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Prez. Vytauto Landsbergio
diena Jungtinėse Tautose
New Yorkas, 1991 lapkričio
13. Lietuvos misija prie Jung
tinių tautų. — Šiandien inten
syvi AT pirmininko Vytauto
Landsbergio programa prasidėjo
susitikimais su paskirais am
basadoriais Jungtinėse Tautose
ir baigėsi nuoširdžiu pokalbiu
su Generaliniu sekretorium
Perez de Cuellar. Pirm. Lands
bergis čia priėmė 15 kraštu
ambasadorius, kad aptartų tris
pagrindinius Lietuvos rūpes
čius, ir būtent: Baltijos valstybių
mokesčius į JT biudžetą, Balti
jos šalim steigiamą fondą JT
rėmuose ir Sovietų kariuome
nės išvedimą iš Lietuvos, pra
neša Lietuvos misija prie Jung
tinių Tautų.

Pas Jungtinių Tautų
sekretorių
Popiet Jungtinių Tautų
sargyba
pasitiko
prez.
Landsbergį ir jį su visu pro
tokolu palydėjo į Sekretoriato
38-tą aukštą pas Jungtinių
Tautų Generalinį sekretorių
Perez de Cuellar į jo kabinetą.
Po pusvalandį trukusio pokalbio
minėtais klausimais Perez de
Cuellar palydėjo prezidentą
Landsbergį į spaudos konferen
ciją, kuri buvo sukviesta Ekono
minės ir socialinės tarybos
salėje jo vizito proga. Spaudos
konferencijoje dominavo klausi
mai apie Sovietų kariuomenės
išvedimą iš Lietuvos.
Ketvirtadienį, prieš išskris
damas atgal į Lietuvą, prez.
Vytautas Landsbergis susitiko
JAV misijoje su JAV ambasado
rium JT Thomas Pickering.

Lietuvos ūkis
pereinamuoju laikotarpiu

5 valandų streikas
Kaunas. Lapkričio 11 d.
(Elta) — Šiandien daug kaunie
čių pavėlavo į darbą. Streiką
buvo paskelbę miesto maršrutų
autobusų vairuotojai. Kol
žmonės laukė ar grūdosi į per
pildytus troleibusus, autobusų
parke vyko derybos. Tik devintą
valandą autobusai išvažiavo į
miesto gatves.
Streiko komitete informavo,
kad vairuotojai reikalauja
padidinti atlyginimus, pagerinti
darbo sąlygas. Politinių rei
kalavimų nekeliama. Beveik
penkias valandas trukęs
streikas — įspėjamasis. Jei
reikalavimai nebus patenkinti,
jis gali būti atnaujintas šios
savaitės pabaigoje arba ateinan
čios pradžioje.

Paaiškėjo slaptasis planas

Japonijos Y. Hatano, Olandijos
R.J. Van Schaik, Filipinų S.A.
Ordonez, Lenkijos R. Mroziewicz, Švedijos J. Ęliasson, Di
džiosios Britanįjos D. Hannay ir
Norvegijos M. Huslid.

Baltijos Fondo planas
U.N. Development Programme vedėjas William Draper ir jo
pavaduotojas Whaley painfor
mavo prez. Landsbergį ir jo
palydą — Lietuvos ambasadorių
Jungtinėse Tautose Anicetą
Simutį, vicemin. G. Šerkšnį,
pirm, patarėją R. Bogdaną,
Lietuvos misijos prie JT
pareigūną D. Sužiedėlį ir
Lietuvos ambasados pareigūną
Dialogai su Amerikos žydais
V. Naką apie UNDP planus ad
Lapkričio 13 d. Lietuvos Misi
ministruoti Baltijos šalim skirtą
fondą, į kurį Jungtinių Tautų joje prie Jungtinių Tautų prez.
narės galės įnešti savo aukas Landsbergiui atvykus į New
Baltijos šalių vystymosi progra Yorką, įvyko pokalbis su Simon
Wiesenthal Centro atstovais,
mom paremti.
specialiai atskridusiais iš Los
Pasitarimas su
Angeles miesto. Buvo aptartas
ambasadoriais
reabilitacijų procesas ir
Nuo ryto ligi vakaro tęsėsi nušviesti Wiesenthalio centro
prez. Landsbergio pasitarimai —= pageidavimai šiam procesui pa
atskirai ir su grupėmis — su tobulinti.
Prez. Vytautas Landsbergis
įvairiais JT ambasadoriais:
Vokietijos D. Graf zu Rantzau, kaip garbės svečias dalyvavo
Kanados L. Yves Fortier, Amerikos žydų komiteto (AmeČekoslovakijos Eduard Kukan, rican Jewish Committee) suva
Danijos B. Haakonsen, Suomi žiavime. Po privataus pobūdžio
jos W. Breitenstein, Prancūzuos pasitarimų su šios organizacijos
J-B. Merimee, Vengrijos Andre vadovybe jis tarė' pagrindinį
Erdos, Islandijos H. Gislason, žodį suvažiavimo dalyviams.

Vilnius. Lapkričio 12 d. (Elta)
Lietuvos Ekonomikos minis
terija išanalizavo ūkinę veiklą
šių metų sausio-rugsėjo mėne
siais.
Per 9 mėnesius valstybinės ir
valstybinės-akcinės įmonės
pagamino produkcijos už 19.6
milijardo rublių. Tai 1.5 procen
to mažiau palyginti su tuo pačiu
praėjusių metų laikotarpiu
(1991 metų kainomis) ir 5.5 pro
cento mažiau negu 1989 metais.
Sumažėjo daugelio rūšių pro
dukcijos gamyba natūrine

Kongresas „palaidojo”
bilijoną dolerių Sovietams

išraiška: televizorių — 9.25%,
trikotažo gaminių — 7%, avaly
nės — 4.4%, mėsos ir sviesto —
12.8%.
Mažiau pagaminta ir supirkta
pagrindinių žemės ūkio pro
duktų. Dėl to respublikos rinkai
per 9 mėnesius mėsos ir mėsos
gaminių patiekta 18,9% mažiau
negu pernai, pieno ir pieno ga
minių 12.8% mažiau.
Per 9 mėnesius individualių
gyvenamųjų namų statybos
apimtis sumažėjo 38.9%.
Pagrindinė priežastis yra ta,
kad sumažėjo statybinių
medžiagų rinkos fondai ir blogai
skirstomi žemės sklypai in
dividualiai statybai.
Sumažėjo daugelio pagrindi
nių maisto ir ne maisto
produktų tiekimas rinkos fon
dui: mėsos ir mėsos gaminių —
19%, sviesto — 7%, sūrio — 13%,
žuvies ir žuvies gaminių — 30%,
saulėgrąžų aliejaus — 36%, cuk
raus — 29%, bulvių — 41%, med
vilninių audinių — 36%, triko
tažo gaminių — 10%, avalynės
- 26%.
— Romoje lapkričio 12 dieną
Jungtinių Tautų Maisto ir
Žemės Ūkio organizacija priėmė
tikrais nariais Lietuvą, Latviją
ir Estiją. Balsavimas buvo vien
balsis, pranešė „Tassas” tą
pačią dieną.

Bitėnuose spalio 19 dieną buvo palaidoti kapinaitėse prie Rambyno, Šilutės rajone, Vydūno
palaikai, kurie iš Detmoldo buvo atvežti i Lietuvą. Prieš išlydint Vydūno palaikus, Berlyne,
Anabergo pilyje, įvyko su Lietuva susijusių vokiečių bendrijų organizuota konferencija, skirta
lietuvių-vokiečių santykių 750 metų sukakčiai. Vydūnas vokiečių kalba yra parašęs istoriosofinį
traktatą „Vokiečių ir lietuvių santykiai per septynis šimtmečius”. Konferencijoje ta tema
pranešimą iš lietuvių skaitė V. Bagdonavičius.

Kainų kontrolės
panaikinimas sutiktas
ramiai
Detroitas. Lapkričio 13.
(RFE/RL) — Vizituodamas
Detroitą, Lietuvos Respublikos
prez. Vytautas Landsbergis
pareiškė, jog JAV turėtų spausti
Sovietų Sąjungą išvežti savo
dalinius iš Lietuvos šią žiemą.
Jis taip pat pasakė, jog ne
daugiau kaip pusė OMON dali
nių išvyko iš Lietuovs, bet kiti
perėjo į pogrindį ir, atrodo,
ruošiasi kenkti Lietuvos vy
riausybei.
Atėjo žinia iš Europos, jog
kažkokia kariškių taryba
pasiskelbė
atstovaujanti
Sovietų daliniams Pabaltijo
regione ir kreipėsi į politines
Pabaltijo, Rusijos ir Sovietų
Sąjungos vadovybes, kad jie
nebūtų perkelti į sąjunginę
teritoriją. Kaip Maskvos radijo
žinios pranešė, ta taryba sako,
jog gyvenamieji butai už Pabal
tijo ribų yra netinkami gyveni
mui, ir reikalauja, kad darant
sprendimus iškelti kariškius
pirma turi būti visa tai aptarta
su minėta taryba. Tačiau šis
pareiškimas priešinasi jų vadų
padarytam pareiškimui prieš
perversmą, kad kareiviams yra
blogos gyvenimo sąlygos Pabal
tijo regione.

subsidijas. Ministras pir
mininkas Gediminas Vagnorius
pareiškė, kad lapkričio 15 d. bus
panaikinta kainų kontrolė dar
daugumai prekių. Padidinti kai
nas Lietuvoje buvo nuspręsta
dar prieš tai, kai Rusijos pre
zidentas Jelcinas tai paskelbė
savo respublikoje. Lietuvoje pri
gijo specialūs kuponai, kaip ir
Ukrainoje, kurie čia vadinami
„vagnorėliais”. Baltfax skelbia,
kad mėsai kainos padidėjo 50%,
o pieno produktams 25%.
Maskvos kaltinimas
Gi Maskvoje Rusijos Tautybių
tarybos pirmininkas Ramazan
Abdulatipovas
spaudos
konferencijoje kalbėjo, jog
Gruzija ir Pabaltijo valstybės
dalinai esančios atsakingos už
neramumus čečėnų-ingušų že
mėje. Įdomu, jog ir Rusijos
viceprezidentas Aleksandr Rutskoj jam pritarė, pasakydamas,
kad Latvijos, Lietuvos, Gruzijos
ir Azerbaidžano pareigūnai
lankėsi Grozny mieste, tos sri
ties sostinėje. Tačiau šiuo metu
nežinoma, kas galėjo ten lan
kytis iš lietuvių pusės.

— Washingtone Baltieji rū
mai pranešė, jog prez. Bushas
Gyvenimo, tikrovė
siunčia JAV ambasadorių Laoso
Taip pat pranešama, jog kainų valstybei, kurią komunistai
padidėjimas Lietuvoje sutiktas užėmė 1975 m.
šaltokai, kai lapkričio 11 d.
— Latvija priėmė nutarimą,
buvo pakeltos kainos pagrindi jog visi pastatai grąžinami jų
niams maisto produktams. Tai savininkams tuoj pat. Įstatymas
rodo, jog Lietuvos vyriausybės buvo prezidento pasirašytas
apsisprendimas laipsniškai nedelsiant.
panaikinti kainų kontrolę
gyventojų sutinkamas kaip rea
li gyvenimo būtinybė norint
pereiti į laisvo verslo ekonomiją,
rašo apie tai pranešdamos Va
karų žinių agentūros. Todėl
daugelis apklausinėtų lietuvių
pasisakė užsienio žurnalistams,
jog jie mano, kad tai buvo reika
linga, kad sumažinus valdžios

Paimtas komunistų
organizacijų turtas
Vilnius. Lapkričio 13. (Elta)
— Lietuvos Aukščiausioji Ta
ryba priėmė įstatymą, kuriuo
remiantis Respublikos nuosavy
bėn neatlygintinai paimama jos
■teritorijoje nelegaliai veikian
čios LKP (SSKP), taip pat LKP,
komjaunimo turtas* Visi san
doriai, pagal kuriuos šis turtas
buvo parduotas uždarosioms
akcinėms bendrovėms, asme
nims, pripažinti negaliojančiais
nuo jų sudarymo momento.

TRUMPAI
IŠ VISUR
— Robert W. Kasten,Jr.,
JAV senatorius iš Wisconsino
valstijos, ketvirtadienį paragino
prezidentą Bushą formaliai
pripažinti Ukrainos respubliką
nepriklausoma valstybe. Po tiek
daug metų komunistų valdymo
priespauda, atėjo laikas Ukrai
nai būti demokratiškų valstybių
šeimoje, kalbėjo šen. Kasten.
Gruodžio 1 d. bus referendumas
patvirtinti Ukrainos nepriklau
somybės deklaracijai.
— Washingtone JAV Senate
šen. R. Kasten stipriai pasisakė,
kad būtų išleistas įstatymas,
kuris įgaliotų prezidentą įsteigti
diplomatinius ryšius su Ukrai
ną ir palaikyti jos vyriausybę
pereinant iš Centre suplanuotos
ekonomijos į laisvos prekybos
ekonomiją.
— Hamburgo lėktuvų kom
panija, kaip pranešė Rygos radi
jas, pradėjo lapkričio 12 d.
reguliarius skrydžius tarp Ham
burgo ir Rygos. Skridimai bus
daromi antradieniais ir
ketvirtadieniais.
— Australijos pasiuntinys
John Bugess buvo akredituotas
Rygoje, kurio įstaiga yra
Kopenhagoje. Jis taip pat bus
pasiuntiniu ir Lietuvai.
— Lenkija pareiškė protestą,
kad Latvija suvaržė keliones į
Lenkiją. Tai liečia 60,000 lenkų,
gyvenančių Latvijoje. Lenkų vy
riausybė ragina latvius per
svarstyti nutarimą.
— Valstybės departamento
sekretorius James Baker III
savo kelionės metu Azijoje
lankėsi Pietų Korėjoje, tačiau
jam buvo sudarytos sąlygos ap
silankyti ir Šiaurės Korėjoje.

Washingtonas. Lapkričio 13.
— Kelias savaites buvo
diskutuojamas planas, iš Pen
tagono biudžeto skirti paramą
Sovietų Sąjungai vieno bilijono
dolerių sumoje, nes galima esą
sumažinti ginklavimosi išlaidas
be pavojaus krašto gynybai, ka
dangi pasikeitė situacija pasau
lyje.
Tačiau šiuo metu tas planas,
atrodo, yra palaidotas Kon
grese, nes didėja nuomonė, kad
reikia pirma spręsti savo krašto
namines problemas ir tik paskui
padėti užsieniui. Tos pastangos
padėti sovietams prieš dvi .sa
vaites beveik nebeturėjo priešų,
bet šiandien jos subliūško, kai
prezidento Busho administraci
ja viešai už tą planą nepasisakė.
Demokratų vadai Kongrese pasa
kė, jei nėra viešo Baltųjų rūmų
pritarimo, tai jie susilaiko nuo
to plano pravedimo. Atstovų
rūmų speakeris Thomas Foley
pasakė, jog tas planas bus
nukeltas svarstymui vėliau
kada nors, tuo būdu sudaroma
kelias, kad Pentagono biudžetas
fiskaliniams metams, kurie
prasidėjo spalio 1 dieną, bus pa
tvirtintas 291 bilijono dolerių
sumoje nesumažintas.
Viršininkai geriau žino
To plano autoriai — kongres
menas Les Aspin iš W-isconsin
valstijos ir senatorius Sam
Nunn iš Georgia valstijos — pa
reiškė nepasitenkinimą, kad su
jais tie vadai nesitarė ir paskel
bė savo nuomonę, tarsi tik jie
vieni tvarkytų tuos reikalus. To
plano atmetimas esąs politinė
nesėkmė senatoriui Nunn ir
kongresmenui Aspin, kurie abu
yra demokratai. Nunn yra Se
nato Ginkluotų pajėgų komiteto
pirmininkas, o kongresmenas
Aspin tokio pat komiteto pir
mininkas Atstovų rūmuose.
Tokiam planui opozicija sus
tiprėjo, kai praėjusią1 savaitę rin
kimus pralaimėjo Pennsylvanijos valstijoje respublikonų kan
didatas, buvęs Teisingumo
departamento viršininkas Diek
Thornburgh, remiamas paties
prezidento, kurį nugalėjo de
mokratas Harris Wofford, pasi
sakydamas už naminių proble
mų sprendimą.

Nepasisekė pravesti
paramą sovietams
Tik po kelių dienų, kai įvyko
nepasisekęs
perversmas
Maskvoje, kongr. Aspin pradėjo
rūpintis tuo planu — pervesti
vieną bilijoną dolerių iš Pen
tagono biudžeto humanitarinei
pagalbai Sovietų Sąjungai, kad
būtų išvengta chaoso sovietuose,
kurie turi daugiau kaip 30,000
branduolinių ginklų. Rugsėjo
mėnesį Aspin ir Nunn dirbo su
savo štabais, jog tas jų planas
turėtų ir tokį punktą, kad
Amerikos
prekybininkai
investuotų į Sovietų karinę
sritį, padėdami jų karinę
industriją pervesti į ekonominę
žmonių gyvenimui reikalingą
kasdienę industriją. Jie abu tuo
klausimu tarėsi ir su vyriau
sybės pareigūnais, įskaitant ir
Saugumo viršininką Brent
Scowcroft, kuris tyliai pritarė
šiam planui.
Bet šiandien paaiškėjo, jog šis
planas nebuvo pateiktas norma
liam biudžeto priėmimo pro
cesui ir biudžeto komiteto nariai
nežinojo to plano detalių tol, kol
šen. Nunn ir kongr. Aspin
bandė spalio 31 d. viską apiben
drinti bendrame konferencijos
komitete be aiškinimų. Kilo
audra, kai tai buvo pastebėta,ir
demokratai abiejuose rūmuose
„sukilo” prieš norėjimą paslėpti
paramą sovietams. O kongr.
Aspin vėliau išsireiškė, jog
nežinąs, kada kita galimybė bus
perkelti Pentagono santaupas
Sovietų pagalbai.

Sulaikyta ginkluota
grupė
Vilnius. Lapkričio 13. (Elta)
— .Naktį iš lapkričio 12 į 13 d.
Vilniuje sulaikyta ginkluota
grupė. Joje keturi asmenys iš
Kazanės (Rusija), vienas — iš
Gruzijos ir vienas anksčiau
teistas Vilniaus gyventojas. Pas
sulaikytuosius rasta šaunamųjų
ginklų, net kulkosvaidis, taip
pat nemažai daiktų, įsigytų
plėšimo metu.

Pakviestas į Briuselį

Vilnius. Lapkričio 11 d.
— Rumunijoje tikrai laisvi
(Elta) — Lietuvos Respublikos
pirmieji savivaldybių rinkimai
Užsienio reikalų ministras
įvyks kitų metų pradžioje.
Algirdas Saudargas Europos
Bendradarbiavimo ir Vystymo
Organizacijos kvietimų (24-ių
grupė) išvyko į Briuselį.
Organizacija, kurios tikslas
koordinuoti atskirų šalių po
litiką ekonomikos ir socialinės
gerovės vystymo kryptimi,
svarstys papildomos pagalbos
Centrinės ir Rytų Europos
šalims galimybes. Baltijos šalių
delegacijos tokiame susitikime
dalyvaus pirmą kartą.

KALENDORIUS

Lapkričio 15 d.: Albertas,
Gintaras, Leopoldas, Vaidilas,
Žadvyde.
Lapkričio 16 d.: Edmundas,
Gertrūda, Gerdvilė, Vaišvydas.

ORAS CHICAGOJE
Gausi ir įdomi buvo Derliaus šventė. Tai renginys, įvykęs Vilniaus Vingio parke.

Nuotrauka Viktoro Kapočiaus

Saulė teka 6:38, leidžiasi 4:31.
Temperatūra dieną 50 1.,
naktį 38 1.
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LIETUVOS KREPŠINIS
IR BARCELONA
Jau rašėme, kad mūsų visi
garsieji krepšininkai yra pasi
ryžę ginti Lietuvos spalvas
Barcelonos olimpiadoje. Di
džiausias pastangas jau vysto
pats * Šarūnas Marčiulionis.
Šiandien kelios mintys plačiau
apie tai.
Krepšinis yra lietuvių tautinis
sportas ir pasididžiavimas: du
kartus buvome Europos čempio. nai, Sovietų S-gos meisteriai,
stebinę Europos taurės varžy
bose, pagaliau Seoulo olimpia
doje keturi lietuviai buvo pa
grindiniai veiksniai pergalėje
prieš JAV-es, laimėdami aukso
medalius. Ir išeivijos krepši
ninkai bandė neatsilikti,
puikiai pasirodydami išvykose
Pietų Amerikoje, Australijoje ir
Europoje su laimėjimais prieš
Urugvajaus, Australijos ir
Kanados rinktines.
Nenuostabu, kad daugelis
tikisi gero lietuvių pasirodymo
ir 1992 m. vasarą. Tą gerai žino
Lietuvos Tautinis olimpinis
komitetas ir Lietuvos Krepšinio
federacija. Darbas jau pra
dėtas, nes laiko nebedaug.

Sudaryta 1992 m. dalyvavimo
olimpiadoje pasiruošimo ir daly
vavimo darbo grupė, vado
vaujama TOK prezidento A.
Poviliūno. Pirmame posėdyje
spalio pradžioje krepšinio
rinktinės pasiruošimo pro
gramas pateikė olimpinio komi
teto narys A. Pakula ir trenerių
tarybos pirm. V. Bimba. Gerų
minčių ir pasiūlymų davė S.
Stonkus, J. Grinbergas, J.
Jankauskas ir kt. Buvo išrinkti
ir patvirtinti treneriai: vyriau
sias treneris R. Sargūnas,
mums gerai pažįstamas iš Aust
ralijoje vykusių III-jų PLS
žaidynių,
treneris
M.
Paulauskas, buvęs sąjungos
rinktinės pažiba, konsultantai
ir patarėjai — V. Garastas, E.
Kairys ir V. Bimba. Tikriausiai
bus patvirtintas ir Marčiulionio
siūlomas D. Nelson, San
Francisco „Warriors” trenerio
sūnus, jau kelis kartus lankęsis
Lietuvpje. Jis būtų labai svarbi
parama. Marčiulionis palaiko
nuolatini ryšį telefonu su Sabo
niu, Chomičium ir kitais. Jis jau
įsteigė fondą, kuriam pirmasis
aukotojas buvo A. Voketaitis,
buvęs prieškario Lietuvos spor
to autoritetas, su 5,000 dol. Jis
tikriausiai j šį darbą įtrauks ir
IMG firmą, tvarkančią jo finan
sinius reikalus. Žinoma, bandys
rasti ir daugiau aukotojų. Ir
Sabonis pasigyrė bandysiąs taip
pat bent keletą rėmėjų rasti. Tų
kompanijų ir firmų bandys ras
ti ir kiti. O rėmėjų reikės
nemažai. Reikės, žinoma, ir
eilinių žmonių aukų. Tuo turės
rūpintis Lietuvos TOK atstovai
Amerikoje ir Australijoje, spor
to klubai ir šiaip sporto darbuotojai. Sunku tikėti, kad olimpi
nės krepšinio rinktinės pa
ruošimui užteks 250,000 rublių
ir 200,000 dolerių, kaip tai
Lietuvos Krepšinio federacija
yra apskaičiavusi. Juk arti 70
Lietuvos krepšininkų yra išsi
barstę po pasaulį. Bent 20 jų
reikės atgabenti į Lietuvą,
išrinkti geriausius, paruošti,
aprengti ir pristatyti į atrankos
varžybas, vyksiančias birželio
mėnesį. O jei ten pasiliks, už
kelių savaičių teks vykti į
Barseloną. Pasisekti turėtų, nes
iš Europos zonos keturios
rinktinės gaus bilietus į
Barceloną. Sovietų rinktinė be

„ŽALGIRIS”
CHICAGOJE

DRAUGAS
(U8P8-161000)

Amerikiečiai mėgsta sakyti:
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
„turiu gerų žinių ir blogų...”
Publiahed daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the
Pradėsime nuo blogų.
Tuesdays following Monday obeervance of Legal Holidaya as wel I aa Dec.
Ketvirtadienį, lapkričio 7 d.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Presą Society, 4545 W. 63rd
vakare, Chicagoje lankėsi
Street, Chicago, IL 60629-5589.
Kauno „Žalgirio” krepšinio
Second claas poetage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.
Šubecription Kates: 80.00. Foreign countriea $90.00.
komanda. Čia ji žaidė su
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St.,
. Loyolos universiteto krepšinio
Chicago, IL 60629.
komanda. Sugiedojus Lietuvos
ir JAV himnus, buvo pristatytos
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
komandos. „Žalgiris” buvo
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
pristatytas, kaip Lietuvos krep
šinio rinktinė? !!
DRAUGO prenumerata mokama Iš anksto
Apie pačias rungtynes nėra
daug ką rašyti. Loyola buvo
metama % metų 3 mėn.
$25
pranašesnė visuose krepšinio
U.S.A............................................... $80
$45
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol) $90
$50
$30
aspektuose: ji buvo žymiai
$45
$30
$25
U.S.A. savaitini b (šešt. laida)
geresnė techniškai, greitesnė,
Kanadoje ir kitur (šešt. laida
turėjo geresnį gynimą, geriau
$50
$30
$25
U.SA. dol.) savaitinis
dirbo prie lentų, ir pagaliau,
• Redakcija straipsnius taiso savo
žymiai geriau mėtė. Loyola
• Administracija dirba kasdien
nuožiūra. Nesunaudotų straips
laimėjo 84:58! 26 taškų skir
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
nuo 8:30 iki 12:00.
tumas maždaug atitinka žaidi
anksto susitarus. Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien nuo
mo eigai.
skelbimų turinį neatsaką Skelbi
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
Daug lietuvių žiūrovų neti-» L
mų kainos prisiunčiamos gavus
kėjo savo akimis, kad tas gar
prašymą.
susis „Žalgiris” galėjo taip
prastai žaisti. Žinoma, išėjo
ŠALFAS S-GOS
Jei reikalai negerėja, žinok —
nusivylę...
METINIS SUVAŽIAVIMAS blogės.
— „Žalgiris” neturėjo gynėjo,
ŠALFAS s-gos metinis visuo
Žydų patarlė
kuris diriguotų žaidimą, skirs
tinis suvažiavimas lapkričio 16
tytų kanmuolį, tad ir nesimatė
d., šeštadienį, vyks Lietuvių
i komandinio žaidimo, organi
DR. DOMAS LAPKUS
namuose Clevelande, 877 185
Praktika su
zuoto puolimo;
Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
— gynimas ir kova po len St. Tel. 216-531-2131. Pradžia
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS
11 vai. ryto.
tomis silpnokos. Trumpai ban
15300 Wost Avė., Orfand Park
dytas zoninis dengimas buvo
708-349-8100
10 W. Martin, Napervllle
nejudrus;
Į
DR. KENNETH J. YERKES
708-355-8776
— kamuolio ir kūno valdymas
DR. MAGDALEN BEUCKA8
Valandos pagal susitarimą
nepergeriausias, todėl gana
DANTŲ GYDYTOJAI
Nakties metu tel.: 708-857-8383
Pensininkams nuolaida
daug nevykusių pasuočių;
4007 W. 59 St.
— pagaliau ir metimų p rocenKab. tol. (1-312) 585-0348;
Tel. (312) 735-6556.
Rez. (1-312) 779-5533
tas silpnokas.
r 507 8. GHbsrt, LaGrsnge, IL
DR. FRANCIS MAŽEIKA
Be to nebuvo trenerio M.
Tel. (708) 352-4487
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Paulausko. Nežinia, ar jis neat
4255 W. 63rd St.
vyko, ar tik nepasirodė šioms
Vai. pagal susitarimą: pirm, ir ketv. 12-4
DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C.
rungtynėms. Jį pavadavo Vir
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bickas, kurio vadovavimas ko
Kab. tel. (1-312)~471-3300;
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
Rez. (708) 442-8297
mandai buvo sunkiai supranta
IR ODOS CHIRURGIJA
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
mas. Pirmiausiai per visas
(Augliai nuimami kabinete)
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES* LIGOS
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
rungtynes jis naudojo tik 6
7722 S. Kedzle Avė.,
* 2434 W. 71 Street, Chicago
«
žaidėjus, nežiūrint, kad 5
Chicago, III. 60652
Tel. (1-312) 434-5049 (veikia 24 vai.)
minutes prieš pabaigi Loyola
Pirm., antr., ketv. ir penkt.
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v.
pagal susitarimą
turėjo 20 taškų persvarą.
Kab. (1-312) 735-4477;
Rungtynės buvo pralaimėtos ir
Rez. (708)248-0087; arba (708)248-8581
Cardiac D i ag nosis. Ltd.
buvo gera proga duoti patyrimo
DR. E. DECKYS
Marąuette Medical Building
GYDYTOJA
IR
CHIRURGĖ
pakaitams ar jaunesniems. Ir
6132 S. Kedzie
SPECIALYBĖ — NERVŲ. IR
Chicago, IL 60629
antra — per visas poilsio
EMOCINĖS LIGOS
Tel. (1-312) 436-7700
| minutes, kurias jis paėmė,
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
nesimatė, kad būtų pakeista
8449 So. Pulaskl Road
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Valandos pagal susitarimą
puolimo ar gynimo taktika ar
PETER STECY, M.D.
bendrai žaidimo stilius.
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D.
DR. E. B. GLEVECKAS
Pridūrus dar, kad per 13
CESAR J. HERRERA, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dienų „Žalgiriui” teks žaisti 12
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
širdies ir Kraujagyslių Ligos
3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
rungtynių, kasdien autobusu
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
keliaujant po keletą šimtų
Pirmd. 3 v. PP--7 v.v., antrd. 12:30-3 v.p.p.l
Namų (708) 584-5527
trečd. uždarytas, ketvd. 1-3 v.p.p., penktd.
mylių, kažin, ar iš viso ši išvyka
DR. ALGIS PAUUUS
ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p.
pasiteisins. Ypač dar, kad bus
ORTOPEDINĖS LIGOS
6132 S. Kedzle Avė., Chicago
CHIRURGIJA
stipresnių komandų negu
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441
6132 S. Kedzle, Chlcego, III.
Loyola.
__ _
Tol. (1-312) 925-2670
DR. K. A. JUČAS

pabaltiečių (nors latvis Vėtra
dar galvoja žaisti už sovietus)
nebe ta. Panašiai ir jugoslavų
rinktinė pajuto pilietinio karo
pasekmes, nes puikūs kroatų
krepšininkai nebežais. Italai,
ispanai, graikai ir vokiečiai bus
kieti riešutai, tačiau į tą
laimingą ketvertuką mūsų
krepšininkai turėų patekti.
Pagaliau, kas bus tie mūsų
krepšininkai, kurie sudarys
Lietuvos olimpinę rinktinę?
Oficialiai ji bus paskelbta gal
tik ateinantį pavasarį, bet
spėliojimų jau daug, o kandi' datų dar daugiau. Tikri yra
j Seoulo žvaigždės — Marčiuj lionis, Sabonis, Chomičius, Kur> tinaitis. Pirmasis puikiai
Šarūnas Marčiulionis, San Francisco „Warriors” žaidėjas, taiko kamuolį į
į žaidžia pas profesionalus
oponentų krepšį.
Į Amerikoje. Sabonis gerai laiko
Nuotr. J.Grigaičio
si , darydamas po 30 taškų
Futbolas Chicagoje
Ispanijoje. Senstelėjęs Cho
mičius dar gavo kontraktą Ispa
„LITUANICA” - „PEGASUS” 3:2
nijoje. Kurtinaitis renka dauI giausia. taškų Vokietijoje.
Praėjusį sekmadienį, lapkričio
Tikras turėtų būti ir Karnišo
UŽBAIGTUVIŲ BALIUS
vas, gerai pirmus metus pasi 10 dieną, saulutei nedrąsiai
rodęs JAV universitete. šypsantis, „Lituanica — Liths”
Kaip ir kasmet, užbaigus
Jovaišai taip pat turėtų būti vie vyrų komanda žaidė priešpas pirmenybių varžybas, „Lita, nežiūrint amžiaus, jis žaidžia kutines šių metų pirmenybių tuanicos” futbolo klubas ruošia
Vokietijoje. Kiti kandidatai — rungtynes
prieš
stiprią tradicinį užbaigtuvių balių.
Brazdauskas (Ispanijoje), Dima- amerikiečių (be tautinio at Prieš keturiasdešimt mėtų pra
vičius, Brazys, Visockas (visi spalvio) komandą vardu „Pega dėję juos ruošti Lietuvių audi
trys Lenkijoje), Kryza (Švei- sus”. Rungtynės vyko Lietuvių
torijoje, Bridgeporte, B. Pakšto,
carijoije) ir dar keletas Lietu centro aikštėje, Lemonte. Jų Vyčių ir šaulių salėse Brighton
voje.
pasižiūrėti šį kartą dar išdrįso Parke, Knights of Columbus ir
Įdomu, kad Lietuvoje kalba susirinkti
gera
šimtinė Tautiniuose namuose Marųuette
ma ne apie tokius kaip Rautin- prisiekusių žiūrovų. Ir jie, Parke, jau atsidūrė laukuose,
šas, Aleksiūnas, Arlauskas. Pir atrodo, neapsivylė, nes rung Lemonte, Pasaulio lietuvių cen
masis ■— Kanados pilietis, žaidęs tynes užtikrintai laimėjo tre. Per tą laiką „Lituanica”
daug kartų už Kanados rink „Liths” rezultatu 3:2. Įvarčius prisipratino ir nuolatinių
tinę,
dabar
Ispanijoje. įkirto Rol. Urbonavičius 2 ir svečių, kurie apie šitą laiką net
Arlauskas — JAV pilietis, būtų Aidas Grigaliūnas iš baudinio. patys klausia:
puikus pakaitas Saboniui, kurį
Komanda sužaidė entuzias
— O kaip, ar balius bus?
vis dar vargina skausmai ko tingai, be mažiausio krislelio
Ačiū už paklausimą. Ta
jose. Aleksiūnas yra 6’10” ūgio, apatijos, lyg tai būtų futbolo „Liths” publika tikrai nuostabi.
žaidė už JAV profesionalus ir sezono pati pradžia. Laimėjus Užbaigtuvių balius pačiame
turėjo pora sėkmingų sezonų I- prieš „Pegasus”. mūsų vyrai rengimo įkarštyje. Jis įvyks
talijoje. Dėl tų — ne Lietuvos major divizijos dešimties I lapkričio 30 dienos vakare, 6:30
piliečių, bus dar nemažai disku komandų rikiuotėje kilstelėjo vai., Lietuvių centro salėje.
sijų, ar iš vis verta su jais prasi vienu laipteliu aukštyn — į Vyriausia v rengėja — Laima
dėti. O antra, dar visai neaišku, penktą vietą.
Glavinskienė — naujas balių
kaip bus išspręstas dvigubos
ruošimo talentas. Bus pro
pilietybės klausimas. Kiek
grama, puiki vakarienė,
PASKUTINĖS SEZONO
vienu atveju, Lietuvos olimpi
šokiams gros Ąžuolo Stelmoko
_ RUNGTYNĖS
nės krepšinio rinktinės laukia
orkestras. Programos pravedėja
didžiuliai uždaviniai.
Rasa Poskočimienė.
Šį sekmadienį, lapkričio 17d.,1
V. G.
Bilietus prašome užsisakyti
„Lituanica — Liths” vyrui jau dabar tel. 708-323-6302 ar- i Negali ir varpais skambinti ir
komanda žais paskutines va ba „Liths” klube.
procesijoje eiti.
saros sezono rungtynes prieš
Prancūzų patarlė
MARČIULIONIO oficialų
J. J.
Illinois meisterį lenkų
„Eagles”. Rungtynės vyks
OPTIMIZMAS
Lietuvių cen*’*'* aikštėje,
LIETUVA JAU PLANUOJA V-TAS
Gera žinia, kad Chicagoje Lemonte. Prad
J. Rezer
lankėsi Šarūnas Marčiulionis. vas žais 12 vai.
PLS ŽAIDYNES
Jis su savo San Francisco ,,WarPer paskutinius dvejus metus,
riors” komanda žaidė prieš „Liths” . komandai rungty
Visi dalyvavę IX-se PLS rius reklaminius gaminius,
i Chicagos ,,Bulis”. Žaidė niaujant major divizijoje, dar nė Žaidynėse Lietuvoje, dar te suvenyrus ir organizuoti jų
| pasigėrėtinai, padarė 18 taškų, karto neteko laimėti prieš begyvena tais jaudinančiais prekybą.
laimėjo ir gali pasigirti, kad jau „Eagles”. Kad ir jie yra momentais, kuriuos patyrė per
Sužinoti, kaip visą organiza
j yra pirmojo penketo žaidėjas. įveikiami, visai neseniai įrodė tą įspūdingą ir neužmirštamą cinį darbą vykdė atskirų sporto
Mums įdomiau, kad dienos italų „Maroons” ir „Serbs”. sporto šventę.
šakų federacijos, o taip pat
metu jis rado laiko aplankyti Abeji laimėjo „sausai” — 2:00 ir
Tų žaidynių organizatoriai išklausyti komentarus ir
Valdą Adamkų jo įstaigoje. 3:00. Mūsiškiai laimėjo prieš nesėdi ir nesnaudžia ant laurų, nusiskundimus užsienio, o ypač
Pokalbis vyko apie Barcelonos ir minėtus kaip tik tokiais rezulta jų darbai dar nesibaigė, jie vis
JAV dalyvių.
Albertville olimpiadą, Lietuvos tais. Jei yra kokia aritmetinė lo dar tvarko galutinę apyskaitą ir
1992 m. rudenį sukviesti visų
krepšinio komandą ir finansinę gika, gal reikėtų ir mūsiškiams bando suregistruoti visas išeivijos ir Lietuvos sporto or
paramą.
ja pasinaudoti. Arba pasimokyti klaidas, kad jos nesikartotų ganizacijų ir darbuotojų pasi
Marčiulionis pilnas entuziaz iš savo klaidų ir laimėti.
ateinančiose žaidynėse.
tarimą, kuriame būtų sutarta
mo ir optimizmo. Jis neabejoja,
LTOK vykdomojo komiteto žaidynių data, programa ir daly
Kaip ten bebūtų, sekmadienį
kad Lietuvos rinktinė kvalifi turėų būti gero lygio rungtynės. posėdyje rugsėjo 24 d. buvo vavimo sąlygos.
svarstyta daug klausimų ir
Sudaryti V-jų PLS Žaidynių
kaciniame turnyre lengvai
laimės vieną iš pirmų 4 vietų ir
padaryti
gana
svarbūs finansinį fondą.
kvalifikuosią Barcelonai. Jis net jimo varžybose. Ji jau kurį laiką nutarimai būsimų žaidynių
Priimti pasiūlymą išplėsti
kalbėjo, kad tik Puerto Rico ir ruošiasi, o netrukus turėtų reikalu.
žaidynių geografiją Lietuvoje,
Nutarta:
JAV komandos bus sunkiai pa dalyvauti pasaulio pirmenybėse
nežiūrint Argentinos lietuvių |
Skirti etatą vienam asmeniui,
liečiamos... Su V. Adamkum Kanadoje. Jai ir treneriui kelio
pasiūlymo, kad žaidynės vyktų
kuris tuoj pat pradėtų įvairius vienoje vietoje.
sutarė tuoj sudaryti komitetą ir nė kainuotų arti 3,000 dol.
pradėjo vajų Lietuvos olimpiePo olimpinių žaidynių, 1992
Seniai jau svajojame matyti | paruošiamuosius darbus V-toms
čiams paremti.
m. rugsėjo mėn. Lietuvos
Lietuvos trispalvę ir mūsų spor PLS Žaidynėms. Jam tuoj
Pirmoje eilėje tos paramos tininkus olimpiadoje — belieka reikėtų paskirti automobilį
vyriausybei tvirtinimui pri
reikalinga Vida Vencienė, kuri įvertinti Marčiulionio ir V. transportui ir sudaryti reikal statyti V-jų PLS organizacinio
ingas sąlygas pradiniam darbui.
Calgary žiemos olimpiadoje Adamkaus pastangas.
komiteto sudėtį.
Tuoj pat pradėti gaminti įvailaimėjo aukso medalį slidinėV. G.
V.G.

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ
IR ŽAIZDŲ GYDYMAS

ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ
CHIRURGIJA

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5540 8. Pulaskl Road.
Tel. (1-312) 585-2902
Valandos pagal susitarimą
Pirm., antr., penkt. 12-3 v.p.p., ketv. 2-7 v.v.
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELiŠ~Dantų Gydytoja
3315 W. 55 St., Chicago, IL .
Tel. (1-312) 476-2112
9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL.
Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą
Tol. kabineto Ir buto: (706)682-4189

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 8o. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak.
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet

DR. PETRAS V. KISIELIUS
DR. EUGENE McENBRY
DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
165 N. Mlchlgan Avo., Su lte 324 Ir
5636 S. Pulaskl Rd., Chlcego, IL

1185 Dundee Avė., Elgln, III. 60120
Tol. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71 et St.
Tol. (1-312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.
Palos Vlslon Conter, 7152 W. 127th St.
Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.
Tol. (708) 448-1777

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA
10442 W. Cormak Rd.
Westchester, IL 60153
Tol. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2858 W. 83rd Street
Vai.: antr. 1-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p
Šešt. pagal susitarimą

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 8. Archor Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tol. (1-312) 585-7755

81 St. Ir Kean Avė., Justlcs, IL

Tel. (1-312) 565-2960 (veikla 24 val.)
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

DR. S. LAL

Good Samertten Medical CenterN apervlllo Campua
1020 E. Ogdon Avo., Burte 310.
NoporvMo IL 60663
Tol. 1-708-627-0090
Valandos pagal susitarimą

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

2454 W. 71 et Street
(1-312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr. Ir
ketv. 9-12. Penkt. 2-7 *
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Religinis švietimas —

PREZIDENTO REAGANO
BIBLIOTEKOS ATIDARYMAS

NE TIK MOKYKLOJE
katalikų tikėjimo sampratų
neįmanoma perduoti vaikams,
nes jie dar stokoja gyvenimo pa
tyrimo. Nors ir būtina vaikys
tėje padėti tikėjimo pagrindus
per katalikiškas mokyklas, su
augusiam žmogui to neužtenka,
taip, kaip neįmanoma name gy
venti, jei yra tik pamatai, be
sienų ir stogo. Būtina namuose
teikti religinį auklėjimą, bet
kaip tai gali padaryti tėvai, jei
jie patys teturi tik vaikystėje
gautą tikėjimo kraitį?
Tai aktualu ypač šiandien,
kai dauguma mokytojų katali
kiškose mokyklose yra pasauliečiai ir jų rankose yra ir
mokyklose teikiamo religinio
auklėjimo atsakomybė. Rugsėjo
mėnesį Washington, DC, buvo
to ganytojiško laiško sukaktu
vių proga surengtas simpo
ziumas, kuriame dalyvavo
šimtas kviestų dalyvių. Jį rengė
JAV Vyskupų Konferencijos
Įdomu, kad šis ganytojiškas Švietimo komitetas su tikslu su-,
laiškas yra nemažiau aktualus teikti „katalikišką forumą ap
ir šiandien ir iš tiesų aktualus tarti katekizavimo klausimus”,
net didesniam skaičiui žmonių, kad „vyskupai turėtų progą
nes šiandien Bažnyčios religinio santykiauti su katekizavimo
Švietimo darbą dirba daugiau srities mokslininkais ir vykdy
pasauliečių, negu bet kada tojais, norint atpažinti dabar
anksčiau ir daug plačiau, negu tinius klausimus ir ateities
tais metais, kai šis laiškas buvo kryptis katekizavimo-religinio
išleistas. Šiandien, daugiau švietimo srityje”.
Mokyklose vis dažniau iškyla
kaip 25 metai po II Vatikano
susirinkimo pabaigos, žymus tokie klausimai kaip „Ar moky
nuošimtis pasauliečių sielojasi tojams katalikiškose mokyklo
dėl tikėjimo perdavimo priau se turi būti leidžiama ir toliau
gančioms kartoms mokyklose ir dirbti, jei jie susituokia ne
namuose bei per jaunimo organi Bažnyčioje? Jei netekėjusi mo
kytoja pastoja? Jei jie palaiko
zacijas. Be to, per Amerikos pa
rapijose ir vyskupijose vei abortą ar dirbtinį gimimų kont
kiančias k'rikščionybėn-katali- roliavimą? Vis dažniau atsa
kybėn įvesdinimo programas kymas į tuos klausimus yra
(vadinamas RCIA) jie evangeli- „ne”. Taip, pavyzdžiui, įvyko
zuoja savo kaimynus, kurie no Pennsylvanijoje, kai katalikiš
ri artimiau susipažinti su ka kos mokyklos mokytoja patrau
talikų tikėjimu ir dažnai jį pri kė katalikišką mokyklą į teis
ima. Pagaliau jie ir savo tarpe mą už tai, kad ją atleido iš darbo,
ugdo tikėjimo pažinimą, para kai ištekėjo už vedusio vyro,
pijose organizuodami religinius negavusio bažnytinio anulia
seminarus, paskaitų ciklus, vimo jo pirmosios santuokos.
Teismas palaikė mokyklos
maldos būrelius ir sąjūdžius.
pusę, nes mokytojų rankvedy
JAV vyskupų laiškas išdėsto buvo pažymėta, jog moktojai ga
povatikaninį religinio švietimo li būti atleisti iš tarnybos už
supratimą, kuris stengėsi pri „viešą paneigimą oficialaus
minti daug kur užmirštą krikš Bažnyčios mokymo, doktrinos
čioniško švietimo momentą: ar įstatymų”. Daugelis spe
krikščionių-katalikų tikėjimas cialiai tokius reikalavimus įrašo
reikalauja ne tik dogmas iš į mokytojų kontraktus kaip tik
mokti, bet dar svarbiau, pagal dėl to, kad krikščionybė-katalitas dogmas (Kristaus pavyzdį ir kybė nėra tik faktai, kuriuos
mokymą) savo gyvenimą kreip reikia perduoti, o yra gyvenimo
ti ir formuoti. Tad ganytojiš būdas, kuris yra perduodamas
kame laiške JAV vyskupai pavyzdžiais, labiau, negu atmin
šitaip rašo: „Bažnyčios misija tinai iškalamais faktais.
švietimo srityje siekia perduoti
Be to, kadangi katalikiška
trilypį gyvenimo pagrindą, mokykla yra bažnytinė ins
būtent: dieviškąjį apreiškimą titucija, jos mokytojai yra
(didache), bendrystę Šv. Dvasios oficialūs Bažnyčios atstovai,
gyvenime (koinonia), tarnavimą kurių gyvenimas rodo, ko moko
krikščioniškajai bendruomenei katalikų Bažnyčia. Iš tiesų,
ir visai žmonijai (diakonia). kiekvienas katalikas neoficia
Nors šiuos tris elementus liai savo nekatalikams kaimy
galima atskirti supratimo dėlei, nams atstovauja Bažnyčią, jei
švietimo tarnystėje jie yra jie žino, kad ji ar jis yra
supinti. Kiekviena Bažnyčios katalikas.
vardu vykdoma švietimo pro
Daugumas tų, kurie mano
grama ar vedama institucija pri parapijoje atėjo į RCIA kursus
valo savaip prisidėti prie šio susipažinti su katalikybe-buvo
trilypio tikslo įgyvendinimo...” patraukti katalikų pavyzdžio.
Tame laiške buvo stipriai pa Bet taip pat esu girdėjusi
brėžiamas būtinumas, kad Baž pasisakymų, ypač iš tų asmenų
nyčia teiktų visapusišką reli kitų šeimos narių, kurie nesi
ginį švietimą per įstaigas bei domi katalikybe, kad jų pažįs
programas įvairioms Bažnyčios tami katalikai ne tik nesiskiria
narius sudarančioms grupėms, iš kitų, bet net yra blogesni.
tiek vaikams, tiek suaugusiems „Tai negeras tikėjimas”, jie
įvairiose situacijose ir gyvenimo sako. Pagaliau, kiek nekatalikų
aplinkybėse, tad ir mokyklos nei nežino, kad jie pažįsta ka
matytinos tame plačiame reli taliką, nes jis ar ji neišsiskiria
ginio švietimo kontekste. Bet iš netikinčių arba kritiškais
tuo pačiu laiške yra pakar momentais, kai iškyla proga
totinai pabrėžiama mokyklų prisipažinti prie savo tikėjimo ir
svarbumas bendrame religinia juo pasidalinti, patylomis
me auklėjime, nes jos „teikia ge nueina.
riausią progą pilniausiai
Nors Dievas šaukia visus žmo
realizuoti trilypį krikščioniško nes į išganymą, nes už visus mi
švietimo tikslą vaikų ir jaunimo rė, išrinktųjų maža, gal dėl to,
tarpe”.
kad kiti išrinktieji — tikintieji,
Tame laiške vyskupai iškėlė laiko savo šviesą pavožę. Kaip
būtinumą religinį švietimą bus su jais, kai po mirties
teikti ne tik vaikams katalikiš Dievas patrauks juos atsakomy
kose mokyklose, bet ir suaugu bėn už nesidalinimą duota
siems, nes daugelis svarbiausių tikėjimo malone?
a.j.z.

Katalikiškos mokyklos yra
pati efektyviausia priemonė
Bažnyčiai evangelizuoti, nes
jaunystė yra tas amžius, kai
žmogus yra imliausias, idealistiŠkiausias. (Žinoma, dar
efektyvesnė priemonė yra tėvų
perduodamos religinės vertybės
gavo vaikams, bet šiuo kart
žvelgiame į viešąsias mokymo-ugdymo galimybes.) Tad
ypač po II Vatikano susi
rinkimo, kai buvo pradėta per
kratyti visų katalikiškų in
stitucijų aktualumas „šiandie
niniame” pasaulyje, 1972 m.
JAV vyskupai išleido specialų
ganytojišką laišką apie katali
kišką švietimą, pavadintą
„Mokyti, kaip Jėzus mokė”. Gal
mažai kas šį laišką atsimena,
nes jis buvo taikomas ir pla
tinamas tarp katalikiškų
mokyklų vedėjų, mokytojų ir su
jais dirbančio administracinio ir
pagalbinio personalo.

Apie 45 mylias i šiaurės
vakarus nuo Los Angeles, Simi
Valley miestelio ribose, lapkri
čio 4 dieną buvo atidaryta
buvusio prezidento Ronald Reagano biblioteka. Dalyvavo pir
mą kartą kartu penki preziden
tai, šešios prezidentienės, 4200
kviestinių svečių, šimtai
korespondentų ir savanorių
darbuotojų, daugiausiai artimų
gimnazijų studentų, ir gausybė
apsaugos personalo. Biblioteka
yra ant kalno aukštumos, šimto
akrų plote, apsupta tuščių,
plikų, įvairiaspalvių kalnų su
apačioje palei 118 kelią
išsitiesusiu gražiu, gausybėje
medžių paskendusiu Simi Val
ley miesteliu. Diena buvo
ypatingai skaidri. Švelniam
vėjeliui pučiant, saulė kepino
negailestingai, tačiau publika,
didele dauguma vidurinioji
klasė, vyrai su švarkais ir kak
laraiščiais, o moterys išsida
binusios, kaip šventei, laikėsi
ramiai, bet kartu gausiai plojo
kiekvienam prezidentui bei jų
žmonoms.
Publikai renkantis, juos links
mino aviacijos orkestras ir armi
jos choras. Svečių tarpe buvo ne
mažai filmų darbuotojų ir
aktorių. Oficialioji dalis, kuri
buvo numatyta 11 valandą ryto,
vėlavo 15 minučių, nes prezi
dentai ir jų žmonos ilgėliau
užtruko apžiūrinėdami biblio
tekos vidų ir, kaip pranešėjas
išsitarė, „aš nedrįsčiau juos
paskubinti”.
Prieš pradžią pranešėjas pri
statė garbingus svečius, jiems
renkantis ant t specialiai
sukonstruotos estrados. Jų
tarpe ypatingai buvo pagerbta
Anwar Sadat žmona, preziden
to Kennedy sūnus ir dukra,
prez. Johoson dukros ir prez.
Roosevelt anūkai. Po to buvo
pristatytos prezidentienės Lady
Bird Johnson, Pat Nixon, Betty Ford, Rosalynn Carter, Nancy Reagan ir Barbara Bush. Po
jų buvo penki prezidentai,
orkestrui grojant prezidentų
maršą.
Oficialią dalį pradėjo aktorius
Charlton Heston, paminėdamas
Amerikos ypatingą statusą
tautų grupuotėje, ilgalaikį jos
pastovumą, reikalingumą būti
stipria, bet kartu stengiantis
padėti kitiems, ypač dabar, kai
naujų problemų atsiranda ir vi
duje ir už Amerikos ritu.
Bibliotekos statybos komiteto
pirmininkas Lodwrick Cook
pasveikino prezidentus ir sve-
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čius ir pakvietė pastorių Donn
D. Moomaw sukalbėti maldą. Po
jo sekė vėliavų pristatymas, jų
pagerbimas, priesaika ir him
nas. Toliau programą prąvesti
perėmė Kalifornijos gubernato
rius Pete Wilson. Jis, pagerb
damas bibliotekos statybos ko
mitetą ir kai kuriuos svečius,
pristatinėjo kiekvieną prezi
dentą kalbai. Prezidentų kalbos
buvo paįvairintos humoru,
glaustos ir neilgos. Ir kiek
vienas jų kalbėjo kita tema,
tačiau nelietė kontraversinių
temų, neiškėlė vidaus prob
lemų.
Nixonas priminė, kad, jam
būnant Maskvoje, tuo metu
Chruščiovas pirštu bakstelėjo jo
krūtinėn ir pasakė „tavo
vaikaičiai gyvens po komuniz
mu”, o Nixonas jam atsakęs, ,fi
tavo vaikaičiai gyvens laisvėje”.
„Tuo metu aš buvau tikras, kad
jis klydo, bet aš nebuvau tikras,
ar aš sakau teisybę” — priminė
jis.
Ford’as pastebėjo, kad ateity
je gali tekti dalyvauti George
Bush bibliotekos atidaryme, ta
čiau jis galvojąs, kad tai turėtų
būti tik po antros kadencijos
valdžioje.
Carteris, ką tik grįžęs iš Zam
bijos, kur buvo stebėtojas rinki
muose, kalbėjo apie laisvę,
žmonių troškimą būti nepri
klausomais ir gyventi demo
kratijoje. George Bush pasvei
kino visus, padėkojo rengėjams,
iškėlė Reagano nuopelnus, ypač
karinių pajėgų stiprinimą, kas
privedė prie Sovietų Sąjungos
sugriuvimo.
Po gražių žodžių pristatė
Ronald Reagan. Reagan’as kiek
ilgesnėje kalboje apibūdino savo
darbus, sveikino Bush iniciaty
vas ir pasiekimus ir, kreipdama
sis į dalyvius, siūlė pasitikėti
ateitimi, išlaikyti Šeimos mora
lumą ir dirbti šviesesnei,
geresnei ateičiai. Po to
bibliotekos simbolinis raktas
buvo įteiktas Don Wilson,
Federalinio archyvų skyriaus
viršininkui, tuo privačiomis
aukomis pastatytą biblioteką
perleidžiant valdžios adminis
travimui. Programai pasibai
gus, penki naikintuvai gana
žemai praskrido virš bibliotekos
ir dalyvių. Po to sekė lengvi
Motinystė yra moters gyve
užkandžiai ir bibliotekos ap
žiūrėjimas. Prezidentai ir nimo prasmė, jos uždavinys, jos
estrados svečiai nepasiliko su ^džiaugsmas, jos išganymas.
A. Daudėt
žmonėmis, bet suėjo į biblio
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tekos valgyklą užkandžiams.
Biblioteka oficialiai bus ati
daryta publikai trečiadienį, lap
kričio 6 d. Biblioteka talpina
73,000 eksponatų ir dovanų, kai
kurios gana ištaigingos ir ver
tingos. Taip pat biblioteka
talpina 50 milijonų dokumentų
ir pilno dydžio Baltųjų rūmų
prezidento kambarį su visais
įrengimais. Kieme įmūrytas 3
tonų Berlyno sienos gabalas.
Biblioteka yra 153 tūkstančių
kvadratinių pėdų dydžio, di
džiausia iš visų dešimties
prezidentinių
bibliotekų.
Pastatymas kainavo per 56 mi
lijonų dolerių. Eksponatų ir
dovanų dalis padalinta į
keliolika kambarių. Vienas
vaizduoja Reagano jaunystę, kiti
jam būnant aktorium, guberna
torium, prezidentu, susitinant
su Sovietų Sąjungos vadais,
konferencijos ir 1.1. Kai
kuriuose kambariuose rodomos
jo prakalbų ištraukos, rinkimai,
suvažiavimai ir panašiai.
Lietuviams bus įdomu, kad
yra trys eksponatai, liečią
Lietuvą. Viename yra kun.
Alfonso Svarinsko kunigystės
sakramento pažymėjimas,
išduotas 1954.X.3 tremtyje
(lietuvių kalba) su nuotrauka.
Angliškai paaiškinta apie kun.
A. Svarinską. Kitame — poezi
jos knyga „Balsas iš laisvės
kapo”, parašyta Klajūno (dr.
Algirdo Statkevičiaus). Angliš
kame paaiškinime parašyta,
kad dr. Statkevičius Sovietų
gulage praleido daugiau 12 m. Ta
knyga buvo įteikta Chicagoje
1988 metais. Trečiasis ekspo
natas yra Lietuvos Jaunimo są
jungos laiškas, rašytas Ronald
Reagan ir jį. pasiekęs 1985
metais rugpjūčio mėnesį. Anglų
vertime paryškintas studentų
credo: „Aš turiu gyventi, dirbti
ir kovoti taip, tarytum nuo
manęs vienintelio priklausytų
mano krašto likimas”.
Visas atidarymas vyko sklan
džiai be jokių nesusipratimų ar
netikėtumų, išskyrus gal, kad
dėl karščio ir saulės Pat Nixon
pasijautė privargusi ir, vyrui
pasilikus su ja, jie negalėjo
dalyvauti bendroje garbingų
svečių nuotraukoje.

Netrukus išmoko gražiai pakalbėt jų kalbą. Pra
džioj nė trupučio dėl to nesįjaudinau, bet kai Arūnas
pasveikino nacišku šūkiu „Heil Hitlerį” — tada
pamačiau, kadį jų širdeles vokiečiai lieja nuodus. Jie
skiepijo savojo vado gerbimą, vis aiškino jo viršenybę
ir vokiečių rasės galybę. Tada mėtodavau aš vaikų, kad
mokyklon jie eitų kitu keliu, Įprašiau ir kaimynę,
kad ji juos pasektų,kur eisjir kad kreiptų teisingu keliu.
Tai padėjo! Pamiršo kareivius. Jų nematydami mano
vaikai lyg nuprato nuo nacių kalbos.
Bet vėl negerai — aš pati tapau meilės amūrų ob
jektu. Nepastebėjau: manim jau domėjos viršaičio
sekretorėlis, dar jaunas vyrukas, nors buvęs dailus
karininkas. Dar likęs nevedęs, nes geraisiais laikais
jiems neleisdavo vesti jauniems ir neištarnavus
pakankamo laiko. Jis lankėsi, laukdamas savo eilės
medžiagoms arba batams išgauti. Nestojęs eilėn jis
išlaukdavo, kol visi kiti žmonės jau savo pralaukė.
Akių nuo manęs nenuleisdavo, nuolat stebėdamas.
Akimis jis gėrėjos ir troško... Aiškiai mačiau... Bet žo
džiu dar nedrįso išreikšt. Nekreipdama dėmesio aš
šaltai pasakydavau, jog eilė nepriėjusi jam gauti
drabužių. Nesakęs nė žodžio, atodūsį nešė lėtai pro
duris. Kitą kartą, žiūrėk — vėl jis laukia gal pusę
dienos, kad tykiu savo tembru galėtų prabilt į mane
vis medžiagiškom temom.
Bet kartą sukaupęs drąsos netikėtai paklausė:
— Ponia jūs ar panelė? Bet tai nesvarbu...

TAUTINĖ MOKYKLA
LIETUVOJE
ALDONA J. GRICIENĖ
Pirmieji mokslo židiniai
Lietuvoje — parapinės mo
kyklos. Jos pradėtos steigti XIV
a. pabaigoje po krikščionybės
įvedimo Lietuvoje prie Vilniaus
katedros ir Trakuose. Iš
užsienio į Lietuvą atvežamos
pirmosios spausdintos knygos
inkunabulai. XVI a. pradžioje
išspausdintos užsienyje knygos,
skirtos Lietuvos Didžiajai Kuni
gaikštystei, buvo pasaulietinio
turinio.
Smulkesniam bajorui, mies
tiečiui nelengva buvo pasiekti
net ir Krokuvos ar Leipcigo uni
versitetus, todėl vis plačiau
ryškėjo
būtinybė
kurti
aukštesnio tipo mokyklą savo
krašte. Perėjęs kelis etapus,
1579 m. įkuriamas Vilniaus
universitetas. Jis turėjo didelės
įtakos intelektualiniam Lietu
vos ir kaimyninių kraštų gyve
nimui. Mokslas buvo dėstomas
lotynų kalba, kaip ir visuose
Europos
universitetuose;
tautinėmis kalbomis domėtasi
tiek, kiek jų reikėjo religijai pla
tinti. 1595 m. buvo išleista pir
moji lietuviška knyga, išspaus
dinta Vilniuje — M. Daukšos
„Katekizmas”. Ten pat buvo iš
spausdintas ir jo pamokslų
rinkinys „Postilė”. Gimtosios
kalbos išaukštinimui skirtų M.
Daukšos eilučių iki šiol nėra
pralenkęs joks autorius:
„Ne žemės derlumu, ne dra
bužių skirtingumu, ne šalies
gražumu, ne miestų ir pilių tvir
tumu gyvuoja tautos, bet dau
giausia išlaikydamos ir varto
damos savo kalbą, kuri didina
ir išlaiko bendrumą, santaiką ir
brolišką meilę. Kalba yra ben
dras meilės ryšys, vienybės mo
tina, pilietiškumo tėvas, vals-tybės sargas”.
Apie meilę gimtajai kalbai
rašė S. Daukantas, A. Bara
nauskas, laikraštis „Aušra”, V.
Kudirka „Tėvynės varpuose”,
Maironis, I. Simonaitytė. Mūsų
dienomis — Just. Marcin
kevičius, J. Degutytė ir daugelis
kitų poetų.
Tačiau mokyklos istorija — tai
ne vien gimtosios kalbos išaukštinimo istorija. Laikraščio
straipsnyje jos apimti negalima
— per daug medžiagos. Galbūt
vertėtų pakalbėti apie XIX
amžiaus pabaigą, kai po 1863
metų sukilimo buvo uždrausta
lietuviška spauda. Lietuviškos
knygos, o vėliau ir laikraščiai
spausdinami Rytų Prūsijoje,

— Kodėl nesvarbu? Tai didis skirtumas, man
rodos...
— -Nesvarbu, jei patinka žmogus, jeigu...
Nutilo ir nebeištarė žodžio. Išraudo kažkaip lyg
droviai. Nuleidęs akis bandė eiti į duris.
— Atsiprašau! Jūs pamirškit tatai...
Ilgą laiką aš jo nemačiau. Bet tada supratau, kad
gal jis... Taip! Juk tikrai! Kojis lauktų, stovėtų? Tik
trumpai reik paklausti — ir atsakas „ne” atpalaiduotų
jį nuo laukimo. Jis mato kažką manyje... Patinku jam.
Na, ir kas? Juk daug kam galėjau patikti — mačiau
daug vyrų akių su žėručiais žvilgsny, su troškimų
audra, su žaismingu Šypsniu, su pagarba net ir su
akiplėšišku vėrimu... Bet šis, it jaunuolis, drovus
karininkas mane lyg ir jaudinti ėmė. Tokia jo kantrybė
lyg ir silpnino... Tačiau jam nerodžiau menkiausių
vilčių, vis tokiu pat mandagiu valdininkės tonu at
sakydama jam užsiminus ir skaisčiai išraudus.
Kada pagaliau jam pavyko nutaikyti laiką, kai
raštinėj tuščia, o vedėjo nėra, jis priėjo ryžtingai ir sako:
— Ponia Birute... Turiu motociklą. Gal nuvažiuo
kime į Kauną?
Nustebusi pažvelgiau į Antaną Areną.
Neduodamas progos prabilti ir man jis bėrė toliau:
— Tik kelioms valandoms... Mes ten aplankysim
draugus — jūsų draugus. Aš tik nuvešiu... Garbės žodį
duodu, kad grįšim šiandien!
— Man labai reikia vykti į Kauną išgauti vaikų
dokumentus... gimimo... ir savo vedybų... Bet aš
nežinau...
— Palikit vaikus pas ką nors! Jums pakaks vos
poros valandų. Aš žinau, kur yra vyskupus.
Žiūrėjau tada aš į jojo akis. Išskaičiau tarsi tyrą
jo jausmą. Tikėjau jo žodžiams. Bet nieks negalėtų tikėt
anam tarpui tarp šito miestelio ir Kauno... Gojeliai,
miškeliai juk tyli... Tada supratau jo planus...

kitaip dar vadinamoje Mažąja
Lietuva, kuri priklausė Vokie
tijai. Knygnešiai eidavo per
pelkes, kemsynus ir gabendavo
į Lietuvą spaudą. Daug nuveikė
J. Bielinis, vadinamas knyg
nešių karaliumi. Išskirtinė
vieta tenka vyskupui M. Valan
čiui, kuris skatino žmones prie
knygos, steigė lietuviškas mo
kyklas ir bibliotekėles.
Per tuos baisius metus nuo
1940 metų iki Atgimimo pra
džios apie mokyklą gerų žodžių
pasakyti negalime: daugumas
mokytojų dėstė tai, ką nurodė
programos. Vis dėlto ir tuo metu
šis tas padaryta. Buvo moky
tojų, kurie ugdė meilę ir Mai
roniui, ir tautosakai. Ypač
šiltais žodžiais vertėtų paminėti
Vilniaus universiteto Lietuvių
kalbos katedros mokslininkus,
kurių dėka Vilnius tapo pa
sauliniu baltistikos centru.
Tikra kova už tautinę mokyk
lą prasidėjo Atgimimo pradžioje.
Jos pirmoje gretoje buvo pro
fesorė Meilė Lukšienė, anais
juodais laikais skaudžiai
nukentėjusi — už per didelę
meilę Lietuvai ji buvo pašalinta
iš universiteto.
Mums nežinoma, kaip tau
tiškumo dvasia ugdoma šeš
tadieninėse jūsų šalies lietuvių
mokyklose, tačiau Lietuvoje
kova už tautinę mokyklą tebe
vyksta. Pavasarį Lietuvos abi
turientai rašė įdomias, dva
singas temas: „Moters pa
veikslas lietuvių liaudies
dainose”, „Tautinės savigarbos
gynimas XIX amžiaus lietuvių
poezijoje”, „Liaudies filosofija ir
moralė V. Krėvės prozoje”, „Iš
užmaršties sugrįžtantys veidai” ■
(Išeivija, vieno ar kelių rašytojų
analizė), „O iš abejonių, kančių
ir svajonių jaunieji stiprybės
sau imas” (V. Mykolaitis-Puti
nas). Mokyklose dar daug iner
tiškumo, tingumo, o kartais ir
priešiškumo, todėl daliai moky
tojų šios temos pasirodė labai
sunkios.
Tautinę mokyklą padeda kur
ti, nauji vadovėliai. Su meile ir
išmanymu parašyta L. Saukos
„Lietuvių tautosaka”. Visai
naujai į senąją lietuvių litera
tūrą pažiūrėta A. Jovaišo
„Lietuvių literatūros vadovėlyje
X klasei”. Jame apžvelgiama
Lietuva Gedimino laiškuose,
analizuojami ankstyvieji Lietu
vos metraščiai, lietuvių litera(Nukelta į 4 psl)

— Ne, pone Arenai, aš negaliu iš tarnybos dabar...
Gal kada nors kiek vėliau. Bet geriau būtų man, jei
viršaitis surengtų gal sunkvežimį į Kauną...
Ilgai jis tylėjo. Į akis vis žiūrėjo ir niaukstės jo
žvilgsnis.
— Nenorit — nereikia! Pamirškit! Gerai?
Praėjo ir vėl kelios dienos. Baigusi darbą ėjau jau
namo. Ir štai sutikau vėl Areną! Jis. tuoj mandagiai
pasisveikino. Po ranka mandagiai tuoj paėmęs kalbėjo,
šnekėjo linksmai ligi pat mano buto. Aš taip nustebau
— gal į geresniąją pusę pakito jisai? Prie durų susto
jom, nes laikas jau skirtis.
— Mama! Jau tu čia? O! Ponas Arenas!
Aušrelė Areną žinojo? Seniau net kaip aš? Šitaip
jis per vaikus rado taką į mano namus. Tą vakarą buvo
jis svečias. Ilgai mes visi šnekučiavom. Daugiau žaidė
jis su mano vaikais, kol ruošiau vakarienę. Paskui
keturiese kartojom eiles, daineles, žaidimų jis net
sugalvojo! Kai laikas jau buvo guldyti vaikus, kaip
drausmingas karys tuoj pakilo ir pagarbiai atsisveiki
nęs dingo... Neklausiau vaikų aš tada, bet vėliau
sužinojau: jis gatvėje juos susitiko ir susipažino. Vaikai
jį pamėgo, ypač Aušrelė. Nuo tol jis dažnai buvo svečias
pas mus. Koks geras! Na, man vakarienės kaštuoja...
Kad jis mums nebūtų našta, tai maisto produktais
vis pagelbėjo, atnešdamas sviesto pundelį, lašinių
kokį bryzą, ar bulvių maišelį. Jis gaudavo tai iš
kaimiečių, ateinančių valsčiun prašyti leidimų ar
dokumentų. Liaudis iš seno gi mėgsta „patept” sekre
torių... O jis viską — man. Sunku man neimti... Mat,
pirmąjį kartą atsisakydama įžeidžiau jojo dosnumą.
Visą savaitę kentėjau. Prabilo ne sąžinė mano, bet
vaikų pasmerkimas! Ir prašymai vėl jį pakviesti! Juk
jie pasiilgo mieliausiojo savo draugužio!

(Bus daugiau)
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TAUTINĖ MOKYKLA

DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. lapkričio mėn. 15 d.

(Atkelta iš 3 pslj
tūra įtalpinama į renesanso,
baroko ir ankstyvojo švietimo
rėmus. Įdomūs abu literatūros
vadovėliai 12 klasei (juos parašė
E. Bukelienė ir V. Daujotytė.)
Šiais metais, 412-aisiais
Vilniaus universiteto gyvavimo
metais, naujas universiteto rek
torius profesorius daktaras
Rolandas Pavilionis kalbėjo
apie demokratizmo ir elitiš
kumo principus. Jis mano, kad
iš Vakarų Europos ir Amerikos
nebūtina perimti visa, kas ten
yra. Vilniaus universitetas yra
viena iš seniausių Europos
mokyklų, todėl nereikia užmirš
ti ir savų tradicijų: demok
ratizmo, atvirumo pasauliui,
neatsisakyti nei savo šaknų, nei
tradicijų.
Taigi tautinės mokyklos keliu
vėl pradėjome eiti.

SĄJŪDIS PAGERBIA
VLIKO DARBŲ
UŽBAIGIMĄ
PILYPAS NARUTIS

1941 m. sukilime, kurio 50 m. perėjęs Sibirą, vienintelis dar
jubiliejų šiemet atžymėjome, gyvas. Gyvena Vilniuje. Jis yra
laikinajai Lietuvos vyriausybei liudininkas ir to žiauraus teroro
atramą sudarė Lietuvių prie televizijos bokšto. Jis
aktyvistų frontas, jungęs atsiuntė Vliko valdybos pirmi
antibolševikines rezistencijos ninkui praeitais metais ypa
grupes Lietuvoje. Dabar tingą dovaną „Pergalės”
Lietuvos laisvę išsikovoti ir da žurnalo nr. 7-tą, kurį pereitais
bartinei demokratinei Lietuvos metais Vliko seimo metu CleveRespublikos
vyriausybei lande oficialiai pirmininkui
atramą sudarė Sąjūdis. Ši įdomi įteikiau. P. Šilas pats rašo „Per
istorinė paralelė labiau išryškė galės” nr. 7 kaip buvo nutarta
jo šio meto Vliko darbų eigoje. „perkelti Vliką į Vokietiją ir
Šalia ministerio pirmininko perduoti įgaliojimus”. P. Šilas
Gedimino Vagnoriaus sveiki lyg ir buvo užmirštas šiame
nimo ir specialaus žodžio Vliko Vliko seime, nors aš jį aprašiau
Bus minimos Kražių
seime, prie 48 metų Vliko darbų „Vliko ryšių su Lietuva apžval
skerdynės
pagerbimo prisijungė ir Sąjūdis. goje”, šio Vliko seimo informa
Sąjūdis atsiuntė specialų pa ciniame priede.
Vilnius. Lapkričio 10 d. (Elta)
siuntinį, Antaną Skaisgirį į šį
— čia Šv. Jono bažnyčioje įvyko
„Vliko narys” išsireiškimas
Vliko darbų užbaigimo seimą. spaudoje klaidina visuomenę,
Lietuvių katalikų mokslo aka
Sąjūdžio vardu jis pasveikino kurioje yra gal nemažai, kurie
demijos narių visuotinis susi
seimą ir taip pat įsijungė į su Vliko struktūra nesusipaži
rinkimas ir konferencija. Nu
Vliko seimo svarstymus spe nę. Ir ne tik paprastose, bet net
tarta kviesti visuomenę dera
cialiu žodžiu. A. Skaisgiris labai ir Vliko seimo šių metų disku Audra Jurgita Sabaitė ir Wayne Edvvard Zuschlag spalio 6 d. sukūrė šeimą. mai pažymėti Kražių skerdynių
įvertino Vliko darbus ir dabar sijose aš pajutau tą nesupra Abu jaunieji yra architektai ir dirba savo profesijoje Chicagoje. Povestuvinei 100 metų sukaktį (1993 m.). Šių
Vliko kooperavimą su vy timą. O gal ir seimo atstovų kelionei buvo pasirinkę Meksiką.
metų lapkričio 24 dieną sukan
riausybe ir metė žvilgsnį į tarpe buvo tokių, kurie pirmą
ka 10 metų, kai tragiškai žuvo
tolimesnį
Vliko
grupių kartą seime ir žvelgia į Vliką, ryšius palaiko Vliko valdyba. Lietuvos ribų, įtaigaujame.
didelis kovotojas už lietuvybę,
įsijungimą į atstatymo darbus kaip į Vyčius arba ateitininkų Nuo Nepriklausomos Lietuvos Lietuvos žmonės stipriai atsi žmogaus teisių gynėjas kunigas
Lietuvoje.
organizaciją, lyg jis susidėtų valstybės paskelbimo dienos remia mumis, mumis domisi, Bronius Laurinavičius. LKMA
Sąjūdis yra šios Lietuvos iš pavienių žmonių — narių. Vliko valdyba buvo Lietuvos mus seka. Mums'tenka labiau narių nuomone, minint šią
vyriausybės atrama. Sąjūdis
sukaktį reikėtų Vilniaus
Kai dabar priimti nutarimai, vyriausybės dispozicijoje ir su ja apgalvoti savo diskusijas ir
sveikino Vliką ir išreiškė norą,
skverelį prie Kalvarijų ir
aptarė
visus
tolimesnius
žings

mintijimą
spaudoje
ir
viešu

kad Vliko grupės, baigdamos kad „Vlikas užsidaro” arba nius.
moje. Negalime jaustis, kad Žalgirio gatvių, kur žuvo ku
„Vlikas
baigia
darbus
”
,
tai
visai
darbą Vliko vardu, toliau būtų
Dabar, kaip Vliko seimo yra diskutuojame savo opius klau nigas, pavadinti jo vardu, pasta
vyriausybės dispozicijoje ir neužsidaro Krikščionys demok nutarta, Vilkas gražiai užbaigia simus uždarame kambaryje už tyti koplystulpį ar kryžių.
remtų visas šios demokratinės ratai, neužsidaro Frontininkai, savo darbus,-perduoda Lietuvos Lietuvos. Lietuva mus seka. Reikia ir patikslinti mirties
Lietuvos vyriausybės pastan ^neužsidaro Tautininkai, nei vyriausybei tai, kas jai Tad ar negalime būti jiems pa aplinkybes.
gas. Lietuvos vyriausybė Socialdemokratai, nei Mažlie- - priklauso. Vlikas užsidaro. Bet
Susirinkimo dalyviai nutarė
vyzdys?
pasirašė su Vliko pirmininku tuviai, nei Vilniečiai (jei galiu Vliko grupės neužsidaro,
siūlyti
Lietuvos Aukščiausiajai
Būtina
naikinti
pyktį,
kuriuo
protokolą, tuo būdu patvir taip sutrumpintai tas grupes va į Lietuvos vyriausybė, kaip jau remiasi dažnos diskusijos. Ne- Tarybai į skiriamų? &j$tuyos
dinti).
Bent
aš
negirdėjau,
kad
tindama Vliko įsijungimą ir
pasirasytamė protokole su Vli kenčiant kokio7'nors asmens, mokslo tarybos narių sąrašą (24
priimdama tolimesnį Vliko tos grupės užsidarytų. Tad ko valdyba pažymėta, pakvietė bent neapkaltinti visos or renkami, 12 skiriamų) įtraukti
lygiai,
kai
spaudoje
buvo
darbų pervedimą Lietuvos
metami kaltinimai Vlikui, tai Vliko veikėjus ir norinčią ganizacijos, viso Vliko, visos du LKMA narius — teologą,
vyriausybei.
prisidėti praktiniu darbu išei- Bendruomenės spaudoje ir fizikos-matematikos mokslų
Šį kartą norisi įterpti savo ? buvo metami kaltinimai visoms viją'Hirbti Lietuvos Respublikos suvažiavimuose? Lietuva mus kandidatą Joną Borutą ir fizi
toms
grupėms.
Tos
grupės
pastabas, stebint Amerikos
vyriausybes reguliavimo sferai. seka, nori mūsų pavyzdžio ir pa kos-matematikos mokslų kandi
lietuvių spaudoje visokius turi narius ne tik čia, bet jos turi
datą Aloyzą Ramoną.
Ką tas pakvietimas po Vliko galbos.
narius
ir
nepriklausomoje
pasisakymus Vliko darbų užbai
darbų
užbaigimo
reiškia.
Pirmo

gimo tema. Pastebėtina, kad Lietuvoje, jos turėjo narius ir je eilėje tas kvietimas yra
rašydami keturias raides, buvusioje okupuotoje Lietuvoje. grupėms, kai jos uždaro savo
SIUNČIAME SIUNTINIUS Į LIETUVĄ
VLIK, tyčiomis ar netyčiomis Ir minėtas advokatas Povilas darbą Vlike, kad tos grupės įsi
Šilas, atstovavęs Lietuvių fron
$1.35 iki 100 svarų ir $1.25 virš 100 svarų. Visi siun
lyg ir pamirštama jų reikšmė.
tui
Lietuvoje okupacijos metu jungtų į Lietuvos atstatymo dar
tiniai pristatomi į namus, į bet kurią Lietuvos vietą. Už
Pamirštama, kad tai yra 15
bą. Kalbant apie Sąjūdį, kuriam
persiuntimą apmokama tik tada, kai siuntinys pasiekia
grupių junginys. Kadangi tai Vlike, Vliko prezidiumo narys, šitame Vliko seime atstovavo A.
dabar
yra
Krikščionių
demok

adresatą.
yra grupių junginys, jei me
Skaisgiris ir įjungė Sąjūdžio
tamas koks nors bendro po ratų partijos valdybos narys pasisakymus į Vliko seimo pro
Taip pat pristatome maisto rinkinius.
Lietuvoje.
Lietuvoje
yra
atskira
būdžio kaltinimas, tai metamas
Jūsų patogumui siuntiniai virš 100 svarų paimami iš
tokolus,
tenka
į
sąjūdiečius
da

kaltinimas kiekvienai grupei, iš Tautininkų frakcija par bar atkreipti ypatingą’uėmesį.
namų Chicagoje ir Chicagos apylinkėse.
kurių Vlikas yra sudarytas. lamente. Mes girdime ir apie so Sąjūdis tai labai įdomi Lietuvos
Pervedame pinigus į Lietuvą.
Laikraščio skaitytojus sumaišo, cialdemokratus ir jų partiją žmonių formuotė, padėjusi
Parduodame Fordo ir GMC naujus automobilius Lietu
Lietuvoje,
net
jų
atstovavimus
pavyzdžiui, ir J. Vitėnas.
voje.
pasiekti
sėkmingai
Lietuvos
„Draugo” spalio 30 d. jis rašo: tarptautiniame forume. Ar teis Nepriklausomybę. Ir kaip ir
Kainos tokios pat kaip ir JAV automobilių parduotuvėse.
„Nesimatė Vliko narių, kur jų inga sakyti krikščionims Lietuvių aktyvistų frontas
Darbo valandos: 10:00 v.r.—8:00 v.v.
labiausiai reikėjo: prie tele demokratams, tautininkams, (Lietuvos laikinosios vyriausy
Adresas; GEYSER IMPORT/EXPORT
vizijos bokšto Vilniuje, kur jo socialdemokratams, frontinin bės atrama) turėjo, taip ir Sąjū
7667 W. 95th St.
kams
ir
1.1.,
kad
jie
neturi
narių
gynėjai buvo tankų traiškomi.
dis turi savo problemų, kai pir
SUITE 208
Lietuvoje?
Kas yra „Vliko narys”? Ar
masis Sąjūdžio uždavinys —
Hickory Hills, lllinois 60457
yra „Vliko narių” be grupės?
Praėjusiais metais mano nepriklausomybė — pasiekta ir
Tel.: (708) 430-0069
Atskirų, pavienių, be grupės sudarytoji Vliko ryšių su kraštu dabar Sąjūdžiui reikia jau
Teirautis: Drąsiaus Arkusausko.
„Vliko narių”, nėra. Jei jau komisija rekomendavo ir šita konkuruoti su kitomis naujam
Mes pasiruošę Jums patarnauti!
norima tokį terminą kaip rekomendacija buvo Vliko pri darbui inciatyvomis.
„Vliko narys” įvesti, tai kiek imta, kad su organizacijomis
Iniciatyvos tai natūrali de-.
vienos Vliką sudarančios grupės Lietuvoje ryšius palaiko Vliko mokratinės tvarkos eiga. Įtaką
narys ir yra „Vliko narys”. Jei grupės, su Lietuvos vyriausybe turime ir mes, gyvendami už
gu taip, tai ar nėra Lietuvoje
tautininkų, krikščionių demok
see us for
ratų, socialdemokratų, fronti
financing.
ninkų?
the best vvay to save regularly!
Firma „LITHUANIAN”
Man dabar buvojant Lietu
AT OUR LOW RATES
Lietuva pergyvena sunkų laikotarpį. Ryšium su JAV pašto
voje, teko sutikti studentą,
VVITM REPAVMtNT
TO F’T VOUR INCOMt
palengvinimais, nuo š.m. lapkričio 9 d. siunčiame siuntinius
kuris manęs paklausė, kaip jis
į Lietuvą, Latviją su pristatymu į namus:
galėtų tapti Vliko nariu, koks
yra nario mokestis. Tikrai,
$1 už svarą
z
nesugebėjau jam į tą klausimą
Pensininkams
ir
besisvečiuojantiems
—
atsakyti tuo trumpo pasikal
Paid and
.90 et. už svarą.
bėjimo metu, kai jis visai nesu
Compounded
pranta „VLIK” raidžių esmės.
Galime siuntinius paimti iš namų Chicagos miesto teritorijoje
Ouarterly
Atsakiau, kad jau per vėlu apie
be muito.
tai kalbėti. Pajutau, kad plačioji
Kiti patarnavimai: pinigų pervežimas bei persiuntimas,
visuomenė nesupranta ir turi
namų butų, sklypų pirkimas bei statyba ir kt. informacija.
neaiškumų. Ir manau, tie
Turime pasiūlymų pensijų atžvilgiu.
neaiškumai todėl, kad spaudoje
Mūsų adresas: 2458 W. 69 St.
tyčiom ar netyčiom klaidinama.
Chlcago, IL 60629
Šiuo metu, prisimenant Lietu
Tel. 312-434-5687
vos terorą, kai jį primena Vitė
2212 WEST CERMAK ROAD CH1CAGO, ILL 60608
nas savo įdomiame straipsnio
Kreiptis nuo 10 v.r. iki 8 v.v.
Peter Kazanauskas, Prs.
Tel.: 847-7747
svarstyme, tenka priminti ir
Pirmadieniais uždaryta.
i Hours: Mon. Tue. Fri. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1
advokatą Povilą Šilą. Jis yra
SERVING CHiCAGOLAND SINCE 1905
Paskubėkite!
pirmojo Vliko prezidiumo narys,

PASSBOOK
SAVINGS...

Mutual Fedeial
Savings and loan
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' GREIT
PARDUODA

BELL-BACE REALTORS
J. BACEVIČIUS
6529 S. Kedzle Avė.,
Chlcago, IL 60629

(312) 778-2233

RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

INCOME TAX — INSURANCĖ

RIMAS L. STANKUS

• Namų pirkimas ir pardavimas
•MLS kompiuterių ir FAX pagalba
• Veltui namų įvertinimas
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

• Visi agentai kalba lietuviškai ■
• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir F AX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.

• Nuolaida pensininkams

13 MLS
ŠIMAITIS REALTY
Viktoras Šimaitis, Realtor

• Pensininkams Nuolaida.

Irena Bllnstrublenė,
Realtor Assoc.

KMIEC1K REALTORS

Nuosavybių pardavimas. Income Tax_.

5953 S. Kedzle Avė.
Tel. 436-7878

7922 S.. Pulaski Rd.
4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER
284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti na

Pulkus „Georglan" stiliaus namas
gražiame Eaglecrest Estates; 2-jų aukštų,
balta virutvė, darbo kamb.; 4 mieg.; 3Vį
vonios; pagr. mieg. su ,,whirpool". Daug
priedų. $285,000

mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji
profesionaliai,

sąžiningai . ir

asmeniškai patarnaus. Įkainavimas

KLaslikas 1926 m. namas Lemonte.

veltui.

Marmurinis židinys salone; „sun parlor"; di
džiulis valg. kamb. Vitražų langai. Virtuvė
su pusryčių kamb. Kietmedžio grindys. Dvi
gubas sklypas, patio ir tvenkinėlis aukso
žuvytėms. $137,900

FOR RERJ.

Ontuiy^

Išnuomojamas modernus 3%
kamb. butas su baldais, šaldytu

OLSICK & CO., REALTORS*

vu, oro vėsinimu, skalbykla, Mar-

1180 Statė Street
Lemont, lllinois 60439
(312) 257-7100

quette Pk. apyl. Kreiptis:

Tel. 1-708-361-5594

Išnuomojamas 4 kamb. butas

MISCELLANEOUS

Brighton Pk. apyl., vienam arba 2

A

vyr. amžiaus asmenims.

Tel. 312-523-6095

VILIMAS
MOVI N G

Išnuomojamas 3V» kamb. butas 2
a. Iš kiemo pusės. Su šiluma,

Tel. 376-1882 ar 376-5996

karštu/šaltu vandeniu; virykla ir
šaldytuvas. Galima užimti nuo gruo
džio 1 d. Pageidaujama dirbantis vyras
arba moteris. Skambinti: tel.

10%—20%—30% pigiau mokėsil
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
□as mus.

FRANK ZAPOLIS

312-778-6849 bet kuriuo laiku.

32081/2 West 95th Stret
Tol. — (708) 424-8654
(312) 581-8654

IŠNUOMOJAMAS VILNIUJE,
Lazdynuose dviejų kamb. butas.

Tel. (1-708) 780-7828
Skambinti po 6 v.v.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAI9YMA.
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dubu ir

HELP VVANTED

užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai.

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

BABY SITTER NEEDED. Mušt speak
English. Southvvest Palos area. 2
children: 3% yrs. old & 3 mos. Tue. or
Wed. 9 a.m.—5 p.m., $40 per day.
Mušt provide own transportation. Very
nice family. Call 1-708-361-0016

Nuvežamo ir atvežamo į New
York ir Washington aerouostus
gimines, draugus atvykstančius į
JAV ir grįžtančius į Lietuvą.

Kreiptis; tel. 312-778-3697

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTAS
Praneša, kad artinantis Šventėms, LITHUANIAN SASHES

(lietuviškų juostų) A. ir A. Tamošaičių knygos kaina atpiginta.
Su persiuntimu nuo US $44 sumažinta iki US $39; perkant

3 knygas ir daugiau, tik US $33 už knygą, įskaitant persiun
timo išlaidas. Puiki lietuvių tautinės dailės dovana Kalėdų
Šventėms ir kitoms progoms. Užsakymus siųsti: Llthuanian

Folk Art Institute, 1573 Bloor St. West, Toronto, Ont.
M6P 1A6. Canada

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS
Genrikas Songinas
Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti. Istoriniai
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę į vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekelia abejonių.
Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga,-kuri tinka jaunam

ir senam.
Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail.
Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis. Puiki dovana įvai
riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. lllinois gyven
tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:

DRAUGAS

4545 W. 63rd St.
Chlcago, IL 60629

PASAULIO
LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS
SEIMĄ AUGA

DOVANA LIETUVAI
1991 METAMS
BESILAI8VINANČIOS LIETUVIŲ TAUTOS REIKALAMS
AUKOJUSIŲ ASMENŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS
NR. 1881-2
LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO FUNDATORIAI YRA:
9,700 dol. aukojusi: JAV LB Los Angeles apylinkė, CA (iš viso
12.700 dol.).

3,145 dol. aukojusi: JAV LB Coiorado apylinkė (iš viso 3,245 dol.).
1,579 dol. aukojusi: JAV LB Clevelando apylinkė (iš viso 1,879 dol.).
Po 1 ,OOOdol. aukoją: Kostas ir Marija Arai, FL (iš viso 1,350 dol.);
Dolores Flader, Wl; Raimundas ir Danutė Korzonai, IL (iš viso 1,150 dol.);
dr. Hirokazu Nalto, Japonija; Kazys ir Marija Sodoniai, FL Oš viso 1,300
dol.).

LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO MECENATAI YRA:

Po 500 dol. aukoją: V. ir L. Adomavičiai, FL (iš viso 1,200 dol.);
JAV LB Seattle apylinkė, WA; O. Rušėnas, FL, J. ir L. Savalčiai, FL (iš
viso 2,000 dol.); J. šalna, FL (iš viso 900 dol.); W. Unakis, IL (iš viso 1,900
dol.); dr. A. Žemaitis, FL.

LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO RĖMĖJAI YRA:

482 dol. aukojęs: Lithuanian National Club of Montiello, MA (iš viso
882 dol.).

Po 400 dol. aukoją: E. ir A. Bazėnai, FL, J. ir S. Mačiulaičiai, FL
(iš viso 700 dol.).

360 dol. aukojusi; JAV LB Brocktono apylinkė, MA, a.a. Jono
Vaičekausko atminimui.
350 dol. aukoją: H. ir M. Alminai, CO.
315 dol. aukojusi: JAV LB East Chicagos apylinbkės valdyba, IN
(iš viso 465 dol.).
Po 300 dol. aukoją: O. Adomaitienė, FL (iš viso 1,300 dol.); V. ir
O. Baltučiai, FL (iš viso 1,400 dol.); A. Dravvinskas, IN; A. ir L. Jarašiai,
CO; S. ir E. Mikeikos, MA; kun.. L. Musteikis, FL (iš viso 1,000 dol.); A.
ir R. Vaitaičiai, CO.
Po 250 dol. aukoją: A. Babickas, OH; B. Jucėnienė, FL (iš viso
350 dol.); B. Jucėnienė, MA (iš viso 500 dol.); V. ir S. Maciai, FL (iš viso
350 dol.); A. ir B. Vilučiai, IN; M. Vitkus, FL.
220 dol. aukojęs: R. Mildažis, FL (iš viso 520 dol.).
Po 200 dol. aukoją: dr. K. Ambrazaitis, IN (iš viso 500 dol.); A.
Augūnas, FL (iš viso 300 dol.); V. ir M. Derančiai, FL, a.a. Ramonos
Derenčiūtės atminimui (iŠ viso 320 dol.); kun. I. Gedvilą, FL (iš viso 300
dol.); P. Jančauskas, FL (iš viso 750 dol.); A. ir J. Janoniai, IL (iš viso
250 dol.); J. Mikutawicz, MA (iš viso 400 dol.); A. ir J. Nakai, FL (iš viso
800 dol.); O’Brien ir p. Šakienės šeimos, CO šeimos, CO; D. ir S. Šatai,
Rl (iš viso 300 dol.); V. Tomkus, FL (iš viso 300 dol.); J. ir R. Vienužiai,
FL (iš viso 300 dol.); F. Zapolis, IL.
160 dol. aukojual: O. Šaulienė, CO.
Po 150 dol. aukoją: V. ir B. Aušrotai, FL (iš viso 250 dol.); K. Ba
ronas, FL (iš viso 350 dol.); J. ir A. Bulotos, CO; J. Dabrila, MA; V. ir G.
Gečai. FL (iš viso 450 dol.); S. ir B. Juozapavičiai, FL (iŠ viso 450 dol.);
0; Mieželienė, AZ (iš viso 650 dol.); J. Mitrius, CO; P. Rulis, FL (iš viso
180dol.); dr. ir p. Tumasoniai, FL (iš viso 325 dol.); J. ir B. Vašiai, MA
(išviso 375 dol.); B. Zalatorienė, IL; K. ir A. Žukauskai, FL (iš viso 1,350
dol.).

130 dol. aukoją: R. ir A. Vaitkai, AZ.
125 dol. aukoją: S. ir S. Džiugai, IL.
Po 120 dol. aukoją: A. ir A. Sabaičiai, MA (iš viso 240 dol.); R. ir
D. Valodkai, FL (iš viso 155 dol.).
Po 100 dol. aukoją: A. Ankienė, IL (iš viso 300 dol.); A. ir D.
Arlauskai, FL (iš viso 400 dol.); V. ir D. AukŠtinaitis, FL; L. ir M. Bajorūnai,
FL (iš viso 200 dol.); J. Balčiūnas, MA (iš viso 150 dol.); M. Balčiūnienė,
FL (iš viso 200 dol.); J. Baužys, FL (iš viso 200 dol.); O. Brauklienė, FL;
P. Budininkas, FL; W. Centerman, FL; E. Damijonaitie nė, FL (iš viso 200
dol.); B. DiSessa, CO; D. ir A. Bulaičiai, FL (iš viso 200 dol.); V. ir A.
Gaveliai, IL (iš viso 200 dol.); J. Gimbutas, MA (iš viso340 dol.); M. ir A.
Goldrajch, CO; P. Grigalauskas, FL (iš viso 300 dol.); P. Griškelis, FL;
A. Jakubėnas, AZ (iš viso 200 dol.); K. Jankūnas, NJ (iš viso 425 dol.);
I. ir G. Janušiai, Ml (iš viso 125 dol.); -boveei JAV LB Vidurio Vakarų
apygarda, IL; S. Kačinskienė, FL (iš viso 200 dol.); S. ir E. Kazlauskai,
MA (iš viso 150 dol.); V. Kemežienė, IL; L. Korkutienė; V. ir B. Labučiai,
FL (iš viso 200 dol.); J. ir A. Lataičiai, CO; S. Liubarskis, AZ; P. ir D.
Mackai, FL (iš viso 200 dol.); V. ir R. Masčiai, FL; F. Mažeika, FL; A. ir '
D. Miciūnai, FL; Č. Mickūnas, MA (iš viso 125 dol.); M. Miklius, FL (iš
viso 170 dol.); P. Mikšys, FL (iš viso 650 dol.); V. ir M. Mikučiai, FL (iš
viso 120 dol.); M. ir M. Mikutavičiai, MA (iš viso 300 dol.); E. Milukienė,
FL (iš viso 210 dol.); A. ir B. Nakai, FL (iš viso 400 dol.); K. Nenortas,
MA (iš viso 130 dol.); M. Noreika, CT (iš viso 200 dol.); P. Pajaujienė,
Ml; J. ir A. Pečkaičiai, FL; J. ir O. Peleckiai, FL (iš viso 250 dol.); dr. J.
ir O. Petrikai, FL; A. Petrulis, FL (iš viso 200 dol.); A. Pileckas, FL (iš viso
120 dol.); S. Plenienė, IL (iš viso 135 dol.); P. Plienaitis, IL (iš viso 200
dol.); Z. Pupius, FL (iš viso 455 dol.); A. Ragauskienė, NY; V. ir E.
Rastoniai. MA (iš viso 825 dol.); M. Remienė, FL; L. Rudžiūnas, MA; A.
Rugys,.FL (iš viso 130 dol.); J. Ir V. Ruteniai, MA (iš viso 300 dol.); E.
ir J. Sadauskai, FL (iš viso 250 dol.); A. Sadauskas, FL; G. Ir J. Senkus,
CO; R. Shakalis, MA (iš viso 200 dol.); K. ir H. Sidabrai, CO; dr. L. Sidrys,
IL; P. Skikūnas, FL (iš viso 120 dol.); H. Solys, FL (iŠ viso 250 dol.); P.
Stabins, MA (iš viso 110 dol.); A. Stasiūnienė, FL (iš viso 150 dol.); A.
ir C. Steikūnai, CO; R. Stroden; Az (iš viso 200 dol.); A. Šalna, FL;
R. ir G. Šatai; FL; S. Šlapelienė, MA (iš viso 320 dol.); A. Šlepavičius,

Spalio 25-27 dienomis To
ronte, Kanadoje, posėdžiavo
PLB valdyba. Pirmininkas prof.
dr. Vytautas Bieliauskas
pranešė, kad šios valdybos ka
dencijos pradžioje 1988 metais
PLB šeimoje buvo 19 kraštų, o
dabar jau yra 23. Prisidėjo Es
tija, Latvija, Moldavija,
Singapūras ir Vengrija. Yra
daugiau užklausimų iš kai
kurių Rytų Europos kraštuose
gyvenančių lietuvių apie įsi
jungimą į PLB, tad iki kitų
metų vasaros PLB šeima gali
dar daugiau paaugti.
Jau aštuntasis PLB seimas
šaukiamas ateinančių 1992
metų birželio 30 - liepos 4 die
nomis Lemonte prie Chicagos.
Jame dalyvaus 140 rinktų atsto
vų iš viso pasaulio, atsto
vaujantys lietuviams, gyve
nantiems už Lietuvos ribų. Į
PLB seimą jau pakviesti Lietu
vos Aukščiausiosios tarybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis
ir vyriausybės ministeris pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius.
Jie seimą pamatys ir išgirs išei
vijos rinktus atstovus, rimtai
sprendžiančius įvairias proble
mas ir ieškančius būdų, kaip
mes galėtume geriau bei dau
giau padėti Lietuvos atkūrimui
ir kaip Lietuva padėtų išeivijai
išlaikyti ir stiprinti lietuvybę.
PLB seimo ruošos komitetui
pirmininkauja
,,Pasaulio
lietuvio” redaktorius Bronius
Nainys, jam talkina JAV LB
Vidurio Vakarų apygardos
pirmininkas Kazys Laukaitis,
JAV LB Lemonto apylinkės
pirmininkas Kęstutis Sušinskas
ir administratorė Baniutė
Kronienė>
Valdyba aiškiai pasisakė už
PLB veiklos plėtimą, dabar
siekiant pagrindinio Bend
ruomenės tikslo, būtent
išlaikyti išeiviuose lietuvybę.
Nutarta stiprinti švietimo,
kultūros, jaunimo ir kitas
veiklos sritis. Buvo pasidžiaug
ta, kad JAV ir Kanados LB
kraštų valdyboms pirmi
ninkauti
išrinkti
jauni
vidurinės kartos atstovai, kurie
pareiškė norą stiprinti savo
kraštų Bendruomenių veiklą ir
tuo pačiu visą PLB. ”
Naujas JAV LB krašto valdy
bos pirmininkas yra Vytautas
Maciūnas iš Philadelphijos,
buvęs dviejų JAV LB krašto
valdybų narys, vienas iš JAV
LB Komunikacijos centro stei
gėjų ir darbuotojų. Nauja
Kanados LB krašto valdybos
pirmininkė yra Gabija Pet
rauskienė, buvusi Pasaulio

TORGSYN

MA (iš viso 475 dol.); J. Štuopis, MA; J. ir A. šulaičiai, FL; J. ir M. Tarpey,
CO; V. ir O. Vaitkai, FL (iš viso 300 dol.); A. ir D. Vėlavičiai, FL (iš viso
700 dol.); V. Vilutis, IN (iš viso 200 dol.); C. Zaweckis, CO; J. ir V.
Zubavičiai, FL (iš viso 600 dol.); E. Zubrickas, FL; dr. P. Žemaitis, Ml (iš
viso 300 dol.); L. ir F. Žėruoliai, AR (iš viso 200 dol.); V. Žiaugra, MA;
V. ir M. Židžiūnai, MA (iš viso 425 dol.); H. ir V. Žitkai, FL; V. Žukauskas,

FL (iš viso 260 dol.).

A.tA.
ADELĖ DUOBLIENĖ

GAIDAS—DAIMID

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša
kad atidarė naujus laidotuvių namus

ATLANTA IMPORT EXPORT
Džiaugiasi, galėdama pranešti, jog pagerėjus susisiekimui
su Lietuva, firmos klientams išrūpinta nuolaida:
89 et. už svarą, jei siuntinys sveria daugiau, negu 100 svarų,
99 et. už svarą lengvesnio siuntinio.

gruodžio 31 d.
ATLANTA didžiuojasi, kad šįmet turėjo apie TRIS TŪKS
TANČIUS KLIENTŲ, ir visų siuntiniai laimingai pasiekė
Lietuvą. Daugiau 100 svarų siuntiniai paimami iš namų.

Čia taip pat galite pasiteirauti dėl maisto siuntinių.

ATLANTA IMPORT EXPORT, 2719 Wost 71 at 8L,
Chicago IL 60629. Tai. (312) 434-2121

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

5542 Geary Blvd.,
San Francisco, CA 94121

VISIEM8 AMERIKOS LIETUVIAMS!
Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta maisto. Pripildykit jų tuščius šaldytuvus dabarl Nėra
muito! Prekės pristatomos į namus veltuil Pristatymas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20
dienų kitose USSR respublikose:

I

TAIP PAT GAUMA SIŲSTI:

Tuesdav, Nov. 12 thru
fifliSSy y Tuesaay, Nov. 19th
meSS^s}BLAZERS SLACKS

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

TV, VCR’S
TELEFONAI
CAMCORDERS
MC 145 ŠVENTINIS siuntinys
Voltažas 127/220
MC 146 ŠEIMAI siuntinys
TV PRIIMTUVAI
MC 152 MĖSOS siuntinys
por satelitą Europai

JEANS

Pinigų keitimas

DORE’S

MC 153 ŠEIMININKEI siuntinys
MC 154 VAIKAMS siuntinys

18 Ibs
18 Ibs
18.1 Ibs
17.4 Ibs
13.4 Ibs

/em/eualoe ka/nos JAV-Mse. Priimam užsakymu* telefonu
N vtoų JAV mteatų Ir U kttųkražtų. Parduodamo automobUtua

giminėms 9ov. Sąjungoj. Parvedamo pinigus.

5744 S. Pulaski 585-4336

Mūsų parduotuvė siunčia visokių rūšių radijus Ir elektroninius prie

I

tora

Nuolaida įsigalioja lapkričio 18 d., pirmadienį ir tęsis Iki

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKESI

(Bus daugiau)

Red Dot Sale

gentinoje, Urugvajuje ir Bra DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. lapkričio mėn. 15 d.
5
zilijoje) nuo gruodžio 18 iki 1992 *
sausio 8 dienos yra ypatingai „Pasaulio lietuvio” redaktorius ninkas dr. Tomas Remeikis,
svarbus Pietų Amerikos, kitų Bronius Nainys, Lietuvių Fon JAV ir Kanados tautinių šokių
kraštų ir Lietuvos jaunimui. Per do tarybos pirmininkas Povilas šventes komiteto pirmininkas
jį užsimegs jaunimo artimesni Kilius, kadenciją baigiąs JAV dr. Petras Kisielius, LB Vidurio
ryšiai, kurie labai reikalingi LB krašto valdybos pirmininkas Vakarų apygardos pirmininkas
išeivijos jaunimo lietuvybei su dr. Antanas Razma ir Visuome Kazys Laukaitis ir kiti
stiprinti, o Lietuvos jaunimui ninių reikalų tarybos pirmi- Bendruomenės pareigūnai.
A. P.
Vakarų pasaulio kultūrą,
gyvenimo būdą ir demokratiją |
Lietuvių jaunimo sąjungos pažinti. PLB valdyba labai pra- '
pirmininkė ir dabartinė PLB šo visų kraštų lietuvius, ypač '
valdybos vicepirmininkė.
JAV ir Kanados, visais būdais |
Toronto posėdyje PLB valdyba paremti Jaunimo kongresą ir ,
paruošė seimo programą ir nu užtikrinti jo pasisekimą. PLB ir
tarė sudaryti septynias komi Pasaulio Lietuvių jaunimo
Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
sijas, kurios dar prieš seimą iš sąjungos valdybų sudarytas I
Sunkiai plėšiko sužeista mirė 1991 m. lapkričio 12 d.
diskutuotų pagrindinius pro PLJK talkos komitetas telkia
Humana ligoninėje, Hoffman Estates, sulaukusi 83 m.
gramos klausimus ir pačiame lėšas ir laukia geraširdžių
amžiaus.
seime pateiktų visų diskusijų lietuvių paramos. Visi paaukoję
Gimė Lietuvoje.
santraukas, išvadas ir siūlymus 10 dol. ar daugiau ne tik parems
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: Rimantas Duoblys,
galutinėms svarstyboms ir Jaunimo kongresą, bet taip pat ,
marti Friedhilde, gyv. Streamwood, IL, Vitalis Duoblys, marti
Nancy, gyv. Baltimore, MD; dukterėčia Vida Račiūnienė su
nutarimams. Tos komisijos bus galės patys laimėti pinigines do- I
vyru Romu, jų vaikai: Edmundas, Vilija ir Gintaras; septyni
ir jas organizuos: švietimo — vanas (1,500, 1,000, 500, 250,
anūkai ir šešiolika proanūkų.
Milda Lenkauskienė, kultūros 100 ar 50 dol.) už kiekvieną
Velionė buvo našlė a.a. Juozo.
— Irena Lukoševičienė, vi dešimtinę, kai gruodžio 21 d.
Kūnas pašarvotas lapkričio 15 d., penktadienį nuo 3 iki
suomeninių ir politinių reikalų bus traukiami laimingieji
9 v.v. Countryside Funeral Home koplyčioje, Greenmeadow
— Algimantas Gureckas, pagal aukotojai.
Blvd. ir Barrington Rd., Streamwood, IL.
ba Lietuvai — Gabija Pet
Posėdyje buvo svarstyti PLB
Laidotuvės įvyks lapkričio 16 d., Šeštadienį. Iš koplyčios
rauskienė, PLB ateities veiklos vykdomi darbai ir reikalai, kaip
8:45 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
kryptis — Vytautas Kamantas, išeivijos švietimas, kultūra,
bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos
finansų — Eugenijus Čuplins- visuomeniniai reikalai, socia
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero
lietuvių kapines.
kas, jaunimo — Alvydas Saplys. linės problemos, jaunimas,
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
PLB valdyba konstatavo, kad ryšiai tarp kraštų ir su Lietuva,
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
išeivijos lietuviai, veikdami per „Pasaulio lietuvio” leidimas,
savo kraštų Bendruomenes, per PLB Lituanistikos katedros HNuliūdę sūnūs, anūkai, proanūkai ir kiti giminės.
Fondus, organizacijas ar linois universitete Chicagoje
Laidotuvių direkt. Marcus Jaeger. Tel. 708-213-3090.
asmeniškai, labai daug padėjo naujas vedėjas ir kt. Kitas PLB
Lietuvai, jos Aukščiausiajai valdybos posėdis bus 1992 sau
tarybai, vyriausybei, Sąjūdžiui, sio 24-26 Philadelphijoje.
atskiroms organizacijoms, in
Spalio 31 d. Lietuvos amba
stitucijoms ir buvusiems trem sadoje Washingtone PLB pirmi
tiniams, disidentams, politi ninkas dr. Vytautas Bieliaus
niams kaliniams, ligoniams, kas, JAV LB krašto -valdybos
seneliams ir vaikams. Ši pirmininkas Vytautas Ma
E U D E I KIS
parama ateityje bus efektingiau ciūnas ir Kanados LB krašto
koordinuojama. Busimajame valdybos pirmininkė Gabija Pet
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PLB seime bus sutarta, kaip rauskienė susitiko su Lietuvos
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
pagalbą Lietuvai geriau Respublikos
vyriausybės
4330-34 S. California Avenue
įgyvendinti ir per kraštų ministeriu pirmininku Gedi
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852
Bendruomenės vykdyti. PLB minu Vagnorium, jo vyriausy
4605-07 South Hermitage Avenue
valdyba dabar tariasi su bės pareigūnais ir Lietuvos am
Telefonas - (1-312) 927-1741-1
Lietuvos vadovais apie Lietuvių basadoriumi Stasiu Lozoraičiu
Bendruomenės įgaliotinio ar pasitarti apie išeivijos lietuvių
4348 S. California Avenue
ryšininko įstaigą Vilniuje, per ir Lietuvos bendradarbiavimą
Telefonas - (1-312) 523-0440
kurią būtų galima tarpinin ateityje.
M
kauti ar koordinuoti išeivijos
Lapkričio 1 d. Chicagoje su
pagalbą Lietuvai ir perduoti ministeriu pirmininku Gedi
Lietuvos pageidavimus išeivijai. minu Vagnorium pranašiems
Ateinantis VII Pasaulio Lietu pasitarimams susitiko PLB fon
vių Jaunimo kongresas Pietų
do ir JAV LB tarybos pirmi
Amerikos kraštuose (Arninkas Vytautas Kamantas,

taisus į Sov. Sąjungą su apmokėtu arba neapmokėtu muitu.

$129
$114
$124
$89
$95

* Prancūziški vaistai
* šeimos vaistinėlė (kit)
*
*
*
*

Vaistai vaikams (kit)
Maistas vaikams ( kit)
Automobiliai (LADA) nuo $6,600
šaldytuvai
nuo $500

* Health Spa
pasiteiraukite
* Kondominiumal Pasiteiraukite
* Indų plovimo mašinos nuo $500
* Skalbimo mašinos
nuo$550
* Mini-traktoriai
nuo $2,000

* Įvairios prekės

Pasiteiraukite

KOMPIUTERIAI
Su rusišku raidynu

6541 S. KEDZIE
Marquette Parke
Kiti S. C. Lack laidotuvių namai:
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills
2424 W. 69 St. * Chicago

Visų telefonas: 708-974-4410

PETKUS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Marquette Funeral Home
2533 West 71st Street
Chicago, Illinois 60629
l-(312)-476-2345
Hills Funeral Home
10201 South Roberts Road
Palos Hills, Illinois 60465
708-430-4455
Petkus Funeral Home
1410 South 50th Avenue
Cicero, Illinois 60650
708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois 60650
708-652-1003

Visus laidotuvių namus galite pasiekti
skambindami l-(312)-476-2345
ANTHONY B. PETKUS
DONALD A. PETKUS

DONALD M. PETKUS

is, 1991 m. lapkričio mėn. 15 d.

x Vaclovas Kleiza, Lietuvos
generalinis konsulas, šiandien
7:30 v.v Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus meno galerijoje
atidarys „Lietuvos dailės tiltas”
dailės kūrinių parodą, kurioje
su savo kūriniais dalyvauja
daug lietuvių dailininkų. Visi
kviečiami.
x Lietuviškos Knygos klu
bas yra išleidęs Vytauto Volerto romaną „Vilkas iš Galų” ir
sudarytą bei išverstą Alfonso
Tyruolio „Aukso Lyra”. Skaity
tojams šios knygos yra išsiųstos,
ir prašome gavę už knygas kuo
greičiau atsilyginti. Jei kas ne
gavo, o pageidautų šias knygas
gauti, prašome pranešti Lietu
viškos Knygos klubui.

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejus kviečia visus į
„Auksinio derliaus” liaudies
festivali Si sekmadienį, lapkri
čio 17 d., tarp 1-4 v. p.p. muzie
jaus patalpose. Bus liaudies
meno demonstracijos, tautinė
muzika, šokiai ir kt.

x Operos Vyrų choras, di
riguojamas Alvydo Vasaičio,
atliks lietuviškas kariškas
dainas lapkričio 23 d. vakarą
įvykstančiame Operos pokylyje,
kuris šiais metais sutampa su
Lietuvos kariuomenės švente.
Kviečiame ir Jus dalyvauti —
prašome informacijų klausimu
skambinti Vaclovui Momkui
925-6193.
x Edvardas Bubnys skaito
paskaitą „Lietuvos finansų ir
lito perspektyvos” Ateities sa
vaitgalyje šį sekmadienį 1:30
v.v. Ateitininkų namuose
Lemonte. Ateities savaitgalis
atidaromas literatūros vakaru
Jaunimo centro kavinėje šį
penktadienį 7:30 v.v. Šešta
dienio programa vyksta Jau
nimo centro galerijoje, o sekma
dienio — Ateitininkų namuose
Lemonte.
x Kavutė po Mišių bus šį
sekmadienį, lapkričio 17 d., Šv.
Antano parapijoje Cicero apie
11:45 v.r. mažojoje salėje. Tai
bus proga pasižmonėti jaukioje
aplinkoje ir pasitarti parapi
niais reikalais, kaip pvz. apie
Advento seminarus. Visi
kviečiami po 11 vai. Mišių
užsukti valandėlei.
x Kazio Bradūno ir Liūnės
Sutemos poeziją aktorė Aud
rė Budrytė deklamuos „Atei
ties” vakaro programoje šeš
tadienį, lapkričio 16 d., Jaunimo
centro didžiojoje salėje. Pradžia
7 v.v.

x Lietuvių Sv. Kazimiero
parapijos auksinė sukaktis,
1941-1991 — tai didelio formato
Los
Angeles
parapijos
aprašymas sukakties proga.
Knyga duoda visą istoriją,
x „Tėviškės** lietuvių evan
gausiai iliustruota visų dirbusių gelikų liuteronų parapijos
šioje parapijoje kunigų, parapi šiais metais Amžinybėn išėję
jos darbuose pasižymėjusių parapiečiai bus prisiminti
asmenų, choro ir organizacijų iškilmingomis pamaldomis
nuotraukomis. Sukaktuvinę sekmadienį, lapkričio 24 d. Visi
knygą redagavo ir tekstą parašė parapiečiai ir mirusiųjų arti
Ignas Medziukas, techninis mieji prašomi dalyvauti.
redaktorius Valentinas Varnas,
viršeliai Marijos Žymantienės, < x Paulius Jurkus, rašytojas,
šv. Kazimiero ženklas Alfos „Darbininko” redaktorius, už
Pažiūrienės. Leidinį išleido Sv. kalėdines korteles ir kalendorių
Kazimiero parapija Los atsiuntė didesnę auką, pasi
džiaugė, kad šiais metais juos
Angeles, Cal.
anksti gavo ir visi tai vertina.
x Cukraligė (Diabetes melli- Palinkėjo ateinančių linksmų
tus) yra liga, galinti pasireikš švenčių, kad Dievulis laimintų
ti kiekviename amžiuje. Bet po visų gerus darbus. Už malonų
65 metų amžiaus 18% suserga laiškutį, linkėjimus ir auką ta
cukralige, kuri reikalinga ypa riame nuoširdų ačiū.
tingos priežiūros ir ypatingo
x Casimir Čiurinskas iš
maisto. Nurodymus duoda Sv.
Kryžiaus ligoninė, tik reikia iš Sait John, Ind., dosnus „Drau
anksto pasiskambinti ir gauti go” rėmėjas, už kalėdines kor
paskyrimo
valandą
tel. teles ir kalendorių atsiuntė 40
dol. auką, padėkojo už gautas
312-471-8000.
korteles ir palinkėjo geros
x Atlanta Import-Export sėkmės dirbant didelį lietuvišką
siunčia siuntinius tik 89 et. darbą. Labai dėkojame už
svarui. Platesnei informacijai linkėjimus ir auką.
žiūrėkite Atlanta skelbimą šia
me „Draugo” numeryje.
x Turto (estate) ir finan
(sk) sinio planavimo seminaras
įvyks Pasaulio lietuvių centre,
x Panevėžio „Caritas** tal Lemonte lapkričio 17 d., sek
kos būrelis Chicagoje prašo madienį, tuoj po šv. Mišių. Svar
kalėdinės dovanos pradžiugint biausios temos: „Living Trusts ’
ir sušelpt „Caritas” globojamas ir testamentai’*; „Jūsų kompa
senutes Rumbonių senelių nijos pensįjų galimybės”, „Kaip
namuose prie Alytaus. Auką sumažinti .Federal Estate’
prašome siųsti: „Caritas taxes”, „Kapitalo kaupimas per
Chicago Volunteers” No. rentas (annuities)”; kitos inves
7211-2, c/o J. Mikūnienė, Mid- tavimo galimybės. Seminarą
land Federal Federal Bank, rengia Prudential finansinio pa
2657 W. 69 St. Chicago, IL tarnavimo ir apdraudos kompa
60629. Širdingai dėkojame!
nija. Dalyvauti pakviestas
(sk) advokatas R. Domanskis. Į jūsų
x KALĖDINIAI SIUNTI klausimus atsakys: A. KavakieNIAI Į LIETUVĄ pristatomi į nė, J. Coury ir J. Narsete.
(sk)
namus su nuolaida. Rūbai,

maistas, vaistai BE MUITO.
Paskubėkit. Iš kitur siųskite
mums paštu arba UPS.
TRANSPAK 2638 W. 69 St.,
Chicago, IL 60629, tel.
312-436-7772.
(sk)

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

x 55 SVARŲ MAISTO siun
tinys KALĖDOMS yra pats
mėgstamiausias Lietuvoje:
mėsa, dešros, sūris, aliejus, ka
va, cukrus, riešutai ir kt.
ŠVENTINĖ NUOLAIDA TIK $85. Turime ir kitokių.
TRANSPAK, 2638 W. 69 St.,
Chicago, IL 60629, tel.
312-436-7772.
(sk)

x ROMAS
PŪKŠTYS,
TRANSPAK firmos sav., vyks
ta į Lietuvą lapkričio mėn. Per
veda pinigus doleriais, tvarko
palikimus. Priima užsakymus
AUTOMOBILIAMS. Atsiskai
tymas iki lapkričio 23 d.
TRANSPAK, 2638 W. 69 St.,
Chicago, IL 60629, tel.
312-436-7772.
(sk)

x JAV Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos ang
liškai leidžiamas žurnalas
„Bridges” informuoja skai
tytojus apie įvykius Lietuvoje ir
apie įdomias naujenybes iš
Amerikos lietuvių gyvenimo.
Redaktorius Joe Arlauskas
praneša, kad kituose dvejuose
paruoštuose numeriuose (dar
užkliuvusiuose spaustuvėje) bus
pasikalbėjimai su JAV LB
krašto valdybos nariais, bai
giančiais kadenciją, laiškas
amerikiečio gydytojo iš Michigano apie mokslinį apsikeitimą
su Lietuva, žinios apie įvairių
lietuvių telkinių projektus ir
pan. Redaktorius vis laukia ilgų
ar trumpų žinių ir straipsnių iš
skaitytojų.

x Savings Bond, kuriuos
leidžia JAV Iždo departamentas
ir prašo paskelbti, kad pusme
tinis procentas nuo šių metų
lapkričio 1 d. iki ateinančių
metų balandžio 30 d. yra 6.38%.
Anksčiau buvo 6.57%. Tai turi
žinoti visi taupytojai.
x Dr. Algis, ir Violeta Strikai, La Grange, III., „Draugo”
nuoširdūs rėmėjai, už kalėdines
korteles ir kalendorių atsiuntė
100 dol. auką. Už realią paramą
savai spaudai tariame nuoširdų
ir didelį ačiū.
x Vito Vai, Oak Brook, III.,
Aldona J. Kirstuk St. Petersburg Beach, Fla., Ramūnas
Vanagūnas, Winfield, III., už
kalėdines korteles ir kalendorių
atsiuntė po 50 dol. auką. Nuo
širdus ačiū.
x Rašyt. Vytautas Volertas, Delran, N.J., už kalėdines
korteles ir kalendorių atsiuntė
50 dol. auką. Labai dėkojame.
Šiais metais Lietuviškos
Knygos klubas išleido Volerto
romaną „Vilkas iš Galų”, kurią
galima gauti „Draugo” admi
nistracijoje.

Sol. Jonas Vaznelis, atlikęs B. Kviklio akademijoje, surengtoje Akademikų

Skautų sąjūdžio, meninę programą.
Nuotr. J. Tamulaičio

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
ĮSPŪDŽIAI APIE
MARČIULIONĮ

Prisiminimuose dar gyvi pra
eitos olimpiados jausmai ir vaiz
dai, kai Sovietų Sąjungos
krepšinio komandos daugumą
sudarė lietuviai. Taip troškome,
kad lietuviams gerai sektųsi,
bet nenorėjome, kad laimėtų
sovietai! Po olimpiados lietuviai
krepšininkai išgarsėjo ir
x Alena Devenienė-Grigai- išsisklaidė po pasaulį žaisti
tienė, St. Petersburg, Fla., už svetimoms komandoms, garsin
kalėdines korteles ir kalendorių ti Lietuvą ir savo uždarbiu pa
atsiuntė 50 dol. auką su prie dėti tėvynei.
rašu: „Ačiū už ,Draugą’, džiau
Antradienį, lapkričio 5 d.,
giuosi, kad jis linksta į Chicagos stadione buvo krepši
draugišką kelią, — ačiū”. Labai nio rungtynės tarp San Francis
dėkojame už mielą pastabą ir co Golden Statė Warriors, kur
auką.
žaidžia mūsų Šarūnas Marčiu
lionis, ir Chicagos Bulis koman
x KŪČIŲ STALUI - „ŽAIBO” Nr. 12
dos. Pirmadienį Multiplex spor
10 sv. miltų, 5 sv. cukraus, 1 sv.
to klube Bulis treneris Phil
aguonų, 1 sv. cinamono, 39 oz.
Jackson sakė, kad Marčiulionis
pupelių kavos, 1 dėž. razinų, 1
yra agresyvus ir žaidžia „bigger
dėž. slyvų, 64 oz. aliejaus, 1 dėž.
than his size” Jackson pridūrė,
šokoladinių saldainių — $100.00
kad jis lankęs University of
„ŽAIBAS” 9525 S. 79th. Avė.,
North Dakota su lietuviu Matt
Hickory Hills, IL 60457 —
Parres. Michael Jordan juokavo,
Telef. (708) 430-8090.
sakydamas, kad jis rytoj žais
(sk)
x Algio- Čepulio ir Darijos
Dragūnienės, Broniaus Čepu
lio, gyv. Philadelphia, PA.vaikų
ieško pusbrolis Vytautas Čepu
lis. Rašyti: Alytus, Naujoji gvė, 42-72, Lithuania.
(sk)

prieš Marčiulionį ir tikisi, kad
Marčiulionis nežais taip stip
riai. Rungtynių vakarą pamačiau
patį Marčiulionį! Jis patvirtino,
kad žais olimpiadoje su Lietuvos
komanda. Kaip žinome, Ša
rūnas Marčiulionis Lietuvoje
steigia krepšinio kompleksą,
krepšinio klinikas ir į jas bus
kviečiami užsienio treneriai.
Rungtynių metu latvis žurnalis
tas Janis Varpsalietis padarė
pastabą, kad Marčiulionio kojos
yra tvirtos, lyg medžio ka
mienai. Jis vis kartojo, kad
Marčiuionis dabar žaidžia, kaip
tkras NBA (National Basketball Association) žaidėjas. Tele
vizijos sporto komentatorius
Jim Rose buvo labai entuziastiš
kas apie lietuvius krepšininkus
ateinančioje olimpiadoje Barcelonoje ir labai gerai įvertino
Sabonį. Ilgai aiškino, kad
nutarimas priimti profesionalus
į olimpiadą kilo dėl komercinių
priežasčių — daugiau reklamos
sporto įrankių firmoms. Be to,
Sovietų Sąjungos ir Rytų Vokie
tijos atletai olimpiadoje vis tiek
visuomet iš tikrųjų buvo pro

x Dėmesio! Chicagos Šau
lių R-nė rengia gegužinę, kuri
įvyks šių metų lapkričio mėn.
17 d. Šaulių namuose. Pradžia
12 vai. Geras maistas; gera
muzika, turtingas laimės
šulinys ir loterija. Maloniai
kviečiame dalyvauti. Šaulių
R-nė.
(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‘dirbą su Rodman & Renshavv, Ine. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui:
tel. 1-800-423-2294.
(sk)
x Baltijos restorane geras
lietuviškas maistas ir įvairūs
i kokteiliai. Dvi salės įvairiems
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Roberts Rd., tel. 708-458-1400.
(sk)

fesionalai. Kompeticijoje Rose
pramato JAV, Austrijos, Vokie
tijos ir Lietuvos krepšinio
komandas. Kvalifikacinės
rungtynės vyks gegužės arba
birželio mėnesį.
Vykstant rungtynėms, daug
kartų Jordan ir Marčiulionis
žaidė prieš vienas kitą. Po trečio
ketvirčio Bulis treneris Phil
Jackson buvo nebeįleistas į salę
už nemandagų barimąsi su tei
sėju. Bulis pradėjo silpniau žais
ti. Rungtynės baigėsi — Golden
Statė Warriors 118 taškų, Bulis
110 taškų. Bulis komandai Jor
dan surinko 40 taškų. Golden
Statė žaidėjas Mullin padarė 38
taškus, o jį sekė mūsų Marčiu
lionis > surinkdamas 18 taškų.
Rungtynėse buvo 18,136
žiūrovai.
Antradienį Bulis žaidė Bos
tone. Vakarą visą Ameriką pri
trenkė žinia, kad Los Angeles
Lakers žvaigždė Magic Johnson
turi AIDS virusą. Trečiadienį
Bulis krepšininkas Will Perdue
kalbėjo, kad Marčiulionis
žaidžia stipriai, pats sudary
damas faulus — „Takes himself
into the foul. He initiates the
contact”. Multiplex komplekse
atmosfera buvo sunki. Po treni
ruotės Michael Jordan kalbėjo
apie savo draugą Magic
sakydamas, kad Dievas tai
padaręs dėl tam tikros priežas
ties. Reikia toliau gyventi pozi
tyviai, bet gyvenimo būdą
keisti...
Indrė
LIETUVOS PRAEITIS IR
DABARTIS
PANEVĖŽIEČIŲ
SUSIRINKIME

Panevėžiečių klubo rudeninis
susirinkimas buvo lapkričio 3 d.
12 vai. Jaunimo centro mažojoje
salėje. Prieš susirinkimą 11:15
Jėzuitų koplyčioje buvo
pamaldos už mirusius ir gyvus
klubo narius.. Mišias atnašavo
kun. Rimas Gudelis, Panevėžio
katedros vikaras, dabar
besilankąs Chicagoje. Jis
pasakė Vėlinėms ir panevė
žiečiams pritaikytą pamokslą.
Susirinkimą pradėjo ir pra
vedė pirm. Petras Beinarauskas, sekretoriavo Pranė
Masilionienė. Susikaupimu
buvo pagerbti ne tik šiais me
tais mirę nariai — Anna Bimba,
Jonas Burneikis, Jonas Jokubka ir Kazys Vilūnas, bet ir
Lietuvoje žuvę didvyriai dėl
Lietuvos laisvės.
Paskaitą apie netolimą Lietu
vos praeitį ir įvairias, net
priešingas nuomones apie kai
kuriuos Lietuvos praeities
faktus skaitė klubo garbės
narys Juozas Masilionis. 1918
m. atsikūrusią Lietuvą didžio
sios valstybės — JAV, D. Bri
tanija, Prancūzija ir kt.
pripažino tik 1922 m. Nors buvo
skelbiama „tautų apsispren
dimo teisė”, bet ne visoms tau
toms ji buvo taikoma, dar vis
galvota, kad atsikurs carinė
Rusija. O dabar laukta
pusantrų metų, norint nesuar
dyti Gorbačiovo imperijos.
Toliau prelegentas iškėlė nevie
nodas nuomones dėl Vilniaus

ADRESAVIMAS
LAIŠKŲ Į LIETUVĄ,
LATVIJĄ IR ESTIJĄ

Amerikos Lietuvių Tarybos ir Lietuvos Vyčių veikėja Evelyna Oželienė,
pasakiusi įžanginį žodi, minint Altos 50 metų veiklos sukaktį.
Nuotr. J. Tamulaičio

Adresuojant laiškus ar pašto
siuntinius į Lietuvą, Latviją ar
Estiją nežymėti adresuose
„USSR”, nes tuomet jie susitrukdys eidami per Maskvą.
Taip praneša JAV Pašto Marketing and Customer Service
Group savo biuletenyje Postai
Bulletin, 1991 spalio 17 d. (8
psl.) visiems savo skyriams,
pažymėdama, kad naujame
International Mail Manual,
kuriuo naudojasi pašto įstaigos,
Lietuvos, Latvijos ir Estijos paš
to reikalavimai jau bus po tų
kraštų pavadinimais, ne po
„Union of Soviet Socialist
Republics”

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE
— Pianistė Aldona Kepa,
laite lapkričio 4 d. turėjo pia
nino rečitalį Donnell Library
Center salėje New Yorke.
— Lietuvių Katalikių mote,
rų draugija spalio 27 d. Kul
tūros Židinyje turėjo susi
rinkimą ir popietę, kurioje
Paulius Jurkus skaitė paskaitą
apie vysk. Motiejaus Valančiaus
laikus ir įtaką Lietuvoje. Taip
pat buvo susipažinta su poeto
Leonardo Andriekaus naujausia
poezija.
— Akt. Vitalis Žukauskas iš
Brooklyno, N.Y., išvyko į
Lietuvą ir ten atliks vieno
asmens programą įvairiose
vietose.
— A. a. Zenona Rajauskaitė-Žitkevičienė po sunkios li
gos mirė New Yorke spalio 23
d. Velionė buvo 75-rių metų
amžiaus, gimusi Amerikoje, au
gusi ir studijavusi muziką
Lietuvoje. Vokietijoje ji ištekėjo
už poeto Leonardo Žitkevičiaus
ir turėjo vieną sūnų. Nuliūdime
liko jos vyras Leonardas ir
sūnus Eugenijus. Palaidota
Cypress Hills kapinėse.

netekimo, Klaipėdos atgavimo,
Lenkijos, Vokietijos ir Sov.
Sąjungos ultimatumus, vokiečių
gundymą jėga atsiimti Vilnių,
ar reikėjo pasipriešinti Sov.
okupacijai, ar reikalinga buvo
partizanų veikla. Baigdamas
paminėjo keletą faktų, keliamų
apie Lietuvą naujausioje
Hedrich Smitho knygoje „The
New Russian”.
Susirinkime dalyvavo ir kun.
Rimas Gudelis. Pirmininkui pa.
prašius, jis pasipasakojo apie
save, Panevėžį ir apie Lietuvos
problemas. Jis, Sibiro tremtinių
sūnus, gimęs, augęs ir mokęsis
Panevėžyje. Būdamas klieriku,
vasaras praleisdavo Panevėžyje,
talkininkaudamas jos bažny
čiose. Pernai įšvęstas kunigu ir
paskirtas katedros vikaru. Pa
nevėžyje labiau kaip kitur
Lietuvoje jaučiama krikščio
niška dvasia, gal tai vysk.!
Paltaroko palikimas. Dabar
Panevėžy veikia trys bažnyčios,
nes neseniai pradėjo veikti buv.
Įgulos bažnyčia. Jis dėsto tikybą
keliose mokyklose. Pamokas čia
lanko iki 80% mokinių, kitur
Lietuvoje žymiai mažiau. Buvo
bandyta įsteigti menonitų kole
giją. Religijos persekiojimo me
tu katalikai atlaikė valdžios
persekiojimus, o bet kokios
sektos dabar tik skaldytų reli
ginį atgimimą.
Panevėžys — gražus miestas.
Seniau buvo varžoma privatinių'
namų statyba, dabar leidžiama.
Panevėžys plečiasi į Piniavos,
Staniūnų ir Berčiūnų pusę.
Berčiūnuose jau ruošiamos ateitininkų vasaros stovyklos, no
rima atstatyti bolševikų iš
sprogdintą Berčiūnų bažnyčią,
Išgyrė Arvydo Zygo iš Chicagos
veiklą Lietuvoje.
Kunigui buvo duoti keli klau
simai, liečią Panevėžio ir visos
Lietuvos reikalus, į kuriuos jis
maloniai atsakė.
Susirinkimui užsitęsus, ątsisakyta valdybos pranešimo,
pasitenkinta tik kasininko ir
Revizijos komisijos pranešimais.
Po susirinkimo buvo Irenos
Beinarauskienės paruoštos
vaišės, kurių metu daugelis ėjo
pasikalbėti su svečiu iš Lie
tuvos, pasiteirauti apie miestą
ar savo gimines bei pažįstamus.
VI. Paliulionio iniciatyva iš na
rių buvo surinkta aukų kun. R.
Gudeliui, leidžiant jas panau
doti savo paties nuožiūra
kokiems geriems tikslams.
P. R.
Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

Tel. (1-312) 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d..
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