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Lietuvių — lenkų 
santykiai 

Pasiūlymas Lenkijos Seimui 

Vilnius . — Nemažo dėmesio 
susilaukė lietuvių — lenkų 
santykių klausimuose du laiš
kai, kurie buvo paskelbti Lenki
jos So l ida rumo la ikraš ty je 
„Gazeta Wyborcza" ir šveicarų 
„Neue Zuercher Zeitung" dien
raštyje. 

Šveicarų dienraštis pastebi, 
kad t a i yra mėginimas iš naujo 
spręsti sudėtingus lietuvių ir 
lenkų santykius. Kai spalio 28 
d. pokalbiuose nedalyvavo 
Sąjūdžio atstovai, tai sukėlė 
lenkų nepasitenkinimą. Tie po
kalbiai nedavė lauktų rezulta
tų. Po to vyriausybės dienraščio 
„Rzeczpospolita" vyriausias re
daktorius savo redakciniame 
vedamajame reikalavo parodyti 
daugiau Lietuvai jos reikalų 
supratimo. Redaktorius taip pat 
siūlė Lenkijos Seimui priimti 
formalų nutarimą bei pareiški
mą lietuviams dėl Vilniaus ir tų 
sričių, kurios anksčiau priklau
sė Lenkijai. Gi dienraštis „Neue 
Zuercher Zeitung" mano, kad 
tuos lenkų ir lietuvių laiškus 
reikia suprasti kaip paren
giamą}} žingsnį tokiam Lenkijos 
Seimo pareiškimui. Pasira
šiusiųjų ta rpe yra ir Soli
darumo frakcijos pirminin
ko B. Geremeko ir Sąjūdžio 
p i rmininko V. Landsbergio 
parašai. Štai tų laiškų tekstai. 

Laiškas lietuviams 
Praėjo 50 metų nuo Antrojo 

p a s a u l i n i o karo pradžios , 
netrukus sukaks 45 metai nuo 
jo pabaigos. Per šį laiką sena 
lenkų ir lietuvių draugystė bei 
jų antagonizmai — dažnai be 
lenkų ir lietuvių valios — 
radikaliai pakito. 

Manome, jog atėjo laikas aiš
kiai pasakyti, kad Lenkijoje 
n i e k a s nekel ia t e r i to r in ių 
pretenzijų dėl tų žemių, kurios 
tarpukario laikais priklausė 
Lenkijos valstybei. Manome, 
kad atėjo laikas lenkams aiškiai 
pripažinti, kad Vilnius yra ir 
bus Jūsų sostinė bei Jūsų 
kultūros ir tautos gyvenimo 
c e n t r a s . Jū sų pa t r i o t i n ių 
jausmų ir istorinių tradicijų 
kristalizacijos židinys. 

Taip pat manome, kad lenkai 
turi ir privalo turėti užtikrintas 
dvasines, istorines, kultūrines 
bei materialias teises būti , 
dalyvauti lenkiškajame pali
kime Vilniuje ir Lietuvoje. 
Esame išauklėti krikščioniškose 
tradicijose, o tos tradicijos yra 
tautų apsisprendimo ir jų tarpu
savio draugystės atrama. Tad 
vardan tos tradicijos, vardan 
Europos, kaip didesniosios 
tėvynės, prašome Jus atlaidumo 
mūsų praeities klaidoms. Taipo
gi ir mes sieksime tokio atlaidų 
mo, vidinio atvirumo Jūsų 
atžvilgiu. Todėl, suvokdami 
praeities naštą, ir vieni, ir kiti 
atsistokime ant dabarties pama
tų, drąsiai atmeskime slogius 
prisiminimus, naudokimės pa
lankiomis suartėjimo aplinky
bėmis, įvertindami tai, kas nea 
bejotina ir nekintama. 

Šiuo pareiškimu lygiai taip 
pat kreipiamės ir į Lietuvoje gy
venančius lenkus, kviesdami at
laidumui, išmintingumui, drau
gystei, visai Europai bendrų 
vertybių — laisvės ir demokra 
tijos — pripažinimui. 

Pasirašė: Piotr. L. Andrze-
jewski , Pawel Czartoryski , 

Bronislaw Geremek, t. Alek-
sander Hauke-Ligowski OP. 
Tomasz Jastrun, Marek Karp. 
Jerzy Kloczowski, Michal 
Komar, Tadeusz Konwicki. 
Krzysztof Kozlowski, Marcin 
Krol, Tomasz Liubienski, Adam 
Michnik, Andrzej Milosz, Jerzy 
Marek Nowakowski, Riszard 
Reiff, Jaroslavv Marek 
Rymkiewicz, Elzbieta Sawicka, 
Andrzej S t rumi l lo , Jerzy 
Turowicz, Andrzej Wajda. 
Henryk Wujec. 

Laiškas lenkėms 
Lietuva Lenkijai neturi jokių 

priešiškų jausmų. Lietuva gerai 
žino, ką per šimtmečius ji gavo 
iš Lenkijos, lygiai kaip Lenkija 
— ką ji gavo iš Lietuvos. Nepa
keičiamas mūsų praeities pavel
das įpareigoja mus ir ateičiai. 
Todėl šiandien ypač svarbus 
bendra i s i ek iamas t iks las . 
Praeities nuoskaudų demons
travimas, sąskaitos ir preten 
zijos vestų į aklavietes. Mūsų 
nesutarimai yra ypač dėkinga 
medžiaga trečiosioms jėgoms 
statyti tarp mūsų naują nesan
taikos sieną ir plėsti gudrią 
dezinformaciją. Problemos, 
spręstos už mus ir be mūsų.tapo 
r imtas mūsų šiandienos ir 
ateities stabdis. O krikščio
niškai santarvei ir bičiuliškai 
kaimynystei yra daugybė mus 
jungusių aplinkybių ir darbų. 
Mūsų tautų santarvė tebūnie 
didesnė ir patvaresnė už jų 
nesutarimus. 

Mes t ikime, kad Lenkija 
visada gerbs Lietuvos valstybės 
nepriklausomybę ir integra
lumą su sostine Vilniumi. 

Pasitikėjimui ir draugišku
mui būtinas ir teisingas tau
tinių mažumų problemų spren
dimas. Lietuviai Lenkijoje ir 
lenkai Lietuvoje — pilnaverčiai 
savo šalių piliečiai su kultūrinių 
autonomijų teisėmis. Abiems 
mažumoms garantavus sąlygas 
savo tautinės tapatybės išlai
kymui ir kultūros puoselėjimui, 
jos pilietiškai integruosis ir 
praturtins valstybes, kuriose 
gyvena, pr is idės prie jų 
kultūros, gerovės kūrimo ir 
nuoširdžių kaimyniškų santy
kių palaikymo. 

Neabejojame, kad laisva ir de
mokratiška Lietuva draugiškai 
bendradarbiaus su laisva ir 
demokratiška Lenkija, kurios 
atgimimą su džiaugsmu stebi 
me ir nuoš i rdž iaus ia i 
sveikiname. Kelias į laisvą 
ateitį darnioje Europos tautų 
bendrijoje — tai atvirumas, tar
pusavio pažinimas ir suprati
mas, pakantos ir palankumo 
nuolatinis ugdymas. Mes pasi
ryžę eiti tuo keliu. 

Pasirašė: Kun Vaclovas Aliu
lis, Virgilijus Čepaitis. Gedi
minas Jokūbonis , Česlovas 
Kudaba, Bronius Kuzmickas, 
Vytautas Landsbergis. Bronius 
Leonavičius, Meilė Lukšienė. 
Justinas Marcinkevičius. Vy
tautas Nasvytis, Juozas Tume
lis, Juozas Urbšys. 

Nuotrauka iš paskutiniųjų demonstracijų Vilniuje, kur-.ų metu žmonės 
pasisakė už Lietuvos Komunistu savarankišką p: ~ ir sveikino 
sugrįžusią delegaciją iš Maskvos, kuri drąsiai apgj savo pozicijas, 
pasakydama, kad atsiskyrimas jau yra įvykęs faktas 

Noriega pasidavė 

— Darbo departamento sek 
retorė El izabeth Dole y ra 
spaudos giriama už tai, kad 
sugebėjo baigti 9 mėnesių 
angliakasių streiką. Buvusiai 
Reagano vyriausybei niekada 
nesisekė su angliakasiais susi
tarti. 

Panamos miestas. — Buvęs 
Panamos diktatorius gen. Ma-
nuel Noriega trečiadienio naktį 
išėjęs iš Vatikano nunciatūros, 
kurioje jis buvo pasiprašęs 
politinio priglobsčio, pasidavė 
amerikiečių kariuomenės žinion 
ir naktį buvo atskraidintas į 
Floridą, kur vėliau prasidės jo 
teismas už narkotikų persiun
timą į Ameriką. 

Jis iš nunciatūros kiemo kari-
niu malūnsparniu buvo 
nuskraidintas j amerikiečių 
bazę Panamoje ir čia areštuotas. 
Pentagono tarnautojai nufilma
vo jo išvykimą iš Vatikano nun
ciatūros. 

Washingtone prez. Bushas 
pranešė televizijoje, kad 
Noriega pats pasidavė. Pre
zidentas pagyrė Va t ikano 
laikysena šiuo atveju ir pasakė, 
kad gen. Noriega čia bus tei
siamas. ..Amerika yra įsipa
reigojusi jį teisti bešališkai". 
Noriegos apsisprendimas pasi
duoti buvo jo paties padarytas, 
sakė prezidentas, ir su pilna 
Panamos vyriausybės žinia 
Pranešama, kad paskutines dvi 
dienas buvo su juo diskutuoja 

Gorbačiovas kaltas 
Beijingas — Kinija apkaltino 

Sovietų vadą Gorbačiovą, kad 
jis panaikino socializmą Rytų 
Europoje. Reuterio agentūros 
pranešimu, kinų komunistų vy
riausybė išdalino savo nariams 
raštą, kuriame nurodoma, kaip 
partijos nariai turi galvoti Rytų 
Europos, o ypač Rumunijos 
klausimais, ir kaip reaguoti į 
komunizmo mirt} Europoje, 
įstaigose ir fabrikuose buvo pra
vesti susirinkimai, kuriuose 
buvo aiškinama, kad Gorbačio
vas ,.vykdo socializmo 
subversiją". Buvo išvesta 
paralelė tarp Rumunijos ir Kini
jos komunistų praėjusią vsarą 
įvykdytų „kovų už liaudies 
laiminga ateit į , kur ioms 
priešinasi Vakarų imperia
lizmas". Kinai komunistai rašo, 
jog ,.už pasikeitimus Rytų Eu
ropoje yra atsakingas Gorbačio
vas, nes jis vadovavo subversi 
jai". J užsieniečių klausimus 
kinai turj atsakyfi mandagiai ir 
neutraliai, bet „saviškiams mes 
turime sakyti, jog tai komuniz
mo mirtis ir žiauri klaida". 

mos įvairios galimybės dėl jo 
a te i t i e s . J i s taip pat t e n 
dalyvavo nuncia tūro je ir 
maldose i r nuncijus buvęs 
nustebęs tuo. būdu, kokiu jis 
priėjo prie save sprendimo pasi
duoti. 

J o t rys sąlygos 
Bet Nor.ega nepaliko nuncia

tūros be jokio užsitikrinimo. 
Washingtonas sutiko su jo tri
mis sąlygomis. J i s prašė, kad 
galėtų atlikti kelis telefoninius 
paskambinimus, kad jo nutari
mas pasiduoti būtų laikomas 
paslapty iki suareštavimo ir kad 
jam būtų leista nešiot! karišką 
uniformą. V:sa t a i jam buvo 
leista padaryti. Vilkėdamas 
savo baltą ^ nerolo uniformą, 
gen. Noriega paliko nunciatūrą 
8:50 vai vak* kurį palydėjo 
nuncijus Laboa ir tada perėmė 
jį amerikiečiai. 

Tą popiete minia panamiečių 
buvo susir-.n-usi prie nuncia
tūros ir reiki''ivo, kad jį išduotų 
jiems, kurie žadėjo jį patys nu
teisti. Kai k r i e šaukė: „Mirtis 
Hitleriui! Noriega — tironas! — 
Atiduokitf . mums!" 

Ka i tik ?inia Panamoje 
pasklido, k N'oriega pasidavė, 
žmonės p;;- :ylė į gatves ir 
pareiškė s;< džiaugsmą, saky
dami, kad d ar t ikra i laisvi ir 
pradės kur- -avo gyvenimą iš 
pradžios. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— M a s k v o j e ,,New York 
Times" korespondentas Steve 
Lohr rašo, jog Sovietų Sąjungos 
prez. M. Gorbačiovas dar nieką 
dos aiškiai nepasisakė kokios 
ekonomijos jis nori sąjungos gy
ventojams. J is kalbėjo apie „rin
kos socializmą", bet sprendimo 
nėra padaryta. Taip pat nėra 
aišku, kokios rūšies laisvą 
prekybą jis nori įvesti. 

— Rumunijos prez. Ion II-
iescu pranešė, kad jo vyriausybė 
nutarė panaikinti slaptosios po
licijos buvimą, kuri buvo suor
ganizuota buvusio diktatoriaus 
į Securitate sąjungą. 

— „ N e w Y o r k T i m e s " 
kolumnistas W Safire rašo 
apžvalginį straipsnį, pavadin
damas praėjusius metus Laisvės 
metais. Straipsnyje jis išmini 
visiems jau žinomus praėjusiais 
metais įvykius Rytų Europoje ir 
stipriai pasisako to dienraščio 
savaitiniame magazine už Pa
baltijo kraštų nepriklausomybę. 
J i s rašo, kad Maltoje prez. 
Bushas ir prez. Gorbačiovas 
sutarė vietoje „Vakarų ver
tybės" žodžių vartoti „demo
kratinės vertybės". Taip norėjęs 
Gorbačiovas. 

N ika ragvos sandinistų vy
riausybės atstovas pranešė, kad 
buvo nušautos dvi vienuolės ir 
viena vienuolė ir vyskupas su
žeisti, kai Amerikos remiami 
Contras kariai užpuolė juos. 
Contrų vadai tuoj paneigė žinią. 
Sužeistasis vyskupas Pablo 
Schmitz yra iš Wisconsino 
valstijos. 

Lietuvos klausimas 
Švedijos parlamente 
Tebesilaiko pripažinimo pol i t ikos 

NunciatM: 
Vatikan; 

pareiškimą 
žinių ager.' 
nunciatūra 
joegen. M? 
ga, buvęs 1 
nės vada-
gruodžio 2-t 
globsčio nur 
įvyko JAV h 
ir kai baigė-
ginkluotų p 
dalinių, žir. 
situacija, 
sprendimą 
popiežiaus 

Jis prisis 
Amerikos d 
kurie buv< 
matine mi-

Todėl ge-
apaštalinę 
dien, 1990 
maždaug P 

s p a r e i š k i m a s 
iciatūra išleido šį 
urį perdavė AP 
ra. „Apaštalinė 
narnoje praneša, 
;1 Antonio Norie-
amos kariuome-
kur i s 1989 m. 

pasiprašė prie-
atūroje po to, kai 
i nė intervencija, 
jsirėmimas tarp 
įų ir amerikiečių 
imas savo rimtą 
darė atsakingą 
sva valia palikti 
tovo nunciatūrą. 
tė pats š iaurės 
nių karo vadui, 
psupę šią diplo-

Noriega paliko 
anciatūrą šian-
etų sausio 3 d., 
vai. naktį". 

S tockho lmas . — Eietuvos 
spaudoje buvo rašyta, kaip 
Švedijos Užsienio reikalų minis-
teris Sten Andersonas pirma 
nuvyko į Maskvą, o tik paskui 
atvyko į pavergtą Vilnių. Jo pa
re išk imai , kad jis nelaiko 
Pabaltijo valstybių okupuoto
mis, sukėlė daug nemalonių jam 
atsiliepimų ne tik Lietuvoje, bet 
ir pačioje Švedijoje. 

Švedų dienraštis „Dagens Ny-
heter" parašė, kad dėl to kaltas 
tik pats ministeris Andersonas, 
nes jo pareiškimų niekas nerei
kalavo ir to vizito metu jis savo 
laisvu noru taip kalbėjo, o ypač 
apie praeitį, kai šiuo metu 
pabaltiečiai ateities reikalais 
rūpinasi Maskvoje Dienraštis 
rašo, kad daugelis švedų nori 
padėti pabaltiečiams ir kad ta 
. .pe res t ro ika" ger in tų jų 
gyvenimą, bet ne taip. kad 
pabaltiečiai nusilenktų Mask
vos pol i t ikai . Min i s t e r i s . 
sugrįžęs iš kelionės, turėjo aiš
kintis ir Švedijos parlamente. 

Pas ia i šk in imas pa r l amen te 
Ministeris pasakęs, kad atsi 

sakė laikyti Baltijos kraštus 
pavergtais del to, jog Švedija ofi 
cialiai yra pripažinusi jų 1940 
metais įjungimą į Sovietų 
Sąjungą. Tai esąs geras dalykas, 
nes galima užmegzti tiesiogi 
nius ryšius su Pabaltijo kraš
tais. Parlamente jam liberalas 
Hokan Holmberg primine, jog 

jos Taline, jei būtų pasakęs, kad 
Baltijos tautos okupuotos, būtų 
pakenkęs jų keliui į nepriklau
somybę. Tai esą būtų pakenkę 
Švedijai ir perestorikai. J is 
pasakęs, taip, kaip yra. „Kas 
būtų įvykę, jei būčiau pasakęs, 
kad jūs okupuoti, tada būčiau 
netiesiogiai pasakęs, jog tie, 
kurie nori turėti ryšius su Sovie
tais, yra kvislingai ir kolaboran
tai. Ar tai galėtų paveikti Pa
baltijo kraštų raidą? Pasikal
bėjimas čia būtų nutrūkęs", 
aiškino Andersonas. 

Švedijos komunistai rėmė 
savo Užsienio ministerį. Jį taip 
pat gynė ir Švedijos premjeras 
Ingvar Carlsson. kurie abu pri
klauso socialdemokratų partijai. 
Premjeras sakė. jog šiandien 
svarbu ne tai, kad Baltijos 
kraštai yra ar nėra okupuoti, 
bet svarbu tai, ką Švedija gali 
dabar padaryti, kad padėtų tai 
raidai. 

Landsbe rg io s t ra ipsnis 
Vėliau „Dagens Nyheter" 

parašė, kad Lietuvos Sąjūdžio 
vadai pasikalbėjime su švedų 
korespondentais kritikavo min 
Anderssono per didelį palan 
kurną Maskvai. Vėliau šis 
dienraštis atspausdino ir Vytau
to Landsbergio s t ra ipsn i , 
kuriame sukritikuoja Švedijos 
Užsienio reikalų ministeno 
teigimus jam kalbant vizito 
metu Pabaltijo respublikose, o 

— Rumunijos laikinoji vy
riausybė panaikino senąją infor 
macįjos įstaigą ir įsteigė naują 
žinių agentūrą Rompress. 

— Rumunijos naujasis Užsie
nio reikalų ministeris, buvęs 
ambasadoriumi Amerikoje, Cor-
nel iu Bogdam staiga mirė 
širdies smūgiu. 

— New Yorke, AP žinių 
pranešimu, Rumunija įstojo į 
Jungtines Tautas, naujai pa
reikšdama, kad laikysis dar 
Varšuvos pakto įsipareigojimų, 
tačiau norės bendradarbiauti su 
Amerika. 

— Izraelio vyriausybės krizė 
baigėsi, kai premjeras Sbamiras 
sutiko palikti kabinete Mokslo 
ministerį Ezer Weizmaną, kurį 
buvo pašalinęs už tai, kad jis 
vedė pasikalbėjimus su palesti
niečiais. 

— Washingtone vieną savai
t ę bus suvė l i n t a s naujojo 
biudžeteo pristatymas, bet Biu
džeto direktorius R. Darman už 
t a i a p k a l t i n o Kongresą 
uždelsimu pristatyti kai kuriuos 
duomenis. Todėl ir prezidento 
Busho valstybinė kalba bus ne 
sausio 25 d., bet sausio 30 d. 

— Baltieji r ū m a i pranešė, 
kad prez. Bushas nominavo 
naujuoju Panamos ambasado 
riumi Deane Hinton, kuris 
pakeis amb. Artūrą Davis, kuris 
t en buvo p a s k i r t a s prez. 
Reagano 1986 m. 

— Nikaragvoje buvęs prezi
dentas J. Carter susitiko su 
sandinistų prezidentu Daniel 
Ortega ir kalbėjosi rinkimų 
klausimais. 

— Denveryje AP žinių agen
tūros skyrius pranešė, jog yra 
sudaryta Taikos korpuso bri
gada, kuri i švyks į Rytų 
Europos kraštus mokinti anglų 
kalbos. 

dar praėjusį pavasarį Švedijos taip pat ir Švedijos parlamente, 
p a r l a m e n t a r i n ė komisi ja . 
ištyrusi tuos įvykius, konsta
tavo, kad Pabaltijo valstybės 
1940 m. buvo prievarta pri
jungtos prie Sovietų Sąjungos. 
Gi dabar Maskva buvo paten
kinta tokiu Andersono pareiški
mu ir tai pakenkė pabaltiečių 
laisvės reikalui. 

Tik Baltijos jūra skirm Pabaltijo 
valstybes nuo Švedijos 

Kitas parlamento narys — 
Karlas Bildtas pasakė, jog tai 
nepadėjo .Švedijos užsienio 
politikai. Susidarė įspūdis, kad 
Švedija nori prilaikyti Pabaltijo 
tautų kovą už persitvarkymą, 
vietoj kad pritarus. Visi gerai 
žino, kad Pabaltijo valstybes 
buvo Sovietų pavergtos. To 
Užsienio reikalų ministeris 
neturėjęs neigti Šiuo metu 
nebereikia tylėti Baltijos klau 
simu, nes nebėra nei Hitlerio 
nei Stalino. 

Pa t a ikav imas sovie tams 
Estijoje Andersono pareiški 

mas nelietęs praeities, bet tik 
dabartj. Teisindamasis minis 
t e r i s pastebėjo, jog jo pa
reiškimas dėl Pabaltijo okupaci 

— Hong Konge spauda pra 
nešė, kad bus leista iš Amerikos 
ambasados išvykti ten nuo suki 
limo esančiam Fang Lizhi, kuris 
buvo vienas iš vyriausių to 
sukilimo organizatorių. J is įš-
vyksiąs j Austriją. 

Latviai komunistai 
už atsiskyrimą 

Ryga. — SIA praneša, jog 
1989 m gruodžio 29 dieną Rygo
je įvyko Latvijos komunistų 
konferencija, kurioje buvo svars 
tomą dabartinė Latvijos komu 
nistų partijos būklė. Konferen
cijoje dalyvavęs Latvijos Komu 
nistų partijos Centro Komiteto 
sek re to r ius Ivars Kesbers 
pasakė, kad „demokratinėje 
valstybėje negali egzistuoti ne
demokratine kairiųjų partija. 
Reikia žiūrėti į tai, kas dabar 
vyksta Europoje ir daryti iš to 
išvadas. Mes taip pat turime 
įvykdyti tokias reformas". 
Konferencija priėmė rezoliuciją, 
kurioje pasisakoma už Latvijos 
Komunistų partijos savarankis 
kurną. Taip pat nutarta, kad 
komunistų partija tur i at
sisakyti valdžios monopolijos, o 
tai dabar yra įmanoma, nes pas
kutinėje Latvijos Aukščiausio
sios ta rybos sesijoje buvo 
pakeisti 6.7 ir 47 straipsniai. 

Rezoliucijoje taip pat reika 
laujarna, kad artimiausioje 
Aukščiausiosios tarybos sesijo
je latvių tautai būtų sugrąžinta 
taut ine vėliava, himnas ir 
herbas. 

KALENDORIUS 

Sausio 5 d.: Telesforas. Emili
ja. Vytautas. Vytaute. Gauden 
tas. 

S a u s i o 6 d.: Baltazaras. 
Kasparas, Melchioras, Arūną-. 
Kęsgailą. Arūnė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:33. 
Temperatūra dieną 29 I., nak 

tį 13 1. 

> 
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/ P O R T O APŽVALGA 

LTOK GENERALINĖ 
ASAMBLĖJA 

Pastangos įsijungti į 
Tarptautini Olimpinį 

komi te tą 

Lietuvos Tautinis Olimpinis 
komitetas (LTOK) buvo atkur
tas 1988 m. gruodžio 17 d. 
Pilnutėlė salė susirinkusių su 
nepaprastu entuziazmu vien
balsiai skandavo: „Olimpinis 
ko-mi-te-tas, Lie-tu-va!" 

Metams nuo ano įvykio pra
slinkus, gruodžio 15d., Vilniu
je buvo sušaukta to olimpinio 
komiteto generalinė asamblėja. 
Reikėjo žvilgterėti į nuveiktus 
da rbus , a p t a r t i sekanč ius 
žingsnius ir uždavinius. 

Asamblėją pradėjo LTOK pre
zidentas Artūras Poviliūnas 
savo žodyje pabrėždamas, kad 
pagrindinis tikslas — siekti 
tarptautinio pripažinimo — dar 
labai toli, nors ta ledo siena gal 
jau ir pradeda tirpti... Pagaliau 
gautas oficialus raštas iš Tarp
tautinio olimpinio komiteto pre
zidento Samaranch, siūlantis 
vasario mėn. aptarti rūpimus 
klausimus. Į Šveicariją vyktų 
LTOK prezidentas Ar tūras 
Poviliūnas, K. Motieka ir Roma 
Grinbergienė. Gal bus kviečia
mas ir Valdas Adamkus. I šį 
klausimą dėmesį jau spėjo at
kreipti Ispanijos, Švedijos ir 
Italijos televizijos bei laikraščiai 
— net lankėsi Vilniuje. 

Su atskirų sporto šakų tarp
tautinėmis federacijomis san
tykiai taip pat kabo ore. Reikia 
pr iklausyt i bent penkioms, 
siekiant tapti Tarptautinio OK 
legal iu na r iu . Tačiau jos 
neskuba, sąmoningai dels-
damos, kol Lietuvos padėtis bus 
aiškesnė. 

Suprantama, kad iš Maskvos 
(sovietų) olimpinio komiteto 
daugiau tikėtis nėra ko; jam juk 
skaudu būtų prarasti tiek me
dalių... Jis net siūlo tokias gud
rias žabangas, kaip sudaryti 
sutartis su geresniais Lietuvos 
sportininkais visam olimpiniam 
periodui (šiuo atveju 3 metams), 
kad tuo būdu j ie visiškai 
priklausytų nuo Maskvos. Tai 
bent mėgėjiška sistema... 

galbūt geresnis šansas pakliū
ti į spaudos puslapius. 

Geresnės p rošva i s tės 

Iš geriau skambančių ir sėk
mingesnių prošvaisčių šioje 
asamblėjoje buvo J. Grinbergo 
pranešimas ap ie IV PLS 
žaidynes. Grinbergas yra LTOK 
generalinis sekretorius ir IV 
žaidynių organizacinio štabo 
pirmininkas. N u s t a t y t a 
žaidynių data yra 1991 m. liepos 
27 - rugpjūčio 11 d. Lietuvos 
atskirų sporto šakų federacijos 
įpareigojamos tuoj paruošti 
žaidynių nuostatus, numatyti 
atskirų varžybų datas ir vietas. 
Priimtas A. Kukštos pasiū
lymas: šią vasarą, vietoje numa
tytos žalgiriados, suruošti Lie
tuvos sporto žaidynes — IV PLS 
žaidynių generalinę repeticiją. 
Iški lmingas žaidynių ati
darymas numatomas Kaune, 
kur vyko ir pirmoji Tautinė 
olimpiada 1938 m. 

Neseniai įsteigtos Lietuvos 
Olimpinės akademijos prezi
dentas Valerijus Jas iūnas , 
Kūno kultūros instituto prorek
torius, nušvietė akademijos 
funkcijas ir tikslus. Jo manymu, 
akademijos nar ių skaičius 
turėtų būti nedidesnis kaip 70, 
paragino įvairaus profilio Lie
tuvos mokslininkus įsijungti į 
LOA veiklą. Pirmieji uždaviniai 
bus sporto muziejus ir biblio
teka, tik reikia patalpų. Toliau 
numatoma rengti ir platinti 
mokslinę metodinę literatūrą, 
kelti Lietuvos kūno kultūros 
mokytojų, trenerių ir bendrai 
sportininkų profesinę kvalifika
ciją, rengiant konferencijas, pa
skaitas, diskusijas. Pirmoji tos 
akademijos sesija numatoma 
dar šį mėnesį. 

Aptartos buvo ir LTOK spau
dos perspektyvos. Asamblėjos 
n a r i a i kviečiami aktyviau 
bendradarb iau t i spaudoje, 
diskutuoti įvairiais klausimais. 
Nutar ta leisti LTOK žurnalą, 
kurį redaguotų mums jau pažįs
t a m a Roma Grinbergienė. 
Žurnalas turėtų būti geros 
kokybės, su spalvotomis nuo
traukomis, būtų platinamas 
Amerikoje, Kanadoje ir Aust
ralijoje, o spausdinamas Kauno 
„Spindulio" spaustuvėje. 

Kaip jau žinome, LTOK savo 
atstovu Š. Amerikai yra pakvie
tęs Valdą Adamkų ir yra ati
daręs savo sąskaitą „Kasos" 
kredito banke. y G 

Jonas Čikotas, laimėjęs I-mą vietą ir a.a. E. Bačinsko pa t inamąją taurę 
rugpjūčio 19-20 d. Detroite vykusiose Šiaurės Amerikos Lietuvių Lauko teniso 
pirmenybėse 

N'uotr. B . Č iko to 

40-SIOS Š. AMERIKOS 
LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS 

40-sios Jubiliejinės Š. Ameri
kos Lietuvių Sporto žaidynės 
įvyks 1990 m. gegužės 25, 26 ir 
27 d., (penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį). Bostone, Mass. 
Visuo t in io ŠALFASS-gos 
suvažiavimo ir ŠALFASS-gos 
centro valdybos pavedimu, 
žaidynes vykdo Bostono LSK 
,,Grandis". Žaidynės Bostone 
vykdomos pirmą kartą. 

Žaidynių programoje — 1990 
m. ŠALFASS-gos krepšinio, 
tinklinio, ledo ritulio, šachma
tų, kėgliavimo, raketbolo, stalo 
teniso, lauko teniso ir plaukimo 
pirmenybės. 

Plaukime vyks kartu ir Š.A. 
pabaltiečių pirmenybės. Yra 
planuojama i žaidynių prog
ramą įtraukti ir lauko tenisą, jei 
bus gautas ŠALFASS teniso 
komiteto pritarimas. 

Bostone yra buriavimo entu
ziastų, pageidaujančių pravesti 
buriavimo varžybas, jei atsi
rastų norinčių dalyvauti. 

Ši programa yra dar tik pro
vizorinė. Pasibaigus prelimina
rinei registracijai, bus nustatyta 
galutine žaidynių programa, 
įtraukiant tik tas sporto šaka^. 
kurioms bus parodytas pakan 
karnas susidomėjimas. 

Smulkesnės informacijos pra
nešamos visiems ŠALFASS-gos 
klubams. Sporto klubams nepri 
klausą asmenys ir ŠALFASS-je 
nereg is t ruo t i v ieneta i y ra 

prašomi kreiptis i organizacinio 
komiteto pirmininką šiuo adre
su: 

Mr. Vytautas Eikinas, 1 Fawn 
Circle, Randolph, MA 02368. 
Telefonas (617)961 3523. 

Ypač prašome atsiliepti bu
riuotojus, kadangi buriavimas 
iki šiol nė ra į t r a u k t a s į 
ŠALFASS-gos varžybinę prog
ramą. Buriuotojų adresų kaip 
ir neturime. 

ŠALFASS-gos cent ro 
va ldyba 

39 LIETUVOS 
SPORTININKAI 

UŽSIENYJE 
Sunku tikėti, bet faktas, kad 

39 Lietuvos sportininkai yra 
pasirašę sutartis ir žaidžia 
užsienyje. Dalis jų yra žinomi, 
pagarsėję pasaulyje. Nenuo
stabu, kad jiems durys atidary
tos j daugelį kraštų. Tačiau 
įdomu, kad ir antraeiliai žai
dėjai rado prieglobstį ir gauna 
algas, geresnes negu Lietuvoje, 
žaisdami antrose lygose. 

Skaudžiausiai nukentėjo Lie
tuvos krepšinis; 19 vyrų ir 7 
moterys išsibarstė po įvairius 
pasaulio kraštus. Dalis jų iš
vyko jų klubams ir federacijoms 
pritariant ir sutinkant, kita 
dalis net be sutikimo. Mums 
žinomi, plačiai nuskambėję ir su 
gerais kontraktais yra 5 krepši-
n inkai : S. Marčiulionis — 
Amerikos NBA komandoje 
„Golden State Warriors", V. 
Chomičius ir A. Sabonis — 
Ispanijos Valladolid klube, R. 
Kurtinaitis ir S. Jovaiša — 
Vokietijos Hageno „Gold Star" 
komandoje. Jaunas ir kylantis 
Vilniaus „Statybos" žaidėjas A. 
Karnišovas atsidūrė Seton Hali 
universitete su gera stipendija. 
4 žaidžia Bulgarijoje: V. 
J a n k a u s k a s , R. Civilis, S. 
Kriščiūnas ir V. Maleras; 4 
Čekoslovakijoje: A. Pavilonis; 
D. Laskys, R. Penikas ir V. 
Jankūnas; 3 Lenkijoje: R. Bu
tautas, G. Vilkas ir D. Ske-
berdis ; Vengrijoje — M. 
Lukošius ir dar vienas Vokie
tijos antroje lygoje — V. 
Matkevič ius . Net 7 krep
šininkės pakėlė sparnus: 4 atsi
dūrė Vengrijoje — A. Rupšienė, 
J. Krišciukaitė, V. Guliokaitė ir 
S. Donelaitė; 2 nukeliavo į Len
kiją — L. Pociūtė ir B. Šilins-
kai tė , o B. Jucytė žaidžia 
Čekoslovakijoje. 

Iš 5 futbolininkų 3 žaidžia 
Balstogės „Jagelonijos" klube 
Lenkijoje, kiekvienas už 7 mili

jonus zlotų per metus.o 2 Vak. 
Vokietijoje — I. Pankratjevas už 

Lietuviško futbolo veteranai — „Lituanicos" FK valdybos nariai Antanas 
Viktorą ir Jonas J u š k a laukia prasidedant rungtynių. 

Nuotr. Ed . Šula ič io 

Futbolas Chicagoje 

FUTBOLO PIRMENYBĖS SALĖJE 

Zigman ta s Mot ieka i t i s . Lietuvos 
valstybinio kūno kultūros ir sporto 
komiteto p i rmininkas . 

Ar da lyvaus im „Gerosios 
Va l ios" ža idynėse? 

„Geros valios" žaidynėse, ku
rios šiais metais vyks Seattle 
mieste, dalyvauti Lietuvos var
du, taip pat dar per anksti svajo
ti. Ten nuvykę LTOK atstovai 
A. Juozaitis ir V. Adamkus 
bandė pramušti sieną, bet vis 
dar laukia atsakymo... įdomu, 
ar ankstesnis J. Grinbergo 
pasiūlymas nuvežti į Seattle 
ge r e sn iu s Lietuvos sporti
ninkus, nežiūrint, kad jiems ir 
nebus leista dalyvauti, bus 
įgyvendintas? Tai būtų tam tik
ra protesto demonstracija ir 

A.A. 
ROBERTAS SIDABRAS 

Lietuviu sportinė šeima išei
vijoje liūdi netekusi buvusio 
sportininko, veiklaus sporto 
darbuotojo ir sporto žurnalisto. 
Mirė jis Adelaidėje, sulaukęs 66 
metų amžiaus. 

Sportine karjerą Robertas pra
dėjo Klaipėdoje. ..Švyturio" jau
nučių futbolo komandoje. Vė
liau žaidė už Šiaulių ..Guberni 
jos" jauniu komandą. Po karo 
atsidūrė Muenchene, kur atsto
vavo „Gintaro" klubui. Kelis 
kartus buvo pakviestas ir į 
lietuviu futbolo rinktinę. 

Emigravo į Australiją, kur 
Adelaidės mieste tuoj jsijungė j 
,.Vyčio" klubo veiklą. Kurj 
laiką dar žaidė futbolą ir stalo 
tenisą, vėliau dirbo sporto 
organizacini darbą: daug metų 
buvo „Vyčio" klubo valdybos 
narys ir sekcijų vadovas. 1968 

metais buvo išrinktas į ALFAS 
sąjungos centro valdybą. 

Aktyviai reiškėsi ir spaudoje, 
rašydamas sporto temomis. 

ŠALFAS s-gos centro valdyba 
nuoširdžiai užjaučia a.a. Rober
to artimuosius, „Vyčio" sporto 
klubą ir ALFAS sąjungą. 

V.G. 

Robertas Sidabras 

Sį sekmadieni, sausio 7 dieną, 
Metropolitan Soccer League 
pradeda žiemos futbolo pirme
nybes salėje. Čia nieko naujo: 
tokios p i rmenybės vyks ta 
kasmet. Nauja yra tai, kad „Li-
tuanica-Liths" futbolo klubo, ne 
t i k vyrų komanda jose 
dalyvaus, bet pirmą kartą pasi
rodys,iš savo bazės Lemonte ir 
jaunių komanda 15-19 metų 
amžiaus. 

Iš istorijos žinome, kad sun
kus buvo pionierių gyvenimas. 
Sunkiai vyksta ir mūsų „Liths" 
pionieriams Ged. Bielskui ir Al
bertui Glavinskui suorganizuo
ti jaunių komandą Lemonte, re
tai apgyventoje ir ne per daug 
e n t u z i a s t i n g a i į futbolą 
pasinešusioje apylinkėje. Ypač 
sunku apie futbolą kalbėti ir ką 
nors daryti dabar, kai šaltis ir 
sniegas padoriam piliečiui nelei
džia net nosies j lauka iškišti. 
Bet užsikabinti reikia dabar. 
Pavasarį bus per vėlu, kai kiti 
klubai susiorganizuos ir suvilios 
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Herno „Westfalią" ir V. Bridai-
tis už Remscheido „TV". Keturi 
rankinio žaidėjai a ts idūrė V. 
Vokietijoje — V. Novickis, R. 
Valuckas, J . Kaučikas ir V. 
Babarskas, o vienas Debreceno 
mieste Vengrijoje — R. Banio
nis. Viena rankininkė — S. Stre-
čen iš Vilniaus „Eglės" koman
dos taip pat žaidžia V. Vokie
tijoje, Remscheido „TV" klubo 
antroje lygoje. Ir pagaliau 2 
tinklininkės — D. Vaitulionienė 
ir T. Koftailova iškeliavo į 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 

Lenkiją. 
Apgailėt ina, kad Lietuvos 

sportininkai išvyksta į kitus 
kraštus uždarbiaut. Už rublį Lie
tuvos parduotuvėse nieko nebe
galima nupirkti. Reikia pste-
bėti, kad ir tų visų klubų tik 
keli y ra t ikri profesionalų klu
bai, visi kiti, o taip pat ir jų 
žaidėjai, skaitosi mėgėjai su 
pilna teise žaisti olimpiadoje. 

V . G . 

2434 W. Lithuanian Plaza Court 
Tai. (1-312) 925-42M 

507 S. GHbsrt, LaOranga, IL 
Tai. (70*) 352-44*7 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
13 ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Kab. tai. (1-312) 5*5-034*: 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42S3 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą, pirm ir ketv 12-4 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)244-0067; arba (708)246 6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDtCAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Roed 
Valandos oagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (700) 442-4297 

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

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago. III. 40452 

Pirm . antr , ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

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

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Tai . (708) 422-0101 

Vaiandos pagal susitarimą 

visus geresnius žaidėjus. Nors 
pirmenybės prasideda šį sek
madienį, jaunių komandos orga
nizatorius G. Bielskus minėjo, 
kad dar trūksta keleto ge
resnių žaidėjų. Dar ne vėlu įsi
jungti į rimtai organizuojamą 
jaunių 15-19 metų komandą. Jei 
kas žino tokių ar panašių fut
bolo mėgėjų, prašome rekomen
duoti. Kreiptis pas Ged. Bielskų 
tel. 422-8376. 

Pirmas rungtynes „Liths" 
jauniai žais šį sekmadienį, 11:30 
vai., prieš „Slovaks" komandą. 
Rungtynės vyks Villa Park prie
miestyje. Odeum Sport Center. 
Salėje teks sužaisti 9 rungtynes, 
kurios turėtų būti geras pasi
ruoš imas pras idedančiam 
sezonui aikštėje. Jaunių koman
dos vadovas A. Glavinskas. 

Vyrų komanda žais prieš 
graikų ..Falcons" toje pačioje 
salėje 1 vai. po pietų. Komandos 
vadovas G. Bielskus. 

J . J . 

DR. ALGIRDAS KAVAUUNAS 
Speca'ybė vidaus ir kraujo ligos 
Necnirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt antr . ketv ir penkt 

Reikalui esar.t atvažiuoju ir i namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydyto ja 

2659 W 59th St Chicago IL 
Tai. (1-312)474-2112 

9525 S 79th Ave Hickory Hills. IL 
Tat. (708) 598-8101 
Vai oagai susitarimą 

Tai. kabinato ir buto: (708)452-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtb Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt I 2 i k i 4 v a i pop>et 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BE' CHIRURGIJA 
155 N. Mtchtgan Ava . . Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 

Tai. (1-312) 585-2940 (veikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 544-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 
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Kai staiga pasibaigia 

ŠEIMOS GYVENIMAS 
Nepaslaptis. kad Bažnyčia yra 

viena iš stipriausių šeimyninio 
gyvenimo rėmėjų. Per paskutinį 
dvidešimtmetį Šiaurės Ameri
koje tai pasirodo daugybėje Baž
nyčios remiamų organizacijų, 
remiančių ir puoselėjančių 
šeimyninį gyvenimą, kaip 
Chnstian Family Movement ir 
Marriage Encounter. 

Tačiau mažiau pagalbos ma
toma moterims, kurioms šeimy
ninis gyvenimas staiga pasibai
gia. Dažnai jos ištekėjo, neįsi-
gijusios khos profesijos, ir visą 
savo laiką pašventė šeimos au
ginimui, šeimos židinio „kūreni
mui", ir staiga, vyro mirties ar 
skyrybų ištiktos, jos atsiduria 
vienos, be profesijos ar amato, 
nesiorientuodamos stambes
niuose pragyvenimo-finansų 
reikaluose. Gal ir patys tokių 
moterų pažįstame. 

Kas sekmadienį ne vieną 
tokią moterį matome lietuviš
kose pamaldose. Ji dažnai talki
na kavutės suruošime prie pa
rapinių ar LB renginiu, į šešta
dieninę mokyklą vežiodavo ne 
tik savo vaikus, bet ir lietuviu 
kaimynų vaikus, gal buvo 
lituanistinės mokyklos moky
toja, ar vadovavo lietuviško jau
nimo organizacijoje Ir staiga, po 
30 metų šeimyninio gyvenimo, 
jos vyras miršta ar skyrybomis 
palieka. Gal kai kurie parapie-
čiai pagalvojame, kaip ji dabar 
išsilaiko, nes ji niekuomet ne
buvo dirbusi už namų iki šiol, o 
jos užaugę vaikai gyvena kitose 
valstijose. Bet, pagalvojam, ..Jei 
nesiskundžia, turbūt viskas 
gerai". Bet ar iš tikrųjų? 

Greičiausiai ne, rašo W. 
Koenig Bricker Our Sunday 
Visitor laikrašty. Jeigu jai 
sekasi taip, kaip daugumai tų 
11 milijonų „išvietintų šeimi
ninkių" — moterims pilną laiką 
pašventusioms žmonos, mo
tinos, šeimininkės pareigoms, 
staiga praradusioms savo pa
grindinę profesiją ir išlaikymą 
dėl skyrybų, ligos ar mirties — 
ji kenčia didelį emocinį ir dva
sinį sukrėtimą, o prie to dar eko
nominį nepriteklių — skurdą. 

Dažnai šios moterys dėl to, 
kad dar nėra senos, o jų vaikai 
jau užaugę, negali gauti nei 
Sočiai Security nei kitos valdiš
kos pašalpos ir dėl tų pačių 
priežasčių, net ir teismu gavus 
civilinę ištuoką, negauna ir 
alimentų. Dažniausiai jos neturi 
pasiruošimo bet kokiam ama
tui, o jei ir sugeba gauti inter
viu dėl darbo, jų laukia diskri
minacija dėl pažengusio 
amžiaus, būtent, visai joms dar
bo neduodant ar t ik už žemesnę 
algą. 

Bet šios išorinės problemos — 
dar ne viskas. Prie jų prisideda 
didelė, naujai atsiradusi abejonė 
savimi, nepasitikėjimas; jei visą 
savo gyvenimą gyveno tei
singai, kodėl viskas išėjo blogai? 
Pradeda galvoti: gal ir negerai 
darė. pasišvęsdamos šeimyni
niam gyvenimui — vyrui ir vai
kams Dariusios tai, kas tei
singa ir gera, dabar jaučiasi 
atsidūrusios pasaulyje, kuriame 
šios vertybės nėra vertinamos, 
kur pasiaukojimas kitiems atro
do kaip neišmintingas elgesys. 
Visuomenė lyg ir sako: ..Jei ne
būtum gyvenus vien tik ki
tiems, jei būtumei ruošusi s pro
fesijai ir joje dirbusi, nebūtum 
atsidūrus tokioje padėtyje Pati 
esi kalta už savo vargą". 

Jų padėtį susumuoja Nacio
nalinio instituto seimu tarnybai 
vedėjas kun. Donald Conroy. 
„Jos buvo ruošiamos gyvenimui 
vienokiam pasauly, ir staiga 
atsidūrė visai kitokiame". Nors 
jau nemažai dėmesio yra 
kreipiama į šių moterų mate 
rialinius sunkumus, ju dvasi 
nių-religinių pergyvenimų 
problemų Bažnyčia kaip ir nėra 
dar palietusi, rašo W. Koe-

LIETUVOS LENKU SUVAŽIAVIMAS 

nig-Bricker. Kun. Conroy sako: 
„Bažnyčia ne tyčia, bet per 
neapsižiūrėjimą, net nežino, 
kiek tokių moterų gali būti 
vidutinėje vyskupijoje ar parapi
joje". Dažnai, atsidūrus tokioje 
padėtyje, nepas i t ikė j imas 
visuomene ir gyvenimu pereina 
ir į religiją ir Bažnyčią: dabar 
jas apninka neviltis, depresija ir 
net pats tikėjimas, atrodo, 
nebepadeda. 

K. Kircher, vadovaujanti Š. 
Amerikos išsiskyrusiųjų ir išsi
tuokusiųjų konferencijai, sako, 
kad šios „išvietintos šeimi
ninkės" dažnai puolasi į vieną 
iš dviejų dvasiniai žalingų kraš
tutinumų. Vienas yra „religinė 
adikcija": ieškodamos naujo sa
vimi pasitikėjimo, stengdamo-
sios nugalėti menkavertiškumo 
jausmą, jos dalyvauja kiek
viename religiniame renginyje 
ar pamaldose, kas tik papuola, 
o asmeninis gyvenimas visiškai 
išnyksta — nebelieka nei laiko, 
nei jėgų atsakingai rūpintis 
savo ateitimi. Ir nors daugelis 
čia randa didelę paguoda, 
menkaver t i škumo jausmą | 
malšinti išimtinai religiniais 
renginiais ir pamaldomis yra 
nesveika, sako Kircher. 

Kita kraštutinė reakcija yra 
visa, kas yra religinio, bažny
tinio, atmesti, niekur neįsi
jungti, net nutraukti ryšius, 
niekam nesiduoti pasiekiamai. 
Tai yra pasidavimas jausmui 
„Niekas manęs nemyli", o pasi
šalinimas nuo žmonių tik giliau 
stumia į tokią nuotaiką. 

Abu šie kraštutinumai trukdo 
tikro dvasinio augimo kelią. 
Abejuose k r a š t u t i n u m u o s e 
moteris save vertina pagal kitų 
žmonių jai priskiriamų rolių 
atlikimą. Abiem atvejais jos 
nesupranta savęs kaip sava
rankiškom, savyje vertingomis 
asmenybėmis, nežiūrint pa
dėties, kurioje atsidūrė. „Bažny
čios pareiga, sako kun. Conroy, 
yra šioms moterims padėti atsi
stoti į tikrąjį dvasinio brendimo 
kelią, padėti joms kūrybingai 
pergyventi sunkiąsias gyve
nimo permainas, net ir nesitikė
tąsias". 

„Reikia skatinti tokias mote
ris susirasti dvasinį vadovą ar 
vadovę, kuri supranta ir vertina 
moteriškąją perspektyvą. Mums 
reikia pasaulietiško, moteriško 
dvasingumo pavyzdžių, kurie 
padėtų mums augti tikėjimu, 
priimant savo moterišką uni
kalumą", sako Kircher. 

Ji turi ir kitų pasiūlymų, kaip 
Bažnyčia ga lė tų padė t i . 
„Bažnyčia galėtų pradėti šį 
darbą, pirmiausiai pati mo
terims mokėdama ekonominiai 
teisingas algas. Jei moterims ir 
toliau bus mokamos pragyveni
mui nepakankamos algos arba 
iš jų priimama tik savanoriška, 
neapmokama pagalba, mano 
supratimu", ji sako, „nežiūrint, 
ką Bažnyčia sakys apie moterų 
kilnumą, tai bus tik tušti žo
džiai. Veiksmai kalba garsiau 
negu žodžiai". 

Parapijos gi galėtų tokioms 
„išvietintoms šeimininkėms" 
padėti, suteikdamos informacijų 
apie įsidarbinimo, pašalpos ir 
moralinės bei psichologinės pa
ramos programas ir organiza
cijas. Dažnai tokios moterys 
tampa surakintos savo baimių 
ir savimi nepasitikėjimo, tad 
yra reikalingos ne tik pasyvios, 
bet ir aktyvios pagalbos. Reikia, 
kad kas nors — geriausiai, pana
šiai pergyvenusios ir sėkmingai 
gyvenančios pa rap ie t ė s — 
asmeniškai su jomis susisiektų 
ir parodytų įvairias pagalbos 
galimybes ir jas paglobotų. 

Neužtenka tik pasisakyti už 
šeimyninį gyvenimą, reikia ir 
konkrečiai padėti asmenims, 
kurie gyvenimo permainų eigo
je pasidaro pagalbos reikalingi. 

a.j.z. 

Vilniuje įvyko Lietuvos lenkų 
suvažiavimas, dalyvaujant 2 
tūkst. atstovų. Jame buvo nu
tar ta įsteigti Lietuvos lenkų s-
gą, centru pasirenkant Gedimi
no miestą. 

Spalio mėn. 22 d. Varšuvoje 
leidžiamas katalikų savaitraštis 
„Lad-Darna" išspausdino pasi
kalbėjimą su vienu tos s-gos 
steigimo organizatorium Jonu 
Plater iu Gajevskiu. Jis yra 
išrinktas į numatomą 1990 m. 
Sov. Sąjungos lenkų suvažiavi
mo organizacinio komiteto pre
zidiumą. Suvažiavimas nu
matomas Vilniuje, kadangi 
lenkai Lietuvoje turi daugiau
siai laisvės. 

Jo apskaičiavimu visoje Sov. 
Sąjungoje gyvena 7-8 mil. len 
kų (pagal oficialius duomenis, 
visoje Sov. Sąjungoje gyvena 
1,151.000 lenkų - Die Voelker 
der USSR. APN Verlag, Moskau 
1982 — K. B.). Jis mini Latviją, 
Estiją, Moldaviją, Besarabija. 
Kazakstaną, Ukrainą. Gudiją. 
ir... „Litva Kovienskąr". kuri 
kartu su kitom Pabaltijo valsty
bėm jau 1939 m. buvo įjungta į dauguma (rusai — K.B.'1 žino ge-
Sov. Sąjungą! 

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas 
Europoje 

resursų. Neteisingas yra rinki
mų projektas, nes pvZ. 100 
tūkst. Vilniaus lenkų (lenkai 
Vilniuje sudaro tik 17', tad apie 
80 tūkst.-K.B.) negali išrinkti 
savo atstovo ne tik į aukščiausią 
tarybą, bet taip pat į miesto 
tarybą. 

Antidemokratiniu Įstatymu 
laikomi lenkų reikalavimai, 
nustatant valstybinę lietuvių 
kalbą. Lenkų projektai buvo ig
noruojami, lygiai kaip ir visi 
kiti lenkų teisingi reikalavimai. 
Stebėtina, kad Liet- vos atstovai 
aukščiausioje taryboje rėmė so
v ie t in ių vokieč ••,:. Krymo 
totorių a r moldavu autonomi
n ius re ika lav imus , t ač iau 
įžeidžiančioje formoje atsisakė 
tokias pačias teises suteikti 300 
tūkst. lenkų mažumai * ankščiau 
lenkai kalbėjo apie 250 tūkst. 
skaičių — K.B.), gyvenančiai 
Vilniaus krašte. 

Lietuviai atmetė sistemą, kad 

gyvename, šioje žemėje dirbo 
mūsų tėvai, seneliai. Tur ime 
mūsų kalbą, kultūrą, šimtme
čius siekiančius savo papročius. 
Esame lenkai ir kaip lietuviai, 
esame pasiruošė iki pabaigos 
ginti savo tapatybę, pilietines 
teises. 

Esame įsitikinę, kad stoka 
tolerancijos, pasi t ikėj imo ir 
supratimo, ypač pasireiškusio 
paskutiniu metu tarp lietuvių ir 
lenkų, yra tik pereinamo laiko

tarpio. 
Būdami patriotai mūsų ben

dros tėvynės Lietuvos turime 
prieiti — ir tikrai prieisime -
prie susitarimo. O lietuviško
je žemėje, Vilniaus krašte 'dė
mesio — Vilniaus krašte, taigi 
jau ne Lietuvos žemė! — K.B> 
užviešpataus tvarka ir api-
pusiška pagarba žmonių san
tykiuose. 

Lietuvos gerovė yra mūsų 
bendras tikslas! 

Rašyt. Ign. Šeinius pasakė: 
eidamas į pasitarimus su len 
kais, statyk ir šautuvą į kampą! 

DUOBĖTU KELIU \ 
KALNĄ 

Dar šiemet iš Kazakstano i 
Lenkiją atvyks 17 studentų, 
duodant jiems stipendijas. Iš 
Latvijos į stovyklą Lenkijon 
žada atvykti per 80 lenkų 
vaikų, keliasdešimt iš Estijos ir 
taip pat studijoms. Latvijoje 
lenkai randami daugumoje Let 
galėję, bet kur gyvena lenkai 
Estijoje P. Gajevski nesako. 

Lenkų suvažiavimas priėmė 
eilę nutarimų bei rezoliucijų. 
Viena jų keičia lenkų autonomi
nės srities įsteigimo reikalą, 
suredaguotą koordinacinės ta
rybos ir priimtą vienbalsiai 
suvažiavimo dalyvių. 

Su t rumpin t a i paduodame 
svarbesnius punktus. Jau pat 
pradžioje sakoma: , jeigu lenkų 

r iau.kas yra reikalinga mažu 
mai. tačiau savo respublikoje 
mažumoms jie naudoja 
paudima, o ne dialogą. 
Nepriimtinas yra šis tautybių 

r e ika lų sprendimo ke l ias , 
kadangi jis susikerta su persit
varkymo dvasia, paLrrindiniais 
Jungtinių Tautų dokumentais 
ir neveda prie teisingo tautinio 
klausimo išsprendimo. 

Be šio atsišaukimo kreipimo
si, Lietuvos lenkų suvažiavimas 
priėmė eilę kitų revoliucijų — 
atsišaukimų, pvz i Lenkijos, 
pasaulio, Lietuvos lenkus, į 
lietuvių tautą. Atsišaukimu į 
l i e tuv ius rašoma ..Broliai 
lietuviai! 300 tūkst Lietuvos 
lenkų vardu, siunčiame jums 
broliškus sveikinimus. Norime 

autonominės srities įsteigimą jums perduoti mfisų paramą ir 
aukščiausioji Lietuvos taryba ir 
toliau ignoruos, lenkų koordina
cinė taryba bus priversta kreip
tis į pasaulinę opiniją, kadangi 
yra paliečiamos lenkų tautybės 
piliečių teisės, neigiant mažu
mų problemų teisingo išspren
dimo klausimą. Lenkai nesiekia 
Lietuvos dalybų. Jie t ik nori 
pagerinti savo tautiečių padėtį. 

aprobatą lietuvių t au t in io 
a tg imimo procese. Lenkai 
džiaugiasi ir darys viską, idant 
n i e k a s negalėtų su la iky t i 
pozityvių persitvarkymų visuo
menin iame , ku l tū r in i ame , 
ekonominiame ir dvasiniame 
mūsų tėvų — Lietuvos žemėje." 

Toliau sakoma: „mus jungia 
bendras likimą- bendra istori-

Deja, Lietuvos vyriausybė be ja, mus jungia hendri tikslai. 
deklaracijų, a ts išaukimų ir 
pažadų įs ta tymiškai nieko 
konkretaus neįvykdė. Aiškiai 
ignoruojami lenkų reikalavi
mai. Įsteigimas lenkų autono
minės srities patarnaus tautinio Suprantame ir 
klausimo išsprendimui, užtikri- stebime aukšta 

Tad visai suprantame jūsų 
siekimus, pilnai užtikrinant 
savo tautai palankias vystymosi 
sąlygas savoje, suvereninėje 
respublikoje, tėvų žemėje, 

su nuostaba 
šiandieninę 

nant puoselėjimą kultūros, gim
tosios kalbos bei teisingą pa
skirstymą socialinių ir ūkinių 

lietuvišką tautinę sąmone. 
„Šalia jūsų ir lenkai yra čia

buviai. Čia esame gimę. čia 

Sunku net sau prisipažinti, 
jog vakar buvome paiki ir ne
mokšos, o šiandien jau esame 
tokie protingi ir nuovokūs, kad 
suprantame lipę į kalną atbu
lom. Tik vakar Aukščiausiosios 
tarybos nedrįsome vadinti par
lamentu. Ir ne vien todėl, kad 
tai galėjo būti suprasta kaip 
analogija su kapitalistų valdžia. 
Nors ir tokia samprata daug ką 
lėmė. 

Svarbiausia, kad parlamento 
kaip tokio nebuvo. Niekam nė 
nerūpėjo, ką ten už milicininko 
saugomų durų svarsto a r spren
džia susirinkę ar sušaukti depu
tatai. Dabar gi jau kelinta sesija 
sujaukia mūsų protus — jau
čiamės esą objektai tų diskusijų, 
kurios girdėti per radiją, vakare 
rodomos per televiziją, o ryto
jaus dieną skelbiamos spaudoje. 
Kai į s i k l a u s a i , į s iž iūr i , 
įsiskaitai, labiau suvoki, kas 
valdo ar stengiasi valdyti Lie
tuvą. Mums jau ne t as pats, kas 
ir kaip mėgina apibrėžti Lie
tuvos piliečio statusą, kas ir 
kaip mėgina apibrėžti Lietuvos 
piliečio statusą, kam ir už ką 
bus suteikiama balsavimo teisė, 
kas ir kaip apibrėžia politinę 
padėtį Lietuvoje. Snausti par
lamento posėdžiuose sunku net 
visiškai nuo politikos nutolu
siam deputatui — per didelis 
šurmulys salėje, ir tas dažnai 
perauga į sunkiai valdomą 
turgų. Jautresni ir aikštinges-
ni šoka kaip gaidžiukai į akis 
iki šiol garbės vardais besi-
dangstantiems veteranams. 

Šį sykį nesusilaikė neįgėlęs 
, ,Respub l ikos" r e d a k t o r i u s 
Vitas Tomkus buvusiam Aukš
čiausios tarybos prezidiumo 
sekretoriui Jonui Gureckui. Na, 
o brandesnio amžiaus deputatas 
ir tikro profesoriaus vardą už 
t ik rus darbus pelnęs Kazi
mieras Antanavičius nepasi-

drovėjo viešai sugėdinti net patį 
prezidentą Vytautą Astrauską, 
kuris abejingai klausėsi karštų 
ginčų, ar gali tas pats žmogus 
būti deputatas Lietuvos ir So
vietų Sąjungos, ar tik vienos 
vienintelės tarybos. Kai bal
savimo mašina , sumania i 
vairuojama paskutines dienas 
prie vairo stovinčio Liongino 
Šepečio, gerokai nuvažiavo į 
priekį, prezidentas staiga at
sibudo: Viešpatie, juk mes 
nubalsavome ne tik prieš Sąjū
džio vyrus, kurie negalės būti 
deputatai dvejose vietose ir 
kelti maišatį gudriai sure
žisuoto parlamento darbe. Mes 
nubalsavome ir prieš save. 
valdžios atstovus, savo valia už-
kirtome sau kelią į valdžią. Bet. 
kaip sakoma, pavėlavusio trau
kinys nelaukia. Parlamentinė 
komedija vyksta toliau. 

Paskutinioji sesija aiškiausiai 
parodė, kad prieš Sąjūdžio vyrus 
kyla net iki šiol taikiai snū 
duriavusios jėgos. Net garbaus 
amžiaus sulaukęs rašytojas 
Juozas Baltušis šoko kaip įtūžęs 
lūšis. Nežinantiems priminė, 
kad jį „Ne vieną, o daugiau kar 
tų, be prašinėjimų, siūlymosi. 
be intrigų ir protekcijų, rinko 
tauta. Paklausdavo, ar sutinku. 
ar ne balotiruotis, aš sutikda 
vau, o išrinktas dirbau kaip 
mokėjau, kiek galėjau ir kiek 
buvo galima padaryti gero 
Lietuvai tais niūriais pokario 
metais. Deputatu esu nuo 1947 
metų su dviejų šaukimų per
trauka'" 

Netikėti rašytojo nuoširdumu 
negalėtum, jei nežinotum, kaip 
iki šiol buvo renkami deputatai, 
tegu ir liaudies ar tautos vardu. 
Žino tai ir pats rašytojas — juk 
ne iš mėnulio nukrito. Norėčiau 
pamatyti, kaip jį šiandien tauta 
išrinktų. Rašytojas didžiuojasi, 
kad pernai sesijoje balsavo už 

trispalves ir tautinės giesmes 
sugrąžinimą, lietuvių kaip 
valstybines kalbos įteisinimą. 
Bet ne žodžiu neprasitaria, kad 
ne j i s , l iaudies rašytojas, 
deputatas, ilgus metus buvęs 
Aukščiausiosios tarybos pir
mininkas, ne jis. o Sąjūdis iškėlė 
drąsią mintį atsigręžti į tautos 
savimonę. Ne Juozas Baltušis 
stojo prieš lietuvių nutautinimo 
grėsmę. Istorija tyli. ar jis prieši 
nosi ar jis ką nors darė. 
vulgariajam bolševizmui 
braunantis į visas gyvenimo 
sferas. Tačiau mes šiandien gir
dime, kaip j is koneveikia 
Sąjūdį, kuris, anot rašytojo. 
..visą laiką suinteresuotas 
trikdyti ir kiršinti žmones, 
konfrontuoti su tais, kurie aiejo 
čia tį sesiją — aut. pas t . ' darbo 
žmonių pasitikėjimo pasiųsti". 

O jei visi ..darbo žmonių pasi-
tikėjimo pasiųstieji" taip mano, 
tuomet suprantama, kodėl taip 
atkakliai priešinamasi siūlymui 
anksčiau, negu numatyta at
sisakyti savo įgaliojimų, kodėl 
į tribūną kaip užsukti vienas po 
kito lekia visokiausi valdi
ninkai, valdininkėliai, nesu
gebėję per papildomus rinkimus 
į Lietuvos Aukščiausiąją tarybą 
įveikti net pačio žemiausio bar
jero. Jie dar nori pabūti savo 
postuose, nors netgi prezidento 
Vytauto Astrausko visiškas 
bejėgiškumas atviro dialogo su 
Šalčininkų lenkais jau toks 
ryškus, kad. rodos, dėk ranką 
ant širdies ir nusilenk tautai, 
kuri tave, tok; vadovą, šitiek il
gai kentė ir nekėlė balso. O kiek 
tokių bejėgių šiandien matome, 
girdime. Ministrai ir ministrų 
pavaduotojai, komitetų ir susi
vienijimų pirmininkai... Viešpa
tie, kiek jų daug prie valdžios 
dar stovi. Kiek daug dar jų nori 
išlikti toje valdžioje. 

I kalną veda duobėtas kelias. 
Tų duobių nėra laiko kada 
užlyginti, o vienu šuoliu kažin 
ar per jas peršoksime. Ar nesu
klupsime priekalnėje? Sesija 
Vilniuje tokiu minčių sukelia. 
Priešpriešos jėgos įgauna 
pagrei t į . Kuo toliau, tuo 
didesnį. Mokomės būti parla
mentarais ar tik vaizduojame 
tokius. — parodys ateitis. 

Salomėja Čičiškina 

Viena didžiausių Brazilijos 
įžymybių — Kristaus statula ant 
kalno Rio de Janeiro — mieste 
pradeda trupėti. Sao Paulo 
magazinas ..Veja" skundžiasi, 
kad statulos likimu niekas nesi 
rūpina, kad 58 metų senumo 
paminklas gali pradėti byrėti. 
Tik 1980 metais, kai popiežius 
Jonas Paulius II lankėsi Brazi
lijoje, statula buvo apvalyta nuo 
atmosferos dulkių. 

ŽALIASIS VELNIAS 
J O N A S RŪTENIS 

R o m a n a s 

— Nuobodžiauji, kolega — tarė sėsdamasis 
— Ne — atsakiau. 
— Nesakyk. Tavo akys tai išduoda. Aš čia pi 

tinis. Visus mačiau. Jos dar nėra. Išmainė... 
Valandėlę sėdėjom tylėdami. Sekėm šokar 

poras. Stengėmės nugirsti paslaptingus kuždej; 
sprendėm iš blizgančių akių pasikalbėjimo t» 
Kažin koks neišaiškinamas jausmas krabždėjo kr 
viduje ir smulkučiais Šiurpuliukais nugarą kut. 

— Taip, taip, kolega, tikėk man. Visos šių d 
moterys, palaidas vėjas. Užtat aš joms niekad n>' 
Buvo ir jos didvyrėmis. Jeanne d'Are, Pla?-
Gražina. Jos mirė. Kitoms gi nebuvo leista didvy 
tapti. Jos liko motinomis, meilužėm — žaislais 
biblijinės moterys liko ištikimos iki galo. Ana t< 
žydės, andai stovėjusios po kryžium ant Kah 
kalno, lydėjo Kristų visuose Jo gyvenimo keliuos 
buvo su juo net ir Poncijaus Piloto teisme, kur ji 
nuplaktas ir paniekintas. 

Buvo ir tada, kai iškilmingai jojo Jeruzalėn 
moterų nebėr. Ir svajoje tokių nebeieškok. Jos vis 
plunksnuotesnio patino ieškančios blezdingėle -
kiausias kluptelėjimas, ir jau esi išbraukiau 
sąrašų. Niekados tavęs parpuolusio nepak-
priešingai dar prikaišios, kad suklupai. N 
Antanėli, jei biblijiškai kalbėsim. Veronikų, kur>-

puolusį, visos minios stumdomą užstotų ir savo skara 
tau prakaitą nušluostytų. Matai , šiandien proga pasi
šokti, o tu vienišas, kaip pakelės pušis. Negalvok -
ji neūkauja pelėda ir gege nekukuoja... 

Taip. Jolanda man rūpėjo, bet susivaldžiau ir 
neklausiau, ką jis apie ją žino. 

— Tau neįdomu? — pratarė vėl. 
— Ne — atšoviau negalvodamas. 
— Nesigink. Matau, kad kent i ir žinau, kad degi 

apmaudu. J i šį vakarą laiminga ir šoka... Blizgančio 
"*"»- munduro sagos slepiasi jos suknioje. Gašlūs žvilgsniai 

dėbčioja į jos atlapą dekolte. Tu jai šį vakarą niekis. Apie 
ias tave ji viską žino. Nusibodai. J i ieško šventadieniškų 
u s . prošvaisčių. įgriso kasdienybė. Jai visai nesvarbu, kad 
as. tu baigi paskutinį bryzą lašinių ir pažaliavusią duoną 
nės valgai ir,nutraukęs nuo savęs — rytoj ar poryt pakviesi 

'•°— į kiną ar teatrą. Ja i net nuostabu, kad tu tik stu-
!l"4 dentišką bilietą tegali nupirkti . 
<iu. Aš piktai pažiūrėjau į jį. 
f*K - Nepyk. Gal sakysi, kad tai netiesa? Tu artojo 
™s sūnus. Prakaitu tavo valgoma sužirdėjusi duonytė pa 
Tik vilgyta. Kvapi, tiesa — ant ajerų kepta, bet mužikėlio 
^T 9 Supranti... Nesi jos rango... 
įjos To užteko. Nei pats nepajutau, kaip atsistojau 
Jos _ Sėskis, Antanėli - t a r ė jis ir vėl kalbėjo, 
uvo _ Kas n iek ina žmoniškumą, t a s tu r i būti 

pamokytas jį gerbti. Nesvarbu kas tai būtų. Gal kar 
> k i u ta is ir labai patrauklus daiktas. Sakysim, kad ir tavo 
t i k ji Jolanda, kuri tave pjaut peilį galanda. 
e n " Pašokau ir šūkterėjau: 

iš _ Tu ir poetas, pasirodo, Algi? 
— _ Taip kolega, jei tik t a s padeda, meno nesidro 

^ r > viu. Menas menui, mano išmanymu poniškas skys-
par- timas. Mickevičių cituoju. „Griaučiai". Graudu apie tai 

kalbėti, bet šitos tiesos negali paneigti. Juk ir prasčio
kėlis turi polėkius ir norus. . 

— Algi, aš nereikalingas tavo išvedžiojimų. Kam 
tu man visa tai sakai? 

— Nenorėk, kad gamta tave tvarkytų ir kiekvieno
je smulkmenoje mokytų. Žmogus yra gamtos viešpats. 
J is turi sugebėti valdyti. Dievas, jei tu tokį išpažįsti, 
su tavim taip pat neturi nei laiko, nei reikalo terlio
tis. Tam tavo protas, tavo laisva valia; tam tu. Tad nesi
duok niekinamas. Daug tokių Jolandų... Eiva iš čia. per 
įkyriai painiojasi tie visi šokantieji ir patenkinti. 
Nugalėkim piktąją pagundą. Bereikalingai laukiam 
išrinktosios. Ateis diena, jos visos su mumis šoks. 
Bus ir joms gardi ant ajeru kepta duona. Pamatysi. Tik 
„pajudinkim, vyrai žemę'". Nelaimei, mes iki pat šios 
valandos, geneliais tupinejam ir pateptiesiems tarnau
jam. O ta žemelė vis vietoj tebestovi... 

Taip taręs pakilo ir paėmęs mane už alkūnes vedėsi 
iš salės. Nesipriešinau, bet kaupiau jėgas jo atsikra
tyti Tačiau atsitiko kitaip. 

Išeinant iš salės ir šūkaliojantis tarp šokančių porų 
nugirdau Jolandos draugės Nelės pareiškimą savo 
partneriui: 

— Pagaliau šiaučiukai" susiprato... 
Abu išėjom gatvėn. Snigo. Gatvės buvo tuščios Kur 

ne kur žmogus. Ėjom senamiesčio link 
— Tai gal pas mane? — tarė Algis 
Norėjau kažką pasakyti ir palikti tą „svieto" lygin 

toją, bet susivaldžiau ir atsakiau: 
— Kad ir \ pragarą. 
— Antanėli, neimk taip širdin. Nepaisyk mano 

kalbų, aš gal ir apsirinku Tu geriau žinai... Neles 
„šiaučiuko" nepaisyk - tai bereikšmis pasityčiojimas. 

i Bus daugiau* 

' 



DRAUGAS, penktadienis. 1990 m. sausio mėn. 5 d. 

eiSVBIAMBlSlii 
„GRANDINĖLĖ" 

N U G A B E N S PREZ. BUSHO 
SVEIKINIMĄ 

„Grandinėlės" išvyka į Lie
tuvoje v> -csiančią šokių šventę 
apims b i r e l i o 28 • liepos 13 
dienų laikotarpį. 

„Giandinėlė" Pan Am lėktu
vų linija išskris birželio 28 d. 
Vilniuje bus birželio 29. Grupę 
sudaro 48 šokėjai ir šokėjos, 
muzikantai Romas Strimaitis ir 
Rimas Biliūnas. Kelionės vado-
vė-administratorė Aleksandra 
Sagienė. 

„Grandinėlė", šiai išvykai 
rimtai ir stropiai ruošiasi. Šioje 
šventėje dalyvaus apie 15,000 
šokėjų Šokėjai bus sugrupuoti 
į vienetus pagal gyvenamas vie
toves — rajonus: aukštaičiai, 
dzūkai, klaipėdiečiai žemaičiai 
ir t.t. Atskirą svečių grupę 
sudarys Amerikos „Grandinė
lė" ir „Grandis", Australijos 
šokėjai ir Suvalkų trikampio 
šokėjai — keturis ra te l ius po 
16 šokėjų. Liudas Sagys yra 
pakviestas būti svečių grupės 
programos vadovu. Ši grupė 
duos ir atskirą koncertą Sporto 
rūmuose Vilniuje. 

in ic ia tyva kviest i „Gran
dinėlę"' šiai Lietuvos taut inių 
šokių ir dainų šventei išėjo iš 
vyr. šokių vadovės Elenos Mor-
1 ūnienes, o oficialų kvietimą at-

•untė K u l t ū r o s m i n i s t r a s 
Dainius Trinkūnas. „Grandi
n ė l ė " šiai T a u t i n i ų šokių 
š .rentei atgabens ir JAV prezi
dento George Busho specialų 
-ve ik in imą , ku r į i š rūp ino 
Gražina Kudukienė, Respubli
konų ir l i e t u v i ų veikėja 
Clevelande. 

Liudas Sagys, „Grandinėlės" 
kūrėjas ir vadovas, su jaunomis 
r patyrusiomis mokytojomis 

' lene Motiejūnaite-Booth ir 
\ u d r a Gedryte po du kartus 
•savaitėje intensyviai dirba. Visa 
^rupė uoliai lanko repeticijas, 
nes žino, kad į juos . kaip 
Amerikos jaunimo atstovus, bus 
a tkreiptas didelis dėmesys. Ši 
išvyka į tėvų žemę j iems bus ir 
t au t inės nuotaikos atgaiva. 

Didelio kelionės biudžeto dalį 
padengs patys šokėjai, jų tėvai, 
mokėdami po 1,000 dol.. kiti 
pinigai bus sutelkti įvairiais bū
dais, mecenatų aukomis, laimė 
j imais ir pan Atsisveikinimo 
koncertą „Grandinėle" ruošia 
balandžio 21 d.. Dievo Moti
nos parap i jos audi tor i jo je . 
Sudarytas specialus lėšų tel
kimo ir visuomenės informaci
jos reikalų komitetas: dr. Roma 
Degesiene. Balys Gaidžiūnas. 
Nijolė K e r s n a u s k a i t ė . kun 
Ged iminas Ki jauskas , S.J., 
Vacys Rociūnas. Algis Ruk 
šėnas. dr. Eugenijus Šilgalis. 
V y t a u t a s S t a š k u s . Juozas 
Stempužis. Birutė Vedegienė ir 
„Grandinėlės" reikalų vedėja 
Aleksandra Sagienė. 

L. IR A. SAGIAMS 
KULTŪRINĖ PREMIJA 

Ohio Lietuvių gydytojų drau
gijos 33-ji metine kultūrine 
premija paskirta ..Grandinėles'* 
vadovui Liudui ir jos reikalų ve
dėjai Aleksandrai Sagiams už 
37 metu darbą su lietuvių jau 
nimu tautinio šokio mene. 1983 
meta is LB Kultūros taryba 
juos taip pat apdovanojo tokia 
pa t k u l t ū r i n e premi ja ir 
tūks tant ine 

Šių metų premija buvo įteik 
ta lietuvių gydytojų draugijos 
metinio susirinkimo ir pobūvio 
metu lapkričio 12 d.. Lietuvių 
namuose. Susir inkime buvo iš

rinkta ir nauja OLG draugijos 
valdyba, susidaranti iš dr. Vy
tauto Mauručio, dr. Juozo Šon-
tos, dr. Dainiaus Degėsio, dr. Al
gio Skrinskos ir dr. Nelės Juš-
kėnienės. Valdyba išrinkta 
dviejų metų laikotarpui. 

LIETUVOS MENININKU 
KONCERTAI 

Vilniaus operos solistas Vaclo
vas Daunoras, pianistas Rober
tas Bekionis ir Vilniaus Jau
nimo teatro aktorius Algirdas 
Grašys sausio 13d., šeštadienį, 
7 vai. vak. koncertuos Dievo 
Motinos parapijos salėje. Bilie
ta i po 10 ir 7 dol. gaunami pa
rapijos svetainėje. Rengėjos — 
vyr. skaučių židinys. 

Sausio 20, 7 vai. vak. Dievo 
Motinos parapijos salėje Tau
tinės muzikos ansamblis „Vil-
n ius v a t l iks senovines ori
ginalias ir harmonizuotas liau
dies dainas, palydimas kanklių, 
birbynių, skudučių ir armo
nikos. Vilniaus Jaunimo teatro 
aktoriai Remigijus Vilkaitis ir 
Arūnas Storpirštis vadovaus 
šiai nuotaikingai programai. 
Rengia Lietuvių kultūrinio 
darželio draugija. 

Vasario 4 d. Lietuvių sporto 
klubas „Žaibas" pakvietė Lietu
vos filharmonijos estradinį 
oikestrą „Oktavą" koncertui 
Dievo Motinos parapijos salėje. 

„Grandinėlės" šokėjai su savo pirma - uis kelionės Lietuvon mecenatais Akvilina ir Benediktu 
Karkliais. aukojusiais 1,300 dol. ir P-:ru Milašium, paskyrusiu 3.000 do!. 

N'uotr V. Bacevičiaus 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Lemont, 111. 

KITI RENGINIAI 

Vasario 24 d. „Pilėnų" tun
to tradicinis blynų balius Lietu
vių namuose. 

Vasario 25 d. Lietuvių namų 
ir klubo metinis susirinkimas. 

Kovo 4 d. „Taupos"' kredito 
kooperatyvo narių metinis susi
rinkimas Dievo Motinos pa
rapijos ^aleje. 

Balandžio 21 d. ..Grandinė 
lės" koncertas Dievo Motinos 
parapijos salėje. 

Spalio 6 - 7 d. ..Dirvos" 75 
metų sukakties minėjimas. 

V. R. 

ALGIMANTŲ OKUPUOTA 
POPIETĖ 

Apie tai, kad Lietuvių centre 
rengiama popietė, kad joje 
Algimantas Kezys pristatys Lie
tuvoje uždraustą ir Amerikoje 
ką tik išleistą Romualdo 
Požerskio knygą „Atlaidai", o 
dainininkas iš Vilniaus Algi
mantas Barniškis padainuos 
mūsų visų pamėgtų dainų, buvo 
paskelbta iš anksto. Tačiau 
žmonės į mūsų didžiąją salę, 
nepa t ik l ia i žvalgydamiesi, 
rinkosi labai pamažu. Susėdo už 
stalų iš anksto rodydami ledinę 
rimtį. 

Ir kaip viskas pasikeitė po po
ros valandų. Koridoriuje manės 
vos neparbloškė suplukęs Algi
mantas Kezys, iš centro raštinės 
į salę tempiantis, berods, vos 
prieš popietę ten padovanotą 
knygą. _ 

"Paskutinė! Ir k a s galėjo 
pagalvoti, kad visas atsivežtas 
knygas taip greit išparduosim. 
O juk galėjau pasiimti daugiau! 
Tik spėjo apgailestauti jis. 
nemažu greičiu dumdamas 
atgal į salę, kur prie pardavėjų 
stalo trypčiojo nemažas būrelis 
laukiančių knygos popietės 
dalyvių. 

O kaip su Algimanto Barniš-
kio dainomis? Iš pradžių visi jų 
klausėsi nieko ypatingo nesiti-
kinčiais veidais. Vėliau nepasi
tikėjimo atmosferą ėmė švelnin
ti pirmosios šypsenos. Dar po 
kelių dainų svečiai patys pra

dėjo pritarti iš pradžių ne
drąsiais halsais. Po to ėmė lin
guoti - kairėn, dešinėn. . . 
Paskui šokinėti — aukštyn, že
myn... 0 kada dainininkas 
užplėšė apie Barborytės išdai
gas, niekas nebesiruošė eiti 
namo, o tik plojimais reikalavo 
dainuoti dar ir dar... „Dzūkiją" 
jau trauke visas choras... 

Vėliau buvo daug pasiūlymų 
surengti dar vieną koncertą. Ir 
štai skubame pranešti: Algi
mantas Barniškis sutiko at
vykti dar į vieną popietę Lietu
vių centre, kuri bus sausio 14 
dieną, tuoj po šv. Mišių. Daini
ninkas pateiks programą pagal 
jūsų pageidavimus: kas norės, 
ga lės pasiklausyti r i m t o s 

klasikinės muzikos, kiti — nuo
taikingų dainelių. Taigi vėl 
kviečiame pas mus praleisti 
popietę. Ir dar norime priminti 
— teks linksmai ir garsiai dai
nuoti. — A. 

Hartford, CT 
Hartfordo Berželio tautinių 

šokių grupė nuoširdžiai visus 
kviečia į savo metinį koncertą-
vakarą. kuris bus šeštadienį, 
sausio 20 d., 7 v.v. Šv. Andrie
jaus parapijos salėje New Bri-
tain, CT. Programą atliks Ber
želio šokėjai, o šokiams gros 
Gintaro orkestras iš Chicagos. 
Bi l ie tus įsigyti ir s ta lus 
užsakyti prašome pas Dalią 
Dzikiene tel. 521-6028. arba pas 
Liną Balsį tel. 729-9708. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regulariy1 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

see us for 
f i n a n c i n g . 

AT OUR LOW RATES 
W 0 ^ 

TO FlT V O U « I N C O M I 

Mutual Federal 
Savings 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 

^JranSĮ 

SĄSKAITA 
DOLERIAIS 

',CIK 

VAISTAI 

35 SVARŲ 
MAISTO 
SIUNTINYS 

KAVA, KAKAVA, 
PRIESKONIAI 

ELEKTRONIKA 
IR MAŠINOS 

DAIKTŲ 
PERVEŽIMAS 

praneša naujus ir naudingus 
patarnavimus 

Galime atidaryti sąskaitą jūsų giminėms Lietu
voje. Galės pirkti ..dolerinėje" muilą, priesko
nius, automobilį ir kt. 

Siunčiame receptinius ir nereceptinius 
vaistus. Bayer aspirinas (600tbl). multi-
vitaminai. Advil ir kt. $65.- Vaistus galime 
pakeisti arba pridėti kitus pagal pageidavimą. 
MUITO NĖRA. 

18 svarų delikatesmių mėsos gaminių, palend-
vica. rūkytos dešros, jautienos file (ne konser
vai) ir kt 17 svarų kavos, kakavos, chalvos, 
šokoladinių saldainių. $185- MUITO NĖRA. 

5 svarai 10 sv 15 sv 20 sv. MUITO 
$59- $99- $139.- $179.- NĖRA 

Siunčiam \ Lietuvą ir į JAV miestus video, ste-
reo magnetofonus, kamkorderius. siuvimo ir 
mezgimo mašinas 

Turime didelę patirtį siunčiant kargo Į Lietuvą 
ir iš kitų JAV miestų. Siunčiam DĖVĖTUS 
RŪBUS 

PIRMAS PRIVATUS SVEIKATOS 
CENTRAS LIETUVOJE! 

Geriausi Lietuvos gydytojai, naudodami japoniška, medicininę 
aparatūrą, nebrangiai atlieka pilną organizmo tyrimą. 

Šiuo metu. nuomojant pt)Mlpa>. ir aparatūrą, atliekamo^ terapeuto, 
chirbrgo-proktologo, chirurgo-urologo. ginekologo, krūtų specialisto 

•' •učių chirurgo paslaugos. 

|ei. \ip<ėdami Lietuvoje, tuo pasinaudosite, arha Kpirksite sveikatos 
patikrinimą savo giminėms, tai prisidėsite prie pirmos, pelno 
nesiekiančios privačios klinikos sukūrimo. 

Priimamos aukos, kurios l .ietuvoie pagreitins aukoto medicinos Ivgio 
pasiekimą. 

mnai informacijai kreipkitės: 
IERUZOPULSE 

7018 S. Rockvvell 
Chicago, i i 6 0 6 2 9 

Tel. m 2) 434 -8618 

GLUKOMETRAS cukralige sergantiems. $99 -

Rašydami būtinai praneškite svo telefono numeri 
atsakymą i savo klausimus — arba skambinkite: 

greičiau gausit 

Romas Pūkštys 
TRANSPAK 
2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 
1-312-436-7772 

Įstaiga veikia 'osdien 9-5 v v 
šešt 9-2 v p.p.. 

arba susitarus 

Pradedant 1988 m. Hapo« 2 d., kaa i**1adl«n| 
8:40 Iki 10 v.v. 

par WPNA (buv. WOPA stotis} 1490 AM 

Žemė L 
Muzika 

..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 
lietuvių bei anglų kalbomis 

*v(Hkata - motarų pasauli* sportą* - Ittarttūra - kinas - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

8:30 v.v. Iki 8:40 v.v. 

CLASSIFIED GUIDE 
DĖMESIO! Nuo lapkričio 1 1 d . skambindami Į Chicagos priemiesčius. 
vanokite ,,araa coda" (708). 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

^ MLS KOMPIUTERIŲ 
Daaaiba ga- <e PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ ~ieste ' p' e-resčjose Saž -
nmgai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
6 E ^ BACE REA.T0RS 

INCOME TAX ~ INSURANCE 
6529 S KEDZ'.E 

77»-2233 

m Hft5. 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Turėdamas Hgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime Kreiptis tel. 
767-0600 arba 7 7 8 - 3 9 7 1 . 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

RE/MAX GREIT 
REALTORS ' PARDUODA j 

I __ I 
RIMAS L. STANKUS 

(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašom* 
paminėti, kad esate arbâ nonte būti 
Rimo Stankau* klijentais Nuosa
vybes įkainavimas namokamal. 

SIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg Brokeris 
Nuosavybių pardavimas Irtcome Tax 

5953 S. Kadzia Ava. 
Chicago. IL S082S 

Tai . 436-7878 

Gntuifc KMIECiK REALTORS 
pm 7922 S. Pulaski Rd. 
• C l *3*5 S- Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. |i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus, Įkainavimas 
veltui. 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautoiai. 
MIS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine (Staiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas 

Gznturfc 2l OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont. Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

Business (312) 257-7100 IRENA STANIULIS Pesidence (312) 257-5446 
MILUOS OOLLAR REALTOR-ASSOCIATE' 

Parduodamas 3 mieg. kamb. 
namas St. Bedės parapijoje arti 86 
g-vės: šoninis įvažiavimas. įrengtas 
rūsys Skambinkite: 

Pro-Realty, (312) 776-7100. 

OLSICK & CO„ REALTORS" 
1180 State Street 
Lemont. Illinois 60439 ^ n l u f y 
(708) 257-7100 2J 

Erdvus namas Alpine Esta tes , Le
mont . Žavingas sklypas Gamta 
aplink, bet arti miesto patogumai 
$209 ,900 . 

Didžiulis šeimos namas, naujas sto
gas, šildymo sistema, karštas vanduo. 
4 mieg . valgomasis. 2 vonios kamb.. 
Floridos kamb Tik $ 9 4 . 9 0 0 . 

HELP VVANTED 

Ieškoma sekretorė klebonijos 
raštinės darbui, pradedant sausio 15 
d. Turi mokėti anglų ir lietuvių kalbas 
ir būti šiek tiek susipažinusi su 
kompiuteriu Kreiptis: kun. 
Puchenski, tel. (312) 523-1402. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

ANOERSON FORD 
795-7900 

6539 W. OGDEN 
BERWYN, IL 6 0 4 0 2 

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

10%—20°'o — 300/o pigiau mokėsit už 
automobilio \r ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — G A 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu i< 
užmiesty Dirbu greitai garantuotai ir sąlt-
n ingai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 
Šioje 187 psl knygoje vilnietis autorius aprašo savo 

gyvenimo tarpsnj. praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
buve žiaurus ir suktas Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kama su persiun
timu 9 50 dol Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio 

Už^aky^-.s siųst1 Draugas, 4545 W. 63rd St.. 
Chicago. IL 60629. 

t AtUance Communicat ions, Inc. 
408 South Oak Park Avarua . Oak Park. IL 60302 

ta i . nr. 848-8980 

LIETUVIŠKOS VĖLIAVOS 
AUTENTIŠKŲ SPALVŲ, TVIRTO, LIETAUS 

NEBIJANČIO NAILONO 
2 x 3 pėdų $12 00; 3 x 5 pėdų $18.00: 4 x 6 pėdų $24 00. 

5 x 8 pėdų $43,00 
Gaminame ir kitokių dydžių ir su auksiniais apvadais 

Į kainą Įskaitytas ir persiuntimas JAV-ėse 
Mes gaminame geriausias vėliavas iš geriausios, oro 

pasikeitimų nebijančios medžiagos. Perkant didesnius 
kiekius, duodame nuolaidą 

Sutaupykite 250/o pirkdami 2 vėliavas' 
Siųskite čeki Finecraft Co. (Latvių p rekyba) . P.O. Box. 331 

Winf ie ld . IL 6 0 1 9 0 . t e l . ( 708 ) 2 3 1 - 3 8 7 9 

file:///udra
file:///nderson


RENGINIAI CHICAGOJE 
d. — Lietuvos 
metinis pokylis 

Sausio 13 
Vyčių choro 
Šaulių salėje 

Sausio 13 ir 14 d. Ansamblio 
„Vilnius" (iš Lietuvos) koncer
tas Jaunimo centro didž. salėje. 

Sausio 14 d. - Dr. Vinco Ku
dirkos monografijos sutiktuvės 
Balzeko Lietuvių Kul tūros 
muziejuje. Ruošia Vydūno 
Jaunimo fondas. 

— LB Brighton Parko apy
linkės narių metinis susirin
kimas Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje 10 vai. ryto, po 
lietuviškų šv. Mišių. 

— Dainininko Algimanto 
Barniškio koncertas Lietuvių 
centre, Lemonte, po šv. Mišių 
Lietuvių misijoje. 

Sausio 26 d. — Arkiv. Jurgio 
Matulaičio mirties sukakties 
minėjimas, organizuojamas Put-
namo seselių rėmėjų. Šv. Mišios 
Jėzuitų koplyčioje ir pabendra
vimas Jaunimo centro kavinėje. 

Sausio 27,28 ir 29 d. - „Ok 
tavos" estradinio orkestro kon
certas Jaunimo centre. Rengia 
„Margutis". 

Sausio 28 d. — Lietuvos Duk
terų draugijos visuotinis narių 
susirinkimas. 12 vai. šv. Mišios 
Jėzuitų koplyčioje. 1 v. p.p. — 
susirinkimas Jaunimo centro 
kavinėje. 

Vasario 3 d- - ČALM -
Čikagos Aukšt. lituanistinės 
mokyklos 40 metų sukaktuvinis 
vakaras Jaunimo centro didž. 
salėje. 

Vasario 10 d. — „Spindulio" 
tautinio ansamblio balius. Jau
nimo centro didž. salėje. 

Vasario 11 d- — Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
sukakties minėjimas Šv. An
tano parapijos salėje. Rengia 
ALTo Cicero skyrius. 

— Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties mi
nėjimas Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje. Rengia LB 
Brighton Parko apylinkės val
dyba. 

Vasario 16 d. — Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
sukakties minėjimas Jaunimo 
centro kavinėje. Rengia Jau
nimo centro valdyba. 

Vasario 18 d. — Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo su
k a k t i e s minėj imas Maria 
mokyklos auditorijoje. Rengia 
Chicagos Lietuvių Taryba. 

Vasar io 23 - kovo 4 d.— 
Jungtinė lietuvių dailės paroda 
„Religija lietuvių mene". Paro
da vyks Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre 

Vasario 24 d. — Tradicinis 
mažlietuvių šiupinys Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Rengia 
Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugija. 

Vasario 25 d. — „Vaikų na
melių" ir „Žiburėlio" Montesso-
ri mokyklų rengiama Madų pa
roda Delphian House, Hickory 
Hills, IL. 

Kovo 4 d. - Kaziuko mugė 
Jaunimo centre. Rengia Chica
gos skautų ir skaučių vienetai. 

Kovo 11 d. - Muz. Antano 
Vanagaičio 100 metų gimimo 
sukakties minėjimas Jaunimo 
centre. Rengia „Margutis". 

Kovo 16 d. — Vakaronė Jau
nimo centre. Rengia Chicagos 
ateitininkai sendraugiai. 

Kovo 18 d. — Jūrų šaulių 
„Klaipėdos" kuopos metinis 
susirinkimas Šv. Antano pa
rapijos salėje. Cicero, IL. 

— Zarasiškių klubo susirin
kimas Jaunimo centro posėdžių 
kamb. 

Kovo 25 d. — Dainavos an
samblio spektaklis Morton kole
gijos auditorijoje, Cicero, IL. 

Kovo 31 d. — Lietuvių Fon
do metinis narių suvažiavimas 
Jaunimo centro maž. salėje. 

Balandžio 1 d. — „Draugo" 
koncertas Maria mokyklos 
auditorijoje. 

— Madų paroda Lietuvių cen
t re . Lemonte. 

Balandžio 20 d. — Vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje. Ren
gia Chicagos ateitininkai sen
draugiai. 

Balandžio 22 d. — „Laiškai 
Lietuviams" metinė vakarienė 
Jaunimo centro didž. salėje. 

— Velykų stalas. Ruošia Mo
terų federacija Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Balandžio 28 d. — Lietuvių 
Operos „Meilės eliksyras" spek
taklis Morton mokyklos salėje, 
Cicero, IL. Pradžia 7:30 v.v. 

Balandžio 29 d- Muz. Arvy
do ir solistės Nelės Paltinų kon
certas Jaunimo centre. Rengia 
..Margutis". 

Gegužės 5 d. Lietuvių Operos 
„Meilės eliksyras" spektaklis 
Morton mokyklos salėje. Cicero, 
IL. Pradžia 3 v. p.p. 

Gegužės 6 d. Nekalto Prasi 
dėjimo Marijos seserų rėmėjų 
rengiama metinė vakarienė 
Jaunimo centre. 

Gegužės 12 d — „Pavasario" 
puota Lietuvių centre, Lemonte. 

— „Pavasario" pokylis Jau
nimo centro didž. salėje. Rengia 
Lietuvos Dukterų draugija. 

Gegužės 19 d. — Maironio 
lituanistinės mokyklos 30 metų 
jubiliejaus Lietuvių centre. 
Lemonte. 

— Čiurlionio ansamblio kon
certas Jaunimo centre. Rengia 
„Margutis". 

Birželio 2 d. — „Aitvaro" 
gegužinė ir sporto šventė Lietu
vių centre, Lemonte. 

— Birželio 10 d. - Sovietų 
Rusijos vykdomo lietuvių tautos 
genocido naikinimo minėjimas 
Šv. Antano parapijos salėje, Ci
cero, IL. 

— „Lietuvos Aidų" radijo pro
gramos gegužinė Šaulių namuo
se. 

Rugsėjo 9 d. — LB-nės ge
guž inė Lietuvių cen t re , 
Lemonte. 

Rugsėjo 16 d „Lietuvos Ai
dų" radijo programos gegužinė 
Šaulių namuose. 

Rugsėjo 23 d. — „Draugo" 
metinis banketas Martiniąue 
salėje. 

Spalio 21 d. — Madų paroda 
Jaunimo r^ntre. Rengia Nekal
to Prasidėjimo Marijos seserų 
rėmėjai. 

Spalio 27 d. Derliaus šventė 
Lietuvių centre, Lemonte. 

— Rudens pokylis Jaunimo 
centre. Rengia Lietuvos Dukte
rų draugija. 

Lapkričio 10 d. — Lietuvių 
Fondo banketas Martiniąue 
salėje. 

A.tA. 
kpt. PRANUI URBUČIUI-BANDZINUI 
mirus, jo žmoną ANTANINĄ, dukrą RŪTĄ su šeima 
bei k i tus artimuosius JAV ir ok. Lietuvoje nuoširdžiai 
užjaučiame. 

V. ir Br. Aušrotai 
VI. Garbenis 
A. ir J. Jakubauskai 
J. Jokubaitienė 

R. Zotovienė 
H. Zitkienė 
A. VI. Žibai 

Lietuvos kariuomenės kūrėjui-savanoriui 

A.tA. 
ALEKSANDRUI DRAZDAUSKUI 

mirus Kanadoje, jo broliui ZIGMUI STRAZDUI su 
šeima Floridoje, dukrai MARIJAI su šeima ir sūnui 
ROMUI su šeima ok. Lietuvoje reiškiame gilią 
užuojautą. 

J. Andriušis 
V. ir Br. Aušrotai 
A. ir J. Jakubauskai 
J. Jokubaitienė 
H. Zitkienė 

Kl.ir Ant. Rugiai 
VI. Garbenis 
R. Zotovienė 
A. ir VI. Zibai 

NAUJI IR NAUDINGI PASIKEITIMAI 
SIUNTINIAMS į LIETUVĄ SIŲSTI 

Siūlome tris būdus paremti artimuosius Lietuvoje: 
1. Jau galima siųsti siuntinius su pilnai apmokėtu muitu 

čia: Lietuvoje nereikės mokėti jokių mokesčių. Leidžiamųjų 
siųsti daiktų sąrašas yra daug platesnis, kiekiai didesni ir mui
tas mažesnis. Galima siųsti ir medžiagas. 

2. Nereikia važiuoti į Vilnių nupirkti giminėms dovanas 
dolerinėje krautuvėje, tą galima atlikti per mus Londone. 

Svarbesnės prekės dolerinėje krautuvėje yra šios: auto
mobiliai, šaldytuvai, siuvamos mašinos, televizoriai, magne
tofonai, videomagnetofonai ir kt. 

3. Siunčiame \t toliau siuntinius kada siuntinio gavėjas 
pats apmoka muitą. Tokių siuntinių pasiuntimas yra žymiai 
pigesnis 

Mūsų siunčiama elektrinė aparatūra yra tinkama nau
dojimui Lietuvoje Videomagnetofonas vartojimo instrukcijas 
turi ir rusų kalba. Lietuviškai instrukcijų dar nėra. 

Sudarant testamentus suteikiame praktišką patarimą, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu 
PAVELDĖTOJUI BŪDU. 

BALTIC STORES & CO. Z. Juras, 
11 London Lart«, Bromtoy, 

lUnt, BR1 4HB, England. Tai. 01 460 - 2592 

A.tA. 
JUSTINAS KRIPAS 

Gyveno Evergreen Park, IL. 
Mirė 1990 m. sausio 2 d., 1:15 vai. p.p.. sulaukęs 74 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: Donatas, mar t i 

Janina, Anthony. marti Karen; duktė Dalia, žentas Hans 
Mosch; vienuv..;ka anūkų, vienas proanūkas; pusseserė sesuo 
Genevieve Knpas. SSC. 

Velionis buvo vyras a.a. Justinos, sūnėnas a.a. Peter ir 
a.a. Antano A Knpų. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, sausio 5 d. nuo 3 iki 9 v.v. 
Westchester Funeral Home koplyčioje. 10501 W. Cermak Rd.. 
Westchester IL 

Laidotuve.- ;vyks šeštadienj, sausio 6 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į Divine Providence parapijos bažnyčią, 
kurioje 10 v ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnūs, duktė ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Anthony J. Kripas. Tel. (708) 562-5900. 

DRAUGAS, penktadienis. 1990 m.'sausio mėn. 5 d. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ZOFIJA ŽIBUTIS 
Mūsų mylima Mama, Uošvė ir Močiutė mirė 1989 m. 

gruodžio 16 d Buvo palaidota gruodžio 20 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Norime padėkoti visiems, kurie, jai suteikė paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdžia: dėkojame kun. B. A. Rutkauskui , kuris 
atlaikė gedulingas pamaldas už velionės sielą ir palydėjo į 
kapines. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie aukojo šv. Mišioms, 
prisiuntė geliu ir liūdesio valandoje pareiškė mums užuojautą. 

Dėkojame šauliams už atsisveikinimo žodį koplyčioje ir 
kapinėse. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems. 
Širdingas ačiū karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriams 

p.p. Petkams. 
Duktė Bronė, sūnus J o n a s , žentas Vy ta s , a n ū k a i i r 

p r o anūkai. 

A.tA. 
STASEI MATVEKIENEI 

mirus, jos seimą ir artimuosius užjaučiame liūdesio 
valandoje. 

Detroito ,,Žiburio" mokyklos 
mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai 

A.tA. 
STASEI MATVEKIENEI 

miru>. čukterims RITAI, ALMAI ir sūnui RIMUI su 
šeimoms ir kitiems artimiesiems re i šk iame gilią 
užuovi". ą. 

Detroito „Gabijos" ir 
,,Baltijos" tuntų skautai 

A.tA. 
RITAI GRINIENEI 

mirus s vyrui ANTANUI, sūnums JONUI, TOMUI, 
PETRUI ir MIKUI su šeimomis, broliui ALGIRDUI 
OLII" u šeima reiškiame giliausią užuojautą ir kar
tu liū' vne. 

Nijolė ir Viktoras Makiejai su šeima 

Myli- 'i Žmonai 

A.tA. 
ELENAI JUŠKIENEI 

mirų nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui , 
Detr o BALF'o skyriaus pirmininkui ir i lgamečiui 
veik ii A L F O N S U I J U Š K A I be i v i s i e m s 
artin šiems. 

Bendras Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas 

A.tA. 
PETRAS SKĖRYS 

Gyveno Chicagoje. Westlawn apylinkėje. 
Mirė 1989 m. gruodžio 30 d.. 2:15 vai. p.p . sulaukęs 74 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Alytaus apskrityje. Rumbonių kaime 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Kazimiera Zi 

linskaitė, brolis Simas su šeima ir mirusių brolių vaikai su 
šeimomis bei daug kitų giminių Lietuvoje, brolis Antanas su 
Šeima VVoodstock. CT. pusbrolis Antanas Žusinas su šeima 
Pittsburgh. PA; a.a. pusbrolio Prano žmona Alese Žusiniene 
su vaikais Pittsburgh. PA; daug giminių Scranton. PA, 
Kanadoje ir Venecueloje; taip pat krikšto sūnus dr. Jonas 
Mažeika Chicagoje. 

Dzūkų draugijai.Tietuvių Fondui ir kitoms lietuviškoms 
organizacijoms. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, sausio 4 d. ir penktadienį, 
sausio 5 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marųuette koplyčioje. 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 6 d Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks 9:30 v. ryto gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas \ Šv. Kazimiero lie
tuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimine, draugus ir pažjs 
tarnus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona , brol ia i ir kiti giminės. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312> 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S IR S Ū N U S 

2533 West 71 St., C h i c a g o 
Te le fonas - (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th Ave . . C i c e r o 
Te le fonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
2424 West 69th S t r ee t - Te l . (1-312) 737-1213 
11028 S o u t h w e s t Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S . Robe r t ą Rd. - Te l . (708) 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - (708) 652-1003 

Sally Donald M.. .Ir. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o , I l l inois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . (708) 652-5245 



DRAUGAS, penktadienis. 1990 m. sausio mėn. 5 d. 

x Trijų Kara l ių d ieną šį 
sekmadienį, sausio 7 d., per lie
tuviškas šv. Mišias 10:30 vai. 
ryto parapijos choras Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marųuet te P a r k e p a k a r t o s 
choro ir solistų tas pačias kalė
dines giesmes. Chorui ir solis
tams diriguos muz. A. Linas, 
prie vargonų bus K. Skaisgirys. 

x Šv. K r y ž i a u s l i g o n i n ė 
tikrins kraujo spaudimą nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
1-3 vai. p.p. ateinančių pacien
tų skyriuje, pietiniame name, 
ateinant iš 68 gatvės. Specialus 
patikrinimas bus nuo pirma
dienio iki penktadienio 2-4 vai. 
p.p. Industrinės medicinos ir 
betarpiško apžiūrėjimo centre 
5334 W. 65 St. 

x Lie tuvos P e r s i t v a r k y m o 
sąjūdžio konferencijoje vasario 
3 d. Vilniuje laukiama apie 300 
dalyvių — politinių ir visuome
ninių pajėgų. Taip pat yra kvie
čiami išeivijos atstovai. Suinte
resuotieji gali atsiųsti su save 
vardu, pavarde, gimimo data ir 
pilietybės duomenimis bei pasu 
Sąjūdžio informacijai, 7159 S. 
Whipple St., Chicago, IL 60629. 

x Andrea Ber, fleitistė, duos 
koncertą sausio 14 dieną, sek
madienį, 3 vai. p.p. Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje. Pro
gramoje — Mozarto, Saint-
Saens. Faure, Bolling ir J. S. 
Bacho kūriniai. Andrea yra lie
tuvių kilmės (jos močiutė — 
Lamsargytė) ir yra laimėjusi 
Balzeko Lie tuvių k u l t ū r o s 
muziejaus moterų gildijos 1989 
metų stipendiją. Šiuo metu stu
dijuoja Illinois universitete Ur-
banoje muzikos fakultete fleitą. 
Nors dar j a u n a , bet y r a 
laimėjusi daugelį premijų ir 
įrašyta į Who's Who in Music. 
Po koncerto vaišės. 

x Jul i ja S a c a u s k i e n ė už
sakė šv. Mišias už a.a. Juozą 
Ramanauską, Marijonų koply
čioje vasario 22 d. ketverių metų 
sukakčiai paminėti. Šv. Mišios 
bus a t l a iky tos Mar i jonų 
koplyčioje. 

x JAV LB Kultūros t a ryba , 
Chicago. 111., šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1990 Metų proga at
siuntė . .Draugui" 100 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x „Auš ros V a r t ų " t u n t o 
tuntininkių pasikeitimo sueiga 
įvyks š.m. sausio 7 d. 10 v. ryto 
P a s a u l i o L ie tuv iu c e n t r e 
Lemonte. Skautės ir tėveliai 
kviečiami dalyvauti. 

(sk) 

x Baltijos r e s t o r a n e g e r a s 
l ie tuviškas ma i s t a s ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės Įvairiems 
renginiams. Restoranas ati
darytas kasdieną 11 v.r. - 9 v.v. 
Uždarytas pirmadieniais. 8100 
Rober ts Rd., tel. 708-458-1400. 

(sk) 

x Lietuvos kel iauninkų dė
mesiui . Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžiu^ į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro-
nr.i . j skaitant bilietus i kitus 
mi- lėktuvais, t rauki 
niais ar autobusus - skambin
kite i NVw Yorko kelionių agen 

„VYTIS" 718-769-3300. 
(sk) 

x Albina* Kurku l i s . akcini 
brokeris, dirh.is su R o d m a n & 
R e n s h a w , Inc. . pa tarnauja 
akcijų bonų. fondu bei kitų ver
tybių pirkinv ir pardavime. Su
sidomėję - k a m b i n k i t e 
312-977-7916. 

(sk* 

x Muz . Mindaugas Tamo
š i ū n a s . Oktavos orkestro ve
dėjas ir dirigentas, siunčia 
geriausius linkėjimus savo pažį-
tamiems Chicagoje. Oktavos 
orkestras netrukus atvyks į 
Chicagą ir sausio 27, 28, 29 d. 
a t l iks estradinės muzikos kon
certą Jaunimo centre. 

x Lie tuvos Vyčių 112 kuo
p a susirinkimą turės šių metų 
sausio 16 d., antradienį, 8 vai. 
vak. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčios salėje. Pra
šomi nariai parašyti laišką 
mūsų kongresmanui ir sena
t o r i u i , pa l a ikan t Lietuvos 
reikalus. Rita Zakarka kalbės 
apie savo patyrimus neseniai 
lankant Lietuvą. Kviečiami visi 
nariai būtinai dalyvauti. 

x Lietuvių l iaudies ins t ru
men ta i s atliekama mūsų judrių 
ritmų muzika, solistiniai ar gru
piniai atliekamos mūsų seno
vinės ar naujesnio sukirpimo 
dainos ir besikvatojąs, daugia
prasmis humoristinis žodis iš 
Lietuvos nuskaidr ins mūsų 
viduržiemio prislėgtas sielas 
Lietuvos tautinės muzikos an
samblio „Vilniaus' koncertuose. 

Kristina Bielskutė Grandies madų 
parodoje pasipuošusi Lietuvoje megz-
t a suknele. 

x J o a n a Kru tu l ienė , gyv. 
7355 So. Richmond, Chicagoje, 
„Grandies" ansamblio dovanų 
paskirstyme laimėjo trijų savai
čių, 2.700 dol. vertės, kelionę į 
Lietuvą š.m. liepos mėn. Kelio
nę paaukojo G. T. International 
Travel Consultants bendrovė. 

(sk) 

x G.T. In te 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
ros Kongreso-Gydytojų su
važiavimo t u r e gegužės 15 iki 
31 d. 1990 m. Skambinkite 
(708) 430-7272. 

(sk) 
x Lietuvos t au t inės muzi

kos ansambl io „Vilnius" kon
certai sausio 13-14 d. Jaunimo 
centre. Numeruoti bilietai gau
nami Pa t r ia pa rduotuvė je ar
b a paš tu : New O p e r a Co. 
P.O. Box 438553, Chicago, m., 
60643. Bilietų kainos 15 ir 10 
dol. 

(sk) 

x N o r m a n Rurs te in , žino
mas kailininkas, parduoda kai
linius su didele nuolaida lietu
viams Skambinti vakarais: 
708-677-8489. 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E / M A 3 F I R S T , Rimas 
Stankus , tel. (708) 361-5950 ar 
ba (708) 636-6169. 

(sk) 

x Šeštojo Mokslo ir kūry
bos simpoziumo tarybos ir 
rengimo komiteto posėdis, kuris 
buvo kviečiamas gruodžio 21 d., 
dėl didelių šalčių buvo at
šauktas. Dabar posėdis tuo 
pačiu reikalu yra kviečiamas 
sausio 11d., ketvirtadienį, 7:30 
v.v. Lietuvių Bendruomenės 
raštinėje. 

x Lietuviškos Knygos klu
bą, užsisakydami klubo leidi
nius, parėmė aukomis: Jadvyga 
Jonušas, G. Viskanta, A. Num-
gaudis, Jonas Krikščiūnas, 
Jonas Bukas, Antanas Sku-
dzinskas, Joseph Jacobus ir dr. 
Augustinas Laucis. Visiems ta
riame nuoširdų ačiū už palai
kymą lietuvišką knygą. 

x Dr. Bi ru tė Kasakai t is , 
Chicago, 111., prof. Br. Kazlas, 
Wyoming, Pa., dr. Thomas ir 
Dainė Quinn, Orland Park, 111., 
„Draugo" nuolatiniai rėmėjai, 
garbės prenumeratoriai, pratęs
dami prenumeratą, pridėjo po 
visą šimtinę dienraščio stipri
nimui. Labai dėkojame. 

x Ange l ė B l iudž iuv ienė , 
Los Angeles, Cal., atsiuntė 
„Draugui" visą šimtinę, o savo 
laiškelyje mus painformavo, 
kad jos mylimas tėvelis a.a. Te
lesforas Grikinas iškeliavo į 
Amžinybę, „Draugą" nesiųsti jo 
vardu bei adresu, nes ji perima 
jo vietą. Angelė Bliudžiuvienė 
skelbiame garbės prenumera-
tore ir kartu reiškiame užuojau
tą dėl tėvelio mirtis. 

x V i d a J u š k a , Ann Arbor, 
Mich., pratęsdama „Draugo" 
prenumeratą, už korteles ir ka
lendorių atsiuntė 20 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x H e l e n a Jas in i s , Eleonora 
Rastenis, Jonas Brokevičius, 
Sofija Mačiukas, John Jockus, 
Stefanija Motušis, Stasys Mel-
ninkas, Edmund Binkis, Jonas 
Budrikis, Irena Valiulis, Elena 
Jurgutis, pratęsdami prenu
meratą, pridėjo po 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai dėkojame. 

x A n t a n a s J a n u š i s , V. J. 
Prikockis, Marija Augustinas, 
Juozas Klimas, Eva Gliožeris, 
M. Biknaitis, Bronė Repeika, K. 
Mikolajūnas, V. Kubi l ius , 
Uršulė Leleika, Z. Balnius, 
Vladas Gelažius , Adelle 
Puleikis, R. Kirsten, pratęsdami 
prenumeratą, kiekvienas pa
aukojo po 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
dėkojame. 

x Sąjūdžiolnfo d i rektorė , 
Ri ta Dapku tė , šiuo metu yra 
išvykus Lietuvon. Ji palaikys 
pastovius ryšius su Sąjūdžioln
fo padėjėjais Čikagoje, kurie to
liau tęs Sąjūdžiolnfo veiklą. 
Kreiptis tuo pačiu adresu: 7159 
S. Whipple, Chicago; Illinois 
60629, USA. 

(sk) 

x P ian i s t a s Robe r t a s Be-
kionis , Lietuvos konservato
rijos docentas, sol. V. Daunoro, 
G. Apanavičiūtės ir kt. solistų 
koncertų partneris. Jis sausio 7 
d. Jaunimo centre ne tik akom
panuos sol. V. Daunorui, bet 
skambins ir kaip solistas. Bilie
t u s į koncertą galima įsigyti 
Vaznelių prekyboje — 2501 W. 
71st St., Chicago, IL. 

(sk) 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: $600 Jonas Ado
maitis (pakartotinai), $500 Va
cys Simanas (pakartotinai ' . 
$200 Vytautas ir Jadvyga Di
džiuliai, po $100 Vytautas ir Ni
jolė Baniukaičiai , Eugenia 
Budelskis, Joseph Grinius, Vy
tautas ir Romaine Jonaičiai, 
Algirdas ir Raminta Marchertai, 
Kostas ir Justina Prelgauskai, 
Jonas Stelmokas, ir daugelis 
kitų po mažesnes sumas. Lietu
vių Fondas visiems dėkoja ir 
prašo aukas siųsti— 3001 W. 
59th St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

Lietu vos vyresnieji šokėjai, vadov Zapolio. šoka kalėdinius tautinius šokius. 
Nuotr. J. Tamulaičic 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ OPERA 

SUTINKA NAUJUOSIUS 
METUS 

Sukasi, sukasi laikrodžio ro
dyklės. Sukasi, sukasi poros 
trankiam šokių sūkury. Tuoj 
pasigirs dvylika laikrodžio 
dūžių ir sutiksime i990 Metus 
su naujom viltim, su naujais lin
kėjimais. 

Lietuvių Opera su gausiai 
atsilankiusiais svečiais, kaip ir 
kasmet šiuos Naujuosius Metus 
sutiko Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Nors Naujų Metų balių 
buvo rengta ir daugiau Čikagoje 
ir priemiesčiuose, bet svečių 
netrūko, prisirinko pilna sko
ningai ir sumaniai išpuošta 
salė. Čia nemaža triūso ir laiko 
įdėjo kasmetinis šių balių 
rengėjas Lietuvių Operos vice
pirmininkas Vaclovas Momkus, 
talkininkaujant dukrai Vidai, o 
taip pat prie jų prisidėjo ir kiti 
valdybos bei kefeektyvo nariai, 
kaip Aukštuoliai, Mockaičiai, 
Rudolfas Valcukaitis bei Dalia 
Stankaitienė Svečius, salės 
duris atidarius, pasitiko šaunus 
Ąžuolo Stelmoko orkestras su 
maršu. Svečių tarpe buvo ma
tyti nemaža dalis pačių dabar
tinių ir buvusiu Lietuvių Operos 
narių. Dalyvavo ilgametis Lie
tuvių Operos solistas Stasys 

x Birutė Bilvais, Lawton, 
Oklahoma, pratęsė prenumera
tą vieneriems metams, pridėjo 
18 dol. dienraščio paramai ir 12 
dol. už laimėjimų bilietus su 
prierašu: „Jei mano bilietai 
laimėtų, prašau panaudoti tą 
sumą „Draueo" spaudos reika
lams". B. Bilvais skelbiame gar
bės prenumeratore, o už rėmimą 
savos spaudos tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Dr. G r a ž i n a S t u l p i n -
Gayes, Chicago, 111., Antanina 
Leveckienė, \Vestwood, Mass., 
Stasys Pečiulis, Kenosha, Wisc., 
Stasys Kungys, Hacienda Hts., 
Cal., Antanas Galdikas, Los 
Angeles. Cal . Jonas Greičiūnas, 
Newmarket, Ont., Kanada, gar
bės prenumeratoriai, rėmėjai 
pratęsė prenumeratą su visa 
šimtine. Labai dėkojame. 

x Kun. Adolfas Klimaus-
kis, Providence, R.I., sol. Roma 
Mastienė, Hinsdale, UI., Birutė 
ir Zenonas Tumosai, Toronto, 
Kanada, Dalia Woss, Fox River 
Grove, 111., N. ir V. Aukštuoliai. 
Munster, Ind., V. Anskis, To
ronto. Kanada, mūsų garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsdami prenumeratą, atsiuntė 
po visą š imt inę . Labai 
dėkojame. 

x P r a t ę s ė p renumera t ą ir 
pridėjo po 10 dol. aukų: kun. 
dr. T. Žiūraitis. Uršulė Kara
lius. W. Kamantauskas. Juozas 
Masteika, A. Biežis, Aleksand
ra Žukas. J. Druseikis, A. 
Saulis. B. Sakalas, Juozas Sa
bas. R. Kriščiūnas, Juozas Mals-
kis, kun. A. Jurgelaitis. Visiems 
labai dėkojame. 

Baras su ponia. Buvo lietuvių 
visuomeniniame bei politiniame 
gyvenime plačiai besireiškiąs 
EPA a u k š t a s p a r e i g ū n a s 
Valdas Adamkus su ponia; dau
gelis n u o l a t i n i ų L ie tuv ių 
Operos mecenatų iš Chicagos ir 
plačių apylinkių. Bruno ir Zota 
Mickai atvyko net iš Michigan 
City, Ind. Dalyvavo ir gražus 
būrys mūsų besisvečiuojančių 
tautiečių iš Lietuvos: solis
tas Vaclovas Daunoras, pia
nistas Robertas Bekionis ir 
Jaunimo Teatro aktorius Algis 
Grasys, kurie šiuo metu, kaip 
žinia, Lietuvių Fondo pakvies
ti koncertuoja po Ameriką. 

Pr ieš pradedant vakarienę, 
svečius pasveikino pats baliaus 
tvarkytojas, Vaclovas Momkus, 
o jo pakviestas kun. J. Vaišnys, 
sukalbėjo gražiais, prasmingais 
žodžiais vakar ienės maldą. 
Ponia Norvilienė su talka, kaip 
visuomet, pavaišino svečius 
puikia vakariene, o. beto, po 
vidurnakčio dar pa t iekė ir 
šaltus naktipiečius, kurių įvai
rumu tikrai buvo galima pasi
gardžiuoti. 

Besilinksminant ir bešneku
čiuojant, laikas praskrieja nepa
stebimai. Štai jau ir dvylikta va
landa. Vaclovas Momkus, Lietu
vių Operos vardu pasveikina 
svečius palinkėdamas Laimingų 
1990 Metų ir paprašo juos su
tikti , jau kaip tradicija lietuvių 
tarpe, Tautos Himnu, kurio 
aidai su tiek dainininkų bei 
solistų netelpa erdviuose Jau
nimo centro rūmuose. 

Naujų Metų žėručiai, spal
vingos skrybėlaitės, barškučiai 
bei švilpukai užpildo salę — 
a s m e n i n i a i sve ik in imai ir 
linkėjimai. Je i per tuos kelias
dešimt gūdžių mūsų tėvynei 

priespaudos metų, gal kai kada 
ir blėstančia viltimi linkėjome 
jai šviesesnio rytojaus, tai šį 
kartą visų troškimas buvo daug 
viltingesnis — matyti ją tvirtai 
žengiančią ir savimi pasiti
kinčią į žydrą, saulėtą rytojų. 

Balius tęsėsi toliau, gerokai 
dar po vidurnakčio. Sukosi ir su
kosi poros, skambėjo dainos, kle
gėjo įsilinksminusi publika, 
nejausdama nei nuovargio, nei 
nuskubančio laiko. 

Švenčių sezonui praėjus, gal 
k iek ir pailsėjęs Lietuvių 
Operos kolektyvas vėl rinksis 
Jaunimo centre kas penktadienį 
į n t e n s y i a m darbui — ateinan
čio sezono ..Meilės Eliksyro" pa
statymui, kuris turėtų būti dar 
į spūd ingesn i s su plačiai 
Amerikos muzikiniame gyve
nime žinomu solistu Arnoldu 
Voketaičiu, o be to, tikimasi 
sulaukti svečių solistų ir iš 
Lietuvos. 

J . Končius 

KALĖDŲ EGLUTĖ 
MARQUETTE PARKO 

LITUANISTINĖJE 
MOKYKLOJE 

oaltą gruodžio 16 dienos po
pietę rinkosi mokiniai, jų tė
veliai ir svečiai į parapijos salę. 

Tą dieną lituanistinė mokyk
la šventė Kalėdas. Mokyklos 
vedėja B. Prapuolenienė visų 
mokytojų ir Tėvų komiteto var
du pasveikino mokinius ir 
svečius su artėjančiomis Kalė
dų šventėmis ir palinkėjo 
laimingų ir sveikų naujų 1990 
Metų. 

Parapijos klebonas kun. J. 
Kuzinskas ir mokyklos vedėja 
seselė Margari ta Mary pa
sveikino susirinkusius su Šv. 

IŠ ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Viktorija Garba l i auska i 
t ė praėjusių metų gruodžio 22 d. 
baigė universitetą New Yorke, 
gaudama accounting bakalauro 
laipsnį. Tuo džiaugiasi jos tėvai 
Aušra ir inž. Anatolijus Garba-
liauskai, brolis Antanas ir visi 
giminės. 

— Denveryje, Colo., leidžia
mas biuletenis „Žynys", kurį 
redaguoja Bronė Feliss, Arvy
das Jarašius ir Jul ius Bulota. 

KANADOJE 
— T o m a s G. D a l i n d a buvo 

paskirtas „The National Life 
Assurance C o m p a n y of 
Canada" viceprezidentu finan
siniams reikalams. Jis y ra bai
gęs k o m e r c i n i u s m o k s l u s 
Toronte ir įsigijęs diplomą. 
Toronte jis lankė Maironio 
l i tuanis t inę mokyklą, šoko 
„Gintaro" ansamblyje ir buvo 
„Paramos" revizijos komisijos 
narys. 

— Hamil tono A u š r o s V a r t ų 
parapija rengiasi paminėti savo 
40 metų sukaktį. Parapijai šiuo 
metu vadovauja klebonas kun. 
Juvenalis Liauba, OFM. Minė
jimas bus spalio 1 d., sekma
dienį. Dalyvaus vysk. Paul ius 
Baltakis, chorui vadovasu Dari
ja Deksnytė, giedos sol. Gina 
Čapkauskienė ir sol. Rimas 
Strimaitis. Vakare bus bendros 
vaišės. 

— A.a. Adelė Malčiūtė-Sa-
jauskdenė mirė St. Catharines, 
Ont., rugsėjo 25 d. Buvo gimusi 
1920 m. Brooklyn, N.Y. Dirbo 
advokato įstaigoje ir daug 
pagelbėjo nauj ies iems atei
viams. Ištekėjusi už Igno Sa
jausko, persikėlė į St. Catha
rines. Čia visiems padėjo gro
jimu, piešimu ir kitais patar
navimais, nes anglų ir lietuvių 
kalbas mokėjo tobulai. Velionė 
buvo evangelike, su visais 
sugyveno ir v i s i ems buvo 
nuoširdi. Palaidota Victoria 
Lawn kap inėse š a l i a savo 
motinos. 

— St . C a t h a r i n e s , On t . , 
buvo paminėta kariuomenės 
šventė pamaldomis su organiza
cijų vėl iavomis. Sodely po 
pamaldų prie Laisvės paminklo 
buvo padėtos gėlės. 

Kalėdom ir palinkėjo Dievo 
palaimos naujiems metams. 

Prasidėjo meninė dalis. Šiais 
metais programos a t l ik ime 
da lyvavo v i s i m o k y k l o s 
mokiniai. 

7 sk. mokiniai deklamavo 
„Metai", 2 sk. mokiniai „Pakly
do flamingo", juos paruošė mok. 
G. Valiulienė. 

Vaidinimėlį „Kalėdos pas 
nykštukus" paruošė mok. Dana 
Mikužienė. Visi mokiniai buvo 
labai gerai išmokę žodžius ir 
gražiai suvaidino. 

Po va id in imo buvo „An
samblio" pasirodymas. Dainas 
ir kalėdines giesmes paruošė 
mok. L. Viržintaitė ir akom
panavo Dainius Brazaitis. 

Tau t in ius šokius paruošė 
mok. Violeta Fabijonovič ir 
akompanavo Marius Polikaitis. 

Pasigirdus Ho, Ho, Ho, salėje 
kilo tr iukšmas. Vaikai džiau
gėsi sulaukę Kalėdų Senelio. 
Visi mokiniai ir mažieji svečiai 
gavo dovanėles ir saldainius. 

Mokyklos Tėvų komi t e to 
pirmininkas Gediminas Plėnys 
pakvietė visus svečius ir moki
nius vaišintis Tėvų komiteto ir 
mokinių mamyčių paruoštomis 
vaišėmis. Visi pas idž iaugę 
gražia popiete skirstėsi namo. 

B. J . 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

Antanas Smolskus. Lietuvos tautinė? muzikos vadovas ir birbyninkas. pasi 
rodys Amerikoje ir Kanadoje, taip pat Chicagoje. 
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