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Gorbačiovui suteikiamos 
dar didesnės teisės 

Jelcinas nesutinka su būsima diktatūra 
Maskva. - Užsienio kores

pondentai praneša, jog Sovietų 
deputatai pritarė Gorbačiovo 
planui išlaikyti sąjungą, skel
biant referendumą. Sprendimas 
pravesti respublikose balsavi
mus naujos sąjunginės sutarties 
klausimu ir yra pats pagrindi
nis Gorbačiovo strategijos punk
tas, kad nesubyrėtų dar esama 
Sovietų Sąjungos valstybė. 

Griežtą pasipriešinimą šiam jo 
planui pareiškė Pabaltijo vals
tybės, kurių žmonėms nebuvo 
leista pasisakyti, kai jie buvo 
priversti įstoti į Sovietų Są
jungą, o dabar reikalaujama iš 
jų, kad pravestų referendumą. 
Liaudies deputatų kongresas 
priėmė Gorbačiovo pasiūlymą 
pravesti kitą referendumą dėl 
žemės nuosavybės, nes, sutei
kiant žemę žmonėms, būtų iš
duotas socializmas, sako jis. 
Kelios respublikos, įskaitant ir 
Rusiją, jau y r a priėmusios 
žemės nuosavybės įstatymus, 
leidžiančius savo ūkininkams 
turė t i žemę kaip savo nuosa
vybe, t ik kai ku r suvaržant tos 
žemės pardavimą kitiems. 

Balsuota i š principo 
Laba i sarkastiški debatai 

vyko dėl naujo Sovietų Sąjungos 
pavadinimo. Gorbačiovas siūlė 
naują sąjungą pavadinti „Suve
renių Sovietų Respublikų Są
j u n g a " , a t s i sakan t žodžio 
„socialistinių". Po kandžių pa
sisakymų buvo paliktas tas 
pats pavadinimas: ".Sovietų So
cialistinių Respublikų Sąjun
ga". O už Gorbačiovo naują 
sutartį, kuri reikalinga išgelbėti 
sąjungai, buvo balsuota „iš prin
cipo" ir už ją pasisakė 1,491 
balsas prieš 88, susilaikius 141 
deputatui. Kongrese iš 2,250 
deputatų buvo tik 1,720. Neda
lyvau j a Estijos, Latvijos, 
Lietuvos ir Gruzijos delegacijos. 
Tačiau šie balsavimai neiš
sprendė klausimo, o kas bus da
roma su tomis respublikomis, 
kurios atmes sutarties pasira
šymą arba nevykdys referen
dumo. Ir kitos 11 respublikų yra 
deklaravusios tam t ikrą suve
renumo ar nepriklausomybės 
formą. Bet ir šiandien dar 
neaišku, kokie bus tų respub
likų ryšiai su Kremliumi. 

Latvijos sunkumai 
Nežiūrint Pabaltijo ir Gruzijos 

respublikų, Armėnija ir Trans-
kaukazo regionas pareiškė, jog 
jie irgi nepasirašys sutarties, o 
Ukraina ir Moldavija ginčijosi iš 
viso dėl sutarties teksto. „Wa-
shington Post" reporteris M. 
Dobbs mano, jog Lietuva netu
rėtų sur uumų su referendumu, 
nes dauguma pasisakytų už 
nepriklausomybę, bet Latvija. 
kur rusų mažuma yra didelė, 
galėtų turėti sunkumų. Latvijos 
stebėtojas J . Bojares po šių 
balsavimų pareiškė, jog Latvi-
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joje referendumas dėl sutarties 
tegal i būt i pravestas ,,tik 
kariuomenės diktato sąlygomis, 
bet gal jie to ir nori". Latvijos 
vyriausybė pareiškė, kad įvykę 
sprogimai prie kareivių bazių 
yra grynai sovietų provokacijos 
veiksmai. 

Komisarų nebere ikia 
Kalėdų dieną prez. Gor

bačiovas gavo pritarimą savo 
planui pertvarkyti vyriausybei. 
Kabineto ministeriai bus atsa
kingi prezidentui už savo dar
bus. Jam taip pat buvo leista 
steigti viceprezidento postą. Bet 
jo noras suorganizuoti „Aukš
čiausią valstybės inspekcijos" 
įstaigą, kur i prižiūrėtų prezi
dento politikos vykdymą arba 
kitais žodžiais tariant, turėtų 
savo komisarus kiekvienoje res
publikoje, buvo atmestas. 

Pagal naujas suteiktas teises 
Gorbačiovas dabar konstituci
niu pagrindu vadovaus visiems 
vyriausybės darbams ir minis
terijoms ir taip pat vadovaus 
Saugumo tarybai, įskaitant 
kariuomenės ir KGB vadus. Tos 
visos teisės jam buvusios rei
kalingos, kad galėtų atstatyti 
tvarką visame krašte. „Žmonės 
to reikalavo iš manęs", pareiškė 
Gorbačiovas, nors jo populia
rumas yra žymiai sumažėjęs. 

Atšaukė savo teigimus 
Agentūros taip pat pranešė, 

jog KGB viršininkas A. Kriuč
kovas, kuris puolė Vakarus, 
sakydamas, kad jiems siunčia
mas apnuodytas maistas, kitą 
dieną pasakė, kad jo pareiš
kimai buvo žurnalistų klai
dingai suprasti. Jis specialiai 
sukviestoje spaudos konferen
cijoje pasakė, jog KGB agentūra 
yra lojali Gorbačiovui ir kad 
bendradarbiavimas su Vakarais 
yra visiškai priimtinas. „Mes 
esame giliai dėkingi Vakarams 
už pagalbą, kurią dabar gauna
me", kalbėjo šiandien KGB 
viršininkas. 

įdomus buvo Sovietų ministe-
rio pirmininko N. Ryžkovo 
pasakymas, dar prieš jam su
sergant: „Ar dar vyriausybei 
trūksta teisių ir dabar? Ne. 
problema yra tame. kad res
publikos ignoruoja nutarimus. 
Jei ta situacija krašte nepa
sikeis, jokia prezidentinė teisė 
mūsų neišgelbės". 

„Teneduoda 
nė kapeikos »* 

Maskva. Reuterio agentūra 
praneša, jog tūkstančiai tonų 
maisto yra Sovietų uostuose ir 
traukinių stotyse, bet nėra kas 
juos iškrauna, o jei iškrauna, tai 
dideli kiekiai patenka į juodąją 
rinką. Paskutiniu metu buvo 
įsakyta kariuomenei ir KGB 
agentams prižiūrėti maisto iš
krovimą ir paskirstymą. KGB 
atstovas sako, jog daugiau kaip 
1.6 mil. metrinių tonų maisto 
laukia iškrovimo iš uostų ir 
maždaug reikia 7,000 vagonų 
iškrauti prie sienų, kurie yra 
atvykę iš užsienio kraštų. KGB 
vadas gen. V. Kriučchovas 
„Pravdoje" patvirtino, kad nėra 
kam iškrauti gautų gėrybių. Vi
sam maisto paskirstymui vado
vauja ministeris Lev Voronin, 
kuris tvarko maisto pramonę, 
įdomu, jog NYT žurnalistui 
vienas traktoriaus vairuotojas 
pasakė: ..Pasakvki Amerikai, 

Sovietų sistemos kaltė 
Ir pinigai neišgelbės 

Popiežius Jonas Paulius II Kalėdų dieną iš Švento fV-: ro bazilikos balkono laimina susirinkusius 
žmones aikštėje. 

Popiežius ragina 
susitarti 

Vat ikano mies tas . — Po
piežius Jonas Paulius 11 pasakė 
įspėjančią ka lba pasaul io 
vadams Kalėdų diena, kad 
„karas Persų įlankoje, bus toks 
nuotykis.iš kurio negrįžtama". 

Savo metiniame Kalėdų ..Ur
bi et Orb i " pa re i šk ime 
popiežius ragino pasitarimų 
būdu išspręsti susidariusią 
krizę. Bet tuo pačiu metu jis 
patarė Irakui išeiti iš Kuwaito 
ir respektuoti . .neatimamas 
žmonių ir t a u t ų t e i s e s " . 
Kalbėdamas iš centrinio Šv. 
Petro bazilikos balkono, popie
žius ragino t a i p pat ras t i 
sprendimą Izraelio ir palesti
niečių konfliktui, kad būtų pri
pažinti teisėti reikalavimai 
kiekvienai pusei. Izraelis ir 
palestiniečiai turi lygias teises 
turėti savo namus ir saugias 
sienas, kalbėjo popiežius. 

Sveikinimas 53 ka lbomis 
Izraelis>Persų įlankos kraštai 

buvo kartu paminėti, kai jis 

Dvi delegacijos 
keliaus į Lietuvą 

New Yorkas , 1990 gruodžio 
22. (LIC) — Lietuvių Informaci
jos Centras padėjo dviem dele
gacijom, besiruošiančiom šiom 
dienom vykti į Lietuvą. Kvie-
čiantiesiems Lietuvoj prašant. 
LIC tarpininku tarp jų ir 
kviečiamųjų vienetų, t.y. Free 
Trade Union Institute ir Izraelio 
lyderių grupės. Izi«aelio am
basados atstovas per LIC tvarko 
re ika lus , sus i jus ius su jo 
vadovaujamos delegacijos 
kelione į Lietuvą Lietuvos Žydų 
kultūros draugijos ir parlamen
taro Emanue l io Zingerio 
kvietimu. Lietuvoje delegacija 
planuoja susipažinti su Lietuvos 
žydų padėtimi. 

Free Trade Union Instituto 
atstovai vyko į Lietuvą Darbi
ninkų sąjungos ir garbės pirmi
ninko. Valstybės kontrolieriaus 
Kazimiero Uokos kvietimu. 
Ten jie numato susipažinti su 
Lietuvos darbininkų padėtimi ir 
atlikti paruošiamąjį darbą kitai 
delegacijai, kuri praves semi
narus apie darbininkų sąjungų 
organizavimą ir veiklą. 

tegu tiems komunistams neduo
da nė kapeikos", nes tada nebū 
sią jokių reformų, jei Amerika 
išgelbės Sovietų Sąjungą. 

meldėsi už taiką * -ose kraš
tuose. Rytų Europ - politinis 
atgimimas ir Afriko- kraštuose 
badas dominavo popiežiaus kal
bą, pasakytą keliems tūkstan
čiams žmonių, kurie buvo susi
r i n k ę p r i e baz. ' ikos tą 
d rumzl iną rytą; Popiežius 
Kalėdų sveikinim* išreiškė 53 
kalbomis, kuris buvo perduotas 
į 60 kraštų per televiziją. Jis 
kalbėjo po Bernelių šv. Mišių 
bazilikoje, kurių metu buvo 
malda,skaityta ir arabų kalba. 

Dar n ė r a t ik ros laisvės 
Šiais metais Sv. Petro aikštė

je buvo mažiau žmonių dėl lie
tingo oro. Popiežius prieš save 
matė didžiulį ukrainiečių plaka
tą, ir, kai popiežius prabilo 
ukrainietiškai. jie sukėlė popie
žiui ovacijas. Jonas Pauliui II 
visą laiką rūpinasi Ukrainos 
Katalikų Bažnyčios likimu, nes 
ir dabar dar yra žymių priespau
dos ženklų iš Rusų Ortodoksų 
Bažnyčios vadovybės Romos 
spauda pažymi. iog popiežius 
nori būt i užtikrintas, kad 
Ukrainoje tikrai bus religijos 
laisvė ir atstatytos bažnytinės 
nuosvybės teisės ne tik Ukrai 
noje. bet ir k i tur Sovietų 
Sąjungoje ir tik tada popiežius 
sutiksiąs su Prezidento Gorba
čiovo kvietimu vizituoti Lietuvą 
ir Ukraina, o galbūt ir Maskvą. 

— I r a k a s panaudosiąs che
minius ginklus, jei Amerikos 
vadovaujami dainiai užpuls jų 
karius Kuvvaite pasakė prez. 
Husseinas. 

— Egiptas šust įprino savo ap
sauga Suezo kanale, kai buvo 
sužinota, jog yra pasirengta 
užblokuoti kanalą, jei prasidėtų 
karas. 
— P e r s ų į l a n k o s šešios 

valstybės tanas: su Iranu, kad 
galėtų suorganizuoti naują sau 
gumo sistema tame regione 
prieš Irako galimus užpuolimus. 

— Valstybės departamentas 
patarė amerikiečiams išvykti iš 
Jordano ir Sudano, kad karo 
atveju nenukentėtų nuo fronto 
veiksmų ir nauju sankcijų. 

— Jungtinėse Amerikos vals
tijose, kaip pranešė gyventoju 
surašymo biuras, šiuo metu 
oficialiai yra 249.6 milijonai 
gyventoju. Per paskutinį de
šimtmetį žmonių skaičius čia 
nadidėio 23 mi'i'onais. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Rusijos Respublikos prezi
dentas Boris Jelcinas kalbėjo 
Kongreso deputatams. įspėda
mas juos. kad tiek daug teisių 
suteikimas Gorbačiovui yra pa
vojingas dalytas. „Jūs dabar 
matote persigrupuojant konser
vatyvias jėgas ir sukoncent
ruojant visą politinę galią 
vienam Gorbačiovui. Stalinas ir 
Brežnevas niekada neturėjo 
tokių teisinių galių", drąsiai 
kalbėjo Jelcinas. 

— Rusų Ortodoksų Bažny
čios patriarchas Aleksiejus, 
kuris yra kilęs iš Estijos, kartu 
su kitais 52 pasirašiusiais viešą 
laišką Gorbačiovui. įskaitant ir 
generolą M. Moisejevą, genera
linio štabo viršininką, reika
lauja skelbti karo stovį ir 
valdyti tas respublikas prezi
dento dekretais, kurios neklau
so Kremliaus valdžios, ir dabar 
jau tik Gorbačiovo valdžios. 

— Prez. Gorbačiovo nomi
nuotasis Gennadi L Janajevas 
viceprezidento postui negavo 
reikiamo balsų skaičiaus iš 
Liaudies deputatų, kad galėtų 
užimti tą poziciją. Gorbačiovas 
pasakė deputatams, kad jis nori 
dirbti su tuo žmogumi, kuriuo 
jis pasitiki, ir vėl nominavo 
antrą kartą. 

— Maskvoje įvyko didelės 
demonstracijos, kai čia savo 
posėdžius tęsia Liaudies depu
tatai. Šį kartą demonstravo 
ukrainiečiai, nešdami Ukrainos 
tautines vėliavas ir Europos 
Bendruomenės vėliavą, reika
laudami Ukrainai nepriklau
somybės. 

— Vokietijoje labai padidėjo 
sovietų kareivių pasitraukimas 
iš jų dalinių. Jie prašosi leidimo 
pasilikti Vokietijoje, nes šiuo 
metu biją grįžti į Sovietų Są
junga o ypač po Ševardnadzės 
atsistatydinimo. 

— Leningrade buvo pašautas 
sovietų žurnalistas Aleksandras 
Nevzorovas. kuris nevengia 
kr i t ikuot i pe res t ro iką ir 
korupciją valdžios viršūnėse. 

— Europos vyriausybes ap
stulbino Sovietų ministeno Še
vardnadzes pasitraukimas, pra 
neša Reuterio žinių agentūra. 
Kursuoja kalbos, kad grei
čiausiai teks peržiūrėti va 
kariečiams savo politiką ir šal 
čiau reaguoti į Gorbačiovo tak 
tiką. 

W a s h i n g t o n a s . AP žinių 
agentūra skelbia, jog milžiniška 
Vakarų pagalba Sovietų Sąjun
gai šiuo m e t u būtų iššvaistyta 
veltui, nes krašto ekonominė 
sistema yra taip suirusi, kad tai 
butų visai beprasmiška, pareiš
kė savo išvadą padarytoje studi
joje Tarptaut inis pinigų fondas. 
Pasaulinis bankas ir dvi Euro
pos ekonominės institucijos, 
nežiūrint, kad prez. Bushas 
siūlo jiems suteikti bilijoninę 
pagalbą 

Vietoje paramos, jie siūlo 
padėt i su technine pagalba at
s ta tan t jų ekonomiją ir įvedant 
pagr indines reformas. Ši studi
ja buvo paskelbta šią savaitę. 
Bet kaip ta i suderinti su Gorba
čiovo atsisakymu didžiųjų refor
mų plano? Pirmadienį prie šių 
studijų prisidėjo ir vienas so
vietų specialistas, kuris sako, 
kad užsienio pagalba neišriš 
visos problemos, n e s tai y r a tik 
s t ruk tūros bei sistemos kal tė . 
Šių šaltinių duomenys yra pesi
mistiški, nes Sovietų sistema 
esant i didžiausios kaltės ob
j ek ta s . Todėl jok ia pagalba 
nepasieksianti t ikslo. Sistema 
negali viso to absorbuoti, sako 
Ilija Prizel iš Hopkins Tarptau
t in ių studijų centro. 

D a r daugiau p in igų 
Ši studija pasirodė ka ip tik 

tuo metu , kai Europos Bend
ruomenės kraštai nutarė skirti 
1 bilijoną dolerių išgelbėti So
vietams. Be to, Europos kraštų 

finansų ministeriai pirmadienj 
nutarė garantuoti 3 metams dar 
690 mil. dol. pirktis maistui, 
sako Europos diplomatai. Prizel 
mano. jog ,.politinis pareiški
m a s " maisto formoje gali padė
ti Sovietams tik žiemos metu. 
bet jiems labiausiai reikia tech
nikos dalykų. Sovietų rublis ne
keičiamas į pasaulio pinigus, o 
viduje prekių kainos tur i labai 
mažą arba jokios vertės ryšium 
su produkcijos kaina, o fabrikai 
yra pasenę ir negali konkuruoti 
su pasaulio fabrikais. 

K a r i u o m e n ė s iš laidos 
tos pačios 

Sovietų Sąjunga taip pat netu
r i c en t r i n io banko , k u r i s 
reguliuotų finansinę sistemą. 
Nuosavybės į s t a tymas y ra 
kūdikio supratimo, darbo etika 
sovietuose visai nežinoma ir 
o rgan izac in ia i menadžmeto 
principai ten visai nežinomi ir 
t iems Sovietų viršininkams, 
kurie yra menedžeriu pozicijose. 
Geriausias viso to pavyzdys yra. 
kad didieji miestai ne tur i 
maisto produktų. Si ekonomis
tų, finansininkų ir žymiųjų me
nedžerių studija vieningai su
tarė, kad sovietų ekonominė 
sistema nedirba ir negali dirb
ti , todėl suteikimas bilijoninės 
pagalbos būtų bereikšmis daly
kas. Pagaliau ir patys Sovietai 
tam nerodo didesnio dėmesio, 
nes nemažina kariuomenės iš
laidų ir tebegamina įvairių 
rūšių ginklus. 

Lietuvos pašto ženklai 
Vilnius. — Eltos pranešimu, 

pažymėdama Nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos atkūrimą. 
Ryšių ministerija išleido meninį 
voką. a n t kurio atspausdintas 
dail ininkės V. Skabeikienės su
kur tas Lietuvos Respublikos 
pašto ženklas. Tai pirmasis po 
50 metų pertraukos išleistas 
Lietuvos pašto ženklas. Meninį 
voką su Lietuvos pašto ženklu, 
kurio t i ražas milijonas egzemp
liorių, Lietuvos Respublikos 
gyventojai išpirko nepastebimai 
greit. J i s turėjo didelę paklausą 
užsienyje. 

Netrukus buvo išleistas meni
nis vokas su Lietuvos pašto 
ženklu Tautinei dainų šventei, 
po to Lietuvių kalbos metams 
pažymėti Dabar jau Lietuvos 
Respublikos gyventojai tur i 
galimybe siusti la i škus , pasi 
r inkdami iš penkių lietuviškų 
meninių vokų su pašto ženklais, 
ant kur iu atspausdinta „Lietu 
va 1990". 

Buvo k o n k u r s a s 
Lietuvos Respublikos ryšių 

ministerija buvo paskelbusi 
konkursą Lietuvos pašto ženklų 

— Prez. G o r b a č i o v a s , at
sakydamas savo k r i t i k a m s . 
L i a u d i e s d e p u t a t ų sesijoje 
pasakė, JOK ..Gana bauginti 
žmones Kremliumi, čia yra 
mūsų Kremlius. Mes sukūrėme 
jį tok j . koks j i s yra, o dabar mes 
norime jį a tnauj in t i" . 

projektams sukurti. Konkurso 
rezu l ta ta i geri — nemažai 
Lietuvos dailininku pateikė 
įdomių pas iū lymų. Tarpži
nybinė pašto simbolikos lei
dybos komisija pasiūlė išleisti 
daugiau kaip 10 pavyzdžių nau
jai sukurtų pašto ženklų. Deja, 
jų spausdinimo galimybės labai 
menkos. Spaudos departamen
tas, į kurio funkcijas įeina y što 
ženklų spausdinimas, dar n >u-
sprendė, kur ir kaip vykd> s šį 
darbą. Pirmieji mūsų ban 'vmai 
išspausdinti pašto ženklus Kau
no m. „Spindulio" spaustuvėje 
prasti . Dėl spaustuvės ribotų 
techninių galimybių spausdina
mi pašto ženklai neturi perfora-
cijos (atplešimo juostelių) ir 
nepatepti klijais. Tačiau Ryšių 
ministerija ryžosi juos leisti, 
nors šie ir ne visiškai a t i t inka 
pasaulio standartus. 

G a u t a ir Chicagoje 

Juos reikės susikarpyti ir 
patepti klijais. Tačiau manoma, 
kad Respublikos poligrafijos 
darbuotojai greit pradės spaus
dinti pašto ženklus, ati t inkan
čius visus reikalavimus. 

Lietuvos pašto ženklai jau 
dabar pripažjstami Baltijos 
respublikose. Jais apmokėtus 
laiškus galima siųsti i Latviją, 
Estiją. Tikimės, kad artimiau
sioje ateityje jie bus pripa nti 
ir kitose respublikose. Nė viena 
užsienio šalis negrąžino laiškų, 
kurių persiuntimas buvo apmo
kėtas Lietuvos pašto ženklais 

Kasmet Lietuvos Respublikos 
gyventojai siunčia daugiau kaip 
100 milijonu laiškų, tačiau 
Ryšių ministerijos gaunami po
pieriaus kiekiai leidžia išspaus 
dmti tik 10 milijonų vokų. 

Chicagoje jau yra gauta tokių 
laiškų su tais atspausdintais 
vokais ir ženklais. 
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BELDIMAS Į FIDE DURIS 
Ar tarptautinė šachmatų fe

deracija FIDE priims į savo gre
tas (kaip prieš karą) Lietuvą, 
Latviją ir Estiją? Šį klausimą 
svarstė ir teigiamai vos neiš
sprendė FIDE suvažiavimas 
Jugoslavijoje, Novi Sad mieste, 
lapkričio 25-28 d. Įdomu, kad 
visa tai sužlugdė ne sovietai, o 
FIDE p rez iden tas F lores 
Campomanesas. 

Vis dėlto kongrese Pabaltijo 
atstovai buvo tikinami, kad per 
tris-keturis mėnesius dokumen
tai bus sutvarkyti ir baltiečių 
komandos galės dalyvauti tarp
tautinėse varžybose. Išeivijos 
šachmatininkai bus daug prie 
šito prisidėję. Nemažai bus 
pasiekta, nes k a i Lietuvos 
šachmatų federaciją priims j 
FIDE, tai bus svarus pavyzdys 
kitoms tarptautinėms sporto or
ganizacijoms panašiai pasielgti. 

Lietuvos Šachmatų Federacija 
tapo savarankiška 1988 m. 
lapkričio mėn. , kai jos 
suvažiavime buvo nušalinta 
šachmatų mafija. Federacija 
nutraukė ryšius su Maskva ir 
pradėjo belstis i FIDE duris. 
Svajota, kad Lietuvos komanda 
galės dalyvauti olimpiadoje, 
kuri, kartu su suvažiavimu, 
šių metų lapkričio mėn. vyko 
Jugoslavijoje. 

Lietuva ir Estija prieš antrąjį 
Pasaulinį karą priklausė FIDE, 
o Latvija dalyvavo net FIDE 
steigime. Tačiau 1946 m. FIDE 
susirinkime, susirinkus t ik sep
tynioms federacijoms (vadinasi, 
kvorumo nebuvo), buvo pareikš
ta kad Pabaltijo federacijų 
„daugiau nebėra". 

Lietuvos federacija užsibrėžė, 
j e i ' u ne dalyvauti olimpiadoje, 
ta; nors pasirodyti su komanda, 
ir, aišku, siųsti atstovus į ten pat 
vyksiantį suvažiavimą. Savo 
komandai parūpino bilietus į 
Jugoslaviją, bet neturėjo valiu
tos, kurios reikėtų, jei Lietuva 
būtų dalyvavusi olimpiadoje 
(400 šveicariškų frankų), arba 
įstojusi į FIDE (400 šv. frankų). 

Lietuvos ir išeivijos šachmati
ninkai palaiko ryšį per ko-
respondencines „Baltų žirgų" 
šachmatų varžybas, kurios pra
sidėjo 1985 m. ir tik dabar bai
g ias i . (Šiuo metu L ie tuva 
pirmauja 8-5. Penkių žaidimų 
likimą spręs teisėjai, dvylika 
žaidimų neįvyko arba neužsi
mezgė , apie k i tus penk i s 
žaidimus neturima jokių žinių.) 

Man teko išplatinti Lietuvos 
prašymą pagalbos mūsų varžy
bų d a l y v i a m s . T a i p pa t 
kreipiausi į Praną Šalkauską, 
prie šachmatų lentų dažnai 
suburiantį čikagiškius, ir į 
ŠALFASS šachmatu komiteto 
pirmininką Vytautą Nasvyti 
pažįstantį Clevelando šachma
tininkus. Aukotojai t ikrai dos 
nūs, vis atsimenantys nepri
klausomos Lietuvos komandos 
pas i ek imus , kaip a n t a i 
Folkestone 1933 metais, kur 
iškovota 7-ta vieta. Iš viso su
rinkta daugiau negu 1,400 dol. 

Išeivijos š a c h m a t i n i n k a i 
kreipėsi į JAV-ių šachmatų fe
deraciją (USCFi. kad ji paremtų 
paba l t i e č iu s . Manau , kad 
nemaža i re i škė pasau l io 
čempiono (susirašinėjanti Vyto 
Palčiausko telefoninis pokalbis 
su JAV-ių zonos atstovu Arnold 
D e n k e r . P a s t a r a s i s labai 
užjautė pabaltiečius ir paskui 
visaip jiems padėjo. 

Lapkričio 2 d. USCF posėdyje 
nuspręsta FIDE suvažiavime 
pala ikyt i pabal t iečių norus 

d a l y v a u t i o l impiado je i r 
įsijungti į FIDE. Arnold Denker 
t a i p pat s u t i k o L i e t u v o s 
šachmatų komandai perduoti 
800 dol. iš mūsų su r ink tų 
pinigų. 

Tuo tarpu Lietuvoje sudaryta 
stipri komanda, kuri olimpia
doje būtų buvusi v i e n a iš 
dešimties stipriausių; j ą sudaro 
Gavrikovas, Mališauskas, Majo-
rovas, Kveinys. Komanda iš
vyko į Jugoslaviją, bet neleidus 
jai žaisti, žaidėjai išsiskirstė. Jų 
vietoj liko federacijos vicepirmi
ninkas Šlekys, kuris kiekvieną 
dieną su plakatu demonstravo 
prieš neteisėtus FIDE veiks
mus. 

Paaiškėjo, kad daug draugų 
turima ir sovietų tarpe. 1989 m. 
gegužės mėn. Krogiaus ir Sa-
vas tyavnovo v a d o v a u j a m a 
Sovietų Sąjungos šachmatų fe
deracija išsiuntė telegramą, per
spėjančią FIDE, kad nekreiptų 
dėmes io P a b a l t i j o a t s tovų 
siekiams. Tačiau a n ų dviejų 
ats ikratyta šių metų pavasarį 
Sovietų Sąjungos federacijos 
s u v a ž i a v i m e ( n e m a ž a i čia 
prisidėjo pasaulio čempionas 
Garis Kasparovas). J ų vietoj 
iškilo sukalbama Vasiakovo, A-
verbacho vadovybė, kuri šių 
metų lapkričio 12 d. paskelbė 
laišką, kad ji netrukdys FIDE 
priimti į savo gretas Pabaltijo 
federacijas. Taip pa t Pabaltijo 
federacijoms renkan t parašus, 
pavyko gauti ne tik Kasparovo, 
bet ir visos Sovietų Sąjungos 
komandos parašus. Tai buvo 
įspūdinga peticija, parašai gauti 
iš s e p t y n i a s d e š i m t penkių 
šachmatų įžymybių. 

Suvažiavimo metu susirinko 
Centro komisija Gapkričio 25 d.) 
ir Generalinė asamblėja (lap
kričio 28 d.). Abejose iškilo Pa
baltijo federacijų klausimas. 
Abejose kalbėjo Arnold Denker. 
Kalbėjo, k a d Paba l t i jo fe
deracijų atsiskyrimas yra sovie-
t a m s n a u d i n g a s , nes b u s 
mažiau pretendentų į sovietams 
skirtas vietas tarptautiniuose 
turnyruose. Palygino Pabaltijį 
su K u vaitu — kraš tas okupuo
tas, bet dėl to Kuvaito federacija 
nepašalinama. Dar taip argu
mentavo: jeigu JAV būtų susi
dorojusios su Panamos Šachma
tų federacija, negi FIDE sutiktų 
Panamą pašalinti? Pastarasis 
netikėtas a rgumentas laimėjo 
daug simpatijų. 

Kanados atstovas Divinskis 
savo kalboje irgi parėmė Pa
balt i jo federac i j as . Arnold 
Denker dar pasakoja, kad buvęs 
pasaulio čempionas Mikhailas 
Talis buvo pasiruošęs žaisti Lat
vijos komandoje. J a m gerą įspū
dį paliko palyginti jaunas Lietu
vos Šachmatų federacijos pirmi
ninkas Majorovas. 

Dauguma federacijų stojo pa
baltiečių pusėn, ne t sovietai 
nesipriešino. Suvažiavime pra 
nešta, kad skandinavų kraštų 
kvietimu Pabaltijo federacijos 
priimtos i Europos šachmatu 
federaciją. 

Taip pat nubalsuota priimti 
pataisa mums lemtingam FIDE 
įstatų straipsniui. Nuo 1976 m. 
tas straipsnis aiškina, kurios fe 
deracijos gali priklausyti FIDE: 
federacija turi atstovauti visai 
šaliai, o ta šalis privalo būti 
Jungtinių Tautų narė. Nauja 
pataisa tvirtina, kad pastarasis 
apribojimas netaikomas toms 
šalims, kurios buvo FIDE nares 
iki 1976 m. 

Šiaul ių „Ta 
Kennedy turnyre, VVashington 
Ča ikauskas . 

Suvažiavime vyko FIDE pre
zidento rinkimai. Vienas kandi
datas, Rabell Mendes iš Puerto 
Rico, savo programoje tvirtino, 
kad Pabaltijo šalims turi būti 
grąžinta narystė. Tačiau j i s su
rinko t ik devynis balsus. Įdomu, 
kad už jį balsavo ne tik JA V-ės, 
bet ir Sovietų Sąjunga! 

Daugumą,balsų surinko filipi-
nas Flores Campomanesas. Jau 
kelintą kartą jisai perrenkamas 
FIDE prezidentu . Jį labai 
palaiko „trečiojo pasaulio" 
šalys. Mat, jis stengiasi, kad 
šachmatų žaidimas priklausytų 
ne v ien Europai, bet viso 
pasaulio kultūrai. 

Campomanesas trokšta būti 
Jungtinių Tautų ar kitų tarp
tautinių organizacijų aukštu 
pareigūnu; jis įsivaizduoja savo 
karjerą FIDE kaip žingsnį t a 
linkme. Atrodo, kad jis ka r ta i s 
ve r t i na Sovietų Sąjungos 
šachmatų federacijos atstovų 
pareiškimus mažiau, negu tos 
pačios Sąjungos diplomatų nusi
statymus. 

Taigi, prezidentas, kar tu su 
savo advokatu, kalbėjo, kad Pa 
baltijo narystei yra formalių 
problemų. Nevalia kištis į su
veren ios valstybės v idaus 
reikalus. O iš Sovietų Sąjungos 
kol kas gauta t ik neigiama tele
grama, išsiųsta gegužės 1989 m. 

J a m pritarė Sovietų Sąjungos 
Šachmatu federacijos vykdoma
sis direktorius Bachas. Deja, jo 
pareigos vykdomojo pobūdžio ir 
jis nebuvo naujai i š r ink tų 
atstovų tarpe. Jis aiškino, kad 
Sovietų Sąjungoje yra ir bus 
daug pakeitimų ir būtų protin 
giau šitą klausimą derinti su 
l auk i ama i s pokyčiais Sov 
Sąjungos valdžios pozicijoje. 
Taip jis kalbėjo be jokių įgalio
jimų keisti federacijos naują ir 
mums palankią poziciją. Jis ne 
vieno buvo suprastas kaip be
stuburis biurokratas, vykdantis 
kitų instrukcijas. 

Nereikia manyti, kad tuomi 
pabaltiečių viltys žlugo. Vis 
dėlto suvažiavime buvo jaučia
ma, kad Pabaltijo federacijos 
priimtos į visų bendra šeimą. O 
nuspręsta, kad joms bus for
maliai suteikta visiškai narystė, 
kai Sovietų Sąjungos šachmatų 
federacija atšauks 1989 m. 
gegužes mėn. telegramą, arba 
1990 m. lapkričio 12 d. 
nutarimą oficialiai adresuos tide 
vardu. Net Bachas kalbėjo, kad 
tai turėtų įvykti trijų keturių 
mėnesių laikotarpyje. 

Galima tikėtis, kad jau atei 
nančiais metais Lietuva galės 
siųsti atstovus į įvairaus amžiaus 
jaunuolių pirmenybes. Olimpia
da vyks tik už dviejų metu Puer
to Rico saloje Tuo tarpu išei
vijos šachmatininkų surinkti 
pinigai pervedami į specialu 
fondą SALFASS ižde. Fondas 
yra šachmatų komiteto nuožiū
roje, su sąlyga, kad tur tas 

:ulio komanda i raugias i pirmos vietos trofėjum, la imėtu J. F. 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

Europos sporto laikraščiuose 
neseniai nusKambėjo sensa
cingos ir didžiulės antraštės: 
„Lietuva pakiupdyta, prašosi 
a t g a l " , — Čekoslovakijoje; 
„Lietuvos sporto pralaimė
jimas", — Ita'ijoje ir „Lietuvos 
krepšininkai žais Sovietų lygo
je", — Ispanįj je. 

To priežastį buvo Lietuvos 
sporto depart imento direkto
riaus A. Raslano ir „Žalgirio'" 
sąjungos pirm. V. Nėniaus ap
silankymas pas sporto vadus 
Maskvoje, ką Sovetskij Sport" 
traktavo kaip grįžimą į bendrą 
Sąjungos sporto šeimą. 

Ar tai tik nebus „peilis" 
Lietuvos Tautiniam olimpiniam 
komitetui? JUK šiomis dienomis 
Lietuvoje turi lankytis Tarptau
tinio olimpir ;o komiteto speciali 
komisija... 

Marčiul ionis sport inio 
komplekso sav in inkas 

Šarūnas Marčiulionis tapo 
Lietuvoje pirmasis stambios 
nuosavybės savininkas, dar net 
nepriėmus privatizacijos įsta
tymo. Parlamentas leido jam 
nusipirkti pradėtą statyti „Sta
tybos" sporto klubo kompleksą 
su visais moderniškais įren
gimais. Čia Šarūnas planuoja 
į ruošt i ii p a t s vadovau t i 
krepšino mokyklai. 

LOK įsigijo būs t inę 

Lietuvos TOK tas pagaliau 
gavo penkios patalpas Vilniaus 
miesto centre, gražiame seno 
stiliaus pastate. O surengta 

loterija, „Olimpo" vardu, pra
turt ino savo iždą. 
Golfo va ržybos Švedijoje? 

Lietuvos TOK-tą užgriuvo 
telefono skambučiai ir laiškai — 
ar t ikrai IV PLS žaidynėse golfo 
varžybos vyks... Švedijoje'' 

Mat Australijoje besilankąs 
Lietuvos Goifo asociacijos pirm. 
V i t k a u s k a s pakv ie t ė aust-
r a l i eč iu s į ža idyn ių golfo 
varžybas Švedijoje. Kodėl ne? 
Juk slidinėjimas vyks Kaukaze 
ir alpinizmas Evereste. 

IV PLS organizacinis štabas ir 
LTOK aiškiai pabrėžė, kad gol
fas nėra įtrauktas į žaidynių 
programą. 

Už kelionę teks p a t i e m s 
užsimokėt i 

IV PLS žaidynių slidinėjimo 
varžybos vyks Kaukazo kalnuo
se. Buvo skelbta, kad kelionės 
išlaidas padengs Lietuvos sli
dinėjimo federacija. Tačiau 
Aeroflot lėktuvų linija pranešė, 
kad užsieniečiai už šią kelionę 
tu rės mokėti doleriais. Tuo 
būdu kiekvienam dalyviui iš 
užsienio teks užsimokėti 140 
dolerių už skridimą į Kaukazą 
ir atgal. 

Slidinėjimo varžybų pro
gramoje numatytas 900 pėdų 
slalomas ir 1500 pėdų didysis 
slalomas po du kartus. Amžiaus 
grupės: jauniai ir mergaitės iki 
18 m., vyrai ir moterys iki 45 m. 
ir senjorai 45 m. ir vyresni. 

Registraciją priima Vytenis 
Čiurlionis, 19755 Upper Ter-
race. Euclid, Ohio 44117. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 S t r t « t . Chicago 
Tel. (1-312) 434 -5848 (veikia 24 vai) 

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

naudojamas remti Lietuvos pa
stangas reikštis tarptautinėje 
šachmatų arenoje. 

Šia proga ŠALFAS s-gos Šach
matų komitetas dėkoja auko
tojams: Kęstučiui Makaičiui už 
500 dol.. Vytui ir Aurelijai Pal-
čiauskams už 200 dol., po 100 
dol. aukojusiems Rūtai Kuli
kauskienei ir Andriui Kuli
kauskui. TVd Bullockus už 60 dol. 
Po 50 dol. aukojusiems: Romui 
Fabijonui. Marijai Kapačinskie-
nei. Vytautui Nasvyčiui ir dr. 
Rimvydui Sidriui. Algirdui 
Bielskui už 25 dol. Po 20 dol 
aukojusiems: Nežinomam auko
tojui. Stasiui Bikulčiui. Ro
bertui Čepeipi. Kaziui Jakštui , 
Kaziui Jankauskui. Gediminui 
Janulai, Vytui Markevičiui. Ed
mundui Radovičiui, Vytautui 
Rukuižai. Almiui Šalkauskui ir 
Pranui Šalkauskui. Po 10 dol. 
aukojusiems Mečiui Mikutai-
čiui ir Viktorui ir Jan ina i 
Šnapščiams. 

Už parama pastangomis dėko
jame Vytautui Nasvyčiui. Bill 
Shakaliui ir USCF. Ypatingas 
ačiū Arnoldui Denkeriui. Ed
mundui Kulikauskui ir Pranui 
Šalkauskui 

Andr ius Ku l ikauskas 

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

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOIHG 

6449 So. Pulaskl RoMI 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. G L E V E C K A S 
GVDVTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (70B) 422-0101 
Vdlandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v.v antrd 12 30-3 v p p 
feid jždaryla . ketvd 1-3 v p p penkta 

- seštd 9 v r - ! 2 v p p 

6132 S. K M Z I * Ava . , Chicago 
(1-312) 925-2670 art>a (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Mes visada žmones laikome 
pavojingesniais, negu j ie iš 
tikrųjų yra. 

Goethe 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marąuette 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 

Namų (708) S64-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. K«d*l» Chicago. III. 
Tel. (1-312)925-2670 

1185 Dunda* Avt., Elgln. III. 60120 
T«4. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. RoberU Rd.. Hlckory HIH*. IL 
1 mylia | vaka'us nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagai susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus i r Krauio ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Ro td 
Tel . (1 -312) 565-2802 

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

Reikalui esant atvažiuotu ir i namus 

Ruoš ia varžybų a t i d a r y m o 
ce remonia lą 

IV PLS žaidynių atidarymo 
ceremonialo projektą ruošia 
kaunietis K. Motūza. Organiza
cinis štabas nutarė, kad 1991 m. 
gegužės 12 d. per olimpine dieną 
Kauno stadione bus to atida
rymo generalinė repeticija. 

St. S tonkus — k r e p š i n i o 
federacijos p r ez iden t a s 

Krepšinio federacijos prezi
dentu išrinktas telšietis Stasys 
Stonkus. J i s yra krepšinio 
žinovas, žaidęs už sovietu Sąjun
gos olimpinę rinktinę, buvęs 
ilgametis Kauno Kūno Kultū
ros instituto rektorius. 
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DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
186 Eaet Superlor. Sutte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. — (1 312) 3371285 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR MAGOALEN BCUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaMa 

4007 W. 59 St. 
Tai. (312)735-5558 

507 S. GHbert. LaCranoe. IL. 
Tai. (706) 352-4467 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St Ch:cago. IL 
Tai. (1 -312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hicko'y Hills. 
Tai . (708) 598-8101 
Vai pagnl susitarimą 

L 

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 IVI 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optcmetristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palos Vision Cerrtar, 7152 W. i27thSt . 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708)448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas ir chirurgas 

Aiestez'jos ir snausmo gydymo speoatis'as 
Sherman liqonme Elgin. IL 

Tai. 70M54-1050 
Skarr<r>"i;' ga'ima 24 vai 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. J A M E S BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

G V DVMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michlgan Ava . . Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir K e a n Ave.. Justice. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia ?4 vai l 
Valandos pagal susitarirr 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 60453-2533 

Tai. 708-636-3113 

DR. IRENA KŪRA i 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 st Straat 

Kabineto ta i . (1-312) 737-1168: 
Rezld. (708)385-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 st Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. ta i . (1-312) 565-0348: 
Raz. (1-312) 778-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 2 5 5 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-

6-9 antr 1 2 6 penkt 10-12. 1-6 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VYestchestar. IL 60153 

Tel. 708-531-1113 
Valandos pagal suS'tanmą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v po ^ ketv 2-5 v p p. 
šešt pagai susitarimą 

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus i*gų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (pne Austin) 

vaianoos pagai susitarimą 
Tai (1-312) 585-7755 

Kab. tai (1-312) 471-3300: 
Raz. (706) 442-8287 

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

7722 S. Kedzle Ava.. 
Chicago. III. 60652 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA. M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samtrrtan Medtcal Center-

Nepervtlte Cempus 
1020 E. Ogotn Ava.. Sulta 310. 

NaparvIHe IL 60563 
Tai. 1 708 5270090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. M. (1-312) 586-3166: 
N»mų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Straat 
Vai pirm antr ketv ir penki 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Rytams ir Vakarams 

MARIJOS IKONA 
Pamaldumas į Dievo Motiną 

Nuolatinės Pagalbos yra išplitęs 
ir lietuvių tarpe. Clevelande net 
yra lietuvių parapija tuo vardu. 
Žinia, Dievo Motinos statula 
šioje šventovėje yra pilnai vaka
rietiško — net lietuviško sti
liaus, tačiau garsusis stebuk
lingasis šio vardo Dievo Motinos 
atvaizdas yra bizantiško stiliaus 
ikona, kurią platina redempto-
ristų vienuolija. Neseniai teko 
skaityti šio Marijos atvaizdo 
aprašymą. 

Šio paveikslo istorija prasi
deda 13-me šimtmetyje Kretos 
saloje, esančioje Viduržemio jū
roje, 60 mylių į pietus nuo Grai
kijos žemyno. Tuo metu Kreta 
buvo v ienas sva rb i aus ių 
graikiškos dailės centrų, o 
Bizantijoje tuo metu kone visas 
menas buvo išimtinai religinis 
— ikonų menas. Ikonos yra la
bai stilizuoti, simbolikos kupini 
religinių įvykių ar šventųjų pa
veiks la i . Šventuos ius vaiz
duojančios ikonos yra itin pa
garbiai laikomos. Garsiausios 
graikiškosio ikonos buvo sukur
tos Kretoje po to, kai Konstan
tinopolis atsiskyrė nuo Romos 
11-me šimtmety ir Kreta pasekė 
Konstantinopoliu. 

Ikonos yra ypatingos tuo, kad 
jų t ikslas yra ne tiek atvaizduo
ti įvykį ar šventąjį, kiek patį 
žmogų įtraukti į vaizduojamą 
paslaptį , maldai, meditacijai. 

Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos ikona buvo sukurta Kre
toje, ortodoksišką, bizantišką 
Kretą okupavus katalikiškos 
Venecijos armijai, kas prasidėjo 
1204 m. Nors yra istorinių 
dokumentų įrodančių, kad ji 
buvo sukurta Kretoje. įvairios 
teorijos laiko, kad ji buvo sukur
ta 13-me, 14-me ar 15-me šimt
metyje, bet nevėliau kaip 15-me. 

Tuo laiku šis Marijos atvaiz
das buvo matomas ne t ik orto
doksų, bet ir katalikų bažny
čiose, koplyčiose ir vienuoly
nuose Kretoje. Neaišku kada ir 
nežinia, ar pasipinigavimo tiks
lu, ar dėl to, kad paveikslas jau 
buvo išgarsėjęs kaip stebuk
lingas, tokia ikona buvo pavog
ta iš vienos Kretos koplyčios ir 
po poros šimtų metų, 1715 m., 
buvo atrasta Romoje, kar tu su 
vienintele apie ją išlikusia maž
daug 1500 m. parašyta jos isto
rija. Toje istorijoje pažymėta, 
kad paveikslas buvęs pavogtas, 
bet neparašyta kaip ilgai prieš 
tai j is jau buvo gerbiamas Kre
tos koplyčioje. Neparašyta ir 
kaip ilgai jis buvo slepiamas po 
pavogimo. Parašyta tik tiek, 
kad plėšikas daugelį metų pa
veikslą laikė savo šeimoje, 
nežiūrint pakartotinų Marijos 
apsireiškimų jos nariams, juos 
baran t už vagystę. Pagaliau 
šeima paveikslą atidavė, kaip 
jiems Marija buvo nurodžiusi, 
Sv. Mato apaštalo bažnyčiai 
Romoje, esančioje t a rp Marijos 
Snieginės ir Šv. Jono Laterano 
bazilikų. Ten jis buvo įtaisytas 
didžiajame altoriuje 1499 m. ir 
išbuvo tris šimtmečius, pagarsė
damas kaip stebuklingas. 

Tada 1798 m., kai Roma bu
vo užpulta ir daugelis jos bažny
čių sunaikintos, bažnyčios glo
bėjai augustinijonai vienuoliai 
paveikslą išgelbėjo ir paslėpė 
nežymiame vienuolyne. Ten pa
veikslo istorija buvo pasako
jama per dvi vienuolių kartas. 

Ka i 1855 m. šv. Alfonso 
Liguori įkurtoji vienuolija re-
demptoristai įkūrė savo pagrin
dini vienuolyną Romoje, jie at
sitiktinai jam parinko tą vietą, 
kur kadaise buvo Šv. Mato 
bažnyčia. Kai jie išgirdo apie 
ten buvusį Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos stebuklin
ga paveikslą, jie pradėjo šiuos 
pasakojimus tyrinėti ir po kurio 
laiko atrado patį paveikslą. O 
kai sužinojo apie pačios Marijos 
regėjimuose pareikštą norą, kad 
paveikslas būtų laikomas toje 

STALČIAI TUŠTI, 
BET YRA RAMONAS 

vietoje buvusioje bažnyčioje, jie 
įsitikino, kad pati Marija juos 
ten atsiuntė būti tolimesniais 
stebuklingojo paveikslo glo
bėjais. 

1866 m. jie gavo leidimą iš Šv. 
Tėvo sugrąžinti paveikslą į jo 
originalią vietą, savo pasta
tytoje Šv. Alfonso vienuolyno 
bažnyčioje. Manoma, kad šv. 
Alfonsas, didelis Marijos ger
bėjas, lankydamasis Romoje tuo 
metu,kai paveikslas dar kabėjo 
Šv. Mato bažnyčioje, ir pats prie 
jo meldėsi. 1867 m. Vatikanas 
oficialiai leido ypatingai pa
gerbti tą paveikslą ir jame 
esančią Mariją karūnuoti. 

Paveikslo simbolika tikrai pa
deda ir vakariečiams krikščio
nims įeiti į Marijos ir jos Sūnaus 
paslaptį, giliau su juo susipaži
nus. Tame paveiksle Marija 
nežvelgia į savo Sūnų, kas atro
dytų normali motinos laiky
sena, o žvelgia tiesiai į asmenį, 
žiūrintį į paveikslą, patrauk
dama jį. 

Paveikslas yra ne tik Mado
nos a tva i zdas , o tikėjimo 
pamoka, meditacija. Iš abiejų 
Marijos šonų yra angelai, 
nešantys vaikel iu i šventus 
kančios įrankius, skraistėmis 
pagarbiai apdengtomis ran
komis, ka ip kunigas neša 
monstranciją. Dešinėje Gab
rielius neša kryžių, o kairėje 
Rapolas neša ietį ir ant iešmo 
pamautą kempinę. Vaikelis 
Kristus, matydamas savo kan
čios įrankius, glaudžiasi prie 
savo motinos, iš išgąsčio taip 
krūptelėjęs, kad nuo kojytės jam 
krenta vienas sandalas. 

Seniausiose Kretoje sukurtose 
ikonose Marijos veidas yra itin 
griežtas, tačiau šiame Marijos 
veidas yra daug švelnesnis, ką 
mokslininkai laiko ^Vakarų 
įtaka, ikonų kūrėjams sten
giantis prisitaikyti Venecijos 
valdovų atnešta i vakariečių 
krikščionių paklausai. Marijos 
veidas rodo ir kenčiančiųjų at
jautimą ir prašymą, kad į pa
veikslą žiūrintysis mažintų jos 
Sūnaus kentėjimą dėl žmonių 
nuodėmių. Jos galva švelniai 
palinkusi į savo vaikelį. 

Šioje ikonoje vaikelio Jėzaus 
veidas yra daug vaikiškesnis, 
negu paprastai įprasta ikonose, 
kur vaikelis atvaizduojamas lyg 
suaugęs, bet miniatūrinis žmo
gus, tuo pabrėžiant Kristaus 
dieviškumą, nesaistomą laiko 
tėkmės. Marija taip pat atrodo 
švelnesnė čia, nes ji rodoma pa
duodanti vaikeliui Jėzui ranką. 
Tad šis paveikslas sujungia ir 
Rytų ir Vakarų krikščionybės 
išraiškų bruožus, tuo būdamas 
mielas ir Rytų ir Vakarų 
krikščionims. 

Šioje ikonoje, kurios ori
ginalas yra tik 17 x 21 colių, yra 
šešiolika graikiškų raidžių. Jos 
yra ne žodžiai, o jų inicialai a r 
pirmųjų ir paskutiniųjų raidžių 
kombinaci jos , pažyminčios 
angelų vardus, kad kūdikėlis 
yra Jėzus Kristus. Stambiosios 
raidės pažymi, kad matome 
Dievo Motiną. Paveikslui bū
dingos yra grakščios Marijos ir 
Vaikelio aureolės. Marijos 
nuometas yra papuoštas aš
tuonių spindulių žvaigžde ir 
graikišku kryžiumi. 

Marija visuomet t r auk ia 
žmones vienybėn sujos Sūnumi. 
Lietuvoje jau nuo seno daugely
je Marijos atvaizdų matome bi
zantiškos įtakos — gal labiau
siai Aušros Vartų Marijos ste
buklingame paveiksle. Lietuva, 
nors pati linkstanti i Vakarus, 
visuomet buvo kraštas, kuriame 
susitinka Rytai ir Vakarai. 
Lietuvoje išauginti misionieriai 
ir vienuolės žymiais skaičiais 
apaštalauja, tarnauja Sibiro, 
Rusijos ir kitų sovietinių res
publikų krikščionims, katali
kams. Gal dalimi ir dėl to. kad 
Lietuva ne kartą buvo pašvęs
ta Marijai. a.j.z. 

Naujai aktualūs „Kryžiai" 

l Pabaiga) 

„Kryžių" žmonės 

Kas yra tie „Kryžiai", au
toriaus datuoti 1945.XII.30, 
pirmąkart pasirodę 1947, o 
šiandien retai užtinkami net 
privačiose bibliotekėlėse? 

,.Kryžius" dominuoja stambus 
Suvalkijos ūkininkas, baigęs ke
turias gimnazijos klases, ne
mėgstąs Smetonos valdžios,' 
Kreivėnas. Gyvena taip, kaip 
joks Aukštaitijos ar Dzūkijos 
šimtamargis net svajoti nega
lėtų. Valgo atskirai, beveik kas
dien su svogūnais paspirginti 
lašiniai, šaltas paršiukas, avie
nos kotletai, kopūstai su tau
kine, rūkyta žąsis, šaldyta 
žuvis , mar inuo tos slyvos, 
pyragas, kava. Ir apsiaustą dėvi 
su karakuline apikakle. Ūkyje 
nepersidirba, nes ten nuolat 
pluša žmona (gera audėja), 
kelios samdinės, kumetis, ber
nai. Sūnus lanko Žemės ūkio 
akademiją, yra varpininkų 
žmogus, tačiau tėvas jam didelio 
prielankumo nerodo. Duktė yra 
vienuolė, Kreivėno gėda, nes 
Dievą jis neigia. Žmonai prikai
šioja: , ,0 tu džiaukis savo 
šventąja. Tik nežinia, kokia ji 
šventoji. Buvo Marija Magdale
na, Marija Egiptietė, o mūsų 
Marytė turbūt Marija Bendro
ji, ar kaip čia būtų, nes iš Bend
ručių kaimo. Aiškų, kad ji dabar 
visų... bendra... Visų kunigė
lių" (12 psl.). „Tu esi šiuose 
namuose, palaiminta šventosios 
mot inė le , todėl Dievas ir 
ati traukia savo ranką, pilną 
žaibų. Perkūnas! Kam tas per
kūnsargis būtų? Kam būtų 
mokslas, žmogaus protas? Gal 
pradėsi vėpčiot, kad Dievas 
visur viską tvarko?" (psl. 13). 

Žmona nuo savo vyro skiriasi 
išvaizda ir galvojimu. „Krei
vėnienė pavalgė viena, pasiėmė 
maldaknygę ir atsisėdo po langu 
prieš saulutę. Persižegnojo lėtai, 
keldama akis į dangų ir, pabu
čiavusi auksinį kryželį, įspaustą 
maldaknygės viršely, pradėjo 
melstis. Saulė auksinių spindu
lių vainikų apšvietė jos žils
tančią galvą. Ji meldėsi linguo
dama, sūpuodama sudžiūvusio
se rankose maldaknygę". 

,,Ji visa buvo smulkutė , 
veidas sulysęs, lūpos siaurutės, 
bekraujės. Visa lyg iš ligos pa 
talo pakilusi" (psl. 14). 

O Kreivėnas labai norėtų, kad 
ji iš ligos patalo nepakiltų, nes 

VYTAUTAS VOLERTAS 

jam rūpi kita, jauna ir graži 
audėja Magdutė, galvojanti apie 
Kreivėno turtą, gal ir turinti 
šventumo už kelis skatikus, gal 
ir ne. Negerai, kad į Magdutę 
yra įsikirtęs Kreivėno nuslėp
tas nelegalus sūnus, račius 
Giružis. Todėl bando jam tėvas 
įpiršti kaimyno Grūsto vien
turtę dukterį. Povainikiui sūnui 
būtų Grūsto ūkis. o Kreivėnui, 
kai mirs žmona, liktų Magdutė. 

Kaip yra su Grūstu? Tai arti
miausias Kreivėno kaimynas, 
tačiau tolimas savo būdu. Reli
gingas, doras, beveik šventas, 
todėl šalia Kreivėno atrodo nai
vokas ir nepakankamai praktiš
kas. 

Tokie yra pagrindiniai ..Kry
žių" žmonės. Tarp jų Kreivėnas 
narplioja įvairiausias kilpas. 
Beveik nunuodija žmoną, sam
dinėmis po antklodėmis kaišioja 
ranką, vieną apsunkina kūdi
kiu, liepia nutraukti nėštumą, 
ir ta miršta. Sudegina Grūsto 
daržinę, su Magdutė apgaudi
nėja pavainikį sūnų Giružį, 
sulaužo kunigo vežimėlį. Žlugus 
Lietuvos valstybe;, džiaugiasi 
bolševikais, o kaijj patį kiek pa
gnaibo, taikosi pr.e samdinių ir 
moka pakenčiamai suktis, nes 
vietiniai komunir-teliai yra ar
ba jo išauginti, arba dėl akty
vaus ateizmo j ; laiką pri
jaučiančiu. Kreivėno laimės 
ąsotis sudužo, kanu pražudyda
mas ir Grūstą, vokiečiams už

puolus rusus. Bėgantiems bolše
vikų kariams Giružis melagin
gai įduoda savo tėvą Kreivėną 
(kerštas už Magdutę) ir jo 
kaimyną Grūstą (kerštas už 
nepriėmimą į žentus), apkaltin
damas sabotažu. Kareiviai abu 
ūkininkus prikala prie improvi
zuotų kryžių ir dar sušaudo. 

Nauja l a ida 

Kreivėnas iš tikrųjų yra baisus 
žmogus, tačiau tikroviškai bai
sus. Jis brendo ir augo nepri
klausomos Lietuvos laikotarpy. 
Iš kur toks atsirado? Ar todėl 
Dievo nereikėjo, kad buvo nedo
ras? Ar todėl nedorai elgėsi, kad 
netikėjo? Kreivėnas turėjo abu 
šiuos — aktyvaus ateisto ir 
nedorėlio — bruožus, tačiau 
niekur neminima, kad vienas 
bruožas pagimdė antrąjį. Grūs
tas, priešingai Kreivėnui, tikįs 
ir doras, tikinti ir dora Kreivė
nienė. Grūstaitė. Kituose tipuo
se Ramonas šių savybių neryš
kino. Nedarė ir išvados, kad abi 
charakteristikos būtinai rišasi 
į vieną. Mažiau galvojančiam 
skaitytojui tokia mintis gali 
pirštis — juk religija prilaiko 
žmogų nuo niekšybių. Jei toks 
skaitytojas su t iks romaną, 
kuriame bažnyčią lankąs pi
lietis yra sukčius, jis gal nu
spręs, kad visi .bažnytiniai' yra 
sukčiai. Gyvenime yra pilna 
įvairiausių žmonių, ir autorius 
pas i r inko tokius , kuriuos 
tikrovėje pastebėjo. 

Kreivėnas turėjo vieną, jį 
valdančią savybę — egoizmą. Vi 
sa kita — nežymios egoizmo 
a tūgos . Kre ivėnu i t r u k d ė 
Dievas — nereikia Dievo. Krei
vėną vargino valstybines prie
volės — bloga valdžia. Žmona 
maišėsi kely prie Magdutės — 
kad ji greičiau nusikratytų: 
Grūsto tvarkingas gyvenimas 
bade akis — sunaikinti Grūstą. 

Tokių liguistų egoistų norma
lioje aplinkoje y r a mažai . 
Tačiau bolševizmo sistemoje ši 
savybė bujojo sėkmingai. Žmo
gus nesijautė saugus šeimoje, 
kaimynystėje, bendruomenėje. 
Kas jam liko? Apsaugoti save. 
tik save. Šį nelemtą bruožą Lie
tuvos gyventojai aiškiai jaučia 
ir apie jį kalbą. „Kryžiai" yra 
geras egoizmo pasekmių doku
mentas. Be to. ši knyga kalba 
apie pirmykštį gyventojų tero
rizavimą, bolševikams tvirti
nantis, apie pirmuosius bolše
vikų aktyvistus ir apie neįsi
vaizduojamą okupanto žiauru
mą, sunaikinant Kreivėną ir 
Grūstą. Jų žuvimas yra lietuvių 
tautos likimo, esančio stalinistų 
rankose, simbolis: nesvarbu, 
koks esi, visus vienodai verti
name, visus vienodai naikina
me. 

..Kryžiuose" nejaučiame dirb
tinių situacijų, tuščiai skam
bančių filosofavimų, juose 
viskas neabejotinai realu ir 
įtikima. Todėl verta r imtai 
pagalvoti apie šio romano naują 
laidą išeivijoje ar Lietuvoje, kad 
nebūtų šaipomasi iš tuščių 
stalčių. 

Pabėgėlio kūrybos prasmė yra 
teikti tautai papildo, kad net ir 
priespaudos metu tautinė kul 
tūra išliktų pilnutinė. 

Pro f. Antanas Maceina 

• 

Bažnyčių padėtis 
Rytuose 

Religinių reikalų komiteto 
vicepirmininkas Maskvoje pa
kartotinai pabrėžė, kad su .pe 
restroika" pasikeitė ir kompar 
tijos pažiūra į Bažnyčią. I reli
giją dabar žiūrima kaip } pozi
tyvią jėgą. 

Maskvos patriarchas Aleksie
jus II turi didelę įtaką, bet 
labiausiai susirūpinęs masiniu 
ortodoksų perėjimu į katalikų 
Bažnyčią. Vien tik Ukrainoje 
paskutiniais mėnesiais 350 or
todoksų kunigų perėjo į kata
likus Uenai vad. Unitus), ir tuo 
būdu ortodoksai prarado apie du 
trečdalius tikinčiųjų. 

Nors didžioji dalis inteli
gentijos ir jaunimo religijos 
nepripažįsta, arba yra indife
rentai, tačiau visuose kraštuose 
reiškiasi religinis atgimimas ir 
auga pašauk imai į dvasinį 
luomą. Nustatyta , kad šiemet 
Lietuvoj į kunigų seminarijas 
įstojo 103 kandidatai (iš viso 250 
seminaristų>, Latvijoj 25(iš viso 
103). Gudijoj 40 (25 gudai. 10 
ukra in ieč ių . 3 lenkai ir 2 
lietuviai), o L'krainoj atsirado 
net 350 naujų seminaristų. 

Stat is t ika rodo, kad visuose 
kraš tuose didelis t rūkumas 
kunigų. Lietuvoj 200 parapijų 
neturi kunigo. Latvijoj yra 150 
parapijų, o kunigų tik 100. 
Gudijoj y r a apie 2.5 mil . 
k a t a l i k ų . 215 a t i d a r y t ų 
bažnyčių ir 62 kunigai. Ukrai
noj dar blogiau — apie 5 mil. ka
ta l ikų , o kun igų tik 500. 
Užkarpatėj iš 300 bažnyčių 
atgautos t ik 49. o saujele kum 
gu yra baigę t iktai pogrindžio 
seminarijas. 

Visur r e i k i a f i nans inės 
p a r a m o s a t s t a t y t i k u n i g ų 
seminar i jas . įsigyti religinv 
l i teratūrą ir vadovėlius, pasta
t y t i s p a u s t u v e s ir į s igyt i 
techniškas priemones religijos 
dėstymui per televiziją. Taip pat 
trūksta tikybos mokytojų ir pro
fesinės pagalbos bažnytinės or
ganizacijos struktūrai išvystyti 

Ryšių pala ikymui visuose 
kraštuose buvo paskirti įgalio
tiniai vyskupai, kurie perduos 
savo Bažnyčių prašymus Ad 
Hoc komitetui . Lietuvos epis
kopatui įgaliotiniu paskirtas 
Vilkaviškio vyskupijos admi
n i s t r a t o r i u s vysk. J u o z a s 
Žemaitis. 

i Iš Vyskupo iri formacijos 5-2) 

Jurbarko piliakalnis 

Piktas žodis akmeniu i širdį 
krenta. 

Kirgizų patarle 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

19 

Lijo dieną ir naktį, lijo, lijo. Ir vietoj sniego, kuris 
dabar jau buvo nuklojęs visą mūsų mielą tėviškėle, čia 
tekėjo vanduo, drėgmė skverbėsi į kaulus ir nedavė 
miegoti. Kiek laiko jau buvo praėję nuo kokio nors 
įvykio? Dabar nieko nebeįvykdavo, dienos plaukė 
vienodos ir pilnos kasdieninių rūpesčių, baimes ir 
juodos nevilties. Ne, šis tas buvo pasikeitę! jau nebe
reikėjo būti stumdomiems pereinamoje stovykloje, geri 
žmonės lietuviai, išvažiuodami iš Vienos, perleido savo 
kambarius pas geraširdžius austrus, dabar jie va
dindavo namais tamsų kampą trečiame aukšte ir jalėjo 
naudotis gazu mainais u i duonos korteles mažoje tvar
kingoje virtuvėlėje. Šeimininkė buvo sena ir kurčia, 
mėgo kavą ir gražius atsiminimus, bet ji buvo gera mo
teris ir atjautė pabėgėlius. Viename kambarėlyje susi
glaudė Bielskų šeima, kitame Jūratė su motina. Iš
važiavusieji buvo Bielskuvienės draugai, todėl 
Varkalienė buvo dėkinga už gerą širdį būti priimtai 
drauge į butą, nes Bielskai galėjo pasilaikyti sau abudu 
kambarius. Gasparas dirbo fabrike prie dėžių išvežio-
jimo, namo grįždavo vėlai ir pavargęs, Jūrate irgi turėjo 
didelį rūpestį. Laisvalaikį leisdavo drauge, kažkaip 
suplaukė į vieną vagą tų dviejų Šeimų gyvenima>. ben
dros buvo jų problemos, maistas ir rūpesčiai. Sekmadie
niais Gasparas nedrąsiai pasiūlydavo Jūratei kokią 

pramogą ir taip jie eidavo visad drauge tai į Praterį. tai 
už miesto pasigerėti gamta, tai maudytis didžiajame 
uždarame baseine Dianabade. Visgi Jūratės nuotaika 
buvo prislėgta. Gal blogas maistas, gal geležies dulkės 
fabrike, gal neįprastai sunkus darbas buvo priežastimi, 
kad jos akys pradėjo smarkiai blogėti. Aišku, fizinis 
nusilpimas turėjo čia daugiausia įtakos, nes labiausiai 
tą jausdavo vakarais, kai grįždavo iš darbo. Taip bėgo 
savaitė po savaitės, jau artinosi ir Kalėdos, o nuotaika 
vis buvo slegianti. Ką padės skundai, kam dar gąsdinti 
motiną ir draugus! Dažnai jos žvilgsnis sustodavo ant 
tamsaus Gasparo veido. Jaunuolis jau ne kartą akimis 
ir žodžiais bandė pareikšti jai savo meilę, bet ji tik 
užkaisdavo ir prašydavo niekad apie tai nekalbėti 
Tačiau slaptai, kai jis nematydavo, sekdavo jo liekna 
liemenį ir ypač tas vyriškas, stambias rankas. Tuo 
momentu sukildavo joje didžiulis nerimas, norėdavo 
būti suspausta tų stiprių rankų, norėdavo užmiršti bent 
valandėlei visus savo rūpesčius, baimę dėl akių. baime 
dėl pražuvusio Valiaus. Vakarais ilgai gulėdavo plačiai 
atmerktomis akimis ir bandė prisiminti kiekvienų jų 
žingsnį Vilniuje. Valiaus veido išraišką ir jo švelnius 
žodžius. — bet jie nesulaikomai grimzdo užmarštin ir 
vietoj to visą kambarj pripildydavo už sienos miegančio 
vyriškio alsavimas. Kaltino save ir vadino nieko ne 
verta moterimi, verkdavo tyliai užsikniaubusi patale, 
o Gasparo linksmasjuokas skambėjo ausyse ir audrino 
kraują. Kodėl vis nepasako jam teisybės, kodėl neturi 
drąsos prisipažinti turinti vyrą? Ir tyliai žinojo, kad 
tai buvo baime jo netekti, nejausti ant savęs tų de 
gančių tamsių akių, tų stiprių vyriškų rankų Per 
braukdavo ranka sau per skaudamas temstančias akis. 
užklysdavo mintis apie aklumą ir baisųjį paveldėjimą 
ir kaip audra užvaldydavo ją noras bent trumpam pa 
gyventi šia diena, negalvoti nieko apie pareigas ir 
pasižadėjimus. Šaukėsi savo vyro vardo kiekvieną 

minutę, kada Gasparas paliesdavo ranka. ir bėgdavo 
j šalį. Tačiau vienas sekmadienis negailestingai vis 
sugrįždavo į atmintį. 

Praterio ratai sukosi vis greitėjančiu tempu Jūra te 
laikėsi smarkiai įsikibusi į Gasparo ranką, retkarčiais 
šūktelėdama iš baimes, retkarčiais pratrukdama 
džiaugsmingu vaiko juoku J u k tai buvo viskas taip 
vaikiška ir taip gera! Puiku buvo atsipalaiduoti nuo 
dienos rūpesčiu, pamiršti fabrikėli ir bombas, menką 
vakarienę, nežinomą ateiti. Po ilgos vienunv šalia jos 
sėdėjo stiprus ir jaunas vyriškis, žvelgė į ją spin 
dinčiomis akimis ir buvo deking;is jau vien už tai. kad 
ji egzistavo. Kaip gera buvo matyti , kad buvimas šalia 
galėjo įskelti šitą kibirkštį juodose aistringose akyse, 
kad susižavėjimas pamažu augo i meile. 

Baisybių tunelyje tiese i juos rankas įvairios 
baidykles, klykė nematyti gyvūnai , užsidegdavo ir 
užgesdavo raudonos šviesos, pusdavo keisti, šnioks 
čiantys vėjai Vėl buvo proga įsikabinti i stiprią ranką, 
paslėpti veidą ant alsuojančios krūtines Paskui skar 
dėjo vaikiškas juokas, kai juos t rauke spalvinga, kvaila 
karusele, grojant savotiškiems vargonėliams, kokių 
niekur kitur neteko girdėti. Aplinkui nerūpestingai 
stumdėsi margaspalve minia, suaugusių ir vaikų veidai 
sviete ta pačia palaiminta užmaršties šypsena. Vikrūs 
laiveliai nardė tamsiuose vandenyse ir pradingdavo 
meiles tunelio angoje. Moterys klykė, gal daugiau 
laimės ekstazėje, negu iš t ikros baimes. Išsidažiusios 
čigones kvietė parodyti delną ir sužinoti ateiti apie 
nepaprastą naują pažinti ir paveldesimą turtu, atosto 
gaujantys jurininkai fotografavosi su šviesiaplaukėmis 
garsokomis merginomis ir vadino jas tuo pai'iu vardu. 
- mieloji, — kuris visada ir visoms tinka 

Bus daugiau1 
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DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. gruodžio mėn. 28 d. 

LIETUVOS IR 
MASKVOS DERYBOS 

JUOZAS VITĖNAS 

„Vliko pirmininko įsitikinimu 
Lietuvos valdžia daro didelę 
klaidą, kad delsia derybas su 
Maskva. Jo įsitikinimu nedera 
statyti bet kokias sąlygas prieš 
derybas. Šias sąlygas galima 
iškelti susėdus prie derybų 
s ta lo" (J. Daugėla, Išeivių 
politinė veikla, Draugas, lapkr. 
24 d.). 

Tai rodo, kad Vliko pirmi
ninkas nori susėsti prie derybų 
stalo, neišsiaiškinęs, kas su kuo 
derėsis ir ko sieks. Normaliomis 
sąlygomis tai gali būti savaime 
aišku, bet Lietuvos padėtis nėra 
normali. J i tebėra Maskvos 
okupuota, bet taip pat turi savo 
laisvai išrinktą vadovybę, kuri 
kovo 11d. aktu perėmė Lietuvos 
Respublikos vadovavimą. Sovie
tų Sąjunga nepripažįsta šios 
Lietuvos vadovybės bei jos pa
ske lb to akto ir tebela iko 
Lietuvą sovietine respublika — 
LTSR. Priversti Lietuvą at
sisakyti kovo 11d. akto Maskva 
buvo įvedus Lietuvai eko
nominę blokadą, kurią nu
t raukė tik Lietuvai priėmus 
kompromisinį moratoriumą. 

Taip esant, yra reikalas prieš 
derybas išsiaiškinti, su kuo 
Maskva ves derybas: su kovo 11 
d. paskelbta Lietuvos Respub
lika ar su Maskvos tariama 
LTSR vadovybe. Tam tikslui 
Lietuva siūlo Maskvai pasi
rašyti prieš derybas protokolą, 
kuriuo būtų nustatytas derybų 
turinys ir partneriai. 

Lietuva, remdamasi kovo 11 
d. aktu, reikalauja, kad Mask
va su ja derėtųsi kaip su lygia
teise valstybe. Maskvai tai 
nepriimtina ir ji ignoruoja lietu
vių pasiūlytą protokolą. 

Lietuvos Respublikos nuola
tinis atstovas Maskvoje E. Bič
kauskas tai taip aiškina: „Ma
no nuomone, kertinis nesu
tarimų akmuo yra nesutarimas 
dėl atskaitos taško. Jie nori pri
vesti mus laikyti juo kovo 11-ąją 
(taip sulygindami mus su sovie
t i nėmis respublikomis, pa
skelbusiomis suverenitetą), o 
mes privalome pasiekti kovo 
11-osios, kaip 1940-ųjų metų 
tąsos , užf iksavimo" (Res
publika, gruodžio 5 d.). 

Taigi Maskva nori, kad Lietu
va užmirštų jos nepriklausomy 
bės sunaikinimą, okupaciją bei 
aneksiją ir laikytų save sovie
tine respublika. 

Tokia Maskvos pozicija Lietu
vai yra visai nepriimtina. Jei 
Lietuva su tuo sutiktų ir sėstų 
prie derybų stalo su Maskva 
k a l b ė t i s ka ip soviet inė 
respublika, tai reikštų, kad lais

vai išrinkta dabartinė Lietuvos 
vadovybė sutinka su Maskvos 
teze, kad Lietuva savo noru 
įsijungė į Sovietų Sąjungą. Tuo 
būdu Lietuva a t s i saky tų 
pagrindinės lfetuvių tautos 
kovos už nepriklausomybę 
bazės, tai yra, kad Lietuvos 
nepriklausomybė turi bū t i 
atstatyta, nes ji buvo neteisėtai 
okupuota ir aneksuota. 

Lietuva, sutikusi derėtis su 
Maskva kaip LTSR, taip pat 
prarastų tarptautinį Lietuvos 
aneksijos nepripažinimą su 
visomis to pasekmėmis. 

Iš kitos pusės Lietuva, su
tikusi su Maskvos sąlygomis, 
nieko nelaimėtų. Gorbačiovas 
aiškiai yra nusistatęs Lietuvos 
nepaleisti iš savo nagų. J i s ir 
toliau bandys Lietuvai primes
ti naująją sąjunginę sutartį, o jo 
agentai ir toliau terorizuos 
Lietuvos žmones melo bei gandų 
skleidimu, žmonių kiršinimu 
bei ruošis galimoms provoka
cijoms, kad galėtų įvesti savo 
prezidentinį režimą, tai yra, 
naują Lietuvos okupaciją. 

Į visa tai atsižvelgiant, kaip 
galima sakyti, kad Lietuvos val
džia ,,daro didelę klaidą", dels
dama derybas su Maskva. Toks 
kaltinimas Lietuvai yra ypač 
ža l ingas , nes j is r e i šk i a 
spaudimą Lietuvos vadovybei 
sutikti su Maskvos reikala
vimais. Todėl, jei minėta citata 
yra neteisinga, dr. Bobelis turi 
ją atitaisyti, o jei jis iš tikrųjų 
taip galvoja, tai jis turėtų atsi
statydinti iš Vliko pirmininko 
pareigų. 

Iš t ikro, nors derybos ir 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirm. Vyt. Landsber^ 
shingtone. Iš kairės: kongr. Chris Cox, Vliko vald. pirm. 
Simut is , prof. Vyt. Landsbergis , dr. Juozas Kazickas. \ 

Mjjerbime Lietuvos pasiuntinybėje Wa-
K. Bobelis, Lietuvos gen. kons. Anicetas 
•rami adm. sekr. Edward J. Derwinski. 

Nuotr. Br. Č iko to 

neprasideda, tačiau pasitarimai tas jai linkęs paklusti. Jei mes 
v y k s t a komisijose ir , ka ip negalime iš pradži. pasirašyti 
atrodo, Lietuvos atstovai daro 
žymių nuolaidų Maskvai: jie net 
su t inka Maskvos tiesiogiai ne-
bevadinti Lietuvos okupantu. R. 
Ozolas taip pasakoja: „Darbo 
grupių susitikimai y r a labai 
reikalingi. . . mūsų pusė mėgins 
s u s i t a r t i dėl d o k u m e n t o , 
kur iame būtų užfiksuotas visas 
istoriškai susiklosčiusių mūsų 
problemų ratas , nors ir nevar 

abiem pusėm priimtiną proto
kolą, kuriame TSRS ne visai 
prikišamai konstatuotų esanti 
okupantas, o Lietuva neįprastų 
šitos jos apibūdi: :no dimen
sijos, tai tos p»-ob • -nos galėtų 
būt i pe rke l to s eksper tų 
komisijų ruošiami, dokumentų 
sritį" (Respublika, -palio 19 d.). 

Tačiau matyt, kad šios nuolai
dos nepatenkina Maskvos, nes 

x— » 

tojant okupacijos ir aneksijos ji, o ne Lietuva, ka^ dr. Bobelis 
sąvokų". neteisingai teigia nepradeda 

Dar ryškiau Lietuvos poziciją derybų su Lietuv Paskutinį 
Ozolas nusakė atsakydamas į kartą toks pasitarimas buvo 
tokį klausimą: „Ar j au galim 
kalbėt i apie Lietuvos Respub
l ikos delegacijos deryboms 
aiškią taktiką, pradėti nuo pro
tokolo, kuriuo turi būt i abipu
siai pripažintas derybų tikslas: 
Lietuvos nepriklausomybė*'. 

Ozolas į tai taip atsakė: „Būtų 
nepro t inga pas i r ink t i tokią 
tak t iką nesitikint, kad oponen-

numatytas gruodžio 14 d., bet 
Maskva jį vienašal iškai 
a t š aukė , nenustačius datos 
kitam susitikimui 

ROOSEVELTO 
UNIVERSITETAS 

Roosevelto un ivers i t e t as 
C hicagoje, ties Grant Parku, 
savo bibliotekoje, jau turi apie 
400,000 knygų. Naujasis uni
versiteto rektorius Theodore 
Gross yra sudaręs viltingus atei
ties plėtimosi planus. 

MAŽIAU GREITŲJŲ 
TRAUKINIŲ 

Chicagoje nuo gruodžio 17 d. 
tarp 9 vai. ryto ir 2 v. bus ne
beleidžiama 60 greitojo susi
siekimo traukinių ir tada kelei
viams reikės laukti apie IVz 
minučių, vieton ligšiol tebe
buvusių 5 min. 

- . 

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

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

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

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

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

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

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

Priimamos įvatrių terminų tnvestacijos. 

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

Tel. 081 4 6 0 2 5 9 2 . 

JAV LB 
„-DOVANA LIETUVAI" FONDO 

LĖŠŲ PASKIRSTYMAI 1989 ir 1990 metais 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco, CA 94121 

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

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS! 

Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta maisto Pnptldykit jų tuščius šaldytuvus dabar1 Nėra 
muito! Prekės pristatomos i namus veltui' Pristatymas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSR respublikose 

1. Popierius -V Šapokos ..Lietuvos Istorijai" spausdinti. 
2 Elektronines -'iemonės spaudai ir Lietuvos vyriausybei. 
3. Lietuvių lnfcr~iacijos Centrui New Yorke. 
4. Pasaulio Lietu. 'ų Kultūros, mokslo ir švietimo centrui Vilniu
je, dėl leidyklos Vytauto Didžiojo Universitetui ir kt. 
5. Lietuvos ats'-vavimui Helsinkio žmogaus teisių konfe
rencijose Kooer' igoje ir Paryžiuje. PEN klube ir Ekologinėje 
komisijoje. 
6. Tarptautines 'cisės specialisto VVilIiam S H. Hough kelio
nėms [ Lietuvą orof. Vytauto Landsbergio kvietimu 
7. Lietuvos rrci'slininkų ir studentų išlaidoms, dalyvaujant 
mokslinėse kor~'r-encijose užsienyje, bei gilinant studijas JAV 
universitetuose 
8 Prof. Vyt I 
reikalais 
9. ..Knygos Li€ 
vimas ir krašt~ 
per Lenkiją 
10. Vaistar. >r ,u persiuntimui Į Lietuvą. 
11 AFL-CiO p"-nininko Kirklando laiško skelbimas N. Y 
Times (1/3 sumcs) 
12. Organizaoicns ir institucijoms Lietuvoje. 
Lietuvos persi*.-rkymo sąjūdžiui. Kompozitorių sąjungai. Poli
tinių kalinių sajjngai. skautams, ateitininkams, sporti-
ninkams-buriuo'.-ams. Marijampolės Č Sasnausko muzikos 
mokyklai. ..Mūs, Lietuva" spausdinimui, restauravimo litera
tūrai, vaikų r r» jmoms programoms ir kt. 
13 Lietuvos ^priklausomybės reikalų gynimui ir propa
gavimui JAV L ̂ tuvos Persitvarkymo Sąjūdžio informacijos 
centrui. Hotimc- J A V LB Komunikacijos centro skelbimams 
JAV spaudoj _ietuvos televizijos reporterio darbams ir 
priemonėms. < šiant filmą apie lietuvių išeiviją. Lietuvos 
sportininkams :^ryvaujant geros valios žaidynėse ir kt. 

"idsbergio lankymasis JAV valstybiniais 

.vai" organizacijų siuntimo oaštu finansa-
ildybos finansavimas trims konteineriams 

$50.000 
$73.870 
$15.000 

15.000 

$12.450 

$8.291 

$12.420 

$14.270 

$14.558 
$6.373 

$5.000 

$31.861 

S19.302 

..Dovana Lietuv!•" Fondas išmokėjo 

TV, VCRS 
TELEFONAI 
CAMCORDERS 
Vortaias 127r220 
TV PRIIMTUVAI 
per satelitą Europai 

MAISTO SIUNTINYS ffl 
(Importuoti produktai) 
$152 su pristatymu 

Importuotas kumpis 1 sv 
impo»1uota de i 'a ? 2 sv 

Mincemeat" 0 75 sv 
Dešrelės (..Frankfurters") 1 sv. 
Daniškas sūris 0 88 sv 
Troškinta jautiena 1 1 sv 
Mėsa Daltame padaže 1 1 sv 
Malta pupelių kava 1.1 sv 
Tirpstanti kava 0 44 sv 
Kondensuotas pienas 0 75 sv 
Importuota arbata 1.1 sv 
Kakava 1.1 sv 
Sausi prieskoniai 1 box 
Importuotas šokoladas 1 box 
Šokoladiniai pyragaičiai 1 1 sv 
Grikiai arba spageti 2 2 sv 

i kaino* JAVbė**. Priimam uisskymu* ftętonu 
mvtaųJAVmdaatųlrtšknu kraštą. Parduodam* automobmu* 

i Sor. tąjunoo) Parydama pinigu*. 

Mūsų parduotuve *uncia visokį rusių 'ad>jus ir elektroninius prie
taisus i Sov Sąjungą su apmokėtu arba neapmokėtu muitu 

TAIP PAT GALIMA SIŲSTI: 

* Prancūziški vaistai 
" Šeimos vaistinėlė (kit) 
* Vaistai vaikams (kit) 
* Maistas vaikams ( kit) 
* Automobiliai (LADA) nuo $5.600 
* šaldytuvai nuo $500 
* Health Spa pasiteiraukite 
* Kondominiumai Pasiteiraukite 
* Indu plovimo mašinos nuo $500 
* Skalbimo mašinos nuo$550 
* Mim-traktonai nuo $2.000 
* (vainos prekės Pasiteiraukite 

K O M P I U T E R I A I 
Su rusišku raidynu 

Valandos: plrm.-trečd. 11-S, 

ketvlrtd.-sostd. 11 -7 

$278.395 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

Parduodama greičiau 
už didesnę kalną! 

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

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

I letuviams žinomas ir patikimas vardas 

H Ali* KOMPIUTERIU 
pagaioa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ m.este ir priemiesčiuose Sąži
ninga patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELuBACE REAu'ORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZiE 

77S-2233 

• • 

RE/MAX GREIT 
REALTORS į PARDUODA Į 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbarome būti 
Rimo Stankau* Klijentais Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

Pastaba: l >tuvos svarbių prašymų ir reikalų išpikJymui 1991 metais 
reikalmaa sutelkti virš $250.000 

JAV LB Krašto Valdyba 

ATSIKURIANČIOS LIETUVOS REIKALAMS SKIRIU $ 

Vardas, pavarde — 

Adresas 

a 
ONE STOP REAL 

ESTATE, INC. 
Nonntieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis į BUDRAITI-
312-77S-3971 arba 312-767-0600 

G3 M4S 
ŠIMAIT IS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. KadzJa Ava. 
Tel. 436-7878 

Klasiškas anglų Tudor stiliaus na
mas Lemonte; 2 aukštų, 3 mieg., 2'2 
vonios kamb., ištisas rūsys, židinys, 
entr. šaldymas. Daug priedų. Puikus 
vaizdas nuo atviros verandos. 
$169,900 

Nauji „tovmhouse" namai OM Der
by! 2 mieg., IV2 vonios, ąžuolo ap
daila, langai stoge, atvira veranda, oro 
vėsinimas centralinis. $136,000 
OLSICK 6 CO., REALTORS9 

1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 ^pikĄĮ^ 
(708) 257-7100 2 1 

MISCELLANEOUS 

OntutK KMIEC1K REALTORS 
firyk 7922 S. Pulaski Rd. 
£A 4365 S. Archer A ve. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p ro fes iona l i a i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

IEŠKO DARBO 

Jauna motoris laiko bet kokio 
darbo. Tai. 312-471-4263. 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

Skanūs koldūnai su mėsa, 
varške arba grybais. 

Teirautis: 312-778-0574 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI • 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS _ ~į 

v i 

HELP WAHTED 

Reikalingas pagalbininkas prie 
statybos darbų. Pastovus darbas. 
Kreiptis: angliškai t e l . 
708-301-5488, lietuviškai te l . 
1-312-737-2239 po 6 v.v. 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta {anglų 
kalbą dr. Algio Mlckūno. Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chlcago, IL 60629 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Ganrikas Songinas 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti. Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę į vaiz
dingus pasakojimus, !;urių realybė nekelia abejonių. 

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail. 
Ramintos Lapsienės aplanku ir vinjetėmis. Puiki dovana {vai
riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti. 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 60629 

Ček| prašome rašyti „Uthuanlan American Communlty, Ine." vardu 
Aukos nurašomos nuo mokesčių (ID «36-3625439) Jūsų gr(žęs čekis 
atstoia kvitą, be* jei pageidaujate atskiro kvito, prašome pažymėti 

Siųsti 
LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY 

c/oVladas Sinkus 
5115 Woodland Avenue 

VYestarn Springs. Illinois 60558 

JUOZO URBŠIO 
Atsiminimai 

redaguoti Pilypo Naručio, išleisti Tautos fondo su autoriaus 
nuotrauka, kai jis buvo nepriklausomos Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris ir dabartinio, grįžusio iš ilgų metų kalinimo 
Sibire Tai atsiminimai iš jo veiklos užsienio reikalų ministeri
joje, santykių su nacių Vokietija ir Maskvos komunistine 
vyriausybe, kuri ultimatumu po ultimatumo okupavo Lietuvą 
ir visas Pabaltijo valstybes Knyga gražiai išleista. 164 psl. 
Kaina su persiuntimu 9 dol Illinois gyventojai dar prideda 
64 centus valstijos mokesčio Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS 
4545 63rd St. 

Chlcago, IL 60629 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

BAIGTAS BALFO V A J U S 

Balfo 149 Daytona Beach sky-
•iaus valdyba ir šiais, 1990 
netais lapkričio mėn. rūpes-
ingai vykdė vajų. Į valdybos pa
stangas vajaus metu atsiliepė 
25 aukotojų šeimos a r pavieniai 
įsmenys.suaukodami 570 dole
rių. Aukas r inko valdybos 
pirmininkas Vacys Dzenkaus-
kas ir narės Or.a Karašienė ir 
Dna Daržinskienė. Pai-ibaigus 
vajui, skyriaus p i rmin inkas 
aukas su aukotojų sąrašu tuojau 
persiur.i" BALFo centro valdy
bai Chicagoje. Daytona Bearti ir 
plačiose apylinkėse šiuo me tu 
yra įsikūrusių arti 100 seimu ar 
pavienių akmenų. Į pamaldas, 
skirta* lietimams, a r renginius 
susirenka maždaug 9 0 - l i O 
asmenų. 

A.A. JADVYGA Š I M K I E N E 

1990 m. gruodžio U d. Or 
mond Beach mi rė Jadvyga 
Šimkienė, sulaukusi 75-rių 

metu- Velionė jau kurį laiką ne
galavo, tačiau ji su savo vyru 
Adolfu atvykdavo į lietuvių 
p a m a l d a s Pr ince of Peace 
bažnyčioje Ormond Beach ir 
pasirodydavo susirinkimuose. 
A. a. Jadvyga Šimkienė buvo la
bai r amaus būdo, drauge su 
savo vyru Adolfu Šimkumi, 
dideliu Lietuvių Bendruomenės 
ir Paga lbos Lietuvai fondo 
rėmėju, š iame telkinyje gražiai 
•įsikūrė p r i e š ke le tą metų . 
vi ldamiesi galėsią džiaugti:-
u ž t a r n a u t u poi l s iu . B e t 
Aukščiausiojo valia lėmė kitą 
lemt} — prieš pa t Kristaus 
Gimimo šventes išėjo amži
nybėn, palikusi giliai liūdintį 
vyrą Adolfą ir nemažą rr";rį 
d raugu bei artimųjų. 

Adolfą? ir Jadvyga Suokai 
ilgą laiką gyveną Chieagoje. 
Vertėsi statybomis i; Adolfas 
ak tyv ia i dalyvavo 
B e n d r u o m e n ė j e . Marąue t t e 
Parko lietuvių namų savin-n < 
draugijoje, Lietuvių Fonde ir 
k i tose organizacijose. Buvo 
nuoširdūs lietuviškųjų darbų 
rėmėjai. Kolonija su a.a. Jadvy

gos mirtimi neteko dar vienos' 
taurios tėvynės dukros. 

Pažymėtina, kad 1990 m. šią 
koloniją ištiko net trys mirtys, 
tai a.a. Albinas Subačius, a.a. į 
Antanas Garka ir paskutine 
a.a. Jadvyga Šimkienė išsiskyrė , 
iš šio gražaus lietuvių telkinio 
tarpo. 

Šio telkinio lietuviai amžiny
bėn išėjusius visada minės su 
gilia pagarba. 

J u r g i s Janušai t i s 

Pirmasis žmogus, perplaukęs 
Lamanšą, — italas Salatis. 
Napoleono armijos karys. 
Waterloo kautynėse jis pateko 
į nelaisvę ir buvo nuvežtas į 
Angliją. Audringą naktį Salatis 
pabėgo iš kalėjimo ir, 
perplaukęs sąsiaurį. otsirado 
Prancūzijoje. 

* * * 

Brazilijos upių pakrantėse 
gyvena rourle jaki. kuri su 
amžiumi ne auga. bet mažėja. 
Buožgalvio stadijoje ji būna 25 
cm ilgio, o suaugusi - ne 
didesnė kaip 5 cm. 

^g J A V L I E T U V I U B E N D R U O M E N Ė S K R A Š T O VALDYBA 
U T H U A N I A N - A M E R I C A N C O M M U N I T Y , I N C . 

]^Ę*ĘįJ>£ 2713 W'est 71 st St. • Chicago IL 6062S • (3'.2) 436-0197 • FAX (312) 436 6S09 

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS 
JAV LB KRAŠTO VALDYBOS TOLIMESNIEMS LIETUVOS LAISVĖS 

SAUGOJIMO DARBAMS REMTI 
(Tęsinys) 
100 dol. A. Alantas, Bloomfield Hills, MI; A. A n t a n a i s , Kings Park, NY; J. E. Arlauskai, Ncw Britain. 
CT; A. Aturts, Plcasant Hill, CA; M. Augutis, Rockford, IL; J. Adomaitis, Chicago, IL; B. Andriukaitis, 
Chicago, IL; A. A. Baliumai, Riviera Beach, FL; O. B. Balčiūnai, Manahamkin, NJ; M. L. Baliai, 
Cleveland, OH; dr. A. J. Baltch-Gravrogkas. Menands, NY; C. Baltrukonis, Chcla. PA; J. S Balučiai, 
Cicero, IL; K. Bandzevičius, Los Angeles, CA; C S. Bankauskai, Dcarborn Heights, MI; F. V. Barai, 
Hedia, PA; K. I. Martašiai, Chicago, !L, dr. A. Belickas, Evcrgreen Park, IL; dr. V. Bergas (Bergen), W. 
Hyannisport, MA; R. Biliūnas, Vicnna, VA; A. Bliudžius, Southfield, MI; S. Oželis-Blumenfeld, Chevy 
Chase, MD; B. J. Briedžiai, Chicago, IL; ). J. Butkus, Reseda, CA; A. V Čepėnas, Dovvners Grove, IL; A. 
Čepėnas, Chicago, IL; K. F. černiai . Chicago, IL; J. Černius, Jacksonville, FL; M černiūtė : a. a. J. 
Černienės atminimui, Hinsdale, IL; A. Chaimeta, Alexandha, VA, J. A. čingai. Los Angeles, CA; P. 
Damijonaitis, Ormond Beach, FL; S. Daučanskas, Chicago, *1L; A Daugirdas, VVillovvick, OH; J. 
Daunoras, Oak Lavvn, IL; A. F. Galdikai, Los Angeles, CA; A. V. Garsiai, VVorccster, MA; E. GaSkienė, 
Chicago, IL; L. R. Gerulaičiai, Rochester Hill, MI; V. Gerulaitis, VVoodhaven, NY; P. Giedrimas, Chicago, 
IL; A V. Giniočiai, Chicago, IL; A. Bagdonas ir K. Girvilas, Chicago, IL; A. M. Grakauskas Gersovitz, 
Edcn Prairie, MN; V. N . Grakauskai, Arcadia, CA; R. Graudis, Milltovvn, NJ; R. V. Graužiniai, Chicago, 
IL; M. Graužinytė, Chicago, IL; V. Grėbliūnas, Chicago, IL; P. Griganavičius, Dovvners Grove, IL; J. 
Grinius, YVethersfieid, CT; dr. L. Griniūtė-Smulkštys, Chicago, IL; J. A. Gruzdaičiai, Buffalo, NY; V. 
Gruzdys, Euclid, OH; dr. V. L. Grybauskai, Chicago, IL; D. Gudelis, Melbourne, FL; L Heiningas, 
Dctroit, MI; M. Jankauskas, Ft. Salonga, NY; F. Janulis, Sunny Hills, FL; A. Jaras, Kenosha, VVI; A. Jasas, 
Chicago, IL; K. Jasėnas, Chicago, IL; P. O. Jasulaičiai, Chicago, IL; M. Javas, Chicago, IL; S. P. 
Jokubauskai, Palos Hills, IL; J. Jonaitis, Grand Rapids, MI; dr. F. Juras, Lake Villa, IL; S. J. JauSkaičiai, 
Glendale, CA; J. J. Kalniečiai, Chicago, IL; O. Kapteinis, Chicago Ridge, IL; P. Karalius, St. Croix, USV1; 
F. Kareiva, Crofton, M D; J. Karsas, Chicago, IL; K. Karuža, Los Angeles, C A; R Kasparas, Arlington, 
VA; G. Kaufmanas, N . Springfield, VA; J. A. Kazėnai, Cleveland, OH; dr. S. J. Kinnas, VVestcrvester, IL; 
G. Klimas. Lirtle Falls, NJ; V. Klova, Bell Cardens, CA; V. D. Kochanauskai, Lisle, IL; E Korzonas, 
Chicago, IL; B Kovas, Nonvood, MA; J Kregždė, Cincinnati, O H ; B. Kručas, Chicago, IL; J. Kufinskas, 
Miami Beach, FL; M. J. Kutkus, Redondo Beach, CA; dr. B. Kvietys, Livonia, MI; A. V. Laniauskai, 
Gcero, IL; V. Lapatinskas, Seattle, WA; J. U. Laugalis, Niantic, CT; M. Lembertas, Santa Moruca, CA; A. 
B. I. Lasevičiai, Chicago, IL; Liet. Karių Vet. sąjunga, Chicago skyrius, Chicago, IL; K. M. Linkus, Miami 
Beach, FL; A. Lipčienė, Putnam. CT; A. E. Liutkus, Shaker Heights, OH; L. H. Lozickai, Detroit, MI; A. 
E. Marčiulioniai, Chicago, IL; I. J. Marks, Chicago, IL; P. Martinaitis, Chicago, IL; J. G. Mažeikai. 
Chicago, IL; V. Mažeika, Deerfield Beach, FL; O. Mažionytė, Chicago, IL; M. Menciūnas, VVoodhaven, 
NY; E. S. Meškauskai, Sioux City, IA; J. Mikuckis, Riverdale, MD; V. O. Mikuckiai, Montrose, CA; R 
Mingela, Chicago, IL; J. O. Motiejūnai, Prescott, AZ; A. A. Mulioiiai, Euclid, OH; B. G. Narbutai, Visto, 
CA; J. I. Naujaliai, Cicero, IL; R. R. Ošlapai, Libertyville, IL; S. V. Poplauskai, Los Angeles, CA; V. 
Paulionis, Chicago, IL; P. Peleckas, Chicago, IL; R. Petrauskas, Davisburg, MI; V. Petrauskas, North 
Chicago, IL; P. Pišnys, Chicago, IL; S. Pleniene, Oak Lavvn. IL; A. PleSkys, Chicago, IL; dr. J. Plikaitis, 
Chicago, IL; R. M. Povilaičiai, Lemont, IL; P. Pranis, Vista, C A; W. Prouty, Marstson Mills, MA; P. D. 
Puzycki, Bensalem, PA; V. Račiūnas, Chicago, IL; J. Radvems, Los Angeles, CA; A. M. Rutkai, Concord, 
CA; V. Scarpello, Bainesville, FL; M. Schvvartz, Baltimore, MD; J. Siaurusaitis, Baltimore, MD; A. 
5ilbajoris, Richmond Hill, NY; V R. Sir.kai, \Vcstem Springs, IL; J. Skomantas, Beverly Shores, 1N; K. 
Skrupskelis, Chapin, SC; J Skudzinskas, Boston, MA; A. E. Šliogeris, Marlborough, CT; T. N. Smith, 
Lexington, KY; V. N . Sodeika, Cicero. IL; A. V. Soliūnai, Lemont, IL; A. Sopys, Glendale, CA; J. 
Stanaitis, Chicago, IL; ). Stasiūnaitis, Mot Springs. AK; J. Ste'mokas. Lansdovvne, PA; A. L Stepaičiai, 
Arlington Heights, IL; V Štokas, Los Angeles, CA; I. Stončienė, Chicago, IL; K. Straukas. Memphis. TN; 
B Strikaitis, Los Angeles, CA; K. Stropus, Sepulveda, CA; A. Stukas, Jackson, NJ; J. Sumskis, Chicago, 
IL; A. B. Sukauskai, Dearbom, MI; I Suopys, Brockton, MA; N . F. Taruliai, Oak Lavvn, IL; C. Toliušis, 
Carlinville, IL; L A. Tomau. Chicago, IL; F. Triįonis, Plainville, CT; L. Tumas, Santa Monica, CA; S. V. 
Tuskeniai, Palm Springs, CA; E. Urbaitis, VVantagh, LI, NY; A. D. Urbučiai, Palos Heights, IL; B. E. 
U žemiai, Hot Springs, AK; drs . I. V. Užgiriai, VVorcester, MA; R. Vadopalas, Huntington Beach, CA; A. 
Vaicekauskas, Richmond Hill, NY; J. Vainauskas, Barrington. IL; ). Vaineikis, Chicago, IL, E. K. 
Vaišvilai, St. Petersburg, FL; d r . O Vaitas, Bloomfield Hills, MI; R. A. Vaitkai, Paradise Valley, AZ; A 
V. Valavičiai. Chicago, IL; V. Valys, Cleveland. OH; W. Valys, Rasvvell, NM; S. Vanagūnas, Šute 
Univcrsiry, AR; S. Vedeika, Centreville, VA; V. V. Veneriai, VVishington, CA; K. S. Vilūnai, Chicago, 
IL; V. i Virkau, Dovvners Grove, IL; J. O Vitenai, Oxon Hills. MD; J. M. Uksai, Pasadcna, CA; J. 
VVay'ons, Fairfax Station, VA; I. VVhittemore, Chicago, IL; A. Zailskas, Gcero, IL; G. Zarkis, Rivcr 
Forest, IL; V. Zeror.as. Chicago, IL.VV. 2ukauskas, Ft. Laadl rJ.vlo. FL; A. ?.uras, Rochester, NY; L 
Zurlis, Chicago, IL. 
97 dol. VV. R Binder. Cary, IL. 
80 dol. A. Varnelis. Dovvagiac. MI 
75 dol. V. Maželis, Ridgevvood. NY. 
65 dol. M. D Petrikai, Farmingdalc, NY; L. Scnunas. Ann Arbor, MI; kun. 1 Vclutis. Chicago, IL 
60 dol. D. Mclinauskas, Richmond Hills, OH, L. Tender, S. Vvdas, State College, PA. 
56.35 dol . Blockade Reliot fund aukos. A. Pakštienė. Great Falls, VA. 
55 dol. E. Petrikas, Farmmgdale, NY 
50 dol. M Augitis, IL; S. Augoms, So Boston, MA; B Bakšys. W Hartford, CT; B. Balčiūnaitė, Chicago, 
IL; kun. V Balčiūną*. Thompson. CT; A. Balcišis, Chicago, IL; J. Baranauskas, Chicago, IL; R. R. 
Bartulk.li, l.ongwood, FU I. Baškys, MA, S K. Beigai, Chicago. IL; O. Belvertaitė, Chicago, IL; H 
Bergas, "vVoodsidc, NY. J Bingelis, Cicero, IL; J. G. Šlekaičiai. Laure!. MD; j . Bogačiūnas, Laconia, NH; 
H. T. Brazaičiai, VVilloughby Hills, OH; P. E. Bnzgiai, Hickory Hills. 1L;A. Bublys, Bloomfield Hills, MI, 
V. G. Mučrmai, Cleveland, O H ; V O. Budnikai. Elizabeth, NJ; R. Bureikienė, Glendale, CA; G Budrys. 
Chicago, IL; J D Černius, Los Angeles, CA; R. Černius, Chicago, IL; D. Cunnmgham, Alexandria, VA, 
V. Daihdkienė, Alburquerque. NM; B Dapkus, Farmington, CT; ) Dckeris, Cicero, IL; S. Domeika, 
Fairfield, CT; 1 D. Doveiniai, Stcrling Heights, MI, O. Dovydaitis, Lake Worth, FL; A. Dūda, St. 
Petersburg Beach, FL; V. Gailiūnas, VVethersfield, CT; R Gajauskas. Santa Monica, CA, A Galinaitis, 
Chicago, IL; R Garbus, Lake Quivira, KS; E Grikiene, Chicago, IL; dr. R. A. Gineičiai, Dayton, OH; R. 
Glemža, Baltimore, MD; R. Gramas, Oak Lavvn, IL; S. J. Graužiniai. Chicago, IL; dr. G. Grinis, St. 
Petersburg Beach, FL; A. Griškienė', Chicago, IL; J. V. Gruodžiai, Montrello, NY; dr. A. Grušnys. 
VVichita, KS; A. Gureckas, VVindsor, CT; J. D. Hinshavv, IL; V Jackūnas, VVashington, DC; E. Jankauskas, 
VValdorf, MD; D Jankicnč, Rodford, MI; S. Jasincvičius, Lisle, IL; P. O Jonikai, Danvers, MA; J. Juodis, 

(Bus daugiau) 

A.tA. 
JOHANN IDSELIES 

Gyveno Arkansas valstijoje, anksč iau Chicagoje. 
Mirė 1990 m gruodžio 23 d., su l aukės 8 5 m. amž iaus . 
Gimė Lietuvoje Amerikoje išgyveo 3 3 m . 

Pas i l iko dideliame nu l iūd ime žmona Bern ice , dukros : 
R u t h Semets , žentas J o h a n n ; Monica J u n g , ž e n t a s Hors t , gy
v e n a Vokietijoje Hildegarde Schochardt , ž en t a s Herbe r t , 
gyvena Austral i j e; aš tuoni anūka i , vienas p roanūkas ; sesuo 
A n n a Kavel l i s , gyvena Vokietijoje; bro l ienė M a r t a Idzelis; 
d a u g dukterėč ių ir s ū n ė n ų 

Kūnas pašarvotas šeštadienį , gruodžio "29 d. nuo y v. ry to 
ik i 10 v. r y t o Lietuvių Evangel ikų Liuteronų Tėviškės parapi
jos bažnyčioje, 6641 S. Troy Ave. Po apeigų bažnyčioje, 10 vai . 
r y t o velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero l ie tuvių kap ines . 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, d r a u g u s ir pažįs
t a m u s da lyvau t i šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę ž m o n a , d u k r o s , a n ū k a i , s e s u o i r k i t i g i m i n ė s . 

Laidotuvių direkt. S C. Lack ir Sūnūs . Te l . 312-737-1213. 

DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. gruodžio mėn. 28 d. 

A.tA. 
ALBERTUI LIŠKŪNUI 

i š k e l i a v u s amžinybėn , l iūdinčią žmoną O N Ą 
T A L L A T - K E L P Š A I T E , s ū n u s A L G Į ir V Y T A U 
TĄ ir v i sus ari nn uosius giliai už jaučiame ir k a r t u 
l i ūd ime . 

Birutė ir Vladas Cyvai 
Aldona ir Viktoras Palūnai 
Jadvyga ir Mečys Palūnai 
Nijolė ir Vladas Palubinskai 
(h)a ir Vacvs Rociūnai 

A.tA. 
VYTAUTAS SEREIKA 

Po sunk ios ir ilgos ligos mirė 1990 m gruodžio 25 d.. 1:25 
vai. ry to , s u l a u k ė s 66 m. amžiaus . 

G i m ė Lietuvoje, gyveno Telšiuose 
Gi l i ame nu l iūd ime pal iko myl inč ia žmona Erna. s ū n ų 

Algį, marč ią Lindą ir anūkėl ius : P e t r i u k ą ir Andriuką, gyve
nanč ius Korėjoje; brolį dr. Stasį su š e i m a ir pusseserę T r a u t i 
Hein, gyvenanč ius Vokietijoje; Kanadoje l iko pusbro l i s 
Aloyzas D o m b r a su šeima. Amerikoje — pusbroliai M i n d a u 
gas B a l č i a u s k a s su šeima, Ju l ius B a r d a u s k a s su šeima; pus
seserės Aukse Balč iauskai tė Kane su šeima i r Birutė M a r 
t ino su še ima: t a ip pat broliene R e g i n a Hobson su š e i m a . 

K ū n a s paša rvo ta s penktadienį , gruodžio 2 8 d. nuo 2 iki 
9 v.v. P e t k u s Marąue t t e koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

La ido tuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 29 d. Iš koplyčios 
10 vai . ry to b u s at lydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parap i jos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą 
Po pama ldų b u s nulydėtas į Šv. Kaz imie ro l ie tuvių k a p i n e s 

Nuoši rdžia i kviečiame visus g imines , d r a u g u s ir pažįs
t a m u s d a l y v a u t i šiose la idotuvėse. 

Nul iūdę ž m o n a , s ū n u s , b r o l i s i r visi g i m i n ė s . 

Laidotuvių direkt . Donald A. P e t k u s . Tel . 312476-2345 . 

Mūsų Draugijas mielai narei , 

A.tA. 
JADVYGAI ŠIMKIENEI 

iškeliavus į Amžinybę, liūdime ir reiškiame užuojautą 
velionės vyrui ADOLFUI ir giminėms. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 
P A T A R N A U J A IR C H I C A G O S P R I E M I E S Č I U O S E 

4330-34 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o m J — (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

4606-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - d -312 ) 927-1741-1 

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 5 2 3 0 4 4 0 

A.tA. 
JONUI KIZNIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai VERO
NIKAI ir visiems giminėms. 

Danguolė ir Stasys Surantai 

Prnd<»dant 1 I M m. Ilapoa 2 d., kas aaatadlanl 
8:40 Iki 10 v.v. 

pe> WPNA (buv WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
,,Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui'* 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika - tvtikata - matarų passuN* - sportas - literatūra - iclnaa - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
.Pasa><g pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

•:30 v.v. Iki 8 40 v.v. 

' M a n e * Communications, rnc. 
408 Soutr* Oak Park Avenue, Oak Park, IL 60302 

tai. nr. 848-8980 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

k a d a t idaro nau jus l a ido tuv ių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
Marque t t e Parke 

Ki t i S. C. Lack la idotuvių namai : 
* Pa los H i l l s 
Hickory H i l l s 
Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

11028 Southvvest H w y 
9236 S. Rober ts Rd. 

2424 W. 69 St. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best v»ay to save regularly! 

Paid and 
ompounded 
Ouarterly 

see us for 
Vfįįįįt "nancing. 

AT OUR L0W RATES 
<A,|TM P f P ' A V V U M * 

TO " T v O U » I N C O V I 

Sa vings and Loan 
2212 VVEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 

Peter Kazanauskas. Prs. Te!. 847-7747 
Hours Uon. Tue Frl. 9-4 Thur 9 8 Sat 9 1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\ 1a rque t t e F u n e r a l H o m e 
2?33 VVt-st 7 N t Street 
C hieago. Illinois h()r.29 

l-C*.12M7r>-234!' 

Mills Funera l Home 
10201 South Roberts R o a d 
Palos HilK. Illinois M>4f^ 

708-430-44!* 

P e t k u s F u n e r a l H o m e 
1410 South SOth A v e n u e 

Cicero, I l l inois 60630 
708-863-2108 

P e t k u s - B u t k u s Funeral H o m e 
1446 South ^Oth A v e n u e 

Cicero, I l l inois 606SO 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s gali te pas iek t i 
skambindami l-(312)-476-2345 

A N T H O N Y B. P E T K U S 
D O N A L D A. P F T K U S 

D O N A I D M . P E T K U S 
I AVVRFNCE C . G A S U N A S 

I » 
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x P i rmadien į , gruodžio 31 
d.,ir antradienį, sausio 1 d., 
„Draugo" redakcija, administ
racija ir spaustuve nedirbs. 
Pirmadienį iki 12:00 veiks 
tiktai pašto skyrius, esantis 
„Draugo" patalpose. Sausio 2 d. 
dirbs visi „Draugo" skyriai, o 
naujas 1991 metų numeris išeis 
ketvirtadienį. 

% Metropoli tan Opera šį šeš
tadienį "ransliuoja iš savo 
scenos New Yorke Rossinio 
operą „Semiramide", kurios 
libretas yra iš Babilonijos laikų, 
kelis šimtmečius prieš Kristaus 
gimimą. Chicagoje operą bus 
galima girdėti 12:30 vai. dienos 
metu per WFMT-FM radijo 
stotį, 98.7. Dirguos James Can-
lon, o pagrindines partijas atliks 
June Anderson, Marilyn Horne, 
Samuel Ramey. 

x Beverly Shores Lietuvių 
klubo valdyba šv. Kalėdų ir 
Naujų metų proga parėmė 
„Draugą" 50 dol. Nuoširdus 
ačiū. Malonu paminėti, kad 
kiekvieneriais metais iš gauto 
pelno klubas skiria tam tikrą 
sumą lietuviškos spaudos stip
r in imui . Ta ip p a t r e m i a 
veiksnius demokratišku prin
cipu. Jau keli metai iš eilės klu
bui sėkmingai vadovauja sol. 
Jonas Vaznelis. Metiniame klu
bo narių susirinkime išrinkta 
nauja 1991 metų valdyba: Irena 
Jonynienė, Dana Noreikienė, 
Meilutė Rulienė, Jonas Jurkšai-
tis, Vytautas Peseckas ir Jonas 
Vaznelis. 

- - . 

x Kun. Povi las Jaku lev i -
č ius Kalėdų ir Naujųjų Metų 
šventėse sveikina visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus, pra
šydamas visiems Dievo malonės 
ir palaimos. 

x Antan ina ir J a u n u t i s Da
giai, Beverly Shores, Ind., šven
čių proga sveikina visus savo 
bičiulius ir pažįstamus, vietoj 
kalėdinių kortelių skiria „Drau
gui" 25 dol. auką. 

x Genovai tė Viskant ienė , 
Chicago, IL, sveikina bičiulius 
ir draugus su šventėmis. Kalė
dų šv. teatneša tyro džiaugsmo, 
o Naujieji 1991 Metai stiprybės 
ir vilties. Vietoj kalėdinių kor
telių aukoja spaudai. 

x Naujieji Metai yra katali
kams privaloma šventė, ir 
Bažnyčia įpareigoja tą dieną 
dalyvauti šv. Mišiose. 

x Sophie K a m a r a u s k a s iš 
Surfside, Fla., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 30 
dol. auką, linkėdama „Drau
g u i " l inksmų švenčių ir 
laimingų Naujų Metų. Labai 
dėkojame. 

x Dr . D. G. Biel iauskas, 
Cincinnati, Ohio, Sofija Plėnys, 
Oak Lawn, 111., Lidija Petravi-
čienė, Chicago, 111., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 30 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Albina Benius, Omaha, 
Nebraska, už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė 80 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū už mielą 
paramą savai spaudai. 

x Dr . Giedrė Matienė, Inde-
pendence, Ohio, Anelė Gelgu-
das , Balt imore, Md., A. 
Marciuska, Hawtorne, Cal., at
siuntė po 50 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
dėkojame. 

x Dr . Bronis Kasias , Wyo-
ming, Pa., dr. K. A. Šukys, Kan-
kakee, 111., A. Gylienė, Olympia, 
W a s h . , Česlovas Anužis , 
Detroit, Mich., Stella Steputis. 
Cicero, 111., Dalia Jakienė, Nor-
ristown, Pa., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
30 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x Žurn. J o n a s P . Pa luka i 
t i s , Harbert , Mich., Jonas 
Mockaitis, Chicago, 111., A. 
Baltrušaitis, Wichita, Kansas, 
Alf. Stankaitis, Wetherfield, 
Conn., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 25 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x N. ir Z. l i r g a m e r i a i , Ke-
nosha, Wiac., šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami sveikatos, džiaugs
mo, ramybės ir vilties. 

x Pe t r a s i r n o n a Dapkai , 
Chicago, 111., taip pat ir duktė 
Rita Lietuvoje, sveikina „Drau
go" redakciją, l inki ir toliau 
tęsti sėkmingą darbą, o Kalėdų 
šventėse linki sveikatos ir 
džiaugsmo. Ta proga aukoja 25 
dol. „Draugui". 

x „Dalia Kučėnienė, JAV 
LB krašto valdybos Kultūros 
Tarybos pirmininkė, švenčių 
proga nuoširdžiai sveikina 
„Draugo" red. kun. Praną Garš
vą. Dėkoja už nuoširdų bendra
darbiavimą. Ta proga pridėjo 
simbolinę auką. 

Turguj. Nuotr. Aleksandro Macijausko. (Iš knygos Lietuviu irentes, 1991 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

x Lietuvių Operos Naujų 
Metų sutikimo pokylis rengia
mas Jaunimo centre. Dar yra 
šiek tiek vietų, tad. jei kas norė
tų jame dalyvauti, prašomi 
skambinti rengimo pirmininkui 
Vac lovui Momkui šiuo tele
fonu: 925-6193. Jis suteiks visas 
reikalingas informacijas. 

(sk> 

x . .Kalba Vilnius". Kiaušy 
kitę Gmndig radijais. 6 mode
liai Grad inskas , 2512 W. 47 
St., Chicago, IL 60832, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų apara tų t a i symas . 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje 10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus. 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. druska, 
18 oz. riešutinis sviestas, 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų, 
64 oz aliejus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS 
9525 Sou th 79th A ve., Hicko-
ry Hills , 111. 60457, t e le fonas 
(708) 430-6090. 

(sk) 

x DRABUŽIAI , avalynė, 
maistas ir kt; VAISTAI - re
ceptiniai ir nereceptiniai. Kie
k i a i n e r i b o j a m i . M U I T O 
NĖRA! Iš kitų miestų savo 
daiktus siųskite mums paštu ar
ba UPS. Automobil ius par
duodame pigiai. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago. IL 
60629 tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Akcijų, bortų bei kitų ver
tybių pirkime i r pa rdav ime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkul is , tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andr ius Kurkul is . 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod 
man & Renshaw. Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

x Lietuvos kel iauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti 
ar pakeisti Aerofloto ar kitų Ii 
nijų skrydžius į Lietuvą, ar gau 
ti patarnavimus New Yorko ae 
rodromuose. įskai tant bilie 
tus į kitus miestus — lėktuvais, 
traukiniais ar autobusais — 
skambinkite j New Yorko ke
lionių agentūrą . . V Y T I S " 
718-769-3300. 

(sk) 

LIETUVIŠKA VEIKLA 
LEMONTE 

Lietuvių centre gyvenimas, 
ypač savaitgaliais, labai judrus. 
Lapkričio 25 akademikai Rūta 
ir Edmondas Salikliai parodė 
mums savo paruoštą filmą — 
vaizdajuostę „Pakeisti tamsą į 
šviesą". Tai religinių simbolių, 
žodžių ir muzikos junginys. 
Žodžiai ir muzika Edmondo 
Sal ikl io, o vaizdai Rūtos 
Končiūtės-Saliklienės. Kada 
visi tie simboliai, žodžiai ir 
muzika susijungia žmogaus 
dvasioje, tada pajuntame Dievo 
artumą, Jo meilę mums. Tuo 
metu ir prasideda ėjimas iš tam
sos į šviesą. Šiandien pasauliui 
labai reikalingas savo dvasios 
gilesnis pažinimas. Pajuntame, 
kad be aukos ir kitų supratimo 
nepajėgsime praskleisti tų tam
sos šešėlių. Reikia ieškoti būdų, 
kaip tą šviesą paskleisti savoje 
aplinkoje. 

Dėkojame Rūtai ir Edmondui 
už parodymą mums savo labai 
įdomiai sukurtos vaizdajuostės. 

Nuostabiai greitai bėgantis 
laikas štai ir vėl atneša mums 
labai gražias šventes. Kalėdose 
susijungia praeitis, dabartis ir 

x RŪKYTOS M Ė S O S GA
MINIAI — aukštos kokybės. 
Pristatome į namus Lietuvoje — 
$84.00 TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, te l . 
312-436-7772. 

(sk) 
x Pr i s ta tome Lietuvoje t i k 

naujus automobil ius. Visų fir
mų mašinos p igesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 20 -30^ . Vi
sos su garantija. Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į rub
lius. P a r ū p i n a m e b u t u s gimi
naičiams. Skambinkite iki 12 
vai. dienos tel. (312) 434-8618. 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u v i rnos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambink i t e 
REMAX REALTORS, R imas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708)425-7161. 

(sk) 

x Raitijos r e s t o r a n e g e r a s 
l ie tuviškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Uždą 
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
be r t s Rd., tel. 708-458-1400. 

(sk) 

a t e i t i s . P r i e š k i ekv i enas 
didesnes šventes vra būtinas 
t rumpesnis a r ilgesnis susi
kaupimo laikotarpis. Sakome, 
kad k a r t a i s i r pro a š a r a s 
nušvinta saulė, ka;i net ir aud
ros debesys nusk t - t a į šviesos 
gelmes. Prašomt-. kad atei
damas Viešpats į <; pasaulį nu
brauktų ašaras ir -aule paliktų 
mums. 

Lietuvių centn gruodžio 16 
L i e t u v i ų B e n d r u o m e n ė s 
Lemonto apy l inkė suruošė 
bendras Kūčias. Prie baltai 
papuoštų stalų sėdosi šeimos, 
draugai ir bičiuliai. Sudarėme 
didelę lietuvišką šeimą. Kūčių 
vakarienę pradėjo apylinkės 
pirmininkas Kęstutis Sušins-
kas. Pasidžiaugė, kad mūsų 
lietuviška šeima labai sparčiai 
auga, prisiminė Lietuvą, kurią 
vis labiau ir labiau slegia rūpes
čiai, o aušros dar-vis nematyti . 
Tolimesnę programos dalį tęsė 
Svajonė Kerelytė. 

LTždegė šeši a? žvakes; 
Prof. M. Mackevičius — Už 

Sąjūdį ir visus, kurie Sąjūdi 
remia, ir už Nepriklausomą 
Lietuvą; 

Margari ta Gr:tz — už visus 
tremtinius, kurie dar tebėra 
Sibire ir tuos. kuriuos parvežė 
palaidoti savoje žemėje; 

P. Žumbakis — už vienybe 
Lietuvos ir išeivijos lietuvių: 

Kun. L. Zaremba — už mūsų 
Misiją; 

R. Kronas — už yisus žmones, 
k u r i e su d idž i aus iu pasi 
šventimu dirh. Pasaulio lietu
vių centro gerovei; 

V. Sušinskait — už Maironio 
l i tuanist inę mokyklą, kad ji 
augtų ir stiprėtų. 

Labai nuoširdų žodį t a r ė 
seselė Onutė: „Sėsdami prie 
bendro Kūčių stalo suartėjame 
vieni su kitais, tiesiame artimo 
meilės t i l tus į vienas kitą. Min-
tii tieskime tiltą ir į tėvynę 
Lietuvą. Lietuva, kaip ir mes, 
paženk! i r ta gyvenimo patir-
timi, r lošta giliai įrėžtais 

a ag- o ir skausmo raštais . 
S.omis dienomis ir Lietuva sė
dasi prie Kūčių stalo. J i bando 
nors kiek pridengti savo žaizdas 
ir iš naujo įžiebti v i l t i es 
žvakelę". Taip kalbėjo seselė 
Onutė. 

Kunigas Leonas Zaremba pa
laimino bendrų Kūčių dalyvius, 
laimino paruoštus valgius ir 
kvietė pasidalinti plotkelėmis. 
Lauždami plotkelę linkėjome 
laimės didesnės, kaip dangaus 
skl iautai , amžinos, kaip eglės 
žalumas, ir nepakartojamos, 
kaip pats žmogus. Nepamir-
šome palinkėti ir sveikatos, jos 
niekada nebus per daug. 

Pasidalinę linkėjimais, pra
dėjome šventą v a k a r i e n ę . 
Šeimininkės nepagailėjo laiko, 
darbo ir pastangų. Pagamino 
šaltų ir šiltų tradicinių valgių 
vaka r i enę . Salėje skambėjo 
kalėdinė muzika. Pamiršę savo 
a s m e n i š k u s , k a s d i e n i u s 
rūpesčius, įsijungėme į bendrą 
šventišką nuotaiką. Pajutome, 
kaip gera, kad esame kartu, kad 
esame nuosavuose namuose, 
kad dar pajėgiame perduoti tau
tos tradicijas jaunesnei savo 
kar ta i . Seneliai ir anūkai kalba 
ta pačia kalba, ir tas lietuviškas 
t i l tas sujungia mus visus. 

Po vakarienės Rasa Poskoči-
mienė ima akordeoną ir pra
deda kalėdines giesmes. \ gie
dojimą įsijungia visi dalyviai. 
S v e i k i n a m e gimusį Jėzų, 
jaučiame Jo artumą, norime 
viską Jam paaukot i ir su 
angelais giedoti „Garbė Tau 
Aukštybėse". Aš manau, kad 
toks nuoširdus giedojimas tikrai 
pasiekė patį Kūrėją. 

Praleidome keletą valandų la
ba i jaukioje, l ie tuviškoje 
apl inkoje , dėkojome Bend
ruomenės valdybai už suruoštas 
bendras lietuviškas Kūčias. 

Bronė Nainienė 

IŠ ARTI IR TOLI 
LIETUVOJ 

— Solistė Lilija Šukytė i r 
vargonin inkas Vytenis Vasy-
l iūnas davė kelis koncertus 
Lietuvoj, Lietuvos kompozitorių 
unijos iškviesti jau antrą kartą. 
Spalio 22 dieną Vilniuje Lilija 
atliko programą su Filharmo
nijos orkestru, kurio vyriausias 
dirigentas yra Juozas Domar
kas. Spalio 23 dieną su tuo 
pačiu orkestru, Domarkui diri
guojant, Lilija dainavo Kaune 
f i lharmonijos salėje. Abu 
koncertai buvo laukiami ir 
praėjo gera nuotaika. Vytenis 
Vasyliūnas davė tris vargonų 
koncertus spalio 21 d. Kaune, 
buvusioje įgulos bažnyčioje kur 
jo tėveliai meldėsi dar j am 
negimus, o dabar vadinama 
Skulptūros ir Vitražų galerija. 
Spalio 24 d. Vilniaus katedroje 
ir spalio 23 d. — Klaipėdoje, 
konservatorijoje. Į Vytenio 
programą įėjo Jeronimo Kačins
ko veikalas „Improvizacija". 

KANADOJE 

— Edmontono , Alt., l ietu
v i a i vasar io 16-tos dienos 
minėjimą rengia pačią vasario 
16 d. Lietuvių namų salėje, 83 
St. Kviečia visus lietuvius šią 
šventę prisiminti ir minėjime 
dalyvauti. 

— A. a. J o n a s Lingait is , 69 
m. amžiaus, mirė lapkričio 29 d. 
Montrealyje. Palaidotas St. 
Agathe, Que., kapinėse. Liko 
duktė, du sūnūs su šeimomis, 
sesuo ir artimieji. 

KALĖDINIS POBŪVIS 
LIETUVIU O P E R O J E 

Kaip šiame krašte įprasta, 
prieš Kalėdas renkasi įstaigų 
tarnautojai. įmonių darbininkai 
švent in iams suėj imams bei 
draugiškiems pabendravimams. 
Tas paprotys jau yra gerokai 
prigijęs ir šio krašto lietuvių 
tarpe. 

Lietuviu operos kalėdinis pa
bendravimas įvyko Jaunimo 
centro kavinėje gruodžio 21 d. 
Pradžioje, kaip ir kiekvieną 
penktadienį, choras truputį pa
miklino balsus bei parepetavo. 
P r i e š pradedant repetuot i . 
Lietuvių operos valdybos pirmi-
n i n k a s V y t a u t a s Radžius 
pasveikino ir pr is ta tė daly
vaujančius svečius, kurių tarpe 
šį vakarą dalyvavo taip pat ir 
ilgamečiai Lietuviu operos solis
tai — Margarita Momkienė, Sta
sys Baras ir Jonas Vaznelis su 
žmonomis. Repeticijos metu 
svečiai turėjo progos paklausyti 

— H a m i l t o n o L i e t u v i ų 
B e n d r u o m e n ė s apyl inkė su
rengė vaišes n a u j i e m s pi
liečiams. Vaišes paruošė R. Bag
donienė, G. Kažemek: mė, J . 
Juozaitienė, A. Grigi i t i enė , R. 
Bartninkienė, A. Palčiauskienė, 
E. Bajoraitienė, E. Gudienskie-
nė, M. ir F. Gudinskai. 

— L B H a m i l t o n o a p y l . 
p i rm. Regina B a g d o n a i t ė -
Chiarel l i buvo pakvies ta pa
kalbėti lietuvių mokyklose apie 
savo koloniją ir bendruomenę. 

— Dr. Va ldas S a m o n i s , To
ronto ir Waterloo un ivers i te tų 
mokslinis darbuotojas ekono
mijos srityje, yra p a k v i e s t a s 
dirbti tarptautinėje Pabal t i jo 
ekonominėje komisijoje, ku r i 
1991 metams paruoš Pabal t i jo 
tautų ekonominį planą. 

— A. a- Marija G i rdzev ič iū -
tė Gasperienė Sault S te Marie, 
Ont., gyventoja, mi rė gruodžio 
4 d. sulaukusi 71 metų amžiaus. 
Velionė iŠ St. Gregory bažnyčios 
po gedulingų šv. Miš ių palai
dota Holy Sepulcre kapinėse 
šalia savo vyro a.a. P a u l i a u s 
Gaspero. Nuliūdime l iko sūnus 
Rimas, brolis Jonas Girdzevi-
čius. sesuo Stasė Gečiauskienė 
su šeimomis. Vel ionė daly
vaudavo visuose rengin iuose , 
todėl laidotuvėse buvo labai 
daug žmonių — lietuvių ir kana 
diečių. Velionė buvo gimusi 
1919 m. gruodžio 31 d. Šilininkų 
km., Girkalnio valsč., Raseinių 
apskr. Šeimą s u k ū r ė Vokie
tijoje. 

Prel Bronius Bur eikis. Manj<» Taikos Karalienes bažnyčios Klaipėdoje 
klebonas Salia keliu dėžių su bažnytiniais reikmenimis, atsiustais iš Chicap* 
lietuvių Šv J u r e bažnvčios Tokiu dežiu l Klaipėdą atsiusta 56 

A. Stubro nuctr 

ir pasigrožėti skambiomis melo
dijomis iš repe tuo jamos 
ateinančiam sezonui Ponchielli 
operos „Lietuviai". Su choru 
da inavo ir sol is tas J o n a s 
Vaznelis. Jis, kaip ir anks
tyvesniuose Šios operos pasta
tymuose, atliks vaidilos rolę. 

Repeticijai pasibaigus, operos 
dirigentas muz. Alvydas Vasai-
t is paminėjo taip pat ir ki tus 
numatytus šiai operai solistus. 
Iš Lietuvos operos šioje operoje 
dainuos solistai Irena Milke
vičiūtė, Virgilijus Noreika ir Ar
vydas Markauskas. Paminėjo, 
kad į šios operos pastatymą 
įsijungs ir kitos meninės jėgos 
iš Lietuvos operos: orkestras, 
baletas ir dalis choro. Operą 
režisuos pasižymėjęs režisierius 
Eligijus Domarkas. Tad jei ši 
opera ir buvo jau Chicagos sce
noje porą kartų matyta, t a i šis 
pastatymas, įjungiant stipriau
sias meno jėgas iš šiapus ir 
anapus, tikrai bus monumen
talaus lygio. Lietuvių operos 
dirigentas muzikas Alvydas Va-
saitis šiomis dienomis lankysis 
Lietuvoje, kur jis yra pakviestas 
dalyvauti ir diriguoti Lietuvos 
operos jubiliejiniame koncerte. 
Jis taip pat turės progą asmeniš-
kai sus i t ik t i ir p a k a l b ė t i 
rūpimais klausimais apie ben
dromis jėgomis statomą operą 
su į Chicagą atvyksiančiais 
meno vadovais bei solistais. 

Valdybos pirmininko pakvies
tas, žodį tarė ir su artėjančiomis 
šventėmis pasveikino Stasys 
Baras. Jis, kaip žinia, vadovauja 
jungtiniam Lietuvių Muzikos 
šventės Ghicagoje komitetui. 
Ant jo pečių krinta visi pagrin
diniai šios šventės rengimo 
rūpesčiai. Solistą Barą su Lietu
vių opera glaudžiai riša ir il
gametis bendras darbas, nepa
mirštamą įspūdį pal ikęs jo 
dainavimas ir vaidyba. J is pasi
džiaugė darniu Lietuvių operos 
darbu, besiruošiant artėjančiai 
šventei, supažindino su savo 
uoliais šventės rengimo talki
ninkais. Lietuvių operos na
riais, kaip muz. Alvydas Vasai-
tis, sol. Vaclovas Momkus, 
Lietuvių operos valdybos pirmi
ninkas Vytautas Radžius ir 
Vladas Stropus. 

Paskutinis žodį tarė Lietuvių 
operos valdybos pirmininkas 
Vyt. Radžius, visiems palinkė

damas l inksmų š v e n č i ų i r 
primindamas, kad po Naujųjų 
Metų vėl tęsis in tensyvaus pasi
ruošimo darbas. B a i g d a m a s j is 
visus pakvietė į kav inę prie vai
šių stalo. 

Stalas buvo gausus ir įvairus, 
kruopščiai paruoštas Mary tės 
Kupcikevičienės. M a l o n u buvo 
pasivaišinti ir pas išnekučiuot i 
savųjų tarpe, p r i s įmin t i praei
tį, ypač tiems, k u r i e j a u Lietu
vių operoje ne m e t u s a r an t ru s 
dainuoja, bet savo dalyvavimą 
jau dešimtimis m e t u skaičiuoja. 

Vakarienės metu nuo pianino 
sklido melodijos, k u r pakeis
dami vienas a n t r ą skambino 
muzikai Alvydas Vasa i t i s ir 
Manigirdas Moteka i t i s . Ka i 
pasigirdo Kalėdų giesmių akor
dai, įsijungė ra tu p i an iną apsu
pę ir v a k a r i e n ė s d a l y v i a i . 
Giesmė sekė giesmę, o joms iš
sibaigus buvo suda inuo ta visa 
pynė melodijų iš buvus ių operų 
bei jaunystėje p a m ė g t ų dainų, 
įskaitant ir „Arą" . Smagiai 
buvo pabendrauta. Pokalbiuose 
dominavo vis d a u g i a u ner imo 
kelianti Lietuvos poli t inė pa
dėtis. Kiek sunk ių bandymų 
patyrė mūsų b r o l i a i p e r 
praėjusius m e t u s , k i e k iš
tvermės ir pasiaukoj imo dar 
teks jiems sukaupt i ir nepalūžti 
per ateinančius... Pagarbą ir 
pasididžiavimą re i škėme mūsų 
broliams,ryžtingai siekiantiems 
laisvės ir sus i rūpin imą ta is , 
kuriems Lietuvos a tg imimas 
tėra tik nauja p roga papildyti 
kišenes rubliais, be skrupulų, be 
sąžinės g r a u ž i m o . T a č i a u 

tikėjimas ir v i l t i s švenčių iš
vakarėse nušviečia kelią į saulė
tą rytą. 

Dėkingi L i e t u v i ų ope ros 
valdybai nenoriai skirstėsi po
būvio d a l y v i a i , l a i k r o d ž i o 
rodyklei skubant į nakt į . Prieš 
akis dar Naujųjų Metų bal ius 
Jaunimo centre, k u r i s ta ip pat 
žada būti gausus svečiais ir 
nuotaikingas. 

J . K o n č i u s 

Advokatas J o n a s Giba i t i s 
6247 S. Ked/ie Avfnue 

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