos Užsienio 
reikalų ministras Mark Eys-
kens į Rygą. Sovietai pasitei
sino, sakydami, jog incidentas 
įvyko todėl, kad Sovietų Pabal
tijo karinio distrikto vadovybė 
neleido nusileisti svetimos vals
tybės karo lėktuvui, k u r i s 
įskrido į Sovietams priklausan
čią oro erdvę, Ministras Eysken 
buvo suplanavęs v iz i tuo t i 
Pabaltijo valstybes per 4 dienas, 
bet jo lėktuvas buvo priverstas 
grįžti atgal į Belgiją. Tai parodo, 
jog Sovietų Sąjungą bando val
dyti kariškiai, bet ne kažkokia 
centrinė vyriausybė, kurios 
potvarkių niekas nebeklauso. 

KALENDORIUS 

Lapkr ič io ld.: Visų šventų
j ų šventė. Andrius, Licinijus, 
Kirenija, Milvyde. Žygaudas. 

Lapkr ič io 2 d.: Vėlinės. 
Valentinas, Gedilė, Gedartas. 
Sirputis. Šalna, Žyvas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:21, leidžiasi 4:47. 
Temperatūra dieną 54 1., 

naktį 31 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

LIETUVOS TRISPALVE 
BARCELONOJE 

Tarptautinio Olimpinio komi
teto vykdomasis komitetas savo 
posėdyje Berlyne rugsėjo 18 d. 
v i e n b a l s i a i n u t a r ė Estiją, 
Latviją ir Lietuvą priimti į 
tarptaut inės olimpinės šeimos 
narių tarpą. Sakome „vėl", nes 
Lietuvos TOK, įkurtas 1937 m., 
aktyviai dalyvavo olimpiniame 
judėjime iki 1940 m., kai so
vietai okupavo Lietuvą. Nerasta 
jokių dokumentų, įrodančių, 
kad Tarptautinis O.K. kada 
nor s b ū t ų tą p r ipaž in imą 
atšaukęs. Tas sprendimas buvo 
oficialiai perskai tytas trims 
Lietuvos TOK atstovams — A. 
Poviliūnui, G. Umarui ir J. 
Grinbergui. 

Pagaliau, po 51 metų, ilgai 
lauktoji diena sulaukta... Ir 
ateinančią vasarą į Barcelonos 
stadioną, kar tu su daugiau 
negu 10,000 sportininkų iš 180 
va l s tyb ių , s teb in t 100,000 
žiūrovų (ir keliems milijonams 
televizijoje), įžygiuos gal net 
visa šimtinė Lietuvos sporti
ninkų, nešdami Lietuvos tri
spalvę. 

Pagaliau Lietuvos TOK, po 
poros metų beveik beviltiškų 
p a s t a n g ų — važinėj imų į 
Louzaną, Maskvą ir kitur, po 
IV-jų PLS žaidynių organizavi
mo, staiga atsidūrė savo tikrose 
pareigose, atrado savo tikrąją 
užduotį ir tikslą. Laiko liko 
nedaug, o darbas prieš akis 
milžiniškas. Reikia tinkamai 
reprezentuotis, t inkamai ap
sirengti, parinkti geriausius, 
pasiruošti. Reikia dolerių, ne 
rublių, ir labai daug jų. Reikės 
geros pagalbos iš Lietuvos TOK 
atstovų JAV, Kanadoje, Austra
lijoje ir kituose kraštuose, o 
l a b i a u s i a i re ikia , pečius 
suglaudus, organizuoto ir vie
ningo darbo. Ir. štai, pasirodė, 
kad dar darbo nepradėjus, at
siranda nesutarimai, atsirado 
nepatenkintų, skundų... kaip ir 
visur kitur. Tikėkimės, kad šis 
istorinis įvykis, kurio taip 
nekantriai laukėme, yra per 
daug reikšmingas, kad nesuta
rimai bus netrukus sutvarkyti 
ir prasidės rimtas darbas. 

K a s dalyvaus? 

Dalyvauti nori visi, olimpiada 
ne eilinis įvykis. Visų nenuga 
bensi — bus atrankinės varžy
bos ir tik patys geriausieji 
pateks į žaidynes. Gal vienas iš 
pirmųjų olimpinio komiteto dar
bų bus paskelbti sporto šakų ir 
sportininkų atrankos nuostatus. 
Pačias varžybas organizuos fe
deracijos. 

Sportininkai jau nerimsta ir 
daugelis ruošiasi. Ruošiasi pilnu 
laiku ir su treneriais. Jie visi 
profesionalai — toks sovietinės 
sistemos palikimas. Jie ir liks 
profesionalai, nors skaičius 
žymiai sumažės. Patys gerieji, 
pajėgūs atstovauti Lietuvos 
rinktinei, turi titulą „nacio 
nalinės rinktinės nariai" ir 
gauna algas , palyginti neblo 
gas, žymiai geresnes, negu kiti 
profesionalai, kaip mokytojai, 
inžinieriai ir pan. Praėjo laikai, 
kai į 1924 metų olimpiadą 
Lietuvos sportininkai ruošėsi ir 
keliavo savais pinigais. Niekas 
nevyktų, jei patiems reikėtų už 
simokėti kelionę, kaip kad Š. 
Amerikos ir Australijos spor
tininkai, vykdami į žaidynes. Ir 
jie, bent Lietuvoje, nebegrįš. 
Kitaip, žinoma, ir būti negalėtų. 
jei norėtum išlaikyti tarptautinį 
lygj. Tik, tikriausiai, kitaip bus 

tvarkomasi su pačiais jauniau
siais ir pradedančiais. Tad ir 
kyla k laus imas , k a s žada 
dalyvauti, kas jau ruošiasi, o 
kas t ik kalba? 

Iki žiemos olimpiados, kuri 
vyks Albertsville, Prancūzijoje, 
beliko keli mėnesiai. Iš visų pa
saulio šalių dalyiai jau žinomi 
ir jie ruošiasi. Iš Lietuvos bus 
ga! t ik keletas dalyvių. Viena 
jų, be abejo, bus Vida Vencienė, 
Kalgario olimpinių žaidynių 
aukso medalio laimėtoja. Ji šiuo 
metu jau treniruojasi Austrijo
je, namuose palikusi vyrą ir 
pusantrų metų dukrelę. Ji ne
turi nei trenerio, nei naujesnės 
gamybos slidžių... Dar tikisi 
da lyvaut i St rol ienė, kuri 
pasišventusiai ruošiasi. Viltis 
kelia ir Jasinskas biatlono 
varžybose. Iš viso žiemos olim
piadoje su vadovais ir treneriais 
gal bus 7-8 asmenys. 

Vasaros olimpiada Barcelono-
je jau kitas reikalas — ten, galvo
jama, bus maždaug 60-70 daly
vių. Ar komandinėse varžybose 
turėsime dalyvių, priverstas 
gerokai suabejoti. Turim puikių 
krepšininkų, futbolininkų, ran
kininkų, bet jie išsiblaškę po 
visą Europą, reikia surinkti, 
reikia juos paruošti. Ir tai dar ne 
viskas. Reikia dalyvauti atran
kinėse varžybose ir ... kvalifi-
kuotis, nes olimpiadoje vietos 
yra tik 16-kai komandų. 

Geriausiai, bent iš pavardžių, 
atrodo krepšininkai, Seoulio 
olimpiadoje sovietams laimėję 
aukso medalį. Jie visi pasiryžę 
da lyvau t i , tač iau t u r b ū t 
vienintelis Marčiulionis yra 
geros formos. Jis neseniai 
pradėjo naują sezoną su San 
Francisco „MVarriors" komanda. 
Sabonis turi daug gerų norų, bet 
jį tebevargina kojų skausmai. 
Jis tebežaidžia Ispanijos Val-
jadolido „Forumo" klube. Cho
mičius tebegyvena Malagoje, 
bet naujo kontrakto dar neturi. 
Kurtinaitis ir Jovaiša tebežai
džia Vokietijoje. Gerų norų 
netrūksta, bet problemų, kaip 
amžius, sveikata , pasiruoši
mas, treneris ir kt., irgi nemaža. 
Kvalifikuotis bus labai sunku. 
Futbole ir rankinyje bus dar 
sunkiau. Tad lieka indivudua-
linės sporto šakos, kur dalyvių 
bus nemažai, kai kurie net su 
viltimis į medalius. 

I rk lav ime numatoma daly
vauti su dvejomis dvivietėmis 
baidarėmis, o gal net su dve
jomis vienvietėmis ir dvejomis 

Vaizdas iš IV PLS žaidynių atidarymo Kaune liepos 27 d 

MARČIURLIONIS IR „ŽALGIRIS' 
CHICAGOJE 

Krepšinio, ir dar lietuviško, 
mėgėjams Chicagoje ateinančios 
kelios savaitės žada eilę gero 
krepšinio ir įdomių rungtynių. 

keturvietėmis. Iš moterų šiemet 
gerai pasirodė V. Bernotaitė ir 
B. Juozėnaitė; iš vyrų — J. Nar-
montas ir T. Vaičiukas, laimėjęs 
varžybas Danijoje. 

Lengv. a t le t ikoje net 20 
puikių t a rp t au t inės klasės 
lengvatlečių — 10 moterų ir 10 
vyrų. 

Spor t inė je g i m n a s t i k o j e 
septyniolikmetis M. Lesiukovas, 
laimėjęs pirmą vietą Penn-
sylvanijos valstijos varžybose. 

Lauko tenise R. Muraška ir 
G. Misiukova, abu 18 metų, bet 
jau su puikiomis pergalėmis. 

Dviračių varžybose 5 moterys 
ir 10 vyrų, šiemet dalyvavę 
daugelyje tarptautinių varžybų 
su geromis pasekmėmis. 

Šaudyme planuoja dalyvauti 
4 moterys ir 3 vyrai. 

Moderniškoje penkiakovė
je Lietuvos komanda labai 
stipri ir rimtai tikisi medalių — 
tai G. Staškevičius, T. Norkus, 
D. Strazdas, V. Močialovas ir V. 
Dolgovas. 

S t a lo t e n i s o a t r a n k o s 
varžybos vyks Italijoje. Į jas 
vyksta 4 geriausios Lietuvos 
moterys ir 4 vyrai. 

Apie kitas sporto šakas gal 
vėliau. Kiekvienu atveju, pir
miausiai visose šakose Lietuvo
je ankst i pavasa r į vyks 
atrankinės varžybos ir t ik patys 
geriausieji skris į Barceloną 
Kai kuriems, žinoma, dar teks 
kvalifikuotis t a rp t au t i nė se 
atrankinėse varžybose. 

Finansinės pagalbos Lietuvos 
TOK reikės daug. Visų kraštų 
to komiteto atstovai jau planuo
ja, kaip paremti Lietuvos spor
tininkus. JAV LTOK atstovas 
yra Valdas Adamkus — jis jau 
organizuoja +~n- ir tikisi 
paramos. 

V.G. 

Lapkričio 5 d., antradienį, 
7:30 vai. vak. Chicagos stadione 
žais San Francisco „Warriors" 
prieš Chicagos „Bulis". Šarūnas 
Marčiulionis — prieš M. Jordan! 
Dvi ateinančios olimpiados Bar-
celonoje žvaigždei Deja, bilietai 
į tas rungtynes jau seniai 
išparduoti, tačiau jas rodys 
Cable televizija. 

Lapkričio 7 d. Kauno „Žalgi
r is" žais prieš Loyolos univer
siteto komandą Loyolos krepši
nio salėje, 6525 N. Sheridan Rd., 
7:30 vai. vak. Sekite pranešimą, 
„Drauge" dėl autobuso į rung
tynes. 

„Žalgiris" žais daugiau rung
tynių netoli Chicagos. Tikslios 
datos ir vietos bus kito penkta
dienio sporto skvriuje. 

V . G . 

ŠALFASS-GOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Metinis visuotinis ŠALFASS-
gos suvažiavimas vyks lapkričio 
16 d., šeštadienį, Clevelando 
Lietuvių namuose, 877 East 
185th St., Cleveland, OH 44119. 
Telefonas 216 531-2131. 

Suvažiavimo pradžia — 11 vai. 
ryto. 

VERTINGA ISTORINĖ 
MEDŽIAGA 

P7 PLS Žaidynių metu Kūno 
Kultūros rūmuose Kaune buvo 
įrengtas stendas pavadintas 
„Pirmasis okupacijos dešimt
metis ir rezistencija Kūno 
Kultūros rūmuose (1940-1950)". 
Jo autorius — rezistentas dr. 
Jonas Venckevičius už parti
zanų ginklų slėpimą 1946 m. 
SMIERŠ buvo suimtas ir kalin
tas sovietu kalėjimuose. Čia 
kruopščiai surinkta istorine 
medžiaga norintieji naudotis, 
prašomi kreiptis į dr. Joną 
Venckevičių. gyven ntį Aušros 
40-18, Kaunas 233C05, Lithu-
ania. 

Dr. Jonas Venckevičius prie savo surinktos istorinės medžiagos stendo Kūno Kultūros rūmuose 
Kaune. 

Futbolas Chicagoje 
TAURĖS VARŽYBOS 

PASIBAIGĖ 

F.K. „Lituanica" vyrų koman
da praėjusį šeštadienį, spalio 26 
d., Roselle, IL, žaidė JAV taurės 
Illinois finalines rungtynes 
prieš daugkar t in į meisterį, 
lenkų „Eagles". Oras rung
tynėms pasitaikė netikęs — visą 
dieną pylė žvarbus lietus. Pur
vu permirkusi , suspardyta, 
išdraskyta aikštė labai netiko 
mūsų komandos žaidimo stiliui. 
, , L i t h s " vy ra i skaudžiai 
pralaimėjo 6:0 Toks rezultatas 
neatitiko žaidimo eigos. Jis 
nebuvo toks vienpusiškas. Tik 
ką darė „Eagles" — viskas jiems 
sekėsi, kaip dar niekada. Tai 
pripažino ir jų „coach". Žinoma, 
geresnė komanda laimėjo. 

Pilnas autobusas entuzias
tingų rėmėjų grįžo ne tik susalę 
ir lietaus išmirkdyti, bet ir 
pralaimėjimo pr i t renkt i . O 
kokia savijauta žaidėjų? — 
neteko aiškintis. Ir be klausimo 
aišku. Tik komando?' vadovas 
Bie l skus , pak laus t a s apie 
savijautą, atsakė: 

— Negi visą amžių dabar ir 
verksi . Rytoj reikės žaisti 
pirmenybių rungtynes prieš 
„Schvvaben". 

„LITUANICA" -
„SCHWABEN" 3:3 

Nepraėjus nė 24 valandoms po 
neįprastai sunkių rungtynių, 
praėjusį sekmadienį „Lituani-
ca"~ „Liths" komanda žaidė 
pirmenybių rungtynes prieš ma-
jor divizijos antrosios vietos 
komandą vokiečių „Schvvaben". 
Rungtynės vyko puikioje 
Schvvaben Center aikštėje, Buf-
falo Grove, IL. Pirmąjį puslaikį 
„ L i t h s " vyra i sužaidė 
nuostabiai: puikūs deriniai, 
tikslios pasuotės (kur jos buvo 
vakar?), puikūs užbaigimai prie 
priešininko vartų ir puslaikio 
rezultatas 3:0 mūsų naudai! 
Miražas? Haliucinacijos? Ne! 
Įvarčius įk i r to Virgis 
Žuromskas, Aidas Grigaliūnas 
ir Ričardas Zdančius. 

Antrame puslaikyje komanda 
pavargo ir vaizdas s ta iga 
pasikeitė. Ir įvarčiai pradėjo 
kristi į Putnos vartus. 

Teisėjo šv i lpukas laiku 
užbaigė rungtynes. „Liths" ko
mandai už neįprastą vargą dar 
liko nors vienas taškas, nes 
rungtynės baigėsi lygiomis 3:3. 
ir tuo tenka džiaugtis. 

J . J . 

RUNGTYNĖS LEMONTE 

„Lituanicos" komandai dar 
yra likę žaisti trejetas rung
tynių. Visos prieš pirmaujančias 
major divizijos komandas: čekų 
„Spartą", „Pegasus" ir tą pačią 
„Eagles". 

Šį sekmadienį, lapkričio 3 d., 
„Liths" vyrų komanda žais 
prieš čekų „Spartą". Rungtynės 
vyks Lietuvių centro aikštėje, 
Lemonte. Pradžia 2 vai. po 
pietų. 
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Užbaigus pirmenybių rungty
nes, puoselėdamas lietuviškas 
tradicijas, klubas ruošia ir 
užbaigtuvių balių lapkričio 30 
d. tame pačiame Lemonte, Lie
tuvių centro salėje. Laukiame ir 
lauksime mielų svetelių. 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panslnlnkaras nuolaida 

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

507 8. Gllbart, LaGranga. IL. 
Tol. (708) 352-4487 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRUROIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
To l . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Roz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 8at (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 vv antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždarytaa ketvd 1-3 v p p . penktd 

ir sestd 9 v r -12 vpp 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60652 

Pirm , antr . ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Ta4. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai . (708) 598-8101 
Vai paq.il susitarimą 

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. 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa Ava., Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai. (7081 448-1777 

Tai. kabtnato Ir buto: (708)652-41 S9 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava . , Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava . , Sulta 324 Ir 

5835 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 
81 St. ir Kaan Ava., Justice. IL 

Tai. (1-312) 565-2980 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

D R . A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W . 95 St . 
Oak L *wn , IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Ta i . 7 0 0 - 6 3 8 - 3 1 1 3 

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

10442 W . Cermak Rd. 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

Tel . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Ot. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wast Ava.. Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naparvllla 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 709-857-8383 
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Filiotėja — Šv. Pranciškaus Salezo 

DVASINGUMO KLASIKA 
Kalbant su žmonėmis apie 

maldą, tenka girdėti nusiskun
dimą, kad Dievas maldų neiš
klauso, kad nežiūrint kasdien 
išklausomų šv. Mišių ir kitų 
maldų, žmogus nesijaučia tobu-
lėjąs; nesinori beeiti išpažinties, 
nes nuodėmės vis tos pačios. 

Bet tokie pasisakymai iš tiesų 
jau rodo dvasinę pažangą, nes 
daug žmonių per visą gyvenimą 
neprieina prie tokio dvasinio 
nepasitenkinimo savijautos ir 
tad neateina net j šj dvasinio 
gyvenimo pradžios tašką. 
Tačiau tai tik pirmas žingsnis. 
Nieko nepadės, nežengus po to 
antrojo, trečiojo ir toliau. Tuo 
pirmuoju žingsniu — dvasinio 
nepasitenkinimo — Dievas 
kviečia: Eikš, aš noriu tave 
nuvesti ten, kur aš esu (plg. Jn 
14). Bet reikia jam paduoti savo 
ranką, reikia leistis būti jo 
vedamu. O tam tikslui Kristus 
įkūrė Bažnyčią — jo vedamų 
žmonių „draugiją". Bažny
čios nariai per šimtmečius 
dalijasi bendru tikėjimu, Dievo 
duotomis malonėmis, dovano
mis, apreiškimu. 

Bažnyčios ganytojai — 
apaštalų įpėdiniai amžių eigoje 
rado, kad kai kurie jos nariai 
buvo apdovanoti ypatingomis 
ne tik švento gyvenimo, herojiš
kos artimo meilės dovanomis ir 
tad juos paskelbė šventaisiais 
visai Bažnyčiai, bet taip pat. 
kad kai kurie buvo apdovanoti 
ypatingais gabumais krikš
čioniško gyvenimo mokyme. 
J ie buvo viešai paskelbt i 
Bažnyčios mokytojais — dakta
rais. Nuo pirmųjų krikščionybės 
metų jų buvo paskelbta 32, jų 
tarpe tokie kaip šv. Augustinas, 
šv. Tomas Akvinietis, šv. Kot
ryna Sienietė ir šv. Teresė 
Avilietė. Šiandien, bendrai 
Vakarų Bažnyčioje išaugus 
susidomėjimui „dvasingumu" 
(„spirituality"), jų raštai yra iš 
naujo studijuojami, semia-
masi iš jų dvasinio gyvenimo 
praktikos išminties ir nu
rodymų — tik, žinoma, kritiškai, 
suprantant, jog jų galvojimas 
buvo sąlygojamas jų laikmečio 
įvykių, kultūros. 

Matydama tiek daug tos seno
sios dvasinės klasikos, naujai iš
verstos iš originalų kalbų į 
angių, su naujais komentarais, 
pagalvojau, kad gaila, dar ilgai 
reiks laukti, kol šie klasikai bus 
išversti į lietuvių kalbą. Ir štai 
žiūriu, „Drauge" ant lentynos 
šv. Pranciškaus Salezo (St. 
Francis de Sales) klasika -
„Filiotėja". Tik šis lietuviškasis 
vertimas pavadintas kitu vardu: 
„Išganymo kelias". Šis šv. Pran
ciškaus Salezo veikalas, man
ding, bus įdomus ne vien kaip 
mokslinė seniena, bet aktualus 
ypač šiandien savo daugybe 
praktiškų nurodymų kaip 
ugdyti asmenišką ryšį su Dievu 
įvairiomis maldomis, medita
cijos formomis ir dorybių 
ugdymu. 

Šią laida paruošė kun. dr. K. 
A. Matulaitis, MIC, ir ji pasi
rodė 1967 m., išleista viso būrio 
šviesių lietuviu, kurie matė šio 
veikalo svarbą ir aktualumą ir 
jiems, šio šimtmečio pasau
liečiams. Pačiame šios knygos 
įvade šv Pranciškus 1609 m. 
rašo. jog iki tol rašiusieji apie 
maldingumą, savo pamokymus 
taikė atsiskyrėliams, iš pa 
saulietiško gy venio pasitrauku 
šiems vienuoliams. „Aš noriu 
kalbėti žmonėms, kurie gyvena 
kaimuose, miestuose ar tur 
tingųjų rūmuose. Jie turi kas 
dien daug užsiėmimų ir teisina 
si, jog neturį laiko maldingumo 
lavyboms", rašo Pranciškus 
Nors jis pats pripažįsta, kad il
siuos patarimus daug kas laikys 
pasauliečiui neįgyvendinamus, 
iš tiesų tačiau, tai ne laiko 
turėjimo klausimas, o teisingo 
savo pašaukimo supratimo 
klausimas. Visi krikščionys yra 
pašaukti visa savo būtybe 

mylėti Dievą, sekant Kristumi. 
Ir tas pašaukimas galioja visų 
luomų, įvairaus išsimokslinimo 
krikščionims. Tai pirmiausias 
pašaukimas. Tam teikiamas pa
grindinis dėmesys — tačiau 
jokiu būdu neapleidžiant savo 
antrinio, žemiško pašaukimo 
pareigų, nes kaip tik per jas 
Dievas kalba į j j mylintį žmogų 
— Filiotėja, išeitų graikiškai. 

Šv. Pranciškus pasižymėjo ne 
tik išskirtinu mokymu, bet ir 
išimtinai vaizdžia kalba. Tad 
ši knyga pagauna ne tik savo 
tematika, praktiškumu, bet ir 
kalbos vaizdingumu, kur is 
nepranyksta net ir šiame lietu
viškame vertime, kuris buvo da
romas senesnius lietuviškus 
vertimus lyginant su anglišku 
(ne prancūzišku originalu) ir 
dėl to kalba ir senoviška. Vis 
vien šv. Pranciškaus vaizduotės 
lakumas lieka pagaunantis, kad 
ir štai jo apibūdinime, kas yra 
tikras maldingumas: „Maldin
gumas yra tas dvasios smar
kumas, per kurį veikia mumyse 
Dievo meilė gerais darbais, o 
mes darome juos su noru ir grei
tai". Taigi, jis duoda patarimus, 
kaip savyje išugdyti tą „dvasios 
smarkumą", kurio ypač šių lai
kų žmonės taip ištroškę. 

Šią knygą tačiau patarčiau 
skaityti, turint su kuo apie tai 
pasikalbėti, nes jos senoviška 
kalba (ne vien lietuviškame ver
time, bet ir 16-to šimtmečio 
dvasinėje rašyboje), iškelia 
klausimų, būtent: „Maldin
gumas šaltyje veikia kaip ugnis, 
karštyje — kaip rasa; jis moko 
tinkamai naudotis turtais ir 
kan t r ia i pakelt i neturtą . . . 
Maldingumas priima tokia pat 
dvasia džiaugsmą ir skausmą, 
nes pamaldi siela yra visuomet 
kupina neišsakomos saldybės". 
Kas ta „saldybė"? Sprendžiant 
iš tolimesnio konteksto, mes 
sakytume „romumas", gilus 
pasitenkinimas, kurį gauname 
ne iš žmonių pagyrimų (kurie 
taip dažnai išvis neateina), o iš 
gilaus, asmeniško, tvirto ryšio 
su Dievu, taip, kad nebereikia 
daiktų ar pagyrų, nes pagaliau 
savo būtimi jautiesi Dievo my
limas. 

Šiandien žmonės eina į įvai
rius rytietiškus „meditacijos" 
centrus. Krikščionys turi ir 
savo, savitas krikščioniškos 
meditacijos formas, kurių kelias 
praktiškai, pažingsniui išdėsto 
šv. Pranciškus, pirmiau nurody
damas meditacijos vietą krikš
čioniškame maldos gyvenime: 
„Niekas nevalo taip gerai mūsų 
proto nuo nežinojimo ir valios 
nuo blogų polinkių kaip malda... 
malda yra mūsų minties ir šir
dies pakėlimas į Dievą. Ypa
tingai patariu tau , Filiotėja, 
mąstomąją š i rd ies maldą, 
mąstymą. Dažniau bemąs-
tydama apie Jėzų, geriau jį 
supras i . . . K r i s t a u s meilė 
apsems tavo sielą, išmoksi jį 
sekti ir tvarkyti savo darbus jo 
norų šviesoje". Ir tada duoda 
smulkius nurodymus, kaip tai 
daryt i . 

Beje, kaip ir visi dvasinės li
teratūros klasikai, ir ši knyga 
neskaitytina kaip romanas vie
nu vpu, o kasdien po truputį, 
leidžiant vienai kitai minčiai 
per parą rutuliotis mintyse, ap
svarstyti širdyje. Be to. knyga 
nebūtinai skaitytina iš eilės, 
juolab, kad ypač pradžioje yra 
pilna 16-am šimtmečiui savo
tiškų minčių, kurias gal bus 
lengviau suprast i , p i rmiau 
susipažinus su šv. Pranciškaus 
dvasios pasauliu. Tad patarčiau, 
knygą paėmus į rankas, pasi
žvalgyti turiny ir pradėti su tom 
vietom, kurios iš pradžių labiau
siai domina. Ši knyga gauname 
„Drauge" už 3.50 dol„ bet 
norint ją paštu užsisakyti , 
prašom iš anksto pinigų nesiųs
ti, nes sąskaitoje bus pridėta ir 
persiuntimo kaina. 

a.j.z. 

Sinoikiją sveikino Aukščiausiosios tarybos pirm Vytautas Landsbergis. Iš kairės: Lietuvos Aukšč. 
tarybos dep. V. Čepaitis, prez. V. Landsbergis Ir Sinoikijos garbės pirm. Panevėžio vysk. J. 
Preikšas. 

N'uotr Alg. Žižiūno 

SINOIKIJA KAUNE, 
KLAIPĖDOJ IR NIDOJE (II) 

Kauno katedroj ir 
universitete 

Maldininkais pripildytos Kau
no k a t e d r o s e rdvę s t a iga 
už tv indo va rgonų g a r s a i . 
Rugsėjo 16 d. 6 vai. vakare pra
sidėjo 1991 m. Sinoikijos pirmoji 
bažnytinės muzikos valanda. 
Programą atliko G. Kviklys — 
vargonais, solistė G. Kaukaitė, 
U. Žebriūnaitė — smuiku. Atlie
kami M. K. Čiurlionio, M. 
Maštoco, O. Messiaeno, G. Cac-
cinio, J. S. Bacho, A. Stradellos 
kūriniai. Programą visi t rys 
užbaigia L. Cherubinio „Ave 
Maria". 

Po gaivios bažnytinės muzikos 
valandos vakarines šv. Mišias 
atnašavo kardinolas V. Slad
kevič ius , konce lebruojan t 
keliems kunigams. Pas Aukš
čiausiąjį kilo maldos, giesmės, 
prašymai ir padėka už Tėvynės 
laisvę, už mokslą, meną ir kūry
bos dovanas. 

Kitos dienos rytą Vytauto Di
džiojo universiteto salėje, daly
vaujant universiteto rektoriui 
prof. Alg. Avižieniui, vyko teolo
gijos, filosofijos bei istorijos 
sekcijos rytiniai ir popietiniai 
posėdžiai. Klausytojai nenu
stebo, kad pirmasis paskaiti
ninkas, būtent Lietuvos užsie
nio reikalų ministras Alg. Sau
dargas, nepasirodė. Anksty
vesnėse Sinoikijose dalyvavęs 
savo filosofinių mąstymų išve
džiojimais, šioje Sinokijoje jis ne
berado laiko pasidalinti savo 
idėjomis, kel iaudamas po kitus 
kraštus ir Lietuvos vardu megz-

KĘSTUTIS TRIMAKAS 

damas tarptautinius ryšius 
su kitomis valstybėmis. Tad 
šioje sekcijoje pirmuoju kalbė 
tojų buvo kun. dr K. Trimakas, 
svečias iš JAV Jo tema „Žmo
gaus atkūrimas Kristuje: pa
dėtis Lietuvoje dėliojant mo
zaiką iš fragmentui". Po to buvo 
istorinė kun. Alg. Kąjacko pa
skaita: „Pastangos sukrikščio
ninti Lietuvą po Mindaugo mir 
ties: tarp Romos ir Bizantijos", 
įdomiai gvildenama buvo mons. 
dr. Vyt. Kazlausko paskaita: 
„Viskas manyje reikalauja 
Dievo, ir aš negaliu jo užmirš
ti". Ištikimas Sinoikijos bičiulis 
ir lietuvių draugas anglas dr. A. 
Everatt svarstė šv. Tomo Akvi
niečio tikėjimo doktriną, o kun. 
dr. B. Dembowski, svečias iš 
Lenki jos , nagrinėjo Dievo 
klausimą būties-metafizikos 
filosofijoje. Popietinis posėdis 
buvo užbaigtas prof. F. Jončio ir 
kun. Vyt. Sidaro paskaitomis: 
pirmasis — apie angliškojo 
empirizmo ateizmą, antrasis — 
apie ekumenizmo problemas. 

Tarpdiocezinė seminarija 
Kaune, kaip krikščioniškos dva
sios skleidėjų židinys, turi 
kažkokią „magnetinę" trauką 
Sinoikijos organizatoriams, 
bičiuliams bei svečiams. Tai vie
n in te lė vieta Kaune , kuri 
kasmet Sinoikijos programos 
apimtyje aplankoma. Aplan
kytąjį buvo ir šiemet, prieš pra
dedant kelionę autobusu i 
Klaipėdą. 

Menas ir literatūra 
Klaipėdoj** 

Kaip pernai, taip ir šiemet Si
noikijos programa Klaipėdoje 
akcentavo meną (pernai spau
doje vienos paskaitos aprašymas 
buvo klaidingai pavad in tas 
„Sinoikija Klaipėdoje", nepara
šius nė žodžio apie k i t a s 
aštuonias paskaitas meno temo
mis, apie bažnytinės muzikos 
valandą bei iškilmingas vysk. 
Ant. Vaičiaus atnašautas Mi
šias ir kt.). Meno ir l i teratūros 
sekcijoje posėdyje, kuris vyko 
rugsėjo 18 d.. Klaipėdos pa
veikslų galerijoje, buvo pa
teiktos trys temos: kun. R. 
Pukenio „Apie l i e t u v i š k a s 
senas knygas ir jų likimą iki 
1905 m.", J. Šakėnaitės „Mari
ja tradicinėje Europos dailėje 
(siužeto istorija)" ir A. Gusčio 
..Apie istorinę atmintį, religiją 
ir tautiškumą". 

Popiet klaipėdiečiams buvo 
sudaryta proga susipažinti su iš 
kitų kraštų atvykusiais Si
noikijos dalyviais . Š io 
susipažinimo metu kun. K. Tri
makas iš JAV perskaitė pora 
savo evangelinių mąstymų iš 
naujai Lietuvoje išleistos kny
gos „Ieškančiojo pėdsakai". Ši 
knyga, anksčiau atspausdinta 
JAV-ėse. St. Šalkauskio Fondo 
rūpesčiu perspausdinta ir pla
tinama visoje Lietuvoje. 

Prieš išvykdami iš Klaipėdos. 
Sinoikijos organizatoriai, daly
viai ir svečiai aplankė neseniai 
mirusio Klaipėdos Ta ikos 
Karalienės bažnyčios atstatyto-

PABALTIJO 
VALSTYBĖS 
VOKIETIJOS 

TELEVIZIJOJE 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Spalio 13 d. Apie Vokietįoe te
levizijoje skirtąją Lietuvai 
programą žadėjau parašyti at
skirą straipsnį, juo labiau, kad 
ir „TV guide" įrašas taip pat 
skambėjo labai viliojančiai — 
„Laisva Lietuva, tačiau okupuo
ta" . 

Prisipažinsiu — nusivyliau, 
kadangi 10 min. filmas buvo 
paskirtas Latvijai (nė minutės 
Esti jai!) i r t ik t r u m p a m 
įterpiant pasikalbėjimą su V. 
Landsbergiu. Tiesa, komentato
r i a i visą laiką minėjo 
„ B a l t i k u m " žodį, vard ino 

jo, klebono mons. Br. Burneikio 
kapą, ant naujai supilto jo kapo 
bažnyčios šven tor iu je j am 
padėjo gėlių, tuo parodydami 
padėką už jo didelį palankumą 
Sinoikijai. 

.Vidos ir bažnyčioje 
ir kopose 

Keltu persikėlus per Kuršių 
mar ių sąsmauką, autobusu 
buvo pas iekta viena pačių 
gražiausių Lietuvos vietovių — 
Nida. Lieknų pušų apsupta 
bažnyčia priglaudė Sinoikijos 
dalyvius ir Nidos vietinius 
gyventojus, suėjusius pasiklau
syti išskirtinės vakaro pro
gramos. Talentingam parapijos 
klebonui kun. E. Atkočiūnui 
susirgus, jo draugas pranciš
konas Linas supažindino su jo 
kūryba ir perskaitė visą eilę jo 
prasmingų eilėraščių. 

Tada, palyginęs šią priespau
dos laikais uždarytą, bet nese
niai atgautą bažnyčią su visą 
pusšimtį metų okupuota, bet 
dabar išsilaisvinusia Tėvyne, 
kun. K. Trimakas atnašavo dvi
gubos padėkos šv. Mišias — ir už 
atgautą šventovę ir už Lietuvos 
nepriklausomybę. 

Po šv. Mišių — toje pačioje 
bažnyčioje — Romo Gražinio 
vadovaujamo jaunimo choro 
„Aidijos" giesmių vakaras. 

Po tokios turiningos dienos 
dalyviai ir svečiai ilgai vaka
rojo, dalindamiesi įspūdžiais. 
Rytojaus dieną jų laukė Nerin
gos kopos ir rašytojo Tomo Man-
no kū ryb in io pa l ik imo 
seminaras. 

Pabaltijo valstybių vardus, 
tačiau filmo „fabula" sukasi 
Latvijoje. 

Šio sekmadienio vakaro prog
ramą stebi apie 4-5 mil. žiūrovų 
(vokiečių televizija matoma 
Austrijoje, Šveicarijoje, Belgi
joje, Olandijoje, Prancūzijoje), o 
parodyti raudonarmiečiai ir jų 
gyvenimas Rygoje priminė vo
kiečiams nuo 1945 m. Rytų 
Vokietijoje esančius sovietinius 
karius, jų delsimą grįžti į savo 
tėvynę. Taigi Pabaltijo likimas 
ir gyvenimas mažai kuo skiria
si nuo naujai prie Vokietijos 
prijungtų žemių, kur raudonar
miečiai grupėmis „paraduoja" 
vokiškuose miestuose, yra 
didžiausi gamtos taršos atsto
vai, spekuliuodami kareivinėse 
vogtom prekėm, kadangi 24 
vokiškų markių atlyginimas 
nepadengia savaitės rūkalų, 
skanaus vokiško a laus ar 
degtinės. 

Tačiau grįžkime prie filmo. 
Komentatorius N. Brender prie 
parodyto Pabaltijo valstybių 
žemėlapio sako, kad daug vals
tybių pripažino Pabaltijo kraštų 
nepriklausomybę, tačiau tos 
t au to s nesi jaučia saugios, 
kadangi politinis procesas Sov. 
Sąjungoje gali grįžti ypatingai, 
esant trijose Pabaltijo valsty
bėse stiprioms rauodnarmiečių 
įguloms. Lietuva, Latvija ir 
Estija nori ir reikalauja, kad 
Sovietų Sąjunga jau gruodžio 
mėn. 1 d. savo kariuomenę 
atitrauktų. 

Prie kareivinių apskrita len
ta, kūjis ir pjautuvas bei užrašas 
„Visų šalių proletarai vienyki-
rės" . Komentatorius toliau 
sako, kad raudonoji armija ne
nori ir nelaukia Sov. Sąjungos 
subyrėjimo. Juk automatiškai 
išnyktų karių bei KGB valdžia 
ir įtaka. Prie Latvijos jūros 
pakrantės dar ir dabar, po 
dviejų laisvės mėnesių, matoma 
didelė raudona lenta ir joje 
užrašas kiriliškom raidėm: 
granica SSSR ziiažena i nepri-
skovena — Sov. Sąjungos sienos 
yra šventos ir neliečiamos". 

Pabal t i jy yra mažiausia 
350 tūkst. karių, tačiau nė vieno 

(Nukelta į 4 psl) 

DVIEJŲ TĖVŲ DUKRA 
Novelė 

VLADAS VAILIONIS 

— Kas gi tų girtuoklių ir mušeikų nepažįst?. — įsi
terpė Vanagėnienė. Ar jiems kas nutiko9 

— Nieko jiems nenutiko. Tik jie bloga* kalbas 
skleidžia apie jus. Sako, kad ir pas jus gyvena žydukė. 
Jie nori vokiečius ir ant jūsų užvesti. Girdi, jie eausią 
daug degtinės už ta i . 

Su tais žodžiais Vanagėnienei taip bloga pasidarė. 
kad ji net prie Jutkienės pasirėmė, o šiai irgi nuogas 
tis liuobtelėjo kūnu. 

— Aš nenorėjau tavęs nugąsdinti. Tik, sakau, jeigu 
tikrai taip yra, tai geriau žinoti apie tai ir pasisaugoti. 
Vokiečiai, kaimynėle, juokų nekrečia. Taigi, sakau, aš 
ir perduosiu tas šnektas jums. 

— Ačiū tau Jutkien. Už gerą mes jau geru tau at 
silyginsime. Va, imk, ką aš čia turiu. Aš neturiu laiko 
parduoti. Ir jeigu vėl užgirsi, tai nelauk, bet atsliuok 
tiesiai pas mus, lyg audinių apžiūrėti. Tik nesakyk 
mano žmoguliui, nes jis jau ir taip labai nuogąstauja. 

— Taigi, pasiklausysiu, kaimynėle. Dieve jums 
padėk. Ir dėkui už dovanas. Vasarą padėsiu tau 
daržuose. 

Vanagėnienė, grįžusi iš miestelio, tuoj pat 
nuskubėjo pas Antaną, besidarbuojantį laukuose 
Reikia gi kam nors širdį atverti, rūpesčius iškratyti. 

Antanas, ramiai išklausęs motinos rūpesčius, pa 
ta rė ja i nieko nesakyti kitiems, ypač Julytei 

— Aš pabandysiu dar šią naktį su jais pakalbėti, 
bet vienas prieš du aš nenoriu stoti, todėl aš tuoj pat 
eisiu pasitarti su savo draugais. Paruoškit m;in šio to 

užkąst, nes aš pietų nelauksiu. 
— Antanuli. jie tavo kalbų neklausys. 
— Nebijok, mama. mes jau rasime būdų jiems 

liežuvius patrumpinti. Išgaruos j iems iš galvos 
vokiečiai ir jų degtinė. 

— Tik jau neįpulk į bėdą. — nuogąstavo motina. 
— Jeigu mes būtume tada sėdėję ramiai namuose, 

tai dabar būtume Sibire. Paklausėt mano patarimų, 
todėl ir likome neišvežti. Susitvarkysiu aš ir su šitais 
chuliganais. Jeigu reikės, aš ir virvę j iems ant kaklo 
užnersiu. Bet man atrodo, kad to nereikės. Šuo, kurs 
daug loja, mažai kanda. 

Po poros dienų Antanas, atradęs progą, prasitarė 
motinai, kad jis jau kalbėjo su Rimbais. 

Motina tik sužiuro į jį, bet nei žodžio nepratarė. 
— Mes jiems davėme pirmą pamoką. Žinoma, jie 

kokią porą savaičių neprisės, bet gal t a s juos atves į 
protą. Pabandžius jiems kokią naują šunybę, pasi
gailėjimo jau nebus. — Patylėjęs dar pridūrė: — 
Nepaleiskit šuns vakarais, o aš irgi išeisiu į daržinę 
miegoti. Jeigu jūs pamatysite nakčia vyrus vaikščio
jančius apie mūsų sodybą, tai nenuogąstaukit. Kaimy
nų vyrai padės man kurį laiką po apylinkę pasidairyti. 

— Tai ir tu pribijai vokiečių? 
— Ne. ne vokiečių, mama. bet tokių kaip Rimbai. 

Mes norime įsitikinti, kad jie tikrai mūsų patarimo 
paklausė. 

Pranas, parvykęs vasaros atostogoms, pirmiausia 
aplankė mokytoją Rėkų. Reikėjo gi sužinoti, kokią 
pažangą Julytė padarė per šiuos mokslo metus. 

— Iš pradžių reikėjo šiek tiek apdairumo. — dėstė 
mokytojas, nes kai kurie mūsų žodžiai jai sunkiai 
sekėsi apvaldyti, bet dabar, dėkui Dievui, jai visą laiką 
kalbant tik lietuviškai, niekas, manau, neabejotų, kad 
ji tikra lietuvaitė. 

— Dėkui jums, pone mokytojau. Aš iš tikrųjų 
truputį pribijojau, kad vaikai supras, jog ji yra žydaitė. 

— Aš manau, kad jie tai žinojo, bet jie to nerodė 
mokykloje. Ypač po Girdžių kaimo nelaimės ir aš 
pradėjau bijoti. 

— Kas gi ten nutiko? — nustebo Pranas. 
— Ne gi tu nežinai, kad pas Austinus vokiečiai 

a trado žydaitę? 
— Visą Austinų šeimą vokiečiai išvežė, ir niekas 

nežino, kas su jais nutiko. Greičiausiai juos visus 
nužudė. 

— O, Dieve mano. Mūsų šeimai tikrai buvo tada 
kuo rūpintis. 

— Žmonės kalba, kad Austinus miestelio Rimbai 
įskundė, todėl jūsų Antanas su savo draugais jiems 
liežuvius patrumpino. 

— Jei mūsų Julytę būtų atradę... Ji jau apsiprato 
su savo likimu. 

— Ne tik Julytė, Pranai, būtų nukentėjusi, bet ir 
jūsų šeima ir aš pats būtume nuėję Austinų keliu. 

1943 metų pavasrį, uždarius naciams Lietuvos 
universitetus, Pranas irgi prisilaikė namie. 

Per dvejus metus Julytė apsiprato su savo likimu, 
bet j i vis jautėsi pas Vanagėnus svetima. Ja i atrodė, 
kad ji nepritapo prie šios šeimos. Ši šeima turėjo visai 
kitokius rūpesčius, negu jos tėvai. Tėvas mažai dėmesio 
skyrė ne tik jai, Julytei, bet ir savo dukrai Birutei. An
tanas buvo užsiėmęs visą laiką ūkio darbais, gi vaka
rais jis nepasilikdavo namie. Motina iš pradžių rūpinosi 
Julyte , net ir sėdėdama naktimis prie jos lovos, bet 
pagaliau, galvodama, kad Julytei nereikia šios globos, 
ji skyrė jai irgi mažiau dėmesio. Tik vienas Pranas buvo 
kitoks _ , . 

(Bus daugiau) 

I 
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SINOIKIJA 
PANEVĖŽY IR JOS 

PABAIGA VILNIUJE (III) 
KĘSTUTIS TRIMAKAS 

1991 m. Sinoikijos programoje 
rugsėjo 19 d. buvo įrašyta kaip 
poilsio diena. Tam tikslui ne
galėjo būti geresnės vietos, kaip 
Nida. Svečiai iš kitų kraštų 
buvo supažindinti su Nidos 
kopomis. Neišpasakytas buvo 
kitataučių nustebimas, kad 
Lietuvos ribose yra tokie smėlio 
kalnai. Kiti dalyvavo tą dieną 
suruoštame seminare apie 
Vakarų pasaulyje žinomą rašy
toją Thomas Mann (Nidoje yra 
vila. kurioje jis vasarodavo). 

Idėjos ir giesmės 
panevėžieč iams 

Vakare — autobusu per visą 
Žemaitiją... Dainuojant ,,Ar at
simeni auštantį rytą, saulei 
tekant Nevėžio krantuos...", 
autobusas įvažiavo į Panevėžį. 
Rytas dar neaušo. o artinosi 
vidurnaktis... ir lyg toli dar 
buvo kita Sinoikijos darbo 
diena. 

Panevėžy religijos filosofijos ir 
meno suvažiavimas buvo tikra 
naujiena. Nors tai buvo darbo 
diena, panevėžiečiai beveik 
pripildė . .Ekrano" kul tūros 
rūmų salę. Po Panevėžio vysk. 
J. Preikšo ir miesto tarybos 
pirm. G. Šileikio pasveikinimų 
prasidėjo teologijos ir filosofijos 
sekcijos programa. Pirmiausia 
savo pasirinktomis temomis su
glaustai pasisakė svečiai iš kitų 
kraštų: kun. dr. K. Trimakas iš 
JAV, dr. C. H. Huisjes iš Suo
mijos ir dr. A. C. Everatt iš 
Anglijos. Po to mons. prof. J. 
Juodelis kalbėjo apie katalikų 
Bažnyčios tikėjimo išpažinimą, 
doc. L. Jakavonytė — apie 
antikinės filosofijos palikimą 
Šv. Augustino kūryboje, doc. D. 
M. Stančienė — apie Rytų-Va
karų kultūrų sintezę St. Šal
kauskio filosofijoje ir prof. dr. 
Alg. Gaižutis — apie sociobiolo-
gijos idėjas ir žmogaus dvasią. 

Skambioje ma ld in inka i s 
pripildytoje Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje aidais nuaidėjo 
Vilniaus mergaičių „Liepaičių" 
choro balsai. Diriguojant P. 
Vailoniui ir vargonuojant V. 
Prekerytei. choras atliko su
kauptos valandos bažnytinės 
muzikos programą... Bacho, 
Monteverdi. Pergolezi ir kitų 
muzikiniai kūriniai... Jų tarpe 
— Naujalio trys preliudai vargo
nams. 

Ir šv. Mišiose mergaičių choro 
balsai susrinkusių maldininkų 
širdis kėlė prie Dievo... Visa ši 
Sinoikijos diena Panevėžyje 
brandžiom idėjom ir harmonin
gais muzikos garsais buvo so
tinanti ir pakelianti dvasią. 

St. Šalkauskio atminčiai 
ir šv. Kazimiero garbei 

Rugsėjo 21d. rytas buvo skir
tas kelionei autobusu — iš Pa
nevėžio atgal į Vilnių. Priešpie-
tėje — spaudos konferencija 
Vilniaus universiteto rektorato 
salėje, dalyvaujant Sinoikijos 
pranešėjams iš užsienio. Po to, 
pirmininkaujant V. Čepaičiui, 
St. Šalkauskio Fondo valdybos 
posėdis aptarti tolimesnę veiklą, 
ugdant religijos filosofijos ir me
no barus Lietuvoje. 

Šių metų pabaigoje sukako 50 
m. nuo Lietuvos didžiojo filoso
fo prof. St. Šalkauskio mirties. 
Šiai sukakčiai paminėti buvo 
atidengta memorialinė lenta 
prie paskutiniojo jo gyvenamojo 
namo Vilniuje, dalyvaujant 
velionio našlei Julijai Šal
kauskienei, Vilniaus vysk. J. 
Tunaičiui, aukštiems Lietuvos 
bei Vi ln iaus miesto parei
gūnams bei būriui žmonių. 

Vakare Vilniaus katedros Šv. 
Kazimiero koplyčioje buvo su

reng ta bažny t inės muzikos 
valanda, dalyvaujant solistei G. 
Kaukaitei, R. Jasiukaičiui (vio
lončele), vargonuojant Ž. Stony
tei bei giedant šios koplyčios 
giesmininkams, vadovaujant D. 
Juozėnui. 

Giesmės bei choralinis giedo
jimas skambėjo ir padėkos šv. 
Mišiose, kuriomis buvo užbaigta 
sėkminga, daugelį dvasiškai 
praturtinusi Sinoikija. 

Vertinant Sinoikijos 
1988-1991 m. v a i s i u s 

Tenka pasidžiaugti nuo 1988 
m. ruošiamų religijos, muzikos, 
filosofijos ir meno suvažiavimų 
va i s ia i s , š i e s u v a ž i a v i m a i 
sudaro galimybę pasireikšt i 
Lietuvos profesionalams mokslo 
bei meno srityse, kurios semiasi 
įkvėpimo iš religijos, taip pat iš
girsti tų sričių profesionalus iš 
kitų kraštų. Pal iekamas ne tik 
laikinis įspūdis to suvažiavimo 
metu įvairiuose pasirinktuose 
miestuose, bet temos, o kai kada 
ir meno darbai užfiksuojami 
naujai a tkur tame, nepriklau
somoj Lietuvoj leistame „Logos" 
ž u r n a l e bei k a s m e t i n i ų 
Sinoiki jų p r a n e š i m ų lei
diniuose. 

Vykdomi 1989 m. Sinoikijoje 
ap t a r t i darba i . Tada buvo 
pasisakyta už filosofijos-teolo-
gijos atkūrimą Vytauto Didžio
jo u n i v e r s i t e t e K a u n e . 
F a k u l t e t a s j a u ve ik ia . 
Pas i sakyta ir už Ka ta l ikų 
Mokslo akademijos atkūrimą. 
Akademijos skyriai jau veikia 
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, 
o 1991 m. birželio pradžioje 
Vilniuje įvyko visos Akademijos 
suvažiavimas. 1989 m. buvo nu
spręsta leisti religijos filosofijos 
ir meno žurnalą. J a u atspaus
d in t i , ,Logos" du pirmieji 
numeriai . Taip pat buvo nu
ta r ta įkurti religijos filosofjos 
bei meno centrą Vilniuje. Šiuo 
metu jau yra sklypas ir paruoš
tas to centro projektas. 

J au nuo pat pradžios Sinoi
kijos organizatoriai buvo užsi
brėžę tokiais suvažiavimais bei 
plėtojama metine veikla Lietu
voje žad in t i dvas in į atsi
n a u j i n i m ą bei puose lė t i 
glaudesnius ryšius su Vakarų 
Europos dvasine kul tūra . Pla
ningu bei ištvermingu darbu tie 
siekiai vis labiau įgyvendinami. 
Lietuvai j ie neša šviesesnį 
rytojų. 

CLASSIFIED GUIDE 

Vysk. S. Tamkevičius su lietuvių skautų vad 
Deveikis, vysk. Sigitas Tamkevičius, Marytė I 

i kairės Edmundas Korzonas, Gediminas 
Sigitas Miknait's. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

VOKIETIJOS TELEVIZIJOJ 
(Atkelta iš 3 psl) 

lietuvio, latvio ar esto, nėra tų 
tautybių karininkų. Pabaltie 
čiai nori, kad Maskva kuo 
greičiausiai atitrauktų karius, 
tačiau sovietai artimiausia data 
laiko 1994 m. 

Kalba V. Landsbergis. Jis 
sako, kad tas laikas yra labai 
vėlus 'atleiskite mieli skai
tytojai, tačiau į lietuviškus žo
džius įsiterpia vokiškas ver
timas — sunku užsirašyti jo 
žodžius). Mes t ikime, kad 
sovietai greičiau atitrauks savo 
kariuomenę, bet taip ilgai, kol 
Gorbačiovas , ,ueberdauert" 
(gyvens - pergyvens) ir bus 
pajėgus išsilaikyti vyriausybėje. 

Vilniaus įgulos vadas šį V. 
Landsbrgio reikalavimą laiko 
kriminalu, grasindamas pasek 
mėm. Nufilmuotas raštas ,,Za-
javlenie" Lietuvos vyriausybei. . 
rašytas 1991 m. rugsėjo 30 d., 
neužtikrinąs atitraukimo net 
iki 1994 metų. 

Virš V. Landsbergio kėdės 
ant sienos kabo JAV laisvės 
paminklo paveikslas, aplink dar 
matomi smėlio maišai. Toliau, 
V. Landsbe rg i s sako: ši 
kariuomenė neturi jokios teisės 
būti Lietuvoje. Mes ja laikome 
okupacine kariuomene. 

Latvijos parlamentas. Prie 
rūmų būriuojasi parlamentarai. 
Latviškai su televizijos atstovu 
kalba laisvųjų demokratu par
tijos pirm Valdis Steinis. Jis 
taip pat sako. kad latviai 
gyvena okupuotame krašte. Ir 
Latvijos sostinėje užtvaros prie 
parlamento rūmų. 

Bendras Rygos vaizdas — 
Vyriausioji Pabaltijo sovietinės 
kar iuomenės vadovybė yra 
Latvijos sostinėje, o jos daliniai 

Laivyno kapitonas Narudnovas 
(visi k a r i n i n k a i s t a m b ū s , 

išdėstyti 140 vietovėje. Latviai apskritų veidų) skundžiasi, kad 
neturi teisės įžengti į sovietines jie čia praleido daugelį metų ir 
kareivines. Prie Rygos yra dabar greičiausia praras visas 
didžiausias Pabaltijy karinis socialines teises. Taip pat ir jų 
orauostis, atominiai taktiniai žmonos čia dirbo. Jos jaudinasi 
ginklai bei 5500 šarvuočių. Gen. 
Gaponenko vokiečiui sako, kad 
niekas nenori imtis atsakomy
bės karius perkelti, kadangi 
Gudijoje, Ukrainoje. Rusijoje 
nėra patalpų. Tačiau 12 tūkst. 
pasienio sargybiniu jau sekantį 
mėnesį galima bus atitraukti, 
taip pat pakrančių sargybi
niai. Dalį jin "mikų perkels 
prie Juodosiom jūros. Daug 
kar in inkų bijo atleidimo. 

dėl vaikų ateities. 
Plačiai kalbama, kad raudon

armiečiai nori nuversti demo
krat inę vyriausybę. Paskiri 
karininkai savo namuose slepia 
ginklus. Taigi — naujas suki
limas prieš Gorbačiovą? 

Buvęs Latvijos KGB narys, 
paslėpęs savo veidą sako, kad 
kariai nieko nenori žinoti ir gir
dėti apie pasikeitimus ir toliau 
gyvena sena, gera praeitim. 

PADĖKA 
Nuoširdžia i dėko jame p. Edmundui Kulikauskui įkvėpu

s iam ir o r g a n z a v u s i a m mūsų kel ionę ir tautinių juostų 
parodas svet ingoje Amer ikos žemė je Ta ip pat nuoširdžiai 
d ė k o j a m e Lietuvių išeivijos še imoms pasidalinusiomis su 
mumis s a v o širdies ir namų ši luma, perėmusioms visus 
kelionių rūpesčius . Brangius lietuvių liaudies meno gerbėjus 
ir Lietuvos patr iotus a m ž i a m s įpynėme į savo nepamirštamų 
žmonių va in iką , nes jų gėrio šviesa stipresnė už saulės 
šviesą. A s m e n i n i s dėk ingumas sekančioms šeimoms: 

I lona ir H e n r i k a s Laučiai 
D a n u t ė ir V l a d a s Balčiai 
Bi rutė ir Algis Prasauskai 
Alicija ir A n t a n a s Kiškiai 
Birutė ir Vy tau tas Zalatoriai 
S a l o m ė j a ir Viktoras Endrijonai 
A lė ir R a m ū n a s Ivaškos. 
P r a š o m e Aukščiausiojo malonės saugoti jų sveikatą, 

laiminti gyven imo kelius, gerus darbus, taurias mintis, o mes, 
per D ievo m a l o n ę , puoš ime jų gyvenimo kelią tautinėmis 
juostomis, kurios j iems primins tragišką lietuvių tautos likimą. 
nemirš tnač ias tradici jas, p a d ė s atrasti kelią į Lietuvą — 
didvyrių ž e m ę ! 

T a p a č i a p roga sveikiname pusbrolį Eduardą Meilų 
švenčiant į g a r b n g ą 75-rių metų jubiliejų Linkime geros 
sveikatos, ilgų gyven imo metų! 

T a v t l n f c Į į u o s t ų a u d ė j a P a l m i r a D a m l f o n a t t i e n ė Ir 

BALTIC STORES & CO„ (Z. JURAS) 

1 1 L o r ; o n L a n e . B r o m e l y , K e n t , B R 1 4 H B . 

E n g l a n d . T e l . 0 8 1 - 4 6 0 - 2 5 9 2 

Siū lone pasinaudoti mūsų išplėsta ir įvairiapusiška prekyba 
su U e t u v o s R E S P U B L I K A . 

P a š i u s i a m e paskut in iaus ius V A K A R Ų E U R O P O J E 
gaminamus ir gaunamus vaistus. 

Plačia oasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžia 
gas, rūbus, spor t in ius k o s t i u m u s ir sport in ius b a t u s , 
E L E K T R O N I N E S P R E K E S , rusiškus ir kitg kraštų automobilius. 

Pervedame palikimus į Lietuvą a rba kitus kraštus pagei 
daujama vahuta, atl iekame visas f inansines ir banko operaci jas 
aukščiausiu kursu klientui, pr i imame trumpalaikes arba neriboto 
laiko inves'acijas. sudarome testamentus bei administruojame 
nuosavybę tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme. 

S i ū l o m e p o p u l i a r ų s iunt in į : 1 9 9 1 m . N o . 1 . 

3 m vilnonė angliška medž iaga eilutei, 3 m. puiki medž iaga 
suknelei. ' vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas. 1 p. 
sportiniu batų. vyriška arba moteriška striukė. Siuntinio kaina 
$400.00 (O-o paštu) 

Parduodame . .Olympia" rašomas mašinėles su lietuvišku 
šriftu. 

B E K O N K U B S I N Ė S M A I S T O S I U N T I N I Ų K A I N O S 

Siunt inys N o . 5. $ 1 0 0 : 
10 dež įčių įvairios konservuotos mėsos. 10 sv ryžių. 200 gr. 

tirpstančios kavos, 4 sv. cukraus. 2 dėž šprotų. 4 sv. dešros. 2 
sv sūrio. 2 sv pupelių kavos. 2 sv. valgomos alyvos. 1 butelis 
krupniko 

TIK PF.R ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU. 

PASSBOOK 
SAVINGS. 

the h»M * * y to save_regu 

D/2 

Paid and 
Compoyd^;! 

Ouan^riv 

V0L 
see us for 
f inancing. 

AT OUR L0W RATES 

1MITM M » 4 V M f N T 
TO f «T YOUD I N C O M I 

Mutual Fec 
Savings and Loan 

2 2 1 ? W E S T C E R M A K R O A O C H I C A G O . ILL 6 0 6 0 8 
Ppter K a z a n a u s k a s . P r s . T e l : 8 4 7 7 7 4 7 

Hour« Mon Tue Pri. 9-4 Thur <» 8 Sat 9-1 
S E R V I N G C H I C A G O L A N D S I N C E 1 9 0 5 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

(312)586-5959 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

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

RESORT COTTAGE FOR SALE 
Lake property . New Buffalo. Ml 
All-year round impeccable 3 bdrm 
..split-level" w. party size fam. rm.; fire 
place; double „jacuzzi": Florida rm.; 
fully furnished; Vi bl. from pvt. beach 
on lake Michigan — just add your 
boat! Call: 

Jane VVhite 
RE/MAX SOUTHVVEST 

Tel . 708-974-1110 

EOR R E N T 

I š n u o m o j a m a s 5 k a m b . b u t a s 
Marquette Pk. apyl. Kilimai, šaldy
tuvas, virykla. Su šiluma. 

T o l . 3 1 2 - 4 7 1 - 0 3 5 3 

VARTOTU DAIKTU IŠPARDAVIMAS! 
SKOKIE VALLEY SYNAGOGUE 

8825 N East Prairie Rd Skokie. IL 
Saatd., lapkričio 2 d.. 8 v.v-11 v.v. 
Sakmtf., lapkričio 3 d. 10 v.r.-4 v.p.p. 
Virtuvės spintelės, vonios įrengimai; dra 
bužiai. namų apyvokos daiktai Puikūs 
pirkiniai' Pigiai1 Nepraleiskite progos' 

R l c h a r d h a n u e . adv . 
Imlgr e d j o e į s t a t y m ų žJno v a » 

Pirma konsultacija — veltui 
2 0 5 W . R a n d o k p h , Sutte 2 1 0 0 

C M c a g o . | L 6 0 6 0 6 
T o l . 3 1 2 - 4 6 4 - 2 3 8 0 

REAL ESTATE 

I Š N U O M O J I ! K A U N E , 
Ž A L I A K A L N Y J E 

2 ir 4 kamb. butus 
T e l . 5 1 4 - 3 6 3 - 6 2 8 4 

I š n u o m o j a m a s š v i e s u * , š i l t a s 
b u t ą * arti 6 5 St. ir Ke^zie Ave 

T o l . 3 1 2 - 7 3 7 - 7 2 0 0 arba 
3 1 2 - 7 3 7 - 7 2 0 2 

FOR SALE 

S k u b i a i Ir n e b r a n g i a i p a r d u o d u 
n a u j ą a u t o m o b i l į , , L a d a " 
Lietuvoje. Atsiskaitysiu, pristačius 
automobilį. Skambint i po 6 v.v. 

T o l . 1 - 3 1 2 - 7 3 7 - 8 7 8 9 

m 
, 

BEI L PACE REALTORS 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzle Ave . , 
Chicago, IL 6 0 6 2 6 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

• Namų pukimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

13 ~ MIS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktorą* Šimaitis, Realtor 
Iraną QHnstrubt«ne, 

Reattor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Ta*. 

5953 S. Kodzl* Ava. 
Tel. 436-7878 

Ontui)^ 21 
KMIEOIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

lot norite parduoti ar pirkti na
mus. kreipkite1- i Danutę Maver )i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
,)-.tn^ni<kai patarnaus įkainavimas 
veltui 

Mūrio'* „rencrV stiliaus namas; didžiulė 
virtuvė, valgomasis; dideli miegamieji; 1 V* 
vonios, rūsys su durimis į lauką; patio; 
g'ažiai sutvarkytas kiemas T * $119,900 

.Country Franch" stiliaus 2 a. namas; 
IV2 akro sklypas Pagr mieg. kamb. turi 
atskirą vonią, didžiulis salonas, valgomasis 
Atviri fojė laiptai veda Į dar 2 miegamus ir 
voruos kamb Aplink daug ąžuolų ir „hicko-
ry ' medžių. $400,000 

Ozrikiry, 
21 

C l SI C K » C O REALTORS 
1180 Stata Straet 
Lamont. IIHnols 60439 
(312) 257-7100 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°o—30°b pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus 

F R A N K Z A P O L I S 
3208V2 W e » t 9 5 t h S t r o t 
Tai. — (708) 424-8654 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

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

Tunu C Ne igos miesto leidimą OnOu ir 
užmiesty Dubu g'eitai. garantuotai ir sąži
ningai 

312-77'»-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

N u v e ž a m o Ir a t v e ž a m o į New 
York ir VVashington aerouostus 
gimines, draugus atvykstančius į 
J A V ir grįžtančius į Lietuvą. 

Kreiptis; t a i . 3 1 2 - 7 7 8 - 3 6 9 7 

SŪDYTOS 
SILKĖS 

IŠ KANADOS! 
Užsisakykite šventėms 

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

Skambinkite: 708-532-5951 



Akademiją pravedusi Jūratė Variakojienė pagerbti mirusiam Broniui 
Kvikliui. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, FL 

L B V I S U O T I N I S 
S U S I R I N K I M A S 

Lietuvių Bendruomenės Sun
ny Hills apylinkės visuotinis na
rių susirinkimas įvyko spalio 20 
d. Šv. Teresės parapijos salėje. 
D a l y v a v o d a u g i a u k a i p 5 0 
žmonių. 

Susirinkimą atidarė ir jam 
pirmininkavo apyl inkės v-bos 
pirm. Vytas Macys. Po kun. 
Leonardo Musteikio maldos ir 
sekr. Onės Adomaitienės proto
kolo perskaitymo V. Macys 
s a k ė d ž i a u g s m o emocijomis 
p e r p i n t ą gal trijų k e t u r i ų 
m i n u č i ų k a l b e l ę . P i r m a 
priminė, kad pesimistų paskalos 
apie bevilt išką Lietuvos padėtį 
arba, kad mūsų piniginės aukos 
eina į Maskvos rankas, buvo be 
pagrindo. Štai Lietuva l a i s v ą j ą 
pripažino ne t ik JAV bei Sovie
tai, bet ir... Kuba. Priminė JAV 
LB bei PLB pozityvius darbus, 
at l iktus Lietuvai laisvinantis ir 
at l iks imus; Lietuvai pagalbą 
te ikiant ateity. Kvietė vien
ingai LB veiklą remti ir džiaug
t i s istoriniais įvykiais , kurių 
Dievas leido mums laimingai 
sulaukti . Beveik kiekvienas V. 
Macio sakinys buvo sutiktas 
karštais plojimais. Negana to, 
O. Adomaitienė akcentavo, kad 
tiek Maskvos pučo metu, tiek 
Lie tuvos pripažinimo belau
kiant, V. Macys rašė viešus 
laiškus The New Herald dienraš
čiui, dalyvavo TV video repor
tažuose, kalbėjo per PBS radiją, 
skai tė paskai tas v i e t in iams 
(Chipley) amerikiečiams ir daly
vavo visuose kituose įvykiuose, 
r e p r e z e n t u o d a m a s S. Hi l l s 
l ietuvius. Ji taip pat iškėlė ir 

Romo Šato vaidmenį per jo 
rašinius The New Herald dien
rašty. 

Klausimų ir sumanymų metu 
buvo nutarta remti Lietuvos 
ambasados Washingtone finan
savimą, nes kažkaip atsitiko, 
kad, kai kitų telkinių tau
tiečiai aukų rinkimą organiza
vo, S. Hills apylinkė nebuvo 
įjungta. Balsavimui pasiūlyta 
dvi alternatyvos: aukas siųsti 
pavieniui arba renkant vienu 
sąrašu per LB apy l inkę . 
Laimėjo antroji. Visuotinio 
metinio susirinkimo metu lap
kričio 16 d. bus paleistas amba
sadai aukų sąrašas. 

Vienas dienotvarkės punktas 
tapo šaltu dušu dabartinės v-bos 
nariams, ypač pirmininkui. Tai 
nominaciją komisijos rinkimas. 
Norėta, kad išrinkta nomina
cijų k-ja pasirūpintų kandidatų 
į 1992 m. valdybą sužvejojimu. 
Visą pusvalandį kandidatai 
siūlyti, o pasiūltieji atsisakinė
jo. Neliko nieko kita, kaip kan
didatų suradimą palikti valdy
bai. 

Po kavutės pertraukos pa
rodyta video vaizdajuostė iš 
dramat i šk iaus ių paskutinių 
įvykių Lietuvoje: demonstra
cijos prie TV bokšto, okupan
tams jį apleidžiant; demonstra
cijos prie „genocido urvo" — 
KGB būstinės, irgi šiai baisiajai 
įstaigai užsidarant; baso Leni
no nukėlimas nuo pjedestalo ir 
keletas mažiau reikšmingų 
momentų. Kur Vilniuje minios 
plojo, plojome ir mes šioje salėje. 
Tik į vilniečių gausias giesmes 
bei d a i n a s n e į s i j u n g ė m e , 
verčiau jų klausydami. 

Plojimų susilaukė trys nauji 
apyl inkės nariai: Jonas ir 
Gražina Mileriai bei Algirdas 
Savickas. 

K U N . L. MUSTEIKIUI 80 M. 

Kad kun. Leonardo Musteikio 
80-ties amžiaus metų sukaktis 
praėjo tylomis, Sunny Hills tau
tiečių labai kaltinti negalima: 
„kalčiausias" jis pats, gerokai 
prieš gimtadienį išvykęs į tėvy
nę, vėl gerokai po gimtadienio 
čia sugrįžęs. 

Apie sukaktuvininką platokai 
parašiau, kai 1988 metais jis 
šventė 50 m. kunigystės ju
biliejų. Tad dabar tik keletą 
sakinių. 

Gimė 1911 m. rugpjūčio 16 d. 
Laučiūniškiuose, Salako vis., 
Zarasų apskrity. Brandos ates
tatą gavęs, 1932 įstojo į Kauno 
kunigų seminariją ir 1937 m. 
žiemą Panevėžio katedroje iš 
vysk. Kazimiero Paltaroko 
priėmė subdiakono šventimus, 
o 1938 pavasarį Kauno baziliko
je iš vysk. Teofilio Matulionio 
diakono; įšventintas kunigu ir
gi Kauno bazilikoje arkivysk. 
Juozapo Skvirecko 1938 birželio 
11d . Šalia kunigų seminarijos, 
V D U teologijos-filosofijos 
f a k u l t e t e baigė teologijos 
moks lus . Dirbo parapijose 
Lietuvoj, Vokietijoje ir JAV, il
giausiai Omahoj, NE. Nuo 1985 
m. gyvena Sunny Hills ir dar
buojasi lietuvių pastoracijoje. 
N e m i n i u jo moks l in imos i 
Amerikoje, darbuotės su jau
nimu ir kitų biografinių detalių, 
nes visa tai esu surašęs 1988 m. 
birželio 30 d. „Drauge". Tik ver
ta pastebėti, kad, po ilgos 
viešnagės iš Lietuvos sugrįžus, 
su juo turėjo pasikalbėjimą The 
News Herald dienraščio repor
terė Lori Steineck, 1991.X.14 
laidoje pirmame psl. „Over-
heard" skiltyje įdėjo spalvotą 
portretinę nuotrauką su jo 
komentaru apie lietuvių tautą, 
o A-4 psl. — straipsnį-pokalbį, 
papuoštą išskirtinai stambaus 
šrifto antrašte „Priest: Nat ive 
Li thuania revitalizing cultu-
re". Ten prisimintas ir kun. 
Leonardo 80-tas gimtadienis. 

Čia rašantis sukaktuvininkui 
linki geros sveikatos ir dar ne 
kartą aplankyti tėvynę! 

New8 Journa l , News Press ir 
Daily N e w s (nežinau, kuriose 
vietovėse paskutiniai du dien
raščiai leidžiami). Trys iš jų 
iliustruoti mūsų grupine nuo
trauka. Turiu išvardytų laik
raščių rašinių kopijas, pa
rūpintas Romo Šato. Tekstai ne 
visur vienodi, ne visuose leista 
tiems patiems pokalbininkams 
reikštis. 

Bill Koczor žadėjo reportažą 
paskelbti ir poroj Alabamos 

d ienrašč ių , bet kopijų ne
gavome, tad gal ir nepaskelbė. 
Vis tiek spėju, kad jeigu tebuvo 
„tik" šiuose penkiuose, turėjo 
progą apie lietuvius bei Lietuvą 
iškart pasiskaityti bent mili
jonas, gal ir gerokai daugiau 
Floridos gyventojų. 

Baigdamas turiu patikslinti 
ir atsiprašyti. Minėtam IX.26 
rašiny įvardinau visus S. Hills 
tautiečius, Lietuvos nepriklau
somybės pripažinimo proga pa-
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t ekus ius „rampų šv ieson". 
Visus, išskyrus du, Laimą ir 
J u r g i Sava ič ius . Jie kaip tik 
dalyvavo pokalbyje su Bill Kac-

zor u ir yra grupinėje nuo
t r a u k o j e . G a i l i u o s i už 
neapdairumą. 

A l f o n s a s N a k a s 

PADĖKA 
A.tA. 

Dail. Anastazija Tamošaitienė 
Mažeikaitė 

Iškeliavo Amžinybėn 1991 m. rugpjūčio 28 d., palaidota 
rugpjūčio 31 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississauga, 
Ontario. 

Nuoširdi padėka prel. dr. Pranui Gaidai už gedulines 
Mišias, klebonui kun. Jonui Staškui už koplyčioje sukalbėtą 
maldų pynę, turiningą pamokslą ir velionės palydėjimą į 
Amžino Poilsio vietą. 

Gili padėka su velione Anastazija jautriai atsisveiki
nusiems koplyčioje: PLB valdybos vardu Irenai Luko
ševičienei, KLB vardu Algirdui Vaičiūnui, „Nepriklausomos 
Lietuvos" redakcijos ir „Vaivorykštės" sambūrio vardu Biru
tei Nagienei. Taip pat prie kapo atsisveikinusioms Lietuvių 
Tautodailės Instituto vicepirm. dr. Angelei Kazlauskienei, To
ronto Maironio mokyklos vedėjai Giedrei Paulionienei. 

Nuoširdžiausia padėka muzikei Daliai Viskontienei už 
subtilų giedojimą ir vargonavimą, R. Paulioniui už skaitinius 
Mišių metu, karsto nešėjams: Leonui Adomavičiui, Sigitui 
Krasauskui, Petrui Lukoševičiui, Vytautui Palilioniui, Algir
dui Vaičiūnui, Linui Veselkai. 

Didi padėka gausiai dalyvavusiems laidotuvėse, 
atsilankiusiems koplyčioje, užprašiusiems Mišias, atsiun
tusiems gėles, aukojusiems lietuvių spaudai, išreiškusiems 
užuojautą žodžiu, raštu bei spaudoje. 

Nuoširdus ačiū Irenai Meiklejohn už talkininkavimą 
paskirstant aukas lietuvių spaudai pagal aukotojų pagei
davimus, B. Staniulienei už paruoštus pietus, Aldonai Vaito-
nienei ir jos talkininkėms už skanumynus. 

Liūdesio valandoje mus sustiprinusiems paguodos žodžiais 
liekame giliai dėkingi. 

Vyras Antanas Tamošaitis, sesuo Aldona Veselkienė 
ir giminės. 

IŠGARSINO 

„Draugo" rugsėjo 26 d. lai
doje, bes ig irdamas apie į 
dėmesio centrą patekusius Sun-

; ny Hills lietuvius, tarp kitko pa
stebėjau, jog į Šatų namus 
apsilankė Associated Press (AP 
koresp. Bill Koczor ir darė 
pasikalbėjimą su būreliu tau
tiečių. Jį pavadinau .stambesne 
medios žuvim", bet rašydamas 
nežinojau rezultatų. 

Telefakso pagalba Bill Koc-
zor'o interview su mumis buvo 
išspausdintas šiuose penkiuose 
Floridos dienraščiuose, visur tą 
pačią (1991.IX.15) dieną: The 
Miami Herald, Florida Today 
(berods Orlando), P e n s a c o l a 

A.tA. 
TEKLEI RADZIENEI 

mirus, jos mylimai dukrai LAIMAI ALEKSIENEI, 
žentui PETRUI, g iminėms ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Birutė ir Juozas Briedžiai 

A.tA. 
TEKLEI RADZIENEI 

mirus, jos dukroms LAIMAI ir ALDONAI ir jų 
šeimoms užuojautą reiškia 

Juozas ir Rimas Karkliai 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

T I K $ 1 . 4 0 / SV. virš 80 sv. 
KALĖDINIAI SIUNTINIAI | LIETUVĄ 

— SU PRISTATYMU j NAMUS BE MUITO 
— $1 60/SV IKI 80 SVARŲ 
— MINIMALI SIUNTIMO KAINA $25 
— EXPRESS SIUNTINIAI PER 10 DIENŲ 
— SIUNČIAME VAISTUS. MAISTĄ. DRABUŽIUS. RADIJO 

APARATŪRĄ. BEI ASMENINIUS SIUNTINIUS 
— MES ĮPAKUOJAME IR APDRAUDŽIAME SIUNTINIUS 
— PERVEDAME PINIGUS, PERSIUNČIAME DOKUMENTUS 
— CHICAGOJE IR APYLINKĖSE PAIMAME SIUNTINIUS IŠ NAMŲ. 

LEIDIMAS # IL. C.C. 87779MC-R 
KALĖDINĖ NUOLAIDA GALIOJA IKI GRUODŽIO 1 D. 

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS ADRESU: 
37S2 W. 79TN ST. 

CHICAGO, IL M«82 

TEL: TOLL FREE 1 -800-300-3782 1 -312-284-6449 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco, CA 94121 

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-6721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VISJfMS AMERIKOS LIETUVIAM*! 
Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta maisto. Pripildykit jų tuščius šaldytuvus dabar! Nėra 
muito! Prekės pristatomos į namus vettui! Pristatymas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSR respublikose: 

TAIP PAT GALIMA SIŲSTI: 

Tv.veirs 
TILCFONAJ 

Galite patys sudaryti siuntini pasirinkdami prekes iš 
mūsų katalogo arba pridėti ką norit. Pareikalavus, 
katalogą pasiųsime veltui 

127/220 
TV PRIIMTUVAI 

Plnlgij keitimas 

UvtaąMV 

M C 145 ŠVENTINIS siuntinys 
M C 146 ŠEIMAI siuntinys 
M C 152 MĖSOS siuntinys 
M C 153 ŠEIMININKEI siuntinys 
M C 154 VAIKAMS siuntinys 

JAV 

18lbs 
18lbs 
18.1 Ibs 
17.4 Ibs 
13.4 Ibs 

$129 
$114 
$124 

$89 
$95 

Mūaų parduotuvė siunčia visokių rūftių radiju* ir atoMron n,us prie
taisus į Sov. Sąjungą tu apmokėtu arba neapmokėtu muitu. 

* Prancūziški vaistai 
* šeimos vaistinėto (Vit) 
* Vaistai vaikams (kit) 
* Maistas vaikams ( kit) 
* Automobiliai (LAOA) nuo S6.600 
* šaldytuvai nuo $500 
* Health Spa pasiteiraukite 
* Kondominiumai Pasiteiraukite 
* Indų plovimo masinos nuo $500 
* Skalbimo mašinos nuo$550 
* Mini-traktoriai nuo $2.000 
* Įvairios prekes Pasiteiraukite 

KOMPIUTERIAI 
. Su naaėifcu raėdymi 

Valandoa: pirm.—tracd. 11-^, 
ketvtrtd. M a t 11-7 

1991 m. spalio mėn. 3 d. Buffalo, N.Y. Amžinybėn 
iškeliavo 

A.tA. 
JOSEFINA GRIKIENĖ 

VYŠNIAUSKAITĖ 
Dideliame nuliūdime liko duktė A arehja su šeima, sūnus 

Aloyzas, marti Regina, sūnus Vilius, marti Linda, šeši anūkai, 
vienas proanūkas, sesuo Danutė, dėdė Jokūbas su žmona 
Maryte ir giminės Lietuvoje. 

Perna laidojimo namuose ir St. Margaret bažnyčioje Buf
falo, N.Y. su velione atsisveikino giminės, daug draugų ir 
pažįstamų. A.a. Josefinos Grikienės palaikai bus nuvežti į 
Lietuvą. 

Baigdama savo žemiškąją kelionę velionė Josefina 
Grikienė išreiškė savo pageidavimą, kad laidotuvių metu 
vietoje gėlių tautiečiai paaukotų Lietuvai. 

Aukojo: D. Mac Allister šeima, C. Sakas, R. Newman 
šeima, T. O'Brien Šeima, E. Šakienė, A. Sakavičiaus šeima, 
I. Bieliūno šeima, M. Stankuvienė, P. M. Krilavičiai, J. M. 
Valiukevičiai, D. Kaškelienė. 

Aukos — $355.00 — pasiųsta Lietuvių Katalikų Religinei 
šalpai. 

Už dalyvavimą laidotuvėse, šv. Mišias, gėles ir aukas 
Lietuvai, už užuojautą visiems nuoširdžiausiai dėkoja 
nuliūdę: 

Duktė, sūnūs, anūkai ir visi giminės. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S . K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2343 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
141(1 South 50th A>linu 

Cicero, Illinois b()650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144b South 9 M Avenue 

Cicero, Illinois ftO650 
708-652-1003 

V i s u s la idotuv ių 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) -476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONAI D M. PETKUS 

I 
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x Vl iko s e i m e , įvyks 
tančiame šį savaitgalį Chica 
goję, dalyvaus daug garbingų 
svečių iš Lietuvos, Amerikos, 
Kanados ir k i tu r . Seime 
pranešimą padarys ilgametis 
Vliko valdybos pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis, kuris yra daug 
nusipelnęs Lietuvos laisvinimo 
srityje. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti seime, išklausyti 
pranešimus ir pareikšti padėką 
tiems, kurie to yra užsipelnę. 

x Lietuvių Moterų klubų 
federacijos susirinkimas bus 
lapkričio 10 d., sekmadienį, 
12:30 vai. p.p. Vyresniųjų lietu
vių būstinėje Seklyčioje. 

x Rašyt. Česlovas Grince-
vičius, rašyt. Nijolė Užubalienė 
ir žurn. Vytautas Kasniūnas 
yra šių metų „Dirvos" novelės 
konkurso atrinkimo nariai. 
Gau ta 13 novelių, net iš 
Lietuvos Premijos įteikimas 
bus lapkričio 9 d. Korp! 
Neo-Lithuania metinės šventės 
metu. 

x Prof. Edva rdas Bubnys 
skai to paska i t ą , ,Li tas , 
mokesčiai ir užsienio inves
ticijos Lietuvoje: galimybės ir 
pavojai" Ateities savaitgalyje, 
vyksiančiame lapkričio 15-17 d. 
Jaunimo centre Chicagoje ir 
Ateitininkų namuose Lemonte. 

x „Ateitis", Ateitininkų fe 
deracijos leidžiamas katalikiš
kos lietuviškos orientacijos 
žurnalas. Nr. 5. rugsėjo-spalio 
mėnesių, išėjo iš spaudos. Yra 
daug puikių ateitininkišku ir iš 
praeities straipsnių ir informa
cijos iš ateitininkų gyvenimo. 
Ypač daug rašoma apie atei
tininkų veiklą Lietuvoje. Re
daguoja Danutė Bindokienė, 
redakcijos narės R a m u n ė 
Kubiliūtė. Rūta Sidrytė, Viktu
tė Venclovaitė, techninis redak 
torius Jonas Kuprys. Administ
ratorius Juozas Polikaitis. 

x „Baltia* r e s to r anas pla
čiai aprašy tas , ,Southwest 
News-Herald" spalio 31 d. laido
je, pažymint, kad čia duodamas 
l ie tuviškas mais tas , kurio 
galima pasirinkti. Pažymėta, 
kad r e s to ranu i vadovauja 
prityrę buvę „Neringos" savi
ninkai E. ir M. Kielai. Duo
damas adresas ir darbo valan
dos. 

x Juozas Giedraitis, buvęs 
Tautos Fondo valdybos pirmi 
ninkas, iš New Yorko yra 
atvykęs į Chicagą dalyvauti 
Vliko seime. Jis yra Ūkininku 
sąjungos atstovas. Ta proga ap 
!ankė „Draugo" redakciją, 
pasikalbėjo apie gyvenimą Nevv 
Yorko apylinkėse ir Lietuvoje. 
Sustojęs pas Joną Saką ir išba
iki lapkričio 5 d. 

x Lietuvių visuomenė malo 
niai kviečiama dalyvauti Mar 
gučio rengiamame Juozo Žilevi 
čiaus gimimo 100 metų 
sukakties minėjime, kuris bus 
lapkričio 10 d. 3 vai. p p. Jau 
nimo centre. Bilietai iš anksto 
gaunami Margučio raštinėje ir 
Vaznelių parduotuvėje. 

x Mokyt. J o n a s Kavaliū
nas, plataus masto kultūrinių 
ir visuomeninių darbų atstovas, 
buvo plačiai aprašytas Michi-
gano dienraštyje. 

x „Lietuvių švietimas išei
vijoje" — lituanistinių mokyklų 
istorijai, spaudai ruošiamai Pe 
dagoginio lituanistikos instituto 
direktorės, rašytojos ir pėda 
gogės Stasės Petersonienės, me
džiaga jau ateina iš įvairių JAV 
ir Kanados vietovių. Visų, ypač 
jau senokai nustojusių veikti 
mokyklų veiklos istorinę me 
džiagą ir nuotraukas prašoma 
siųsti autorei šiuo adresu: 2534 
W. 40 St„ Chicago, IL 60632 

x Aštuoniasdešimtąjį „Atei
ties*' ž u r n a l o g imtad ien į 
Chicagos ir apylinkių atei 
t in inkai iški lmingai švęs 
lapkričio 16 d. 7 v.v. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, tra
diciniame „Ateities" vakare. 

x Balfas gauna labai daug 
laiškų iš Lietuvos, kuriuose 
rašoma, kad išsaugojo gyvybes, 
kai kentėjome badą ir sirgome 
ištremti į sovietų lagerius Sibi
re. Kryžių kalną, minėdami 
Balfą. nusėiome kryželiais, at
sidėkodami Dievui, kad geroji 
Amerikos lietuvių širdis savo 
dosnumu palengvino mūsų 
kančias. Aukojimas Balfui. kad 
Kalėdų senelis nušluostytų 
ašaras senelių, n; šlių, vaikų, 
paliegusių ligonių. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 12 dol. auka: Peter M. 
Staras , James ir Loret ta 
Sanders, J. Prasauskas, A. 
Kavaliūnas, S. Jurgilas, Alena 
Miškinis, Eleonora Rastenis, 
Jonas Latvys, Bronė Janke
vičius, Walter Valys. Stefanija 
Cėsna, Valerija Palčauskas, M 
Jurevičius, V. J. Dailidė, J. ir K 
Rudzevičius, Stanley Norkūnas. 
Visiems tariame ačiū. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Broniaus Kviklio mirties metinių minėjimo proga jo šeimos dalis. Iž kaires: Danguole Kviklyte, 
Rūta Kviklvtė-Kulikauskienė, žentas Vincas Lukas (žmona Ramunė del ligos nedalyvavo) ir 
vaikaitis R.mas Lukas. Akademiją rengė Akademinis Skautų sąjūdis spalio 27 d. Jaunimo centre. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Panevėžio „Cari tas" tai 
kos būrelis Chicagoje prašo 
kalėdines dovanos pradžiugint 
ir sušelpt „Caritas" globojamas 
senutes Rumbonių senelių 
namuose prie Alytaus. Auką 
prašome siųst i : , , C a r i t a s 
Ch icago V o l u n t e e r s " No. 
7211-2, c/o J . Mikūnienė, Mid
land Federa l Federal Bank, 
2657 W. 69 St. Chicago, IL 
60629. Širdingai dėkojame! 

(sk) 

x Baltijos res to rane geras 
l ie tuviškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidarv 
tas kasdieną 11 v.r.~9 v.v. Uždą 
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
ber t s Rd.. tel. 708-458-1400. 

(sk I 
x NAUJAS „ŽAIBO • NR. II! 

Miltų 10 sv., cukraus 10 sv.. ry 
žiu 6 sv.. aliejaus 64 oz., 8 
O'Clock pupelių kavos 39 oz.. 
mėsos konservai: 2 dėž. kumpio 
(1 kg), 2 dež. liežuvio drebučiuo
se (0.65 kg), 2 dež. vištienos sa 
vo sultyse '0.65 kg). Pilna kai 
na $100 Bus pristatyta bet ku 
rioje Lietuvos vietovėje per 10 
darbo dienu „ŽAIBAS" 9525 
So. 79th Ave., Hickorv Hills. 
IL 60457 - tel. (708) 4:K)-8O90. 

(sk) 

x Ieškomas Zenonas Geru
laitis, gyv. Nevv Yorke nuo 1940 
m. Atsiliepkite, rašykite jo anū 
kei lietuviškai arba angliškai: 
Auš r a T ū b i e n ė , Naujoj i 
15-109, Alytus, Li thuania . 

(ak) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RĖMAS, REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba(708) 425-7161. 

(sk' 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis , tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis . 
tel. 312-977-7242 dirl-j su Rod 
man & Renshavv, Inc. Chicago 
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800^23-2294. 

(sk) 

x Richard Hanus . advoka 
tas, imigracijos įstatymu žino 
vas. 205 W. Randolph . Suite 
2100, Chicago, II. 60606. tel. 
312-464 23X0. Pirma konsulta
cija - veltui. 

(sk) 

VAKARONĖ SU SVEČIAIS 
IŠ L I E T U V O S 

Po Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo ir jos pripažinimo 
Vakarų ir Rytų pasaulyje daug 
svečių, vj Istybės pareigūnų iš 
tėvynės , lankos i Chicagoje. 
Lietuvos gyvenimo atstatymą 
stebime i š ten le idžiamų 
daugybės laikraščių, kurie mus 
pasiekia, tačiau dar įdomiau iš
girsti tėvynėje esančias proble
mas iš asmenų, kurie vykdo tų 
probiemų sprendimą. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba spalio 25 d. Jau
nimo centro kavinėje suruošė 
labai įdomią ir naudingą vaka
ronę su svečiais iš Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos vice
p i r m i n i n k u Česlovu 
Stankevičium ir deputata is 
Juozu Karveliu ir Vladimiru 
Jarmolenka. Vakaronę pravedė 
dr. Tomas Remeikis. 

Pagrindiniu vakaronės pra
nešėju buvo vicepirmininkas 

x O. J a n k e v i č i ū t ė iš Nevv 
York, N.Y., įvairiomis progomis 
paremia „Draugą" didesnėmis 
aukomis. Grąžindama laimėji
mų šakneles, pridėjo 50 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x A t s i u n t ė po 15 dol . ir 
grąžino laimėjimų šakneles: 
kun. George Sarauskas, Wa-
shington, D.C, dr. Bronius 
Mikonis, Mashpee, Mass., dr. C. 
Masaitis, Thomson, Conn., C. 
Surdokas , Bal t imore . Md., 
Joseph Brazys, Ormond Beach, 
Fla., Julia Vailokaitis, Beverly 
Shores, Ind. Visiems dėkojame 

x MAISTO SIUNTINIAI į 
Lietuvą Š V E N T Ė M S žemes
nėmis kainomis: mėsa. dešros. 
sūi is, aliejus, cukrus, kava ir kt. 
55 svarų , pats mėgs tamiau
sias — t ik $90. Turime ir 
kitokiu T R A N S P A K . 2638 W. 
69 St„ Chicago , IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x KALĖDINIAI SIUNTI
NIAI I LIETUVĄ pristatomi į 
namus *.u nuola ida . Rūbai. 
maistas, vaistai BE MUITO. 
P a s k u b ė k i t . Iš kitur siųskite 
mums paš tu arba UPS 
TRANSU \ K 2638 W. 69 St.. 
C h i c a g o , IL 
312-436-7772. 

60629. te l . 

(sk) 

x R O M A S P Ū K Š T Y S , 
TRANSPAK firmos sav., vyks
ta i l."t ;iva lapkričio mėn. Per
veda p in igus doleriais, tvarko 
palikimus. Priima užsakymus 
AUTOMOBILIAMS. Atsiskai
tymas iki lapkričio 23 d. 
TRANSPAK. 2638 W. 69 St„ 
C h i c a g o , IL 60629. te l . 
312-1:56-7772. 

(sk) 

Česlovas Stankevičius, pirmi
ninkaująs Lietuvos delegacijai 
derybose su Sovietų Sąjunga. 
Konkrečiais pavyzdžiais, ramiu 
ir taktišku pasakojimu jis nu
švietė beprasmį derybų tęsimą 
dėl nepr ik lausomybės su 
Sovietų delegacija iki per
versmo Kremliuje, matant 
sovietų okupacin} apetitą. 
Dabar padėtis pasikeitė,vaka
rams ir sovietams pripažinus 
Lietuvos valstybingumą ir savi
valdą visose gyvenimo srityse. 
Nepamirštant Kremliaus klas
tingumo, nukapotu komunizmo 
stiebų, tačiau dar neišrautų 
šaknų, Lietuvos nepriklausomy
bei ir valstybines santvarkai 
didelį pavojų sudaro sovietų 
ka r in ių pajėgu la ikymas 
Lie tuvos teritorijoje. Tas 
nesiderina su tarptautine teise, 
t a s užkerta tolimesnes eko
nomines, politines ir visas kitas 
tarpvalstybines derybas bei 
sutartis su Sovietų Sąjunga. 
Sovietų ginkluotos jėgos su jos 
pagalbininkais tu r i būti iš 
Lietuvos išvestos iki šių metų 
galo. Prelegentas suminėjo 
Lietuvos sienų apsaugos, muitų, 
transporto, vizų, ambasadų, 
finansų, prekybos ir pramonės 
problemas, kurias reikia spręsti 
per labai trumpą laiką, neturint 
tam reikalingu įstatymų, tam 
reikalingo patyrusio personalo, 
tam reikalingu lėšų. Jis paste
bėjo, kad nors ir subalansuotas 
valstybės biudžetas be deficito, 
išeivijos pagalba dabar labiau 
reikalinga, negu anksčiau, 
investavimuose, užsienio valsty
bių finansinės paramos ieš
kojime ir turimos ekspertizės 
panaudojimu, asmeniškai at
vykstant padirbėti Lietuvoje. 

Gausūs vakaronės dalyviai 
svečiui iškėlė daugybę 
klausimų. Vieni jų buvo apie 
ekonominio progreso išvystymą 
Lietuvos gyventojų gerovei. Kiti 
buvo asmeniško pobūdžio kaip 
atgauti išeivijai paliktus ūkius, 
namus, dvarus. įmones ar kitokį 
turtą . Č. S tankevič ius 
užtikrino, kad Lietuvos valsty
bė stengsis visiems atlyginti už 
praras tą turtą, kurie to 
reikalaus, tik prašė neskubėti 
su reikalavimais, kai valstybė 
dar kūdikio būklėje, kai tuščias 
iždas, kai reikia gelbėti į vargą 
patekusius, kai Lietuva dar 
neatsistojo ant kojų. Atsakymui 
betrūko tik JAV prezidento J. F. 
Kenedžio garsaus pasakymo: 
„Neklausk, ką tau valstybė turi 
duoti, bet žiūrėk, ką tu gali 
duoti valstybei". Tas, be abejo, 
tinka ir tautiečiams tėvynėje. 

Jautrus buvo ir dvigubos pilie
tybės klausimas. Prelegentas, 
pilnai suprasdamas sus i 
rinkusių nuotaikas, apgailes
tavo, kad dabartinės situacijos 
įstatymai nesuteikia dvigubos 
pilietybės. 

Trumpą, sklandų pranešimą 

pateikė deputatas J. Karvelis, o 
deputatas V. Jarmolenka tvir
tino Lietuvos nepriklausomybės 
būtinumą, pats būdamas rusų 
tautybės. Jo kalbą lydėjo garsūs 
plojimai. 

Visi trys AT deputatai čia 
lankėsi kaip JAV valdžios bei 
indus t r in ių firmų svečia i , 
siekiant ekonominės pagalbos 
Lietuvai. 

Br. J u o d e l i s 

VISIEMS DUODAMI 
NEUŽMIRŠKIME 

LIETUVIŲ FONDO 

Visi gerai žinome, kad kiek
vienas mėnuo ateina su naujais 
aukų prašymais. Dažnai net 
sunku susiorientuoti, kas yra 
tie aukų prašytojai. Tad esant 
tokiai situacijai,Lietuvių fondas 
prašo ir jo neužmirš t i . 
Visuomenė turėtų žinoti, kad 
fondo taryba ir valdyba dirba be 
jokio atlyginimo, tad ji aukų ne 
sau prašo. Bankų ir indėlių pro
centai dideliais šuoliais mažėja, 
o į fondą ištiestų kepurių 
skaičius kasdien didėja. Prie 
išeivijos dabar atsirado ir tė
vynės reikalai. Reikia ne tik 
vienus tenkinti, bet ir kitų per 
daug neužmiršti. Tad išeivija 
neturėtų savo kuklių išteklių be 
atodairos išmėtyti. O savo 
aukas nukreipti į fondus, kurių 
veikla yra jau žinoma ir išban
dyta. Lietuvių fondo pelnas skir
stomas saikingai ir apgalvotai. 

KANADOJE 

— Kun. dr . Feliksas Jucevi
č ius nuo rugsėjo 24 d. perima 
Montrealio Šv. Kazimiero pa
rapijos klebono pareigas, išvyks
tan t kun. Stasiui Šileikai į 
Lietuvą. Kun. F. Jucevičius jau 
y ra buvęs šios parapijos klebo
nu, kurį laiką dirbo prancūziš
koje parapijoje, paskut in iu 
laiku Toronto lietuvių pastora
cijoje. 

— Hamiltono Aušros Var tų 
parapija įsigijo naujus var
gonus. Juos pašventino klebo
nas kun. J. Liauba, OFM, rug
sėjo 22 d. Po pašventinimo vyko 
vargonų koncertas, kurį atl iko 
virtuozas Stanley King. 

— E d m o n t o n e , A l b e r t o s 
provincijoje, lietuviai daly
vavo t au tyb ių festivalyje, 
kuriame buvo apie 50 skirtingų 
grupių ir 6000 dalyvių. Prie 
lietuvių paviljono plevėsavo 
Lietuvos vėliava. Darbavosi A. 
ir F. Kantautai, dr. P. Klemka 
su žmona, B. Žilinskas, A. Ur-
belis. Lankėsi ir ministeris J. 
Clark. 

— Kun. Stasiui Šileikai rug
sėjo 22 d. buvo surengtas atsi
sveikinimas, jam išvykstant 
saleziečių vardu į Lietuvą ten 
kurtis . Jis buvo Šv. Kazimiero 
parapi jos k lebonas , uoliai 
at l ikęs savo pareigas. Atsi
sveikinimo vakarą a t idarė 
Petras Bubnys ir pakvietė vado
vauti Petrą Adamonį. Buvo 
daugelis kalbų, o arkivyskupo 
vardu kalbėjo prel. M. Paąuette. 

— Sol. Gina Čapkauskienė , 
k a i p visuomet , s ė k m i n g a i 
dainavo Kennebunkporte, Me., 
kai ten praleido atostogas. Jai 
akompanavo didelis pranciš
konų draugas, puikus pianistas 
muz. Bill Smidy. 

— H a m i l t o n o s k a u t ų i r 
skauč ių tuntai „Širvinta" — 
„Nemunas" po vasaros stovyklų 
pradėjo rugsėjo 22 d., sekmadie
nį, tikrąją veiklą. Organizuotai 
dalyvavo šv. Mišiose, po to su
eigoje salėje. Programą atliko 
sk. Andrius Gedris ir vyr. sk. 
Ona Stanevičiūtė. Iš jaunųjų 
dalyvavo „Ąžuolo" ir „Gintaro" 
stovyklose Diana Meškauskai-
tė, Vida Apanavičiūtė, Viktoras 
Remesat. 

J i s nėra atliekamas vieno žmo
gaus, bet šešių asmenų komisi
jos, tad yra vertas didesnio 
aukotojų pasitikėjimo. 

Kiekvieną rudenį Lietuvių 
fondas vykdo aukų vajų. Kaip 
jau buvo minėta, šiemet remia
mųjų skaičius žymiai padidėjo, 
tad fondas prašo aukotojų ir jo 
neužmiršti. Išeivijos lietuviška 
veikla irgi mūsų dėmesio ir 
paramos yra reikalinga. Lietu
vių fondas remia švietimą, 
jaunimą ir kultūrinę veiklą. Jei
gu norime turėti lituanistines 
mokyklas ir savo spaudą, tad ir 
joms savo paramos sumažinti 
negalima. Žinoma, fondas dar 
nėra toks didelis, kad galėtų 
mokyklas ar spaudą pilnai 
išlaikyti. Bet savo galimybių 
ribose bando visus paremti. 
Viena yra aišku, kad mums 
reikia didesnio fondo. Dabar 
Lietuvai atgaunant savo laisvę 
matome, kad mūsų pastangos 
nebuvo veltui. Ir išeivija, t a jos 
dalis, kuri aktyviai dirbo ir 
aukojo, prisidėjo prie to, kad 
teka laisvės saulė. P i rma , 
tėvynėje buvo drąsesni turė
dami užnugaryje išeiviją. Antra, 
okupantas bent vadinamos 
„perestroikos" metu privengė 
mūsų keliamo triukšmo. 

Tik būdami organizuoti mes 
galėjome tai atlikti. Fondas yra 
tas „gyvybės medis", po kurio 
šakomis daug lietuvybės žiedų 

Akademinio Skautų sąjūdžio pirm. Edmundas Korzonas tarij 
atidarymo žodį Broniui Kvikliui pagerbti akademijoje spalio 27 d. 

žydi. Tad turime rūpintis, kad 
t a s medis plačiau šakotų. 
Rudeninis fondo vajus visuomet 
yra užbaigiamas banketu. Tai 
nėra daroma pinigų išleidimui, 
bet jų sutelkimui. Be to, fondas 
nori su savo bendradarbiais ir 
ta lk in inkais pabendrauti ir 
bendrai pasidžiaugti. Tad fondo 
valdyba ir rengia šį banketą-pa-
bendravimą, kuris įvyks lap
kričio 16 d., šeštadienį, Marti-
niąue pokylių salėje. Visi 
kviečiami ir visi laukiami. Tik 
būdami vieningi , galėsime 
svetimoje apl inkoje i lgiau 
išsilaikyti. Turime kartu dirb
t i ir k a r t u džiaugt is , kad 
jaustumės viena ir didelė šeima. 
Tad fondas į šį šeimyninį pobū 
vis visus ir kviečia. 

(jž) 

GRAŽI SUKAKTIS 

Laiks nuo laiko ateina proga 
pagerbti tuos, kurie yra dirbę 
daugelį metų savo profesijoje ar
ba ta rnyboje . Kun igys t ė s 
jubiliejus yra ypatingai gražus, 
nes tuo atžymi to asmens 
pašaukimą ir jo pasišventimą 
t a m p a š a u k i m u i . Dažnai 
žmogus pasirenka savo darbą 
a rba profesiją, bet per 
pašaukimą Dievas pasirenka tą 
asmenį. Kadangi retas asmuo 
gauna pašaukimą, yra ypa
tingai džiugu švęsti tą jubiliejų. 

Šiais metais kanauninkas 
Vaclovas Zakarauskas švenčia 
savo 60 metų kun igys t ė s 
sukaktį ir 85 m. gimtadienį. Si 
graži sukaktis bus minima 
sekmadienį, lapkričio 10 d.. 
Rengimo k o m i t e t a s , vado
vaujamas klebono kun. Jono 
Kuzinsko, ruošiasi iškilmingai 
paminėti. 

Sukakties iškilmės prasidės 
su šv. Mišiomis 10:30 vai. ryto 
Švč. M. Mari jos Gimimo 
bažnyčioje. Vėliau parapijos 
salėje 3 vai. p.p. bus pagerbimo 
vakarienė, per kurią svečius 
skaniai pavaišins šeimininkė 
Ona Norv i l i enė . Popietės 
pranešėjo pareigas atliks kun. 
Antanas Zakarauskas. Mar-
ąuet te Parko l i tuan is t inės 
mokyklos mokin ia i užims 
svečius, pasirodydami meninėje 
programoje. 

Rengimo komitetas tikisi, kad 
visi kanauninko draugai ir 
pažįstami dalyvaus iškilmėse ir 
padės jam atšvęsti šią gražią 
sukaktį. 

Koresp. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vat. vak. 
Šeštad. 9 v.r. iki 1 va), d 

t 




