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Lietuva — pirmoji šalis, 
panaikinusi sąjungoje 
kompartijos monopolį 
Einama Rytų Europos valstybių pavyzdžiu 

Vilnius. — Sąjūdžio žinių 
agentūros pranešimu, vakar, 
gruodžio 7 d., 12:18 vai. 
Lietuvos Aukščiausioji taryba 
priėmė naują Respublikos Kon
stitucijos šeštąjį straipsnį, 
kuriuo panaikino Komunistų 
partijos išskirtinį vaidmenį 
Lietuvos politiniame gyvenime 
ir įvedė daugpartinę sistemą. 

Lietuvos TSR Aukščiausioji 
Taryba vakar nutarė: „Partijos, 
visuomeninės organizacijos ir 
visuomeniniai judėjimai yra 
steigiami įstatymų nustatyta 
tvarka ir veikia Lietuvos TSR 
Konstitucijos bei įstatymų 
ribose". Tokiu sprendimu pa
keistas Lietuvos TSR Konstitu
cijos šeš tas i s s t ra ipsnis , 
kuriame nurodyta: „Tarybinės 
visuomenės vadovaujanti ir 
vairuojanti jėga, jos politinės 
sistemos, valstybinių ir visuo
meninių organizacijų bran
duolys yra Tarybų Sąjungos 
Komunistų partija". 

Kaip p ranešė Sąjūdžio 
informacijos agentūra , tos 
dienos posėdyje dalyvavo 283 
deputatai; už naująją formu
luotę balsavo 243, vienas 

j>asisakė prieš, 39 susilaikė. 
Taryba turi 342 deputatus. 
Reiškia 59 neatvyko. Kvorumui 
reikalinga 228 balsai. 
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Pras idė jo t rečiadienio 

sesijoje 
Seniai lauktas svarstymas dėl 

komunistų partijos monopolio 
prasidėjo trečiadienį, po ilgo 
delsimo, besibaigiant Aukščiau
sios Tarybos sesijai. Pirminin
kaujantis Lionginas Šepetys iš 
karto pasiūlė balsuoti dėl dviejų 
įstatymų — dėl Komparitjos 
vadovaujančio vaidmens ir dėl 
septintojo Konstitucijos straips
nio, kur valdžios sukurtoms 
profsąjungoms ir komjaunimui 
suteikiama privilegijuota teisė 
dalyvauti valstybiniame gyve
nime. Deputatams pradėjus pro
testuoti, kad pažeista proce
dūrinė t v a r k a , nes norint 
svarstyti du pagrindinius įsta
tymus, reikia pirma gauti 
deputatų sutikimą. Šepetys 
atsiprašė už klaidą. Kai buvo 
balsuojama už šeštojo straipsnio 
naują formuluotę, iš 258 užsi
registravusių deputatų, aštuo
niems deputatams nesant ,219 
pasisakė už, 30 susilaikė, prieš 
balsavo vienas. Tai buvo depu
tatas Apanavičius, savo kalbo
je siūlęs straipsnio nesvarstyti, 

o palikti būsimam Partijos 
suvažiavimui spręsti. 

Pagal reglamentą, tokiems 
sprendimams kaip Konstitucijos 
pakeitimas, reikalinga dviejų 
trečdalių balsų dauguma, tad 
trūko aštuonių balsų. Depu
tatams Prunskienei, Motiekai, 
Statulevičiui ir Kretingos pir
majam sekretoriui Kubiliui 
ranginant, nutarta susirinkti 
ketvirtadienio rytą, o Aukš
čiausiosios Tarybos prezidiumas 
paprašytas pasirūpinti, kad į 
sesiją atvyktų reikiamas depu
tatų skaičius. Vakar susirinko 
pakankamas skaičius deputatų 
ir nutarimas buvo priimtas. 

7 straipsnio pakeitimas 
Priėmus naują šeštojo Konsti-

tiucijos straipsnio formuluotę, 
deputatai balsavo dėl septinto
jo straipsnio pakeitimo ir 
atmetė privilegijuotą prof
sąjungų ir komjaunimo statusą, 
priimdami naują įstatymą, 
kuris taip skamba: „Politinės, 
profesinės, jaunimo, moterų, 
veteranų, kooperatinės, visuo
meninės organizacijos ir visuo
meniniai judėjimai, kūrybinės 
sąjungos ir mokslo draugijos 
sutinkamai su savo įstatų bei 
programų uždaviniais dalyvau
ja tvarkant valstybinius ir vi
suomeninius reikalus, spren
džia politinius, ūkinius ir so-
cialinius-kultūrinius klausi
mus". 270 balsavo už pakeiti
mą, niekas nebalsavo prieš, 3 
susilaikė, kiti nedalyvavo. Iš 
naujosios redakcijos išbraukti 
Profesinių sąjungų ir Visasą
junginės Lenino Komjaunimo 
sąjungos pavadinimai. 

LTSR Aukščiausiosios Tary
bos sprendimas, panaikinantis 
Komunistų partijos vadovau
jantį vaidmenį, yra beprece-
dentinis: Lietuva tapo pirmoji 
šalis Sovietų Sąjungos ribose, 
panaikinusi kompartijos mono
polį, nutarta sekti Lenkijos, 
Vengrijos, Rytų Vokietijos ir 
Čekoslovakijos pavyzdžiu. Dar 
neaišku, kaip reaguos Maskva, 
kuri yra pasisakiusi prieš tokį 
pakeitimą. Michailas Gorbačio
vas yra sakęs, kad Komunistų 
partija turi vadovauti per
tvarkai. Lietuvos TSR Aukš
čiausioji Taryba tai atmetė. 
Užsienyje stebėtojai tai laiko 
dramatišku posūkiu, kuris iš
šaukia konstitucinę akistatą su 
Maskva ir gali paskatinti kitas 
respublikas pasekti Lietuvos pa
vyzdžiu. 

Laurinkaus pasisakymai 
Washingtonas. — Amerikoje 

dar lankosi Lietuvos Sąjūdžio 
seimo tarybos narys Mečys 
Laurinkus. Štai jo komentarai, 
pasakyti per „Amerikos Balso" 
radiją vakar, ryšium su Lietu
voje priimtais pakeitimais 

„Tai žinoma yra reikšmingas 
pakeitimas, bet kol kas neaišku 
yra, koks bus santykis su 
Maskva ir ypač prieš tai, kada 
yra siūloma streikas Sąjungos 
mastu, būtent dėl šito straips
nio. Matyt čia yra labai didelių 
įvykių pradžia ir matyt šita 
grandinė gali nusitęsti per visą 
Tarybų Sąjungą ir tapti lemia
mu momentu viso čia šito 
vykstančio proceso eigoje. 

Struktūriškai, čia paketimai 
yra irgi labai svarbūs, nes iki 
šiol, kada komunistų partija 
dalyvavo visuomenės gyvenime, 
tai ji visą savo dominavimą 
rėmė būtent šituo straipsniu. 
Šiuo metu šito pagrindo nėra ir 
jau Komunistų partijos funk
cijos visuomeniniame gyvenime 
lieka lygios su visom kitom par
tijom, vadinasi jau dabar 
vykdomieji komitetai iš viso 
gali neturėt jokio reikalo kreip
tis nei į sakykim rajono partijos 
komitetą ir panašiai. Šitas yra 
labai svarbus pakeitimas, jeigu 
prisiminsim, kad pavyzdžiui 
Rusijoj iš viso nei vienas 
svarbesnis dalykas nėra daro-

Briusselyje prez. G. Bushas kalbasi su Vak. Vokietijos kancleriu H. 
Kohl, kuris neseniai įteikė Rytų Vokietijai 10 punktų susijungimo planą. 
Bushas pritariąs Vokietijų sujungimui. 

Jo likimas — 
ekonominiame pasisekime 

Dar Iš Maltos 
Washingtonas. — Prez. M. 

Gorbačiovas pasakė prez. G. 
Bushui Maltoje, jog jo vyriau
sybės svarbiausias tikslas yra 
pašalinti kasdieninių prekių 
trūkumą save krašte. Ten daly
vavę amerikiečiai susidarė nuo
monę, kad Gorbačiovas pats 
nežino, kaip išspręsti tą 
problemą ir kad tai yra jo va
dovybės išbandymas. 

Diskutuojant Sovietų vidaus 
problemas Sovietų laive 
praėjusį šeštadienį, Gorbačiovas 
pasakęs, jog jo pozicija, kaip 
Sovietų vado, yra saugi ir nėra 
pavojaus iš politinės opozicijos, 
tačiau gali susidaryti pavojus iš 
ekonominės opozicijos. Gorba
čiovo pastabos buvusios aiškios^ 
jog jis negalįs pramatyti savo 
likimo, kas liečia krašto 
ekonomiją, sako vienas vyres
niųjų amerikiečių pareigūnų. 
Tačiau Sovietų vadas tikįs, kad 
kai kurie pagerinimai bus pa
daryti. 

Pasitarimai Maksvoje 
Prez. G. Bushas, sugrįžęs iš 

Briusselio, tuoj sukvietė savo 
kabineto narius, ir juos pain
formavo Maltoje sutartais daly
kais. Jis gerai sakėsi supratęs 
Sovietų vado galvojimą ir jo nu
sistatymą vykstančiais įvykiais. 
Ekonominės pagalbos ryšiai jau 
buvę sutarti anksčiau, dar prieš 
jam vykstant į Maltą, tad jo 
sprendimui neturėję įtakos. 

Paaiškėjo, kad Maltoje sutar
ta greitai susitarti sumažinti 
strateginius branduolinius 
ginkus ir konvencionalines pajė
gas Europoje. Be to, Bushas ir 
Gorbačiovas įsakė Valstybės 

pasitarimų 
sekretoriui James Bakeriui ir E. 
Shevardnadzei susitikti sausio 
mėnesį Maskvoje ir išdiskutuoti 
strateginio nusiginklavimo su
tartį, kad ją būtų galima pasira
šyti viršūnių konferencijoje bir
želio mėnesį. 

Kas nustebino amerikiečius 
Maltoje amerikiečiai buvę nu

stebinti, kai Gorbačiovas pasi
sakė Bushui, kad jis padrąsino 
reformas Rytų Europoje ir abu 
vadai buvo tuo labai patenkin
ti. Kai buvo servuojamas kavia-
ras, Gorbačiovas vėl užsiminė 
apie maisto trūkumą sąjungoje. 
Paskut iniu metu t rūks tą 
cukraus ir muilo. Bushas 
aiškinęs jam laisvos prekybos 
sistemos vertę ir kad kapitaliz
mas yra gera sistema. 

Nebuvo plačiau pasisakyta 
oficialiame pranešime Rytų 
Europos klausimais, nes 
nenorėta, kad atrodytų jog jie 
nori diktuoti tiems Europos 
kraštams. Tačiau jų pasikal
bėjime buvo Rytų Europos rei
kalai plačiai diskutuojami. 
Buvę pakartotinai pasakyta, 
kad Gorbačiovas tikrai nori tų 
reformų Rytų Europoje. 

Bushas iškėlęs Centro Ame
rikos Nikaragvos ir Salvadoro 
problemas, jog Sovietai ten 
siunčia ginklus, bet tai buvę 
pasakyta labai švelniai, kad 
nepakenktų tolimesniems ry
šiams. Brent Scovvcroft pasakė 
žurnalistams, jog jis manąs, kad 
pagerės reikalai Afganistane. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Čekoslovakijos komunis
tų vyriausybės ministeris pir
mininkas Ladislav Adamec 
pasitraukė vakar iš pareigų, 
kuris tik praėjusį sekmadienį 
buvo sudaręs naują 'vyriausybę. 
Tačiau ji nebuvo priimtina 
Piliečių Forumui — sąjūdžiui ir 
daugumai čekoslovakų. 

— Šį šeštadienį, rytoj, pra
dedamos kasmetinės Metropoli
tan Operos transliacijos tiesiai 
iš scenos New Yorke. Chicago-
je ir apylinkėse operas kas 
šeštadienį perduos WMFT radi
jo stotis, banga 98.7. Rytoj 11:30 
vai. dieną bus transliuojamas 
Strausso „Die Frau ohne Schat-
ten" spektaklis, diriguojamas 
Christof Perick. 

— Rytų Vokietijos komunis
tų vadas, kuris buvo išrinktas 
tik prieš 43 dienas, pasitraukė 
iš visų pareigų. Jo pareigas 
perėmė pirmas ne Komunistų 
partijos narys Manfredas 
Gerlachas, kuris vadovauja 
Liberalų Demokratų partijai. 

— Kijeve įvyko demonstra
cijos, kur žmonės reikalavo, kad 
Ukrainoje būtų atsisakyta 
vienos partijos monopolio. 

— Briusselyje prez. Bushas 
pasakė NATO vadams, kad 
Amerika laikys savo karines 
pajėgas Europoje tiek ilgai, kiek 
sąjungininkai norės. 

— Centro Amerikos valsty
bių prezidentų konferencija 
dabar įvyks Costa Ricoje vieto
je Nikaragvos, nes Salvadoras 
nutraukė diplomatinius ryšius 
su Sandinistų Nikaragva. Sal
vadoro prez. Cristiani atsisakė 
vykti į Nikaragvą. Konferenci
ja įvyks gruodžio 10-12 die
nomis. 

— Maskvoje vakar pasirodė 
žali lapeliai, dalinami gatvėse ir 
stotyse, pritaria dviejų valandų 
generaliniam streikui, kurį 
pasiūlė akademikas Sacharo
vas, jei Aukščiausias Liaudies 
deputatų kongresas nenutars 
įvesti daugpartinės sistemos 
Sovietų Sąjungoje. 

— Bulgarijos komunistų vy
riausybė panaikino savo univer
sitetuose marksistinės ideolo
gijos egzaminus savo studen
tams. 

— Ispanijos parlamentas pat
virtino pirmuoju balsavimu 
Felipe Gonzalez vėl būti minis-
teriu pirmininku jau trečiam 
keturių metų terminui, kuris 
priklauso Socialistų partijai. 

— Kanados premjeras Brian 
Mulroney pirmą kartą po 19 
metų vizitavo Kremliuje prez. 
Gorbačiovą ir pasirašė kai ku
riuos susitarimus. 
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mas be rajono partijos komiteto 
sutikimo ir panašiai . Tai 
reiškia, kad iš esmės valdžia 
pereina taryboms". 

Paklaustas, ar Aukščiausio
sios tarybos sprendimas ves prie 
rimtos konfrontacijos su Mask
va Mečys Laurinkus atsakė: 

,,Aš manyčiau čia bus 
konfliktcc, bus konfliktas. Aš 
manyčiau dabar yra svarbiau, 
kaip tada atlaikys šitą konfliktą 
būsimas Lietuvos Komunistų 
partijos neeilinis suvažiavimas. 
Ir matyt šito suvažiavimo metu 
turėtų daug kas taip pat 
spręstis". 

Maskvoje svarstomas 
Vokietijų sujungimas 

Siūloma Europos konferencija 

— Čekoslovakijos naujoji vy
riausybė nutarė nugriauti savo 
sieną, kuri kai kur buvo pa
statyta prie Austrijos pasienio, 
kad sukliudytų čekoslovakų bė
gimą. Taip pat oficialiai 
pasmerkė Sovietų invaziją 1968 
metais į Čekoslovakiją. 

— Rytų Vokietijos vyriau
sybė baigė pasiruošimus pradėti 
teismo bylą buvusiam partijos 
vadui Honeckeriui. Policija ap
supo jo gyvenamą vietą ir 
saugo, kad nebūtų išvežta 
įrodomoji medžiaga iš jo namų. 

— Rytų Berlyne gyvenanti 
maža žydų bendruomenė pasisa
ko bijanti Vokietijų susijun
gimo, nes gali atgimti jų 
nacionalizmas. 

Maskva. — Vak. Vokietijos 
Užsienio reikalų ministeris 
Hans-Dietrich Genscher, atvy
kęs j Kremlių, užtikrino Sovie
tų prezidentą M. Gorbačiovą, jog 
Vokietijų sujungimas yra būti
nas ir neatskiriamas reikalas 
nuo to, kad būtų baigtas Ry-
tų-Vakarų Europos padalini
mas. 

Genscheris atsakė į Gorba
čiovo pareiškimą, kad „nereikia 
dirbtinai skubėti su susijun
gimu''. Jis pacitavo Gorbačiovą, 
kuris truputi anksčiau buvo pa
sakęs, jog „principinis nusi
teikimas tuo reikalu turėtų būti 
paliktas istorijos vyksmui". Jis 
turįs įvykti greitai. 

Prieš kanclerio planą 
Sovietai mano, jog susijun

gimas yra ne tik dviejų Vokie
tijų reikalas, bet visos Europos, 
Amerikos ir Kanados ir privalo 
būti šiame kontekste išstudi
juotas sudarant naują Europos 
saugumo sistemą. Genscheris, 
vesdamas pasi tarimus su 
Gorbačiovu, priminė, jog Sovie
tų Užsienio reikalų ministeris 
E. Shevardnadze atmetė kanc
lerio Kohlo dešimties punktų 
planą Vokietijų sujungimui, 
kuris pasakė, kad „to plano kai 
kurie punktai yra kaip įsaky
mas Rytų Berlynui. „Tasso" 
agentūra pranešė jog Shevard
nadze pasakė Genscheriui, kad 
„kanclerio planas gali tik pa-
dinti nesusipratimus Centro 
Europoje". 

Tai Europos klausimas 
Genscheris žurnalistams sakė 

po pasitarimų Kremliuje, jog 
Sovietai jam aiškiai nepasakė 
savo planų susijungimo klau
simu, išskyrus tai , kad ta i 
turėtų būti visos Europos rei
kalas. Tačiau, nežiūrint Bonos 
plano, jau pats faktas, kad So
vietai kalba apie Vokietijų 
susijungimą, reiškia progresą jų 
pažiūrose ir kad tai nėra tarp-

— Armėnijos Aukščiausioji 
Taryba, kaip pranešama iš 
Jerevano,, trečiadienį taip pat 
nesurinko reikalingo kvorumo, 
xad būtų pakeistas konstitu
cinis straipsnis ir leista daug-
partinė sistema. 

— Nikaragvos sandinistų 
p»-ez. Daniel Ortega neįsileido 
keturių Amerikos kongres-
menų, kurie norėjo stebėti 
pasiruošimus r i nk imams . 
Kongr. G. Montgomery sako, 
kad Ortega nori išvengti laisvų 
rinkimų. 

tautiniame pasitarimų forume. 
Sovietų televizija pranešė ant
radienio vakare, jog Gorba
čiovas palaiko nepriklausomos 
Rytų Vokietijos idėją dėl to, kad 
ji yra lojali Kremliui ir kitiems 
Varšuvos pakto kraštams. Pra
nešėjas sakė, jog Gorbačiovas 
pasakęs Genscheriui jog turi im
tis atsakomybės visi Europos 
kraštai, nes šiuo metu ten 
vyksta dideli po l i t in i a i 
pasikeitimai. 

Nauja konferencija? 
Žurnalistų klausiamas, ar Vo

kietijų sujungimas Bonai yra 
svarbesnis už Europos stabi
lumą, Genscheris atsakė, kad 
abi Vokietijos valstybės „gerai 
supranta savo specialią atsako
mybę Europos stabilumui". Jis 
sakė, jog „vokiečių tautos liki
mas yra įjungtas į Europos 
likimą". 

, ,Tasso" žinių a g e n t ū r a 
pranešė, jog Sovietų Sąjunga 
yra pasiruošusi diskutuoti susi
jungimo problemą „naujo galvo
jimo dvasioje, atsižvelgiant ir į 
priešingos pusės interesus". 

Praėjusią savaitę Italijoje Gor
bačiovas pasiūlė sukviesti 35 
valstybių, kurios pasirašė 1975 
m. Helsinkyje Europos saugumo 
ir žmogaus teisių deklaraciją, 
konferenciją. Tai a t rodo, 
Reuter io žinių agen tū ros 
manymu, kad tuo metu turėtų 
būti svarstomas Vokietijų su
jungimo klausimas. 

Vatikane popiežius Jonas Paulius II įteikia Gorbačiovo žmonai rožančių, 
pačiam Sovietu vadui stebint. 

Pradėjo reikštis 
Rusija 

Maskva . — Reuterio prane
šimu, Rusijos respubl ika , 
didžiausia iš visų 15 Sovietų 
respublikų, kreipėsi į Azerbai
džano respublikos vyriausybę, 
kad nutrauktų traukinių bloka
dą į kaimyninę Armėniją. 

Bet Azerbaidžano Liaudies 
Frontas , politinio pobūdžio 
sąjūdis, turįs didelį žmonių 
pritarimą, paskelbė vėl blokadą, 
reikalaudamas, kad Armėnija 
atsisakytų minties prisijungti 
ginčijamą Nagorno-Karabacho 
sritį. Rusijos taryba sako, kad 
tūkstančiai vagonų stovi Rusi
jos respublikos ribose, netoli 
Azerbaidžano sienos, kuriems 
neleidžiama važiuoti. Armėnija, 
kuri tebekenčia nuo buvusio 
žemės drebėjimo, yra reikalinga 
maisto, dujų, alyvos ir kitų 
gėrybių, kad galėtų atstatyti tą 
regioną. 

Gruodžio 1 d. Armėnija pa
skelbė prisijungianti Nagorno-
Karabacho sritį, nors neaišku 
kaip ji tai galės padaryti. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 8 d.: Švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo šventė . Sofronijus, 
Gailė, Gedmintė, Gunti lda, 
Romarikas, Vaidginas, Zeno
nas. 

Gruodžio 9 d.: Restitutas, 
Leokadija, Dalfinas, Gedenė, 
Valerija, Vakaris. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:04, leidžiasi 4:20. 
Temperatūra dieną 26 1., nak

tį 13 !. 
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/PORTO APŽVALGA 

LIETUVOS IRKLUOTOJAI 
RAŠO 

Lie tuvos i r k luo to j a i r u n g t y n i a v ę JAV-ėse . 

„Laukiame mielų tautiečių 
Lietuvoje, norime ir mes paro
dyti savo svetingumą ir 
dėkingumą. Prašome atvykus 
kreiptis į Lietuvos irklavimo 
federaciją, Žemaitės g-vė Nr. 6, 
Vilnius, tel. 660154" — rašo Lie
tuvos irklavimo fed. vyr. trene
ris Vytautas Briedis. 

Šis laiškas, su kelių savaičių 
pavėlavimu, kažkokiu būdu 
atėjo iš New Yorko, vietoj iš 
Seattle, kaip buvo žadėta . 

Kaip jau žinote. Lietuvos 
moterų ir vyrų irkluotojų 
aštuonvietės, visa 23 asmenų 
grupė, spalio gale ir lapkričio 
pradžioje, viešėjo JAV-se. Jos 
dalyvavo Madison, Milwaukee 
ir Seattle miestuose vykusiose 
regatose. Šios išvykos iniciatorė 
buvo Karen Lewis iš Seattle. 
Karen šiemet viešėjo Vilniuje ir 
Trakuose, matė Lietuvos irkla
vimo varžybas ir pati turėjo pro
gos pairkluoti Galvės ežere. Jai 
ypatingai daug padėjo Seattle 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkė Ina Bertulytė-Bray. 

Toliau Vyt. Briedis savo 
laiške rašo:, ,Ne vienas Lietuvos 
irkluotojų yra dalyvavęs 
Amerikos varžybose, tačiau 
pirmą kartą mes galėjome daly
vauti su Lietuvos trispalve, kaip 
Lietuvos komanda, niekas ir 
niekur mus nevadino sovietais 
ar rusais. Visur mus lydėjo šilta 
ir reikalinga tautiečių globa. 
New Yorke buvome sutikti 
nenuilstančio Prano Gvildžio, 
kelias valandas Cincinatti 
maloniai praleidome su PLB-
nės pirm. dr. V. Bieliausku ir p. 
Žibu bei jų šeimomis, Madisone 
mumis labai rūpinosi Edmundas 
Salyklis ir Audrius Dundzila. 
Čia spalio 28 d. rungtyniavome 
su Wisconsin u-to komandomis 
ir į t ikinančiai laimėjome. 
Sekančią dieną Milwaukee 
mūsų merginos laimėjo prieš 
9-nias, o vyrai prieš 26-ias to 
regiono komandas. Buvome 
priimti ir miesto mero. 

„Didžiausias visų mūsų 
noras, viešint Amerikoje, yra 
aplankyti Chicagą ir pamatyti 
Pasaulio lietuvių sostinę. 
Lapkričio 1-3 dienomis tą progą 
mums sudarė ŠALFAS s-gos 
centro valdybos nariai R. Dir-
vonis, A. Lauraitis, A. Tamošiū
nas, V. Grybauskas ir Renata 
Žilionienė. Buvome nepaprastai 
š i l ta i priimti, pamatėme 
Chicagą. pabendravome puikiai 
suruoštoje vakaronėje Lemonte. 

Lietuvių centre. 
„Seattle mus sutiko Nor-

thwest regiono irklavimo 
direktorė Penny Lewis, Ina 
Bertulytė ir grupė lietuvių. 
Sekančią dieną dalyvavome 4 
mylių regatoje Falcon Fremont. 
Čia vyrų ir moterų grupėse 
dalyvavo po penkias įgulas. 
Mūsų pergalė vėl buvo įtiki
nanti. Po to visą savaitę pralei
dome Seattle mieste, daly
vavome mero priėmime, gyve
nome pas lietuvius ir 
amerikiečius, bendravome ir 
daug pasakojome apie Lietuvos 
nepriklausomybės siekimo 
sunkius kelius bei vargus. 

„Lapkričio 11d. dalyvavome 
Frosbite regatoje. Čia dalyvavo 
6 įgulos. Merginos šį karą 
sutiko rimtą pasipriešinimą ir 
tik paskutiniuose metruose 
išpešė pergalę prieš Kanados 
Viktorijos universiteto komandą. 
Vyrai laimėjo lengviau, bet ir 
čia jiems davė gerą pasi
priešinimą Viktorijos u-to įgula. 
Lapkričio 12 d. Head Lake rega
toje vėl neapvylėme: šį kartą 
moterys laimėjo prieš 9-nias 
įgulas, o vyrai prieš 13-ka 
stipriausių Northwest regiono 
įgulų. Tuo būdu visose 5-se 
regatose buvome laimėtojai. 
Dar noriu pridėti, kad ir šių 
eilučių autorius paskutinėje 
regatoje, veteranų grupėje, su 
trimis amerikiečiais laimėjo 
pirmą vietą. 

„Išvykome iš JAV-ių pilni 
įspūdžių ir su pergalėmis, pa
garsinę Lietuvos vardą, ko šiuo 
metu ypač reikia atgimstančiai 
Lietuvai. Tikimės, kad mūsų 
laimėjimai prisidės prie Lie
tuvos sportininkų pakvietimo j 
ateinančių metų „Geros valios" 
žaidynes ir prie pripažinimo 
dalyvauti olimpinėse žaidynėse 
su Lietuvos komanda ir 
trispalve. 

„Nepaprastai dėkojame už 
kvietimą Penny Lewis, Inai 
Bertulytei už ypatingas pastan
gas mumis besirūpinant ir 
visiems Amerikos lietuviams, 
kurie parodė tokią mielą širdį. 
Tikimės ateinančiais metais su
laukti amerikiečių įgulų 
Trakuose, o ir patys, dar atvykti 
į Seattle „Geros valios" 
žaidynes. Laukiame mielų tau
tiečių Lietuvoje, kad ir mes 
galėtumėme parodyti savo 
svetingumą. 
..Draugystė užsimezgė nuo

širdi, ji neturėtų nutrūkti!" 

APIE „ŽALGIRĮ 
PRERIJOJ 
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Kai Vilniaus „ S t a t y b a " 
rungėsi rytinėse šio krašto vals
tijose, Kauno „Žalgiris" kovės 
Vidurio Vakaruose. Jis čia buvo 
lapkričio 3-22 dienomis. Lietu
viškoje spaudoje nieko neteko 
užtikti apie jų lankymąsi, tad aš 
noriu nors šį tą apie „Žalgirį" 
parašyti. 

Komanda buvo pakviesta 
JAV universitetų sporto komi
teto žaisti eilę parodomųjų rung
tynių prieš 2-ro padalinio (divi-
sion) mokyklų komandas — 11 
rungtynių šiose valstijose: So. 

DOVANA KAUNO 
„ŽALGIRIUI" 

Kęstutis Pocius, South Bend 
miesto architektas, siunčia 
Kauno „Žalgirio" krepšinio 
komandos žaidėjams po vieną 
treningo švarką su maža 
trispalve ir užrašu: Kauno 
„Žalgiris". 

Jis pernai stebėjo Sovietų 
rinktinės rungtynes prieš Ohio 
State u-tą Columbus mieste. Po 
rungtynių susipažino ir 
užmezgė draugystę su tos 
rinktinės žaidėjais V. Chomičiu
mi, A. Saboniu, R. Kurtinaičiu 
ir Š. Marčiulioniu. Iš jų prisi
minimui gavo „Ža lg i r io" 
komandos uniformą, o dabar 
ta r ia savo ačiū su maža 
dovanėle. 

Jis mielai būtų savo dovaną 
įteikęs „Žalgirio" komandai, 
kai ji ne per seniausiai žaidė 
netoli jo namų Evansville uni
versitete. Deja, spauda apie tas 
rungtynes nieko nerašė. 

Dabar turime apie tą išvyką 
daugiau žinių. „Ža lg i r i s " 
lapkričio mėn. čia žaidė 11 
rungtynių prieš antraeilių uni
versitetų komandas. Laimėjo ket
verias: prieš Augustana kole
giją 99-92, Wayne k-ją 86-79, 
Fort Hois u-tą 81-65 ir Morhead 
u-tą 102-87. 

New Yorke Simas Velonskis 
visai komandai nupirko bilietus 
į profesionalų krepšinio 
rungtynes, kurios žalgiriečiams 
paliko didelį įspūdį. 

V. G. 

Dakota, Nebraska, Kansas, In
diana, Ohio ir Kentucky. 

Laimėjęs pirmąsias rungtynes 
prieš Augustana College Sioux 
Falls, So. Dakota, „Žalgiris" 
kitą dieną autobusu patraukė į 
N e b r a s k a . Pakel iui buvo 
sustojęs Sioux City, Ia. ,kur kun. 
Morkūno vadovaujamos parapi
jos bažnyčioje išklausė šv. 
Mišias. Tą pačią dieną po pietų 
žaidė prieš Wayne State „Wild-
cats", kur žiūrovų tarpe teko 
dalyvauti ir man. Abi komandos 
į salę įžengė su savo kraštų 
vėliavomis. Lietuviai nešė tri
spalvę. Šalia vėliavos ėjo tau
tiniais drabužiais pasipuošusi 
lietuvaitė iš Sioux City, Ia. 
Ypatingą įspūdį kėlė jos palaidi, 
ilgi, lino spalvos plaukai. Kaip 
iš legendos... Su komanda 
atvykęs rusas palydovas atrodė 
kažko nepatenkintas. Vėliau 
paaiškėjo, kad jis rūstinosi dėl 
raudonos, tarybinės vėliavos ne
buvimo. Mat, vadovybė per 
„neapsižiūrėjimą" ją „pamir
šusi" atsivežti. Bet dėl to 
rungtynės nenutrūko. „Žalgi
ris" buvo pristatytas kaip Lie
tuvos taut inė komanda. Sugie
dojo JAV ir Lietuvos himnus, 
komandų žaidėjai susipažino ir 
pasikeitė dovanėlėmis. Nors 
nesu per daug didelis sporto 
en tuz ias tas , žaidynės man 
paliko gana gerą įspūdį. Vos 
prasidėjus rungtynėms buvo 
ga l ima pastebėt i l ie tuvių 
žaidėjų gerą techniką. Impo
navo komplikuotos ir greitos 
kamuolio pasuotės ir tylus, be
garsis juo pasikeitimas. Tik 
mėtymai į krepšį buvo gal nepa
kankamai tikslūs (ypač tolimo 
metimo). Daug kartų sviedinys 
pasidaužęs lanke iššoko atgal. 
Buvo aiškiai pastebimas nuova
rgis nuo , jetlag" ir kelionės nuo 
Kauno iki čia. Be to, žalgi
riečiams nemažai trukdė ne
įprastos, universitetų koman
doms pritaikytos krepšinio 
taisyklės, daugeliu atvejų skir
tingos nuo profesionalinių. Dėl 
to priešininko komanda laimėjo 
nemažai taškų baudomis. Bet 
galutinis rungtynių rezultatas 
buvo „Žalgirio" naudai. „Žalgi-
ris"-86, „Wildcats"79. Nors 

mažesni ūgiu ir svoriu, 
„laukinės katės" kovojo iš 
paskutiniųjų. Jiems padėjo 
kelių šimtų savų žiūrovų minia. 
O gal ir 16-os lietuvių buvimas 
šiek-tiek prisidėjo prie „Žalgi
rio" pergalės. Mes, omahiečiai 
lietuviai, nesigailėjom plojimų 
ir šūkių savo kalba. 

Už „Žalgir į" žaidė visi 
išvykoje dalyvavę žaidėjai: 
Algirdas Brazys, Arūnas Vi
sockas, Valdas Jurgilas, Gin
taras Bačianskas, Tauras Stum
brys, Gintaras Krapikas, Erikas 
Bublys, Romanas Brazdauskis, 
Darius Dimavičius, Gintaras 
Einikis ir Darius Lukminas. 
Visi jie augaloti , 190-207 
cm aukščio. Juos lydėjo bene 
septynių asmenų vadovybė: 
vadovas Antanas Šležas, admi
nistratorius Vaidas Zaremba; 
treneriai, masažuotojas ir dak
taras. Tai Juozas Petkevičius, 
Vytautas Vaikšnoras, Aleksan
dras Kosauskas, Vidas Vir
bickas ir Henrikas Giedraitis 
(neatsižvelgiant į jų rangą). Dar 
buvo ir rusas palydovas. Dėl jo 
visas klubas buvo beveik tris 
dienas varginamas Maskvoje. 
Nebuvo leidžiama išvykti, kol 
nebuvo priimtas rusas, Sovietų 
Sąjungos sportų organų atsto
vas. Mat, buvo bandyta išvykti 
Lietuvos vardu, nepriklausomai 
nuo „didžiojo brolio". Tai 
parodo, kad bet kokia organi
zuota lietuvių grupė vis dar ne
gali nusikratyt „angelų sargų" 
išvykoms į užsienį. 

Po rungtynių omahiečiai ar
timiau susipažinom su koman
dos vadovybe ir žaidėjais vaka
rieniaujant „Krikštatėvio pit-
ca" restorane (Godfathers Piz-
za). Čia buvo pasikeista sveiki
nimais, dovanomis. Sveikino LB 
Omahos skyriaus pirmininkas 
Algis Antanėlis ir „Aušros" 
taut. šokių šokėjų grupės 
vadovė G. Reškevičienė. Ji visus 
žalgiriečius apdovanojo baltais 
treningo marškiniais su įrašais 
„Laisva Lietuva" ir „Free 
Lithuania". Tie marškiniai 
buvo pagaminti šokėjų grupės 
pastangomis savam naudojimui. 
Žalgiriečių vardu mus sveikino 
ir padėkos žodį tarė klubo va
dovas Antanas Šležas. LB 
pirmininkas A. Antanėlis ir 
Elena Mickuvienė iš Colorado 
buvo apdovanoti tradicinėmis 
tautinėmis juostomis, o kiti įvai-
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Į Europos kvalif ikacines 
krepšinio varžybas Bratislavo
je sovietų rinktinė planavo 
pasistiprinti A. Saboniu ir V. 
Chomičiumi iš Ispanijos bei R. 
Kurtinaičiu iš Vokietijos. Pagal 
kontraktus jie yra pasižadėję ir 
turi leidimus žaisti už sovietų 
rinktinę. Lėktuvų bilietai jiems 
buvo išsiųsti. Bratislavoje atsi
rado trys iš jų, o Sabonio 
lėktuvas nusileido New Yorke! 
Pokštas 0 Sovietų Sąjungos 
rinktines treneris tai pavadino 
sabotažu. Ypač kai pirmos 
rungtynes prieš Čekoslovakiją 
buvo pralaimėtos 9 taškų 
skirtumu 

įdomu. -. aip ši istorija 
baigsis? O kad sovietų 
rinktinei Sabonis buvo reika
lingas aiškiai rodo pralaimė
jimas prieš Čekoslovakiją, kuri 
Europoje paskutiniais metais 
nevaidino didesnio vaidmens. 
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riais suvenyrais iš Kauno. 
Vakarienės metu net keletą 
liaudies dainų smagiai sudaina-
vom. O po „Sutems tamsi 
naktužėlė" omahiškiai patrau
kėm daugiau negu dvi valandas 
trunkančiai kelionei namo. 

Reikia pridėti, kad rytdieną, 
lapkričio 6 d., kitam prerijų 
miestelį Kearny vykusias 

DR. KENNETH J. VERKĘS 
DR. MAGDALEN BEL1CKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuoiaica 

2436 W. Lithuanian P>aza :.-u 
Tel. 925-8288 

507 S. Gilbert. LaGrange. IL. 
Tel. 352-4487 

rungtynes „Žalgiris" pralošė 
rezultatu: Kearny State Lopers 
- 107, „Žalgiris" - 102. Klube 
jau nebėra anų pasaulį nustebi
nusių vyrų — Sabonio, Kurti
naičio ir kitų. Keturi iš jų dabar 
geresnę duoną pelno žaisdami 
Ispanijos, Vokietijos ir JAV ko
mandose. 

Jonas Šarka 

i Kab. t e l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5532 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete} 
Priklauso Holy Cross .r Christ i.goninems 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel . 434-5849 įveikia 24 vai.) 

Pirm . ant ' . ketv penkt nuo 12 iki 6 v v. 

Ofs. 735-4477: 
Rez. 246-0067: arka 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE - NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. t e l . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. Kedzie Ave.. 
Chicago, I I I . 60652 

Pirm . antr. ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

I 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS :R CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKiŲ L I G O S 

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus T kraujo ngcs 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

- hemoT'idų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Te l . 585-2302 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr . ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marguette Mecllcal Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. !L 60629 

Tel. 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Š'rdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave. . Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valancos pagal susitarimą 

Lygiai kaip ir pralaimėjimai 
lapkričio mėn. prieš universi
tetų komandas JAV. Tikslių 
duomenų neturime, tik 2 rung
tynės buvo rodytos televizijoje, 
mažai buvo rašyta. Žaista buvo 
berods 12 rungtynių ir tik 
vienerios laimėtos, kai kurios 
pralaimėtos net 20 taškų 
skirtumu. 

Išvadoje aišku, kad 4 ypatin
gos klasės žaidėjai dar nerodo 
bendrą krašto krepšinio lygį, o 
ką bekalbėti apie rungtynia
vimą su profesionalais... 

Vėliausiomis žiniomis, an
troms rungtynėms prieš Izraeli, 
Sabonis atsirado ir žaidė ypa
tingai gerai (atrodo, jautėsi 
nusikaltęs). Rungtynės buvo 
laimėtos 93-67 su Sabonio 27 
taškais. Kitos rungtynės bus 
prieš Prancūzijos rinktinę. 

V . G. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 R 59th St . Cr.icago. iL 
Tel. 476-2112 

9525 S 79th Ave . HCKO.'V H.Hs. IL. 
Tel. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien t IK: 8 vai vak 
šskyrus treč. Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd Hickory Hills, IL 
* mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BE! CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave.. Sulte 324 ir 

5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. iL 
Tel. 565-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 VV 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168; 
Rezid. 385-48^1 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (kalba lietuviškai) 

Tik' ina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai pagai susitarimą 
Palos Vision Center, 7152 W.127th St 

Palos Hgts.. III Ketv vai. 3-6 v v 
Tel. 448-1777 

Dr Tumasonio kabinetą pereme 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECSALY8E — PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71 st St., Chicago, Iii. 

Tel.: 436-0100 
11800 Souttroest Hlgtmay 

Palos Halghts, III. 60463 
(312)361-0220 (312)361-0222 
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Kaip ruoštis 

PASAULIO PABAIGAI 
Daug kas šiomis dienomis 

kalba apie ateinančią pasaulio 
pabaigą. Paskutinius kelis lap
kričio sekmadienius girdėjome 
Šv. Raš to s k a i t i n i u s ap i e 
pasaulio pabaigą. Ir daugelis 
fundamentalistų „pryčer ių" 
perspėja, jog Kristaus antrasis 
atėjimas ir Armagedono pasku 
tinės kautynės jau čia pat, o ste
bint didelį politinių pasikeitimų 
pasaulyje šurmulį ir artėjant 
2000-siems metams, netrūksta 
jiems pasitikinčių. 

Anot tokių TV „pryčerių 
kaip Jerry Fahvell ir fundamen
talistų autoriaus Ifal T.mdsey. 
netrukus Sovietų Sąjunga, kar 
tu su arabų tautų konfederacija 
užpulsiančios Izraelį, kas pa-
lauką pasaulio baigminiam 
karui — Armagedonui. Bet jie 
užtikrina savo klausytojus, kad 
jie būsiantys „pagauti oran 
debesysna". (ką jie vadina ..i ;;p 
ture") ir jiems nereikėsią to 
paskutinio mūšio išgyventi. Be 
to, prieš pat sovietams ir ara
bams nugalint Izraelį, pats 
Jėzus nužengsiąs iš dangaus ir 
paskutinį momentą duosiąs 
pergalę Izraeliui. 

Amerikoje , r a š o Rober t 
Baldwin Our Sunday Visitor 
laikraštyje, žmonės turi teisę į 
savo religinius įsitikinimus. 
Bet, jis toliau rašo, problema su 
tokiais, kurie tiki jog pasaulio 
pabaiga jau čia pat, yra ta. kad 
jie nori, kad JAV užsienio poli
tika vadovautųsi jų pranašys
tėmis ir pagreitintų tą antrąjį 
Kristaus atėjimą, kad greičiau 
priartintų tą baigminį konflik
tą tarp arabų-sovietų ir Izraelio. 
Šitaip suprantama religija ir 
Šventraštis — kaip priemonė 
burti ateitį — iš tikrųjų yra pa
vojinga žmonijos gyvenimui 
šioje žemėje ir priešinasi dau
gumos krikščionių per tūkstan
čius metų išsaugotam tikėjimo 
supratimui, kurį palaiko ne tik 
katalikų Bažnyčia, bet ir didžio
sios, atsakingos (vadinamos 
„ma ins t r eam") p ro te s t an tų 
bendrijos. 

Branduolinio karo grėsmei 
stojant prieš akis, tikrasis krikš
čioniškas mokslas skatina tokią 
konfrontaciją ne artinti, o siekti 
taikos — dirbti, aukotis, ugdant 
įvairių tautų susiklausymą, o 
ne pulti desperacijon, laukiant 
neišvengiamo holokausto, ar 
net jį skatinant. O norintiems 
matyti ženklų, rodančių į tai
kingą, darnią žmonijos ateitį, 
irgi yra apstu — kaip gi ki taip 
suprasti komunistų pavergtų 
žmonių pabudimą Rytu Europo
je ir net Kinijoje ir jų veiklos tai
kingą charakterį ? 

Bet ir fundamentalistai savo 
tarpe skiriasi supratimu ne tik 
apie Kristaus antro atėjimo 
laiką, bet ir kaip jam ruoštis. Ne 
visi sutinka su Fahvell ragi
nimu besąlyginiai remti Izraelio 
karinius ėjimus, ginant Izraelį, 
nes kitaip .,mes pasidarysime 
Dievui nesvarbūs". Kai kurie 
fundamentalistai, nors ir tiki i 
artimą pasaulio pabaiga, mane. 
jog jai ruoštis reikia ne ginkluo
jantis, o pradedant dorai gyven
ti ir žemėje ugdyti dorovę. Toks 
„pryčeris" yra Billy Graham, 
kuris taip pat skatina krikščio 
nis darbuotis, kuriant tikr.-i 
taiką pasaulyje. 

Daugelis fundamental is tų 
tiki, jog an t ras i s Kr is taus 
atėjimas negali įvykti, kol ne
bus atstatyta Šventykla savo 
senojoje vietoje ir kol nebus vėl 
pradėtos joje aukoti kruvinos 
gyvulių aukos, kurios 2.000 
metų buvo nutrauktos. Taip 
rašo Hal Lindsey savo knygoje 
The Late, Great Planel Earth. 
Tuo tikėdamos, kai kurios JAV 
krikščionių sektos renka lėšas 
šventyklos atstatymui. Rašytoja 

LIETUVOJE LAUKIAMA 
GRUODŽIO DEVYNIOLIKTOS 

Ji nepriimtina Kremliui 
Grace Halsell , knygoje Prophe-
cy and Politics rašo, jog vienos 
tokios grupės vadas 1983 m. 
p a r e i š k ė , j o g j ie užs ibrėžė 
ka sme t sur ink t i po šimtą tūks
tančių dolerių. 

J i e m s s u n k u m ų nesukel ia 
faktas, jog archeologams iki šiol 
n ė r a pasisekę galut inai konsta
tuoti tiksliai, kur stovėjo toji pir
moji Šventykla , o mil i tar is tai 
žj !. '. irjuoe remiantys krikščio
nys y r a pasiryžę šventyklą at
s ta ty t i ant Jeruzalėje esančio 
Moi ijoe kalno, kui j a u 13 šimt
mečių stovi musulmonų mečetė, 
vadii Akmens Gaubtu — 
Dome of t. h e Rock. Ti žydai ir 
k r i k J č : j ir musulmonai t iki , 
jog ant to akmens Abra: 
buvo prašomas Dievui paauko
ti savo sūnų Izaoką ir po to 
sus i laukė Dievo pažado iš jo 
sukur t i tautą . Musulmonai dar 
t ik i , jog iš šios vietos Maho
m e t a s įžengė į dangų ir iš ten 
grįžęs visa ta i aprašė. Be to, 
šieje vietoje stovėjo paskutinio
ji, romėnų sunaikintoji žydų 
šven tyk la , kurioje ir Jėzus 
meldėsi (nebūtinai pirmoji, anot 
archeologu). 

Šiandien Jeruzalėje yra kraš
t u t i n i ų k o n s e r v a t y v i ų j ų , 
kar ingųjų žydų, kur ie yra pasi
nešę iš tos vietos išvaryt i 
musu lmonus ir jie j a u daugelį 
k a r t ų y r a į s ib rovę į šią 
musulmonų šventovę. Kai kurie 
kr ikščionys fundamental is ta i 
pr ipažįs ta , jog šios mečetės 
suna ik in imas galėtų iššaukti 
musulmonų Šventą karą prieš 
žydus, bet j ie laiko, jog tai yra 
b ū t i n a ir neišvengiama. 

Katal ikų Bažnyčia, tuo tarpu, 
t a ip pa t laukia Kris taus antro
jo atėjimo ir per kiekvienas Mi
šias šią mūsų t ik imą tiesą 
kartojame, sakydami „Kris tus 
mirė . Kr is tus kėlės, Kris tus vėl 
a te i s" . Bet mes taip pa t t ikime, 
jog nežinome, kada t a i įvyks. Ir 
pa t s Kris tus , paklaustas , kada 
ta i tu r i įvykti , a t sakė , kad tik 
Tėvas (Dievas) tai žino (Mk 
13:32). 

Be to, rašo Baldwin, bandy
m a s Šventraš ty je išskai tyt i 
š iandieninės istorijos pranašys
t e s y r a s v e t i m a s k a t a l i k ų 
Šventraščio suprat imui . Senojo 
Tes t amen to p ranaša i kvietė 
žmones ir valdovus nusigręžti 
nuo blogų darbų ir pradėti 
la ikyt is Dievo prisakymų, nes 
k i ta ip j iems grėsią vienokie ar 
ki tokie negandai , kuriuos jie 
pranašavo. Pranašai kalbėjo sa
vo la ikmečio žmonėms, ra 
gindami juos atsiversti , pakeis
ti savo gyvenimą. Taip, pranašų 
žodžiai turi prasmę ir mūsų lai
k a m s , bet ne kaip kodas šian
dieninių politinių įvykių prana
šystėms, o ka ip kvietimas savo 
paskendimą pasaulio apgaulin
gose vilionėse pakeisti Dievo 

priesakų, ar t imo meilės vyk
dymu. 

Tiek kata l ika i , t iek ir tei
s ingai Šventrašt į ska i tan tys 
protes tanta i t iki , jog baigminė 
pasaul io epocha prasidėjo su 
Kr i s taus atėjimu žemėn — jo 
mirtimi ir pi įsikėlimu, kai plyšo 
šventyklos uždanga, žemė dre
bėjo ir mirusieji kėlėsi iš kapu 
(žiųr. Mt 27:51-53). Mes tikime, 
jog Apreiškimo knygoje mini 
mas baigminis tūks tan tmet i s 
prasidėjo su Kristaus atėjimu ir 
baigsis jam ant rą kar tą atėjus. 
Tai ne mūsų modernaus skaičia
vimo tūks tan tmet i s , kaip ir 
pasaulio tvėrimo skaičiuojamos 
dienos nėra chronologinės 24 
valandų dienos. O Šio antrojo 
atėjimo laiko nežinome, tad 
t u r i m e nuolat būti pasiruošę — 
gyventi vykdydami Dievo valią 
— mylėt i savo a r t imą (Mt 
24:42-43). 

a.j.z. 

(Tęsinys) 

Nor i šv ies iaus ių p r o t ų 

Juozas Nekrošius, leidyklų 
reikalų komiteto pirmininkas, 
ragino ateiti į suvažiavimą su 
viena programa, su viena plat
forma. Jo nuomone, be komu
nistų partijos neįmanomas par
lamentinis kelias į ekonominį, 
kultūrinį , valstybinį suvere
nitetą. Reikia ieškoti demokra
tiškos formulės, kad į suva
žiavimą atvyktų doriausi komu
nistai, šviesiausi protai. Ragino 
nebeklausyti centro siūlvmu: 

aukite, delskite, eksperimen-
u o k i t e , būk i t e p a k l u s n ū s , 

melskitės dogmoms, neperžen
kite rfl Ai jes laikas piktai 
pasakyti gana tu pamokymų. 
P r i v a l u „ s u l a u ž y t i senąją 
t v a r k ą , užk i r s t i kelią be t 
kokiam aparat iniam p a n i š k u 
mui" . Nekrošius skatino būti 
savimi, būti kar tu su žmo
nėmis" . 

Kęstutis Ašmonas, „Baltijos" 
laivų statybos brigadininkas, 
pasisakė už savarankišką par
tiją, kuri bendradarbiautų su 
k i tų respubl ikų par t i jomis 
pari teto pagrindais. Atskiru 
žodžiu Ašmonas kre ipės i į 
antrąjį sekretorių Beriozovą, 
kad jis per radiją ir televiziją 
nedviprasmiškai išdėstytų savo 
poziciją — tai padėtų kon
soliduojant suvažiavimui kitų 
tautybių žmones. 

P r i e š „Ša lkausk io filosofiją" 

Juozas Kuolelis, patarėjas 
p r i e Aukšč i aus io s t a r y b o s 
prezidiumo, griežtai išsiskyrė iš 
k i tų l ietuvių partiečių. J i s 
aštr iai kritikavo Brazauską, 
kaip besiremiantį „tomistine 
Šalkauskio filosofija"... Gynė 
Sov.S-gos partijos politiką, ku
rios „dėka daugumas Lietuvos 
žmonių ir iš Lietuvos... atsidūrė 
k a i p delegatai Kreml iu j e" . 
Kuolelio nuomone, „peršamas 
savarankiškumas — ta i t ik 
viliojantis apvalkalas su nelabai 
aiškiu, miglotu tur iniu" . J is 
pasigendąs „Internacionalo" 
g iedoj imo. J a m „ t a u t i n ė 
sąmonė, nacionalinė savimonė 
t ik tada atspindi t ikruosius 
tautos interesus, kada žmogui 
a r t ima internacionalinė ideo
logija". 

J U O Z A S B. LAUČKA 

Vytautas Sakalauskas, minis-
terių tarybos pirmininkas, Cen
tro komiteto biuro narys, pripa
žino, kad dabar politinis gyveni
mas labai sudėtingas. Jis už 
permainą, už savarankišką par
tiją, tačiau ji turėtų būti Sovietų 
partijos sudėtyje. J i s už tokią 
partiją, kur i pat i galėtų spręsti 
jai visus rūp imus klausimus. 
Sakalauskas pavaizdavo ekono
minę padėtį skaičiais. Padėtis 
esanti sudėtinga, t rūksta buiti
nių prekių. Padėt į sunkiaa 
d idė jant i s k a i m y n ų lenkų 
sriautas į respubliką dabar iš 
Lietuvos išvežama prekių ne už 
tūkstančius, o už milijonus rub
lių. Nesą be kaltės- ir daugelis 
įmonių — net 80 pramones įmo
nių sumažinusios .vartojamų 
prekių g a m y b ą . Daugelyje 
vietovių sumažėjo .maisto ga
myba. Net 30 rajonų.sumažino 
mėsos pardavimą. Respublikos 
ūkis nepateikęs į Sąjunginį fon
dą (per 9 mėnesius) net 25 
tūkstančių tonų mėsos ir jos ga
minių. Už tokį atsilikimą teksią 
atsakyti. J a u gau ta s įspėji
mas iš Maskvos, kad už kiek
vieną nepa te ik tą .kilogramą 
mėsos n e b u s p a t e i k t a 10 
kilogramų pašar in ių grūdų. 
Būsią ir daugiau, . sankci jų . 
Padaryti žygiai sustabdyti Len
kijos piliečių įvažiavimą per 
Lazdijų kontrolės punktą. Nu
matytas bevaliutinio. užsienio 
turizmo apribojimas.^ 

„ N e m o k š i š k a s " v a l d y m a s 
ūky je „ 

Vytautas Arbačiauškaš, Kau
no miesto komiteto pirmasis 
sekretorius, pranešė, kad Kau
no miesto par t inė konferenci
ja pasisakė už savarankišką Lie
tuvos kom. part i ją su savo 
programa ir įstatais, už lygia
te is ių k o m u n i s t ų pa r t i jų 
sąjungą, „kadangi dabartinis jų 
statusas nea t i t inka teisiniai 
suverenių respublikų padėties 
federacijoje". J is pageidauja, 
kad centro komiteto yadovybė ir 
biuras būtų išrinkti tiesiogiai, 
slaptu balsavimu būsimame 
suvažiavime. 

Kęstutis Glaveckas^centro ko
miteto ekonomikos irsocialinių 
klausimų sky r i aus vedėjas, 

daugiausia kalbėjo ekonomi
niais klausimais. Apgailestavo, 
kad „ilgus metus t rukęs ne
mokšiškumas ekonomikos val
dymo srityje praktiškai tebe
sitęsia". Tebekartojamos klai
dos. Ekonomika esanti vykdo
ma pagal 19-to amžiaus dėsnius, 
nors čia pat j au 21-mas amžius. 
Kiekvieną mėnesį respublikoje 
miršta daug žmonių vien todėl, 
kad trūksta vaistų t rūks ta 
medicininės priežiūros. 250 
tūkstančių žmonių Lietuvoje, 
sakė Gloveckas, gyvena prie 
skurdo ribos. Jau esą paruošta 
priemonių ekonominei padėčiai 
pagerinti. Pasisakė Glaveckas 
ir apie daugelį kooperatyvų, 
kurie šiemet turėję 61 milijoną 
rublių pelno, bet žmonėms ne
suteikta realių paslaugų. Suva
žiavime būsią pateikta plati 
ekonimių problemų sprendimo 
programa. 

Vladislovas Švedas, Vilniaus 
miesto Spalio rajono komiteto 
sekretorius, teigė, kad partija 
atsilieka nuo visuomenėje vyks
tančių procesų. Visi svarstymai 
turį būti a t sak ing i , re ikią 
paruošti darbo programą su spe
cialistų pagalba. Švedo nuo
mone, Sov. partija tur i daly
vauti diskusijoje dėl Lietuvos 
komunistų partijos statuso, iš 
tikrųjų dėl sąjunginių respubli
kų partijų statuso. Švedas ta ip 
pat pabrėžė, kad Centro komite
tas visiškai neatsiliepė į Lie
tuvos komunistų siūlymus ir 
pastabas. Ir vis dėlto Švedas 
pasisakė už būtinumą, kad Lie
tuvos kompartija būtų Rusijos 
partijos dalis... 

O: 'JŲ , • «-

Rajonų n u o m o n ė s 
I -; L • • 

Biržų rajono sekr. J . Jucius 
išdėstė jo rajone gyvenančių 
komunistų pažiūras: partija turi 
būti savarankiška, ji pripažįsta 
ki tas partijas ir visuomeninius 
judėjimus, partijos nariais gali 
būti tik Lietuvos piliečiai. 

Šiaulių miesto sekr. M. Stak
vilevičius pritarė Biržų rajono 
sekretoriaus pasisakymams. 
Šiaulių miesto partijos ple
numas pasisakęs už savano
rišką partiją. Panašiai kalbėjo 
Panevėžio miesto sekr. N. Vait
kevičius ir Rokiškio kolūkio pir

mininko pavaduotoja D. Motu
zienė. 

V i ln i aus miesto komite to 
vadovas K. Zaleckas kalbėjo 
dviprasmiškai. Iš vienos pusės 
už savarankiškumą, o iš kitos — 
už ėjimą į „atsinaujinusią TSKP 
su sąjunginių respublikų Komu
nistų partijomis". LKP tur in t i 
vadovautis „TSKP CK nutari
mais tiek, kiek j ie nepriešta
rauja LKP programai ir sta
tutui" . Jis tiki, kad suvažiavime 
priimti nutarimai pagelbės „ap
sivalyti nuo tų, kurie sutepė 
mūsų partijos garbę, kurie ir 
šiandien šaukia už pertvarką, o 
patys mažai ką daro jai įgy
vendinti, kelti partijos auto
r i t e t ą " . Kraš to ekonominė 
padė t i s e san t i pa radoksa l i : 
„pagrindiniai plano rodikliai 
vykdomi , ne t v i r š i j ami , o 
prekystaliai vis labiau tuštėja". 

Mažeikių rajono komiteto pir
masis sekretorius R. Songaila 
siūlė ieškoti kompromiso, nes 
TSKP Centras nepritaria sava
rankiškų partijų minčiai. J is 
sakė: „... atėjome į savotišką 
aklavietę. Dauguma Respubli
kos komunis tų , ka ip rodo 
sociologų tyrimai, pasisako už 
savanorišką Lietuvos K.P. ir 
sutar t inius ryšius. Centras šito 
nepripažįsta". Anot Songailos, 
respublikos partinės organiza
cijos turėtų veikti kaip kalbo-
tyriniai TSKP nariai pagal savo 
medalį. 

P a s v a l i o rajono komi te to 
vadovas J. Budrevičius nurodė, 
kad t ik 4 procentai narių mano, 
jog partija ir toliau turi pasilikti 
TSKP sudėtyje; beveik vienin
gai a tme tama mintis, kad L K P 
l i k t ų daba r t i nė j e būk lė je . 
P a s v a l i o rajono a t s t o v a s 
n u s i s k u n d ė , kad par t ieč ia i 
mažai ką žino, kaip veikia 
komuni s tų partijos k i tuose 
kraštuose. Visai kitokia padėtis 
esanti kitose Lietuvos partijose: 
jų veikėjai važinėją ir semia 
p a t i r t i e s po Europos ir 
Amerikos šalis grupėmis ir po 
vieną kitą ir kai ką taiką savo 
darbe. . . (Matyti , kalbėtojas 
turėjo dėmesyje Landsbergio, 
Gajausko, Juozaičio, Petkaus, 
Terlecko ir kitų lankymąsi JA 
Valstybėse). 

Pakruojo rajono vadovo Vladi
miro Žvirblio nuomone, dabar 
Lietuvos komunistų partijos 
siekiai sutampa su Tautinio 
atgimimo siekiais. Tai visiems 
partiečiams suteikia stiprybės. 
J is už sutelktų pajėgų — parti
jos, Sąjūdžio ir kitų judėjimų 
vieningą veiklą siekiant Lie
tuvai suvereniteto. 

Evol iuc in iu keliu 

Revizijos komisijos na rys , 
veterinarijos akademijos rekto
r ius Rimantas Karazija pasisa
kė už „diplomatinį, evoliucinį 
kelią į savanorišką Lietuvos 
komunistų partiją", bet kar tu ir 
prieš „atsiribojimą". Kvietė 
sparčiau ruošti programą ir 
statutą, pažymėdamas, kad „or
todoksinio mąstymo ir veiklos" 
dar ilgai nebus ats ikratyta . 

Edvardas Titiškis, liaudies 
kontrolės komiteto pirmininko 
pavaduotojas, pareiškė esąs 
part iet is jau „30 metų savo 
noru". Pertvarkos procesai j am 
patinką, bet jis būtų dar opti-
mistiškesnis, jei visi partiečiai 
eitų „pertvarkos priekyje, turė
tų nuoseklias, pastovias, tvirtas 
pozicijas, pagrįstas kūrybiškai 
atnaujinta, krit iškai įvertinta 
marksist ine lenine teorija ir 
prakt ika" . J is tvirtina, kad 
žmonėms rūpi ne kada bus par
tijos suvažiavimas ir kaip į jį 
bus renkami delegatai, bet 
„ k a i p g re ič iau i šbr i s t i iš 
ekonominio skurdo, įveikt i 
spekuliantų mafijos siautėjimą, 
nus i r i tus ių nus ika l s tamumo 
bangą...' Titiškis kritikavo par
t i jos vadovybės poziciją, 
„toleruojančią da r kol kas 
į takingų komunis tų skaldy-
tojiškus veiksmus". Jis teigė, 
kad L. Šepetys „ne tu r i ir 
niekada neturėjo savo tvirtos 
pozicijos", kad tokia padėtis 
„gr iauna dabar t inio Centro 
komite to autor i te tą , pasit i
kėjimą". Titiškis už tai, kad 
L i e t u v o s p a r t i j a „ u ž i m t ų 
deramą vietą kardinaliai rekon
struotoje ir reformuotoje T. S. 
komunistų partijoje". 

Už pava ldumo- a t s i s a k y m ą 

Gied r iu s K a z i m i e r ė n a s , 
Dailės instituto partinės org-jos 
s e k r e t o r i u s , stebėjosi, k a d 
suvažiavime neigiamai pasisa
kyta apie „garbingus komu
nistus kaip gerbiamas profe
sorius B. Genzelis, .gerbiamasL-
Šepetys", kad neigiamai verti
nami tiek komunistai, kurie 
randa ryšį su liaudimi, kurių 
dėka faktiškai ir vyksta pert
varka". Kazimierėnas teigė, 
kad dauguma pirminių organi
zacijų jau yra apsisprendusios 
dė l d a b a r t i n ė s po l i t inės 
padėties. 

(Bus daugiau) 

Amerikoj yra 576.000 tiltų 
(National Geographic). 

GYVENIMO VINGIAI 
N O V E L Ė 

VLADAS VAILIONIS 
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— Man atrodo, Caren, kad tu nenori iš savo klai

dų pasimokyti. Kiekvienoje virtuvėje yra dūmų, bet juk 
ten yra langai ir durys, kas įgalina tą virtuvę išvėdinti. 
Gi žmogui Dievas davė protą ir liežuvį, todėl, atsiradus 
tarpusavyje kokių nesklandumų, reikia išsikalbėti, iš
siaiškinti , vadovautis protu, bet ne jausmais. O kodėl 
tu nenorėjai su Toni išsikalbėti? Dabar, vietoje pas mus 
lygusi , turėtum kalbėtis su savo daktarėliu. Negi tu 
nori ir vėl skirtis? 

— Jis neturi laiko pašnekesiams, o gal ir noro. Aš 
bandžiau, bet jis tuoj pradeda pykti, galvodamas, kad 
aš vis dar negaliu užmiršti Toni. 

— Žinoma, padėtis ne kokia, bet galbūt galimąją 
ati taisyti , — prašneko ir Claudija. — Prieš porą savai
čių, mums besilankant pas jį, jis prasitarė... 

•— Pasilaikyk savo išmintį sau, Claudija, — sku
biai aš ją pertraukiau. 

— Ką jis prasitarė? 
— Jis mums minėjo, kad jis pasiilgo vaikų, — ne

kreipdamas dėmesio į šnairuojančią Claudija, nudės-
čiau aš. 

— O, Dieve, Dieve. Kaip aš norėčiau išsikalbėti su 
Toni. Gal jis mane suprastų ir man atleistų. 

— Tu esi keista moteris, Caren. Vieną kar tą aš tau 
minėjau, kad sudaužytas indas, suklijuotas ir geriau 
šiais klijais, nėra toks pat, koks jis buvo anksčiau. Juk 
tu sakei, kad, nusibodus tau Overhead. tu pasiieškosi 
vėl kito vyro. Kodėl tu to nedarai? 

— O iš kur tu žinai, kad šis indas yra jau 

sudaužytas? — pašoko Claudija. — Aš sakyčiau, kad 
į jį buvo įpilta kitokio skysčio, todėl, jį gerai išvalius, 
galima ir vėl naudoti tam pačiam reikalui. 

— Žiūrėkit, žiūrėkit, mano žmonelė pradėjo man-
driai šnekėti. Tu užmiršai vieną dalyką, mergele. 
Niekas nežino, kaip Toni pažiūrėtų į šį reikalą. 

— Todėl Caren ir nori pasikalbėti su Toni. Ja i 
reikia tik pradžiai tarpininko. Būk geras, John, ir 
pakalbėk su Toni apie tai. 

— Aš? Prie ko čia aš? 
— Mes nuvyksime pas jį ir vėl kartu. Tu tik užvesk 

apie tai kalbą, o aš irgi prisidėsiu. Juk Caren yra mūsų 
draugė, todėl ja i reikia padėti. 

— Netikiu, kad taip lengvai viskas vyktų. Negi jūs 
galvojate, kad Caren tik pamos piršteliu, o Toni tuoj 
ir atskubės pas ją. 

— Man atrodo, kad tu, John, esi net priešingas 
mūsų suartėjimui. Aš negaliu to suprasti. Sužinojęs 
apie mūsų skyrybas, tu stengeisi mane nuo to atkalbėti, 
o dabar elgiesi visiškai priešingai. 

— Tu klysti, ponia Overhead. Aš bandau dabar tą 
patį, kaip ir tada. Juk tu esi vedusi moteris, ir Toni 
negali maišytis tavo šeimos reikaluose. Nors jis ir buvo 
savu laiku tavo vyras, bet dabar jis yra tau svetimas. 
Ir mano patarimas būtų, kol tu nesi išsiskyrusi su 
Overhead, užmiršk Toni. Jeigu jūsų vaikai nenori 
gyventi pas tave, grąžink juos jų tėvui. O tu, miela 
Claudija, nesikišk į kitų reikalus. Caren jau turi 
praktikos skyrybose ir naujo vyro medžioklėje, — bai
giau piktai ir apleidau kambarį. 

* * * 

Po kurio laiko panūdo man ir vel persimesti žodžiu 
su Toni. todėl vakare užsukau pas jį. Nespėjus man neį 
piršto nuo durų skambučio nuimti, durys atsidarė ir 
prieš mane išdygo Tonio sūnus. Pamatęs mane. jis 
apsidžiaugė ir. pripuolęs prie manęs, pradėjo šaukti: 

— Dėdė John, dėdė John! 

Man net širdyje kas tai gnybtelėjo, taip labai buvau 
pasiilgęs to varliaus. Juk nuo Toni skyrybų aš nebuvau 
jo matęs. Priglaudžiau aš jį prie savęs ir, glostydamas 
jo galvelę, pratariau: 

— Kur tu buvai pražuvęs, Douglas? 
— O, aš tavęs taip pasiilgau, dėde, John. 
Tuo metu ir Toni, matyt, nesulaukęs įeinančio 

svečio, pasirodė prieškambaryje su savo dukrele. 
— Nežinojau, kad t u turi svečių. Gal aš užeisiu kitą 

kartą. 
— Mes ne svečiai, dėde John, — pertraukė mane 

Douglas. — Mes ir vėl čia gyvenam. Tik mamos dar 
čia nėra, — lėtai pra tarė šį sakinį. 

— Prašau į vidų. John, — šypsodamas Toni, kvietė 
mane. — Kaip matai , yra kai kurių pasikeitimų pas 
mane. Gyvenimo saulutė ir vėl pradėjo man šviesti. 

Vaikams apsidžiaugus manimi ir j iems išėjus iš 
kambario, negalėjau savo smalsumo ilgiau paslėpti, 
todėl ir užklausiau Toni apie vaikus. 

— Reikalas labai paprastas, mielas John. Caren 
pagaliau įsitikino, kad ne kiekvieną pradėjusią žydėti 
gėlę galima persodinti į kitą daržą. Taip buvo ir su 
mūsų vaikais: nuo pat pirmos dienos jie neapkentė savo 
patėvio, ko jie ir neslėpė. Ilgainiui jos naujoje šeimoje 
padėtis taip pablogėjo, kad jai prireikė vaikus grąžinti 
man. 

— Tai kaip čia reikia suprasti: vaikai pabėgo nuo 
motinos, ar Caren pati tau juos pasiūlė? 

Ji man paskambino. Iš pradžių tik užuolankomis 
eidama, bet vėliau, mano padrąsinta, išsipasakojo. 
Atrodo, kad ji neatrado, ko ji ieškojo. Žodžiu, ji nesu
taria su savo daktarėliu, todėl prašė mane vaikus pasi
imti atgal. Žinoma, vaikams nereikėjo du kartus to 
sakyti. Gaila man jos, John. Iš pradžių mes labai 
gražiai sugyvenome. 

— Šiuo kar tu , atrodo, Caren pasinaudojo mano 
patarimu, — pagalvojau, bet nedrįsau jam to pasakyti. 

(Pabaiga) 



DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. gruodžio mėn. 8 d. 

„TĖVYNĖS GARSŲ" 
SUKAKTIES PROGA 

1949 m. rugsėjo 9 d., atgai
vintoji l ietuviškųjų radijo 
programų transliacija, pasiva
dinusi Tėvynės garsais, savo 
keturių dešimčių metų sukaktį 
atšventė kartu su Lietuviško
sios skautybės 70 metų 
minėjimu lapkričio 12, Lietuvių 
namuose. Buvo planuota 
„Tėvynės garsų" sukaktį minėti 
platesniu mastu ir didesniu 
renginiu, bet ta i progai 
numatyta spalio 15-sios data 
turėjo būti perleista Lietuvių 
Bendruomenės lietuvių die
noms ir Vilniaus universiteto 
ansamblio koncertui. 

Per 40 metų lietuviškosios 
transliacijos dėl įvairių prie
žasčių turėjo keisti stotis 
net aštuonis kartus ir dabar, 
sukaktuviniuose metuose, lietu
viškas žodis, daina, muzika ir 
giesmė Clevelando ir apylinkių 
lietuviams girdima sekmadie
niais iš dviejų stočių: nuo 8 vai. 
iki 10 vai. ryto iš John Carroll 
universiteto stoties, banga FM 
88.7 ir iš Public Radio — Viešo
sios radijo stoties, banga FM 
90.3, nuo 7 iki 8 vai. vakaro. 

Rytinėje laidoje klausytojai 
girdi ir „Gyvenimo varpų" — 
religinę programą su giliais 
kun. Gedimino Kijausko, SJ, pa
mokslais, Nijo)ės Kersnauskaitės 
kruopščiai parinktais ir paruoš
tais didžiųjų' pasaulio mintytojų 
vertimais bei klasikine religine 
muzika. Programą globoja Dievo 
Motinos parapija. 

ValTSrinė programa daugiau
sia dėmesio skiria lietuvių 
kūrėjų muzikai. Šią programą 
pranešinėja Kristina Kupre-
vičiūtė l ietuvių ir anglų 
kalbomis. Muzikos magistrė ir 
malonaus tembro pranešėja 
klausytojus supažindina su 
kompozitoriais, jų kūryba ir 
atliekamų kūrinių komenta
rais . Tiek rytinėse, tiek 
vakarinėse laidose duodama ob
jektyvi, aktuali informacija iš 
pasaulio įvykių ir lietuvių 
gyvenimo. 

Nuo 1955 metų „Tėvynės 
garsų" iki dabar programų 
redaktor ius yra Juozas 
Stempužis. Laikas nuo laiko jį 
pavaduoja Dalia Staniškienė, 
poetė ir visuomenininke. Per 
visą tą laiko trukmę J. Stempu
žis yra suredagavęs ir prane
šinėjęs per 3,000 programų, yra 
sukaupęs užrekordavimų 
archyvą, didelės istorinės 
reikšmės istorinį lobyną su kon
certų, mūsų iškiliųjų asmenybių 
pokalbių įrašais. Už iš
tvermingą darbą ir puikiai re
daguojamas programas LB 
Kultūros taryba jam paskyrė 
1988 metų radijo 1,000 dol. 
kultūrinę premiją. O Clevelan
do „Dirvos" savaitraštis rugsėjo 
14 d. šią sukaktį oriai prisiminė 
dviem straipsniais ir dvylika 
nuotraukų. 

J. Stempužis, be įvairių 
Clevelande atliekamų visuome
ninių bei kultūrinių įsiparei
gojimų, betgi didžiausią dėmesį 
skiria radijo transliacijoms. Jas 
reikia finansiniai išlaikyti, 
kultūringai ir įdomiai pravesti 
ir ginti tautinių grupių inte
resus, kai jie yra pažeidžiami. Ir 
kai Viešosios radijo stoties Cle
velande vadovybė atėmė 12 
valandų etniniu grupių trans
liacijų laiką sekmadieniais, 
1988 m. buvo suorganizuota 
tautybių radijo programų 
sąjunga, kurios pirmininku 
buvo išrinktas J. Stempužis. Ra
dijo stotis buvo patraukta 
teisman. Negalėdama rasti 

rimtų priežasčių ir argumentų 
šiam savo grubiam žingsniui pa
teisinti ir matydama, kad bylos 
laimėti negalės, savo sprendimą 
atšaukė. Byla laimėta energin
gos tautybių radijo sąjungos 
vadovybės dėka. Tautybių radi
jo sąjunga gruodžio 8 kvietė 
radijo klausytojus į vakarienę 
Hofbrau House res torane 
padėkoti visiems, kurie prisidėjo 
prie šios bylos laimėjimo. 
Transliacijos tautybėms grąžin
tos nuo šių metų liepos 16 d. 

Dvejos sukaktys viename 
renginyje 

Skautybės ir radijo translia
cijų minėjime dalyvavo gražus 
svečių būrys, nors tą savaitgalį 
Clevelande vyko nemažai kitų 
renginių. Dailiai išleistame 
lankstinuke-programos virše
lyje įrašyti nepažymėto poeto iš 
Lietuvos žodžiai: „Lietuva — 
man duona kasdieninė, didingų 
skrydžių ir darbų prasmė", la
bai tiko šios dvigubos šventės 
sukakčių prasmei. Tiktai darbu 
ir auka gali būti išeivijoje 
vykdomi tautai ir Tėvynei rei
kalinga pagalba. Programoje 
konspektyviai pateiktos abiejų 
sukaktuvininkų reikšmingos 
datos ir įvykdyti užsimojimai. 

Visa sukaktuvinė programa 
tęsėsi per 2.5 valandas su 
Vyriausios skautininkės Stefos 
Gedgaudienės žodžiu, Juozo 
Stempužio apdovanojimu LSS 
Padėkos ordinu su rėmėjo 
kaspinu, Chicagos „Margučio" 
radijo programos vedėjo Petro 
Petručio paskaita, pokalbiu su 
keliaujančiu mikrofonu, kurio 
pokalbininkai buvo pats 
sukaktuvininkas „TG" redakto
rius ir skautų — fil. s. Irena 
Gedrienė ir s. Remigijus Bel-
zinskas, poeto Balio Augino, 
vieno iš „TG" programos inicia
torių ir redaktorių iki 1955 m. 
baladės, skirtos Stempužiui pa
gerbti, ir solistės iš Lietuvos 
Vidos Dirgėlaitės, Klaipėdos 
konservatorijoje dėstančios 
dainavimą, koncertu, kuriam 
akompanavo muz. Danutė Liau-
bienė. Programos pranešėja s. 
fil. Laima Švarcaitė. 

„Tėvynės garsai ir mes" temo
je P. Petrutis kalbėjo apie „TG" 
Stempužį, „Margutį" ir bendrai 
apie lietuviškųjų radijo translia
cijų vargus ir džiaugsmus, apie 
problemas, kurias pergyvena 
beveik visos radijo programos: 
finansiniai sunkumai, klau
sytojų mažėjimas, jaunosios kar
tos mažas dėmesys tautinėms 
programoms, stoka entuziazmo 
radijo žurnalisto profesijai. Ve
teranas lietuviškų programų 
vadovas P. Petrutis, J. Stempu
žiui įteikdamas gražią plakėte, 
kartu perdavė ir Amerikos 
Balso lietuvių skyriaus vedėjo 
Romo Sakadolskio sveikinimus 
iš Washingtono, D.C. 

Vyr. skautininke St. Ged
gaudienė savo žodyje žvelgė į 

CLASS1FIED GUIDE 

Clevelando miesto rotušėje liepos 11d. Sąjūdžio pirm. Vytautui Landsbergiui buvo įteiktas miesto 
raktas. Iš k.: Raimundas Kudukis, Juozas Stempužis, Clevelando miesto meras George Voinovich, 
prof. Vytautas Landsbergis, Gražina Landsbergienė, Gražina Kudukienė, Vladas Čyvas ir LB 
Clevelando apylinkės pirm. Vytautas Brizgys. Nuotr. Z. Baraneck 

lietuviškąją skautiją, įžengian
čią į aštuntąjį dešimtmetį išei
vijoje ir atgimstančioje Lie
tuvoje, kur „viskas ten taip 
trapu, jaučiamas rūpestis, bet 
skautiją savo likimą sieja su 
Lietuvos likimu". 

Įdomiame pokalbyje, kur į 
klausimus atsakinėjo pats 
Juozas Stempužis, detaliai, 
papasakodamas apie savo 
skautavimą nuo 1929 iki 1940 
metų, apie Čiurlionio ansamblį, 
•Igiau stabtelėjo apie „TG" ir jų 
ateitį. Programos vedėjui pa
rvesti dviejų valandų translia
ciją reikalinga arti 15 vai. dar
bo, o vakarinė programa — 5-8 
vai. Jo pastangos įtraukti 
jaunesniąją kartą į radijo darbą 
nevisada būna sėkmingos, bet 
dabartinės „TG" bendradarbės 
Dalia Staniškienė ir Kristina 
Kuprevičiūtė jau gali sava
rankiškai dirbti. 

Sukakties proga „Tėvynės 
garsus" sveikino: LB Cle
velando apylinkė, „Taupa", 
„Laisvės varpo", Detroito lie
tuvių programa, Grand Rapids 
valandėlė, Ohio lietuvių 
gydytojų draugija ir visa eilė 
klevelandiečių klausytojų su 
aukomis. 

Prie vaišių stalų ir toliau jau 
privačiai buvo tęsiama sukak
čių nuotaika. Lietuviškųjų or-
gamzacių, radijo transliacijų 
bei spaudos ateitis, naujajai kar
tai nuošaliau stovint nuo lie
tuviškųjų reikalų, verčia visus 
giliau susimąstyti. Praeities 
iliuzijomis nebegalima gyventi. 
Reikia ieškoti naujų metodų ir 
motivacijos. Bet tokie sukaktu
viniai prisiminimai, pagarbus 
dėmesys dirbantiems, pagal 
„Tėvynės garsų" pasirinktą 
taiklų moto „Tegu stiprina 
jėgas kelionėje į laisvą Lietu
vą". Tokių nuoširdžių linkėjimų 
verti „Tėvynės garsai" ir jų re
daktorius Juozas Stempužis. 

V. Rociūnas 

„TAUPOS" VEIKLA 
CLEVELANDE 

Jauniausia Š. Amerikos lie
tuvių kredito kooperatyvų 
narė „Taupa", pradėjusi savo 
veiklą 1984 m. birželio mėnesį, 
per penkerius su puse metų 
išaugo į tvirtą lietuvių finansinę 
instituciją su 860 narių ir 7.8 
milijono aktyvo. „Taupa", įsi
jungusi į lietuvių kredito 
kooperatyvų šeimą, skai
čiuojančią arti 23,000 narių su 
daugiau kaip ketvirčiu bilijono 
aktyvo, stipriai prisideda prie 
bendro mūsų tautiečių gerovės 
kėlimo. Vadovaujantis i princi
pu — „ne pelnas, bet sąžiningas 
patarnavimas" ir „Savi pas 
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savus", kooperatyvas nestovi 
nuošaliai nuo lietuviškųjų 
reikalų. Nors pagr indin is 
uždavinys yra geriau ir sąžinin
giau patarnauti savo nariams, 
mokėti aukštenius nuošimčius 
už taupymo ir investavimo 
sąskaitas, teikti paskolas ir 
kreditus palankesnėmis sąly
gomis bei nemokamai atlikti 
įvairius patarnavimus, eko
nomiškai tvarkant administra
vimo ir kitas išlaidas. „Taupa" 
iš savo operacijų gauna pelno. 
Kooperatyvo uždarbio rezulta
tais džiaugiasi Šv. Kazimiero li
tuanistinė mokykla. Vasario 
16-sios gimnazija, Lietuvių 
religinė šalpa, Balfas, „Tėvynės 
garsai", „Dirva", Draugas" ir 
įvairios organizacijos jų švenčių 
ar renginių progomis, jaunimo 
organizacijos ir kt. Kooperaty
vas jautriai stebi Lietuvos lais
vėjimo eigą ir savo įnašu 
prisideda prie jo stiprinimo: 
aukota dr. Šapokos istorijai 
išleisti, „Rati l io", Vilniaus 
universiteto ansamblio, vi
suomenininkų bei menininkų 
gastrolių išlaidoms padengti ir 
pan. Čia uždirbtas doleris grįžta 
pas savus svarbių tautinių 
uždavinių realizavimui. Niekas 
nepadės jei mes patys su
jungtomis rankomis nesi-
jungsime talkon, dabar taip 
reikalingon ir čia ir atgimstan
čioje Lietuvoje. „Taupa" yra 
vienas iš tų jungiančių 
veiksnių, duodančių konkrečią 
finansinę parai :. Koopera
tyvas atlieka dvigubą vaidmenį 
— finansinį ir tautinį. Būti jo 
nariu naudinga ir garbinga. 

..Taupa" veikianti nuosa-
vuose namuose, 767 E. 185 g-
vėje, atidaryta kasdien, išskyrus 
pirmadienius, nuo 9-* vai. p.p. 
ir sekmadieniais, savo skyriuje 
Dievo Motinos parapijos 
patalpose, nuo 11 iki 12 vai. 
ryto. Atlieka visas bankines 
operacijas: taupymo ir inves
tavimo sąskaitos, paskolos ir 
kreditas, eilė kitų patarnavimų: 
piniginės perlaidos, kelionių 
čekiai, dokumentų notari-
zavimas, JAV taupymo bonai, 
pinigų persiuntimas telegrafu, 
automatinis paskolų mokėji
mas. 

Dabar „Taupoje" galim.i įsi
gyti Master Card, atlikti tiesio
ginius SdCial Security pervedi 
mus į nacių sąskaitas, atidaryti 
checking, paveldėjimo, IRA 
sąskaitas ir kt. 

Kooperatyvas savo nariams 
veltui išduoda ASSET korteles 
(ATM) — Automatic Teller 
Machine), ku r i a s galima 
naudoti visose ATM stotyse. O 
specialūs reikalai, kaip iškvie
timai iš Lietuvos, dokumentų 
tvirtinimas ir kiti atliekami 
„Taupos" bendradarbės Nijolės 
Rukšėnienės. Žodžiu „Taupa" 
tapo labai reikalingu tarnybos 
centru , kur l ie tuvis savo 
gimtąja kalba randa malonų, 
grei tą ir sąžiningą pa
tarnavimą. Jos iniciatorius, Vy
t a u t a s S taškus , Aleksas 
Spirikaitis, Nijolė Rukšėnienė, 
Rima Nasvytienė ir Gražina 
Varnienė yra „Taupos" pasi
sekimo liudininkai. Nariai, 
kurių taupymo sąskaitos ap
draustos iki 100,000 dol. JAV 
valdžios agentūros, yra vertin
gi jos bendradarbiai, šeimos 
nariai, kuriems ir lietuviškieji 
reikalai yra jų gyvenimo neat
skiriama dalis. 

Vytautas A. Staškus yra uolus 
kredito kooperatyvų minties 
puoselėtojas. Jo iniciatyva 1988 
m. spalio 29 buvo sušauktas 
pirmasis Kanados ir JAV 
lietuvių kredito kooperatyvų 
suvažiavimas Clevelande. Šeš
tajame mokslo ir kūrybos 
simpoziume, lapkričio mėn. 
vykusiam Chicagoje, jis turėjo 
skaityti pranešimą apie kredito 
kooperatyvus tema „Bendroji 
veikla — nepaprasto stiprumo 
rezultatai", bet, pašaukus jį 
teismo ,jury duty" pareigoms, 
negalėjo asmeniškai to atlikti. 

V. R. 

LIETUVOS MENININKIŲ 
KONCERTAS 

Vilniaus operos solistės sopra
no Reginos Maciūtės ir pianis
tės Gražinos Landsbergienės 
koncertas įvyksta gruodžio 10, 
sekmadienį, 4 vai. p.p. Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje. 

Iškilios menininkės, koncer
tavusios Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo proga Chicagoje, 
grįždamos Lietuvon, maloniai 
sutiko sustoti Clevelande ir kon
certuoti Clevelando lietuviams. 

Įėjimo auka 7 dol. Koncerto 
pelnas bus įteiktas solistėms, 
kaip kalėdinė dovana. Koncertą 
rengia „Tėvynės garsai" ir 
Dievo Motinos parapija. Visi 
maloniai kviečiami. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the baat way to sava ragularly! 

Paio anc! 
C o m c o u n d e d 

Ouarter ly 

see us for 

AT OUR LOW RATES 
VA/lTH * t P A V * * f MT 

T O H T V O U K I N C O M t 

Mutual Federal 
Sa vings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas, Prs. Tel. : 847-7747 

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

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

<ar , *0PPp.V*F , r . ' 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

m MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalDa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEtl-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai Įkainuoja 

jūsų namus. 
Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

RE/MAX 
REALTORS 

r GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361 -5950 6 3 6 - 6 1 0 9 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba,nonte būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 

Vik toras Šimait is , Reg. Brokeris 

Nuosavybių pardavimas. Income Tax 
S953 S. Kadzia Ava. 

Chlcago, IL 60629 
Tai. 436-7878 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose. 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietinė įstaiga. 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski, Chlcago, IL 60629 
(312)767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. Į 

O' SICK & CO., REALTORS 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 O ^ U K * 
(312) 257-7100 . 2 1 

Žavus Tudor stiliaus namas Lemonta; 
medžiais apaugęs sklypas, daug priedų, 
ąžuolo apdaila, židinys, 4 mieg. kamb. Tai 
— mažas rojus miške prie upel io. 
$269,900. 

Nuleido kainą net $10,000! 
Gerai užlaikytas senesnis namas ramioje 
Lemonto aplinkoje. Gražus vaizdas, žiūrint 
iš virtuvės, didelė veranda. Naujai apkartas, 
naujas stogas, ištisas rūsys. Gera apylinkė, 
puikus pirkinys už $99,900! 

Gnfcjfc Vry, OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont. Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

Business (312) 257-7100 IRENA STANIULIS Residence (312) 257-5446 
MILLION DOLLAR REALTOR-ASSOCIATĘ-

OntuiK KMIEOK REALTORS 
V ^ i 7922 S. Pulaski Rd. 
* £ | 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in ingai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
vel tui . 

M I S C E L L A N E O U S 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — t»A 4-8654 

E L E K T R O S " 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

M M 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ANDERSON FORD 
795-7900 

6539 W. OGOEN 
BERVVYN, IL 6 0 4 0 2 

Pirkdami naujus, arba gerame 
stovyje vartotus automobilius ir 
sunkvežimius, apsilankykite 
Anderson Bros. Ford. RAIMUN
DAS (Ray) BARTAŠIUS jums 
sąžiningai patarnaus ir dėl kainų 
padės susitarti. Skambinkite 
šiandien! 

LITHUANIA MY HERl iAGfc 
Edite by Vladas Vijeikis 

Knyga anglų kalboje, pagrin
dinės žinios apie Lietuvą. 1300 
iliustracijų, 400 psl. Leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, 
gražiai išleista „Tėviškėle*" lei
dyklos Chicagoje, 1989 m. Spau
dos darbas Vi Vi Printing. Tai graži 
dovana įvairiomis progomis. Kaina 
su persiuntimu 22.75 dol lllinojaus 
gyventojai dar prideda 1.60 valsti-
josjj iokesčio Užsakymus siųsti: 

„DRAUGAS" 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago. IL 60629 

* S t T E r 0 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansambli* 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, { 
šventę. Kadril is ir polka, 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo. 1989. 
Kaina su persiuntimu 12 dol. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 60629 

•F 
MECHANINĖ 
MŪZA 

Naujas poetės Editos Nazaraites eilėraščių 
rinkinys yra puikus įrodymas, kaip šiu dienų 
technikos pasaulyje gali egzistuoti ir poezija, 
nuo to pasaulio neafitrūkdama. net g supoetin
dama 

Knyga iSleido Ateities Literatūros Fondas 
•la galima gauti ir . Drauge", jos kaina 6 dol . 
su persiuntimu - 7 dol 50 centu. Illinois 
gyventojai prie sumos dar prideda 48 centus 
mokesčio 

\ 



MOSU KOLONIJOSE DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. gruodžio mėn. 8 d. 

Petras Cidzikas sėdėjęs bolševikų lageryje ir psichiatrinėj KgnnhWį, Balfo pastangomis apsilankęs 
JAV, su Balfo valdyba ir svečiais. Iš kairės sėdi: vicepirm. kun. J. Kuzinskas, pirm. Maria Rudienė, 
Petras Cidzikas ir vicepirm. kun. J. Juozupaitis; stovi: kun. K. Kuzminskas, vicepirm. S. 
Vanagūnas, sekr. F. Mackevičienė, sekr. I. Polikaitienė, žurn. V. Kasniūnas. K. Venckutė ir ižd. 
K. Čepaitis. 

Nuotr. Just ino Šidlausko 

V. TERLECKAS IR A. PETKUS 
SUSITINKA SU NEW 
YORKO LIETUVIAIS 

Visus didžiuosius lietuvių tel
k in ius JAV aplankę, Viktoras 
Pe tkus ir Antanas Terleckas su
stoja ir New Yorke. Apie juos 
mes j a u esame daug girdėję. Tad 
sunku būtų ką nors naujo pasa
kyti . 

Viktoras Petkus yra Lietuvos 
Helsinkio grupės pradininkas. 
Iš šios grupės pradininkų gyvi 
tėra l ikę tik j is pats, gyvenan
tis Lietuvoje, ir Tomas Venclova 
— Amerikoje. Antanas Terlec
kas y r a Lietuvos Laisvės lygos 
kūrėjas ir jos pirmininkas. Jie 
abu drąsūs, ryžtingi i r jokių 
kompromisų nepripažįstą kovo
tojai dėl Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės, ilgus metus 
ka l in t i ir kankinti sovietų ka
lėjimuose ir Sibiro gulaguose, 
perėjo sunkų Golgotos kelią. Tik 
1988 metais paleisti. Ne vel
tui mes juos gerbiame ir di-
džiuojamąs jais. Nėra jokios 
abejonės, kad jų vardai Lietuvos 
istorijoje bus įrašyti aukso 
raidėmis, nes jų duoklė Lietuvos 
laisvės kovoje yra milžiniška. 

S u jais sus i t i k imas vyko 
Kultūros Židinyje, Brooklyne, 
N.Y., lapkričio 18 d. 7 v.v. Juos 
pamatyt i ir išgirsti susirinko 
apie 125 asmenys. Susirinkimą 
a t ida rė Tautos fondo vardu 
Jurg i s Valaitis ir Amerikos Lie
tuv ių Tarybos vardu Petras 
Ąžuolas. Invokaciją sukalbėjo 
buvęs Apreiškimo parapijos kle
bonas kun. Jonas Pakalniškis, 
s u s i r i n k i m u i p i r m i n i n k a v o 
A l g i s Budreckas . Sveč ius 
pris tatydamas Jurgis Valaitis 
kalbėjo: „Lietuvos h imne yra 
minima didvyrių žemė. Man tik
rai malonu pasveikinti Tautos 
fondo vardu du vyrus, kurie 
savo gyvenimu pakar tot inai 
įrodė, kad ta i tikra t iesa, o ne 
tik šiaip tušti žodžiai... Šio vaka
ro svečiai, ėję per ugnį i r 
vandenį, o gal ir dar blogiau, pa
k ė l ę bolševikinės t r e m t i e s 
nežmonišką patirtį, išliko gyvi 
tik per stebuklą ir savo nepalau
žiamos valios dėka..." 

Pirmasis iš svečių prabilo An
t a n a s Terleckas: „Mes a t 
vykome jums papasakoti apie 
padėtį Lietuvoje. Žinome, kad 
mūsų pasakojimas skirsis nuo 
daugelio ki tų pasakojimo..." 
Kalbėjo apie pokario metų 
p a r t i z a n i n ę veiklą: „. . .Čia 
dažnai tenka girdėti, o taip pa t 
ir Lietuvoje, kad ka i kurie 
veikėjai kaltina mūsų emigran
tus , esą jie kvietė Lietuvos jau
nimą kovoti su pavergėjais ir to
dėl buvo daug nereikalingų 
aukų . Galiu jus užtikrinti, kad 
jūs nieko nenusikaltote tautai . 
Je igu jūs iš tikrųjų būtumėte 
raginę jaunimą neiti i miškus ir 
nekovoti — niekas jūsų nebūtų 

P . P A L Y S 

klausę. Kalt inimas, k a d emig
rantai sukiršino visą t au tą 
neturi jokio pagrindo, ir jūs 
galite gyventi ramia sąžine..." 
Kiek i lgiau buvo sus to jęs 
kalbėdamas apie jo manymu 
netinkamą parlamentinį tautos 
kelią į Lietuvos laisvę ir iš to 
kelio kylančius nemalonumus / 
gresiančius Lietuvai . Kalbė
damas apie asmenis, prasikaltu
sius lietuvių tautai , nesiūlė, kad 
jie bū tų teisiami ir baudžiami. 
Jie būtų pakankamai nubaust i , 
viešai paskelbiant jų pavardes. 
Kalbėdamas apie išeivius sakė: 
„Mus labai nus teb ino jūsų 
didžiulė meilė lietuvių tau ta i . 
Mes t ik ra i netikėjome, kad jūs 
tebemylite Lietuvą ne t labiau 
kaip išvykdami iš jos. 

Antanui Terlecku- baigus, 
gana ilgokai kalbėjo Viktoras 
Petkus. Perdavęs iš įvairių 
į s ikū rus ių a r a t s i k ū r u s i ų 
organizacijų sveikinimus, su 
didele doze nostalgijos ir lyrikos 
kalbėjo apie keliones į „plačiąją 
tėvynę". Savo kalbą pail iustra
vo tremiamųjų dainomis, jas pa
dainuodamas. Žvelgė į politinį 
ir v i s u o m e n i n į t a u t o s 
gyvenimą. Pal ietė dabar t in ius 
Lietuvos komunistų sunkumus, 
politinį gyvenimą ka ro metu, 
pabaltiečių sąjūdžių dabar t inę 
padėtį, kas vyksta i r kas y r a 
įvykę Lie tuvoje i r p a n . 
Ka lbėdamas apie L i e tuvos 
Laisvės lygos siekius ir t ikslus 
sakė: „. . .Vyresnio a m ž i a u s 
žmonių ka r t a , kur ia i ir a š 
priklausau, galvoja, kad parla
mentinis Lietuvos kelias yra il
gas ir vargu vaisingas... Mes 
daugiau apeliuojame į tarptau
tinę teisę... pasaulio opiniją... 
Tiems, kur i e mums ka lba : 
neskubėki te , pamažu viską 
darykite, labai lengvai ir neteis
ingai mums kalba. Taigi ka lk 
geležį, kol ji ka r š ta ir naudokis 
momentu, k a d ateit is mūsų 
neapkaltintų, buvo momentas 

ir mes jo neišnaudojome. Todėl 
ir s a k o m e : n e ž ingsnel ia i s 
norime eiti, o norime rėkti 
visam pasauliui : ištaisykite šitą 
neteisybę! Žvelgė į ateitį saky
damas: - 3 u s u kariuomenės gar
nizonai c,tovi Lie tuvos miš
kuose. J ų ten y r a daugiau negu 
1940 metais . Lietuvoje dar nėra 
nepr ik lausomybės a r laisvės 
s a u l ė t e k i o , n e k a l b a n t apie 
dieną. Nėra nė to momento, kad 
jau visa padangė nušvitusi . Yra 
tik nedidelė brėkš ta prieš saulės 
patekėjimą. D a r reikės daug 
jėgų ir visų mūsų pastangų, kad 
Lietuva iš t ikrųjų atsikeltų. Bet 
mes žinome rytojaus dieną — 
laisva Lietuva! . ." 

Svečiams kalbėtojams padėko
jo ir apie Altą t r u m p a i ir vaiz
džiai pakalbėjo Jonas Valaitis. 
Juos pasve ik ino ir Lietuvos ge
nera l in i s konsu l a s Anicetas 
Simut is , o N e w Yorko šaulių 
kuopos vardu sveikino ir svečius 
apdovanojo jų išleista Elenos Ju-
ciūtės knyga „Pėdos mirties 
zonoje" Kęs tu t i s Miklas. 

Ka lbė to jams susir inkusiej i 
pateikė keletą klausimų. Vieną 
k laus imą a i šk inan t / Viktoras 
P e t k u s a t s a k ė : „Ne t ikėk i t e 
skudur in inkams ir duoneliauto-
jams. Mums tų dalykų pakanka. 
Mums reikia knygų, telefaksų, 
kompiuter ių" . 

Konsulas A. Simutis , norė
damas išgirsti svečių nuomonę, 
kaip j is turė tų elgtis su tais į čia 
a tvykstančia is pasisvečiuoti tė
vynainiais , k u r i e kreipiasi j jį, 
norėdami įsigyti Lietuvos užsie
nio pasus , j i s paminėjo, kad 
pasų gaut i norėjo (bet jo negavo) 
ir aukštą vietą Lietuvoje užimąs 
žinomas komunis tas . Svečiai 
diplomatiškai a t sakė , kad kon
sulas tokiais atvejais geriau už 
juos žinos, kaip pasielgti, o pasui 
gauti ir jie užpildė blankus. 

A. Ter leckas ir V. Pe tkus yra 
šaunūs kalbėtojai. Jų meile Lie
tuvai niekas abejoti negali. Gal 
ne visi pr i tars jų takt ikai , kovo
jant ir siekiant Lietuvai laisvės, 

Lemont, IL 
S U S I T I K I M A S SU 

L I E T U V O S MENININKAIS 

Ne k a r t ą Kauno fotome
n in inkas Romualdas Požerskis 
bandė gau t i leidimą Lietuvoje 
išspausdinti savo knygą „Atlai
dai — Lithuanian Pilgrimages", 
tačiau visos jo pastangos atsi
mušdavo į griežčiausius drau
dimus. Sovietiškoji valdžia bijo
jo nuotraukose išreikšto stip
raus paprastų kaimo žmonių ti
kėjimo. 

Atėjo diena, kada naujoji 
knyga išvydo pasaulio šviesą. Ją 
Amerikos lietuvių pastangomis 
išleido Loyolos universitetas. 
Leidinyje yra 95 nuotraukos, 
k iekviena jų su pažymėta vie
tove, data , trumpu apibūdinimu 
lietuvių ir anglų kalbomis. 
Įžangas knygai paraše dauge
liui žinomas fotomenininkas 
Alg imantas Kezys, Česlovas 
Grincevičius, Mykolas Drunga, 
Laima Skeivienė. 

Ne vienerius metus leidinio 
autor ius Romualdas Požerskis 
važinėjo po Lietuvą, fotogra
f u o d a m a s bažnytka imių 
atlaidus. Ypač daug dėmesio jis 
skyrė Žemaičių Kalvarijai. 
Atlaidai nufotografuoti labai 
įspūdingai, įtikinamai pateiktos 
tradicinės katalikų bažnyčios 

bet v iena yra aišku, kad jų 
t ikslas y ra laisva ir nepriklau
soma Lietuva. Tik to tikslo sie
kiant, keliai skirtingi. 

Su šiais didvyrio vardą užsi
t a rnavus ia i s nepalaužiamais 
l a i svės kovotojais Viktoru 
Pe tkum ir Antanu Terlecku 
susitikimą rengė Tautos fondas 
ir Amerikos Lietuvių Taryba. 

WBDO 

ITAl CONVERSION 
vaizdajuosčių iš IR Į 
PAL, SECAM, NTSC. 

Greitas patarnavimas, žemos kainos. 
Parduodame 110-120 video, 
TV ir elektrinius reikmenis 

č®& (312) 338-9033 
International Export House. 

15750 S. HARLEM 
ORLAND PARK. IL 60462 

532-7799 

2321 W. DEVON AVE. 
CHICAGO. IL 60659 

312-338-9033 

apeigos. Nuotraukose — žmo
nės, suklupę prie kryžių, iškėlę 
rankas j dangų, besimeldžiantys 
prie kryžiaus kelių stacijų, 
gulintys kryžiumi ant žemės. 
Autorius be sudėtingos foto 
manieros išgauna stiprias kom
pozicijas, perteikdamas gilų 
žmogaus tikėjimą. 

Knygos „Atlaidai — Lithua
nian Pilgrimages" sutiktuvės 
r e n g i a m o s l ie tuvių cen t r e 
Lemonte gruodžio 17 d. po šv. 
Mišių. Leidinį pr is ta tys jo 
sudarytojas Algimantas Kezys. 
Trumpą programėlę pateiks 
d a i n i n i n k a s iš V i l n i a u s 
Algimantas Barniškis. Prieš 
kelerius metus jis baigė Vil
n iaus valstybinės konservato
rijos dainavimo klasę ir šiuo 
metu dėsto J. Tallat-Kelpšos 
aukštesniojoje muzikos mokyk
loje. Laisvas nuo darbo valan
das A. Barniškis skiria jaunimo 
kaimo kapelai „Vienkiemiai". 
Šį kolektyvą jau spėjo pamėgti 
Lietuvos gyventojai, jis sėk
mingai koncertavo Jugoslavijo
je, Lenkijoje, Čekoslovakijoje, 
Vokietijoje ir kitur. Lietuviškojo 
„country" stiliaus muzikantai ir 
dainininkai patys kuria savo 
repertuarą — muziką, dainų 
žodžius, prie liaudiškojo stiliaus 
prijungdami linksmų estrados 
elementų. Su „Vienkiemio" 
kūryba A. Barniškis ir supa
žindins atvykusius pas mus. 

Mūsų šeimininkės pakviestos 
pasivaržyti, kuri jų skaniau, 
sumaniau, gražiau paruoš už
kandžius, pyragaičius, sumuš
tinius, skirtus mūsų popietės 
svečių vaišėms. Ir kaip pap
rastai po šv. Mišių — tradicinė 
kavutė. Kviečiame apsilankyti. 

Admin i s t r a to rė 

Mielą sesę'ALDONĄ MARTIENĖ jos broliui 

A.tA. 
ADOMUI VILIUŠIUI 

Amžinybėn iškeliavus, liūdesio valandoje seseriškai 
užjaučiame 

„Kernavės" tunto skautės 

A.tA. 
VALENTINAI ZEIKUVIENEI 

i ške l i avus į Amžinąją Tėvynę , brolį VLADĄ 
GUSARĄ ir visus artimuosius giliai užjaučiame ir 
d rauge liūdime. 

Janina ir Raimundas Matulioniui 
Jane ir Vytas Rastas 
Gailutė ir Tadas Palioniai 

A.tA. 
JONUI PEČIULIUI 

m i r u s , žmoną ELENĄ, sūnų RAIMUNDĄ, marčią 
B m U T Ę , anūkus GINTARĄ ir AUDRĄ, pusbrolį dr. 
P E T R Ą PEČIULĮ ir k i t u s g imines š i rdingai 
užjaučiame jų liūdesio valandose. 

Čiakų ir Vilučių šeimos 

A.tA. 
Teis. JONUI VASAIČIUI 

mirus , jo žmonai ANELEI, dukra i ALEI, sūnui 
A L V Y D U I , marč i a i V I T A L I J A I ir a n ū k a m s 
re iškiame gilią užuojautą ir kar tu liūdime. 

Chicagos lietuviai teisininkai 

A.tA. 
ADOMAS VILIUŠIS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. gruodžio 4 d. 
Gimė Lietuvoje, Radviliškyje, 1920 m. gruodžio 24 d. 

Gyveno Kybartuose. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko giliame liūdesyje seserys Genovaitė Viliušytė, 

Aldona Martienė su vyru Valentinu, jų vaikai: Tomas. Linas 
ir Ramunė su šeimomis. Lietuvoje brolis Vaclovas su žmona 
Sofija, jų dukros Giedrė ir Guoda su šeimomis. Kanadoje 
pusbrolis Juozas Šarūnas su žmona Janina; Australijoje pus
brolis Pijus Vaičaitis su šeima ir anūkais. 

Priklausė Ateitininkų Sendraugiu sąjungai, Korp! 
Kęstutis, Lietuvių Krikščionių Demokratų sąjungai. 

Velionis pašarvotas penktadienį, gruodžio 8 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Gaidas Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. Atsi
sveikinimas gruodžio 8 d. 7 v.v. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 9 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

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

Nuliūdę seserys Genovaitė Viliušytė ir Aldona 
Martienė su šeima. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Damid. Tel. 523-0440. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 Sou th H e r m i t a g e Avenue 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

. 

. . . ; ' • ' ) ' 

• 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St. , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So. 5 0 t h Av. , C ice ro 
Te l e fonas - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

Sally 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
Donald M., Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

Tel. 652-5245 

s 



x „ D r a u g e " š i and i en bai
giame a t k a r p ą Vlado Vailionio 
novelę „Gyvenimo vingiai". 
Rytoj p radės ime spausdinti 
neilgą apsakymą Aurelijos M. 
Balaša i t i enės „Vidurnakčio 
svečias". 

x M u z i k a s D a r i u s Polikai-
tis, pritaikytos muzikos garsais 
palydės modelius, kurie parodys 
Lietuvoje sukur tus , pasiūtus ir 
m e g z t u s p a r o d i n i u s rūbus 
„Grandies" madų parodoje. Pa
roda b u s gruodžio 10 d. 2 vai. 
p.p. J aun imo centre. Bilietai 
gaunami Vaznelių prekyboje, 
pas Aliciją B r a z a i t i e n ę ir 
parodos dieną prie įėjimo. Visi 
kviečiami. 

x B l y n ų p u s r y č i a i bus tei
kiami šį sekmadienį, gruodžio 
10 d. Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje po 8, 9:15 ir 10:30 vai. 
šv. Mišių. Bus galima blynų pa
valgyti, parsinešti namo ir gauti 
taip pa t namie dirbtų „baravy
kų". Visus parapiečius kviečia 
klebonas kun. Jonas Kuzinskas 
ir blynus kepančios moterys tais 
pusryčiais pasinaudoti. 

x L ie tuv ių O p e r o s bal iaus 
m e t u , į vykus io dovanų 
t raukimo laimėtojais tapo šie 
asmenys: 100 doi. laimėjo D. 
Korzonas iš Chicagos, 150 dol. 
— A. Gaižiūnas. Belvidere, IL, 
250 dol. — A. Nakas, Sunny 
Hills, Fl, 500 dol. - V. Zubinas, 
Westchester, EL ir 1,000 dol. -
J. Lekas iš Chicagos. Lietuvių 
Opera sveikina laimėtojus ir 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukotojams, kur ie šiemet, kaip 
ir praeicy. taip gausiai ir dosniai 
atsiliepė į Lietuvių Operos aukų 
vajų. Baliaus metu taip pat Zota 
ir Gediminas Mickai, BBM 
Enterprises, Inc.. Michigan Ci
ty, I N „ sav in inka i , operos 
veiklai paremti įteikė 1,500 doi. 
auką. 

x Bal t i jos r e s t o r a n e geras 
l i e tuv i škas m a i s t a s ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas ati
darytas kasdieną 11 v.r. - 9 v.v. 
Uždarytas oirmadieniais. 8100 
R o b e r t s Rd.. tel . 708-458-1400. 

(sk) 
x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apy l inkėse . Skambinkite 
RE M A X F I R S T , R i m a s 
S t ankus , tel. (708) 361 -5950 ar 
ba (708) 636-6169. 

(sk) 

x J a u n i m o t a u t i n i s an
s a m b l i s „ G r a n d i s " rengia 
madų parodą, kurioje bus 
modeliuojami Lietuvoje siūti ir 
megzti drabužiai. Paroda bus 
J a u n i m o c e n t r e , didžiojoje 
salėje, sekmadienį, gruodžio 10 
d. 2 v. p.p. Bilietus ar stalus į 
parodą užsisakyti galima pas 
A l i c i j ą B r a z a i t i e n ę , 
708-598-8331. a rba Vaznelių 
p rekybo je . 

(sk) 

x J A V J a u n i m o sąjungos 
Ch icagos s k y r i a u s susirin
kimas įvyks š.m. gruodžio 10 d., 
sekmadieni. 12 v.p.p. Jaunimo 
centre. 

(sk) 
x Ate i t in inkų Kūčios sek

madieni, gruodžiu 17 d. 3 vai. 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Vietas užsakyti 499-2447. 

(sk) 
x Knygos sut iktuvės. Danu

tės Bindokienės knyga apie lie
tuviu papročius ir tradicijas bus 
sut inkama vakaronėje JC ka
vinėje šį penktadienį, gruodžio 
8 d. 7:30 v.v. Taip pat bus pro
ga išgirsti žinias apie ateiti 
ninku suvažiavimą Lietuvoje. 

(sk) 

x Dail. J o n ė Karuža i t ė tarp 
k i tų da i l in ink ių da lyvauja 
meno parodoje nuo lapkričio 20 
iki gruodžio 18 d. Boulevard 
Arts Center, 1824 West Garfield 
Blvd., Chicago, 111. Priėmimas 
bus gruodžio 16 d., šeštadienį, 3 
vai. p.p. Ta pati paroda bus nuo 
gruodžio 19 d. iki ateinančių 
metų sausio 20 d. Brighton 
Parko Chicago Public Library, 
4314 So. Archer Ave„ Chicago, 
111. 

x I e š k o s a v o p u s b r o l i o 
J u o z o L u c i ū n o i r V e r o n i k o s 
Kiškytės vaikų. Močiutės sesuo 
V e r o n i k a K i š k y t ė , g i m u s i 
Gavėnių km., ištekėjo už Juozo 
Luciūno, gimusio Kernavėje. 
Apie 1930 m. išvyko į Ameriką. 
Paskutinis adresas buvo Joseph 
Luchun, The Roseth Corp., 51 
Bergen St„ Brooklyn, N.Y. Ieš
ko Veron ika Gujy tė -S ta -
nevičienė, Giedraičių 71-26, 
Vilnius, Lithuania. 

x Kazimieras S a p e t k a , Wa-
t e r b u r y , Conn. , p r a t ę s ė 
prenumeratą, o artėjant šv. 
Kalėdų Kristaus Kūdikėlio Gi
mimo šventėms ir Naujųjų 1990 
Metų proga linki Aukščiausiojo 
palaimos visam dirbančiam 
„Draugo" štabui. Nuoširdus ir 
didelis ačiū K. Sapetkai, mūsų 
garbės prenumeratoriui, nuola
tiniam dienraščio rėmėjui už 
170 dol. čekį. 

x J a d v y g a Pošk ienė , . Chi
cago, 111., sveikina gimines, 
draugus bei pažįstamus su Šv. 
Kalėdomis ir Naujais 1990 Me
tais. Linki sveikatos ir sėkmės 
Naujuose Metuose. Vietoj svei
kinimo kortelių skiria 50 dol. 
dienraščiui. 

x S tasys Pov i l enskas iš To
ronto, Kanada, per . .Draugo" 
bendradarbį S. Prakapa pratęsė 
prenumeratą, o artėjančių Sv. 
Kalėdų ir Naujųjų 1990 Metų 
proga sveikina visus dienraščio 
darbuotojus ir l inki geros 
sveikatos dirbant lietuvišką 
darbą. Ta proga ats iuntė 150 
dol. čekį. Nuoširdus ačiū. St. 
Povilenskas yra mūsų nuola
tinis rėmėjas, garbės prenume
ratorius. 

x G e r t r ū d a Vaič iu l i s , Oak 
LavvTi, 111., nuolatinė, nuoširdi ir 
dosni „Draugo" rėmėja, garbės 
p r e n u m e r a t o r ė , l a n k ė s i 
„Drauge", pratęsė prenumera
tą 1990 metams ir pridėjo 50 
dol. auką. Nuoširdus ir didelis 
ačiū už rėmimą savos spaudos. 

x Šv. Kryž iaus bažnyč io je 
šį sekmadienį, gruodžio 10 d. 9 
vai. ryto lietuviškų šv. Mišių 
metu giedos j a u n a s dai-
nininkas-muzikas Algimantas 
Barniškis iš Lietuvos. 

(sk) 

x N o r m a n B u r s t e i n , žino
mas kailininkas, parduoda kai
linius su didele nuolaida lietu
viams. Skambint i vakara is : 
708-677-8489. 

(sk) 

x K a r g o s i u n t i m e tu 
rime didele patirtį Dabar ga
lime persiųsti ir d ė v ė t u s dra
bužius , praneša R o m a s P ū k š 
tys, T r a n s p a k , 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , I L 60629 , t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x J B Wordley & Associates 
Editorial and Writ ing Con-
sultants. partneriai Robertas 
Vitas ir John Brynda, patar
nauja ir padeda su vertimais, 
įvairių dokumentų pildymu, 
rašymu bei redagavimu anglų 
kalba. Skambinkite: dr. Ro 
bertui Vitui 434-4545. 

(sk( 

x ALTS Chicagos s k y r i a u s 
r e n g i a m a s e k m a d i e n i o 
kultūrine popietė prisiminti 
prieš 50 m. mirusį didįjį valsty
bininką Juozą Tūbelį, įvyks š.m. 

ros Kongreso-Gydytojų šuva- g r u ^ o 1 7 d 2 v. p.p. Lietuvių 
žiavimo ture gegužės 15 iki 31 Tautiniuose namuose, 6422 S 
d. 1990 m. S k a m b i n k i t e Kedzie. Visuomenė kviečiama 
(708M30-7272. gausiai dalyvauti. 

, s k ) (sk) 

DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. gruodžio mėn. 8 d. 

x Dr. J o n a s R e i n y s , iš
gulėjęs kelias savaites ligoni
nėje po paralyžiaus, dabar 
gydosi namie, žmonos Berna
detos, dukterų Grasildos Petku-
vienės ir Vitos priežiūrimas. Po 
ilgesnės terapijos Christ li
goninėje jaučiasi kiek geriau, 
bet nesitiki grįžti į savo profesi
jos darbą. Jį taip pat aplanko jo 
draugai ir giminės. 

x Ate i t in inkų federacijos 
t a r y b o s pirmininkė Birutė 
Bublienė praneša, kad tarybos 
posėdis bus Ate i t in inkų 
namuose Lemonte šeštadienį, 
gruodžio 16 d., nuo 2 vai. p.p. iki 
7 vai. vak. Kviečiami ir buvu
sieji tarybos nariai bei sąjungų 
pirmininkai. Apie dalyvavimą 
prašo pranešti Ramunei Kubi-
liūtei tel . 708-869-9686 arba 
J a d v y g a i Damuš iene i tel. 
708-301-8001. Atvykusieji į 
posėdį kviečiami į Ateitininkų 
šeimos Kūčias sekmadienį, 
gruodžio 17 d., 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. 

x Sv. Kryž iaus l igoninė jau 
trej i me ta i sus i rūp inus i 
vyresnio amžiaus žmonių aprū
pinimu jų reikaluose. Yra įkur
t a s Marijos Kaupaitės vyresnio 
amžiaus žmonių centras mo
tiniškam vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Rd. Centras dirba 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio nuo 7 vai. ryto iki 5:30 v. 
po pietų. Reikia pasiskambinti 
Maria Kaupas Adult Day Care 
Center tel . 471-8032. 

x J a d v y g a i r A leksandra 
Atučiai , Pleasant Hill, Cal„ 
linki džiaugsmingų Kalėdų 
švenčių ir laimingų Naujųjų 
Metų visiems savo draugams 
bei pažįstamiems arti ir toli ir 
taip pat visiems savo giminėms 
tėvynėj Lietuvoj — greitai 
s u l a u k t i p i lnos la isvės ir 
Nepriklausomybės! Spaudos 
palaikymui aukoja „Draugui" 
30 doL 

x J o n a s K a u n a s iš Chicago, 
111., . . D r a u g o " nuoš i rdus 
rėmėjas, lankėsi „Drauge" ir 
artėjančių švenčių proga įteikė 
62 dol. auką. Nuoširdus ir di
delis ačiū. 

x P r i t y r ę s gydytojas , lietu
vis, mokąs 5 kalbas, nusimanąs 
muzikoje ir dailėje, norėtų 
lydėti ir prižiūrėti ligonį ar 
invalidą ilgesnėje turistinėje 
kelionėje (gali būti piligriminė). 
Rašyti: Dr . P e t r a s Tulevičius, 
VILNIUS 40, Tverečiaus 24-6, 
L i thuan ia . 

(sk) 

LST Korp! Neo-Lithuania 
kviečia lietuvių studentus į 
antrąją profesijų konferenciją, 
kuri įvyks sausio 12-14 d. Olym-
pia Resort, WL Registracijai — 
informacijai skambinkite Ju r 
giui, t e l . (708) 388-2041. 

(sk) 
x A lb inas Kurkul i s , akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman & 
R e n s h a w , Inc . , patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. Su
sidomėję skambink i t e 
312-977-7916. 

(sk) 

Balfo jubiliejiniam seime spalio 14 d. Jaunimo centre. Iš kaires: G. Lazauskas, Vyt. Jokūbaitis, 
Lietuvos gen. konsulas V. Kleiza, kun. dr. I. Urbonas ir kun. dr. V. Rimšelis. 

Nuotr . J . Tamula ič io 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

x Lietuvos kel iauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus į kitus 
miestus — lėktuvais, trauki
niais a r autobusais — skambin
kite į New Yorko kelionių agen
tūra „ V Y T I S " 718-769-3300. 

(sk) 

x G.T. In t e rna t iona l , Inc. 
prašo atkreipti dėmesį, kad 
gydytojų suvažiavimas įvyksta 
gegužės mėn. 20-24 d. Kaune. 
Dar yra likę ribotas vietų skai
čius G. T. Internat ional Kultū-

LIETUVOS VYČIAI 
LIETUVIŠKOSE 

K A L Ė D O S E 
Lietuvos Vyčių šokėjai, vado

vaujami Frank Zapolio, Lidijos 
Ringienės ir Auksės Kane , 
a t l iks kasmet inę programą 
„Lietuviškos Kalėdos'". Vyčių 
šokėjai ir draugai šoks, vaidins, 
dainuos, gros ir pajuokaus. Šoks 
40 vyčių šokėjų, mažas būrelis 
vaikų iš Lemento Maironio 
mokyklos ir Danos Slivinskaitės 
jaunesnioji grupė — Vyčių 
atžalynas. Vaidins Ieva — Ed
vardas Dambrauskas, Motina — 
Sue Whelan, Vaikai — Daina 
Ancevičiūtė, Aurelija Blyskytė, 
Daniel Whelan. Vytas Ringus ir 
Austė Ringut _, Kalėdų Senelis 
— John Radevich, Svečiai — visi 
šokėjai ir draugai. 

Gros akordeonu Tomas Stro-
lia, elektroniniu pianinu Aras 
Buntinas. fleita Daina An
cevičiūtė ir Gaile Butts, o 
smuiku Erikas Mikaitis. 

Dainuos Edvardas Dambraus
kas ir visi. 

Parodykim muziejui, kad mes 
įver t iname progą naudot i s 
muziejaus patalpomis parodyti 
Chicagos apylinkėj mūsų tautos 
papročius. 

Džiaukitės su mumis! Iki 
p a s i m a t y m o Mokslo ir 
pramonės muziejuje. 57th ir 
Lake Shore Dr., Chicagoje. 
sekmadieni, gruodžio 10 d.,7:30 
v. v. Įėjimas nemokamas per 
vakarines duris. 

SIMPOZIUMO B A N K E T A S 

Mokslo :r kultūros simpo
ziume lapkričio 25 d. buvo su
rengtas b a n k e t a s , ku r i ame 
dalyvavo 850 žmonių, suvažia
vusių iš visų miestų, kur tik yra 
didesni mūsų išeivių telkiniai. 
Iš Lietuvos į simpoziumą buvo 
atvykę 110 mokslininkų, ir 
kitų. Apie tiek jų buvo ir banke
te, įskaitant ir šiaip dar į Chica-
gą atvykusius iš Lietuves turis-

tus. Banketą galėjo sutalpint i 
tik didžiulė Lexington House 
salė. 

B a n k e t ą a t i d a r y d a m a N . 
Maskal iūnienė, sveik indama 
svečius, džiaugėsi, kad yra atvy
kusių svečių ne vien iš Lietuvos, 
bet ir Australijos. Pasveikinusi 
visus, pakvietė prabilti simpo
z iumo knygos r e d a k t o r i ų 
Ramojų Vaitį. J is paruošęs 
didžiulį 520 psl. veikalą. Čia 
buvo simpoziumo programa, 
pažymin t , k u r i ą d i e n ą i r 
valandą, kur kas vyksta, toliau 
s ą r a š a i p a g a l s i m p o z i u m o 
padalinius .pagal nagrinėjamas 
temas, o an t ra dalis — biogra
finiai duomenys apie paskait i
ninkus, išryškinant ir jų temas, 
d u o d a n t jų n u o t r a u k a s . 
Leidinys l ie tuvių ir anglų 
kalbomis, svarbus bus mūsų 
kultūros istorijai dokumentas . 

Į banketan susirinkusius sve
čius R. Vaitys prabilo žemaičių 
tarme perteikiamu humoris
tiniu monologu, su į tarpomis 
linksmų parodijų ir interpreta
cijų dalykų. Žemaičių ta rmė 
daugeliui apsunkino tur in io 
sekimą ir nebuvo pasiektas 
norėtas įspūdis. Maldą prieš 
puotą sukalbėjo kun. J. Vaišnys. 
Nors buvo susirinkusios gausios 
minios, bet daugy) ė valgyklos 
tarnautojų neužtruko svečius 
aprūpinti. 

Po vakarienės buvo meninė 
programa. Čia scenoje pasirodė 
V. Rakauskaitė, žinoma solistė, 
kuri linksma nuotaika svečius 
džiugino estradinėmis daino
mis, daugiausia a t l i ekamo
mis kabaretiniu sti l iumi su 
vaidybinės išraiškos bruožais. 
Vieniems tai buvo neįprasta, ki
t iems nauja ir įdomu. „Dainuo
kit vyturiai ' ' , „Po vestuvių", iš
t r auka iš „My Fair Lady". 
Berlyno sienos i šg r iov imas 
atžymėtas vokiška daina ir eilė 
kitų. Skambėjo Gaulės, Telks
nio, Saldausko. Gorbulsk io 
kompozicijos. Padainavo ir per 

radi ją iš L ie tuvos p a g a u t ą 
dainą, kurios nė kompozitoriaus 
vardo solistė nebuvo galėjusi 
a tžymėt i . Užbaigai su de r ama 
r imt imi perteikė religinę mint į 
— V. J a u t a k a i t ė s g i e s m e 
„ V i e š p a t i e s le l i ja" — ap ie 
Lietuvą. Solistė sus i laukė plo
j imais reiškiamą publikos pasi
tenkin imą. 

B. J a s a i t i e n ė p r a v e d ė 
laimėjimų paskirs tymą. Bilie
tus i š t r auk t i kvietė svečius iš 
L ie tuvos , išeivijos vadovus , 
dovanų aukotojus. Dovanų buvo 
aš tuonetas : dail. M. S tankūnie
nės, dr. Lipskio paveikslai , ato
stogos Nep tūno vasa rv ie tė j , 
Bahamose, Floridos saloj, laivu 
pasivažinėj imas Kar ibų jūroje. 
Vėl iau publ ika smagiai pasi
šoko grojant Beieškos orkestrui . 
Sis orkestras taipgi pritarė solis
tei. J i taipgi buvo atsivežusi 
į r a š y t ą juos tą , s u d a r a n č i ą 
p r i t a r imus jos dainoms. 

Tokiame didingame banke te 
daugel i s džiaugėsi ga lėdami 
pas ika lbė t i su rečiau sut in
kamai s pažįstamais, su svečiais 
iš Lietuvos. Buvo a tvykus ių ir 
iš toli , kaip M. Coleman auto
mobil iu su dukra atvažiavo ne t 
iš Floridos. 

Svečiai iš Lietuvos pasakojo, 
kad j i ems ten privačiai ar kada 
ir neoficialiai patr iot inei or
ganizacijai nebūtų įmanoma 
tokį banke tą suorganizuoti . 

J u o z . P r . 

L I E T U V O J E K U R T Ų 
R Ū B Ų P A R O D A 

Gruodžio 10 d., sekmadienį, 2 
vai. p .p. J aun imo centro didžio
joje salėje vyks neeilinė madų 
paroda. Neeilinė todėl, kad šioje 
parodoje rodomi rūbai y ra kur
ti, s iū t i , megzti pavergtoje Lie
tuvoje lietuvių menininkų-kūrė-
jų. Tai pirmą kartą lietuviai ma
dų kūrėjai tu r i progą parodyti 
savo darbą JAV-bėse. Matysime 
rūbus kur tus Kauno ir Vilniaus 
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Mokslo ir pramonės muziejuje šj sekmadienj, gruodžio 10 d., 7 vai. vak. 

IS ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— A. a. Gus t avas Gocentas, 
paskutinis savanoris-kūrėjas 
Londone, Ont„ mirė spalio 24 d. 
Chelsey Park prieglaudoje. Jis 
buvo jau 91 metų amžiaus. Jo 
žmona Agota buvo mirusi 1984 
m. Religines apeigas atliko 
evangelikų kun. A. Žilinskas iš 
Toronto. Velionis buvo kilęs iš 
Švėkšnos va lsč . , Tauragės 
apskr. Nuliūdime liko plati 
giminė Kanadoje, Amerikoje ir 
Vokietijoje. 

ŠVEICARIJA 

— 37-toji Lietuvių studijų 
savai tė vyks 1990 m. rugpjūčio 
5-12 dienomis pačioje Šveica
rijos širdyje, garsiojo Einsiedeln 
barokinio stil iaus bažnyčios ir 
vienuolyno prieglobstyje. Ta 
pačia proga rugpjūčio 9 d. yra 
kviečiamas Europos Lietuvių 
Bendruomenių pirmininkų ir 
valdybų metinis posėdis. Esant 
ribotam vietų skaičiui, bus re
miamasi registravimosi pir
mumu. Registracijos mokestis 
nustatytas 100 šveicarų frankų. 
Programa bus pranešta atitin
kamu laiku spaudoje. Prašome 
registruotis pas Š.L.B. valdybos 
sekrete Ireną Kaestli-Augevi-
čiūtę, 23 Buerglerstr, 3006 
Bern, Schweiz/Suisse. 

menininkų Jūra tės Vosylienės, 
Aldonos Stasiūnaitės-Pečiū-
rienės, Rasuolės Mačiulienės ir 
Giedrės Plačiakytės. 

Kai kurie rūbai yra iš daili
ninkių privačios kolekcijos ir 
neparduodami, kitus galima bus 
pirkti. Visi rūbai aukštos koky
bės, o užbaigimu bei naujų 
formų išieškojimu neatsilieka, o 
gal kai kur ia is atvejais ir pra
lenkia Vakarų pasaulio madų 
kūrėjus. Šiuos rūbus iš Lietuvos 
atvežė G. T. In ternat ional 
kelionių įstaigos \acepirmininkė 
Rūta Pauperienė. Parodą rengia 
Chicagos jaunimo tautinis an
samblis „Grandis". Ansamblis, 
kuriam beveik 30 metų vado
vauja Irena Smieliauskienė, 
kitais metais vyks į Dainų šven
tę Lietuvon. Didelio vieneto 
kelionė yra surišta su didelėmis 
i š la idomis . Madų parodos 
pelnas yra skiriamas vieneto 
kelionės išlaidoms sumažinti. 
Grandies ansamblis yra dė
kingas Algiui Grigui, G. T. In
ternational kelionių biuro pre
zidentui, už davimą progos šią 
madų parodą surengti ir už pa
galbą telkiant lėšas. Algis Gri
gas paaukojo vieną kelionės 
bilietą į ateinančiais metais 
vyksiančią Dainų šventę Lietu
voje ir vienerius modeliuojamus 
rūbus. Šios dovanos atiteks 
dviem; laimingiesiems. 

Ansamblio kelione Lietuvon 
ir lėšų te lkimu rūpinasi spe
cialiai sudarytas komitetas, 
kuriam vadovauja energinga 
grandietės mama Rita Pen-
čylienė. Grandies j aun imas 
kviečia visus jaunus, senus, 
tėtes, mamas , dėdes, te tas , 
dėdienes, senelius ir ansamblio 
draugus atvykti į jų rengiamą 
lietuviškų rūbų parodą ir paža
da, kad nenusivilsite, jaunimas 
gražiai priims ir gražių dalykų 
parodys. Bi l i e ta i g a u n a m i 
Vaznelių prekyboje arba pas 
Aliciją Brazaitienę. Taip pa t 
parodos dieną prie įėjimo. 
Kviečiame visus Chicagos ir 
apylinkių lietuvius jausti parei
gą p a r e m t i čia a u g a n t į 
lietuvišką mūsų jaunimą. 

Bi ru tė J a s a i t i e n ė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . — 776-8700 

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