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Pabaltijo klausimai 
prezidento spaudos 

konferencijoje ir Maltoje 
Wash ing tonas . — Trečia

dienį prez. G. Bushas turėjc 
spaudos konferenciją, kurioje jis 
palietė daug jam rūpimų klausi
mų. 

Kai prasidėjo klausimai ir jo 
atsakymai, t a i pirmasis jam 
k laus imas buvo k i e k y r a 
tautinė Azerbaidžano sukilėlių 
krizė rimta Azerbaidžane prezi
dentui Gorbačiovui, ir kokios 
yra ga l imybės , k a d j i s šį 
bandymą atlaikys, įskai tant ir 
Pabaltijo problemas. 

Prezidentas a tsakė, kad šis 
klausimas, jau iškyla kiekvieną 
dieną. ,.Mes t ikra i nežinome, 
bet jis yra r imtas dalykas. Gor
bačiovas visada pabrėžė, jog 
pageidauja s an tū rumo , kad 
Sovietų Sąjungoje vyktų taikūs 
pasikeitimai, ir aš tu r iu minty
je, ką jis sakė apie pabaltiečius. 
Jis susiduria su taut inėmis 
problemomis, su labai didelėmis 
vidaus problemomis. Bet aš 
nežinau, ar aš galėčiau ką 
pranašauti apie tai. Bet aš žinau, 
ir tikiu, kad jis ne t ik išsilaikys, 
bet ir bus st iprus, dėl to aš 
manau, jog yra mūsų interesas, 
kad perestroika pasisektų ir 
eitų pirmyn". 

Ar jūs negalvojate, kad jis 
nuėjo per toli^palauždamas pasi
priešinimą Baku mieste? — tęsė 
savo kitą klausimą šis žurna
listas, kurį jis vadino Terry 
vardu. 

„Kiekvieną kartą, kai yra 
panaudojama jėga ir praran
damos gyvybės, mums visada 
kelia didelį rūpestį", atsakė 
prez. Bushas, ir sakėsi negalįs 
to klausimo aptar t i šiuo metu. 

Gorbač iovo i š s i l a ikymas 
Po plataus pasisakymo Kini

jos s t u d e n t ų buvimo JAV 
reikalu, prezidentas kito žui-
nalisto vėl buvo klausiamas 
apie ryšius su Gorbačiovu, ar jis 
paskutiniu metu kalbėjęs su juo 
Baku klausimu. Bushas pasakė, 
kad jis turi kontaktus su Gor
bačiovu, bet jis neatsimenąs, 
kada paskutinį kartą kalbėjosi, 
bet tada nelietė specialiai Baku 
klausimo. 

Tada reporteris vėl tęsė, 
klausdamas, jei jis norįs, kad 
Gorbačiovui pasisektų išsilai
kyti, ypač tur int galvoje tokias 
sritis Sovietų Sąjungoje, kaip 
Pabaltijo respublikas, kurios 
nepripažįstamos Sovietams ir už 
kurias prezidentas pasisakė, 
kad jos būtų nepriklausomos, 
spręsdamos savo likimą, ar tada 
Gorbačiovas išsilaikys, jei jos 
atsiskirs? ..Amerikos pozicija 
yra gerai žinoma šioje konjunk
tūroje *, kaibėjc prez. Bushas, 
„ir jūs pasakėte teisingai, kad 
mes nepripažįstame Pabaltijo 
dabartinio statuso. Tačiau ką aš 
sakau, yra jog mes norimt- dary
ti tai , kas padrąsintų Gorba
čiovo laikymąsi, kad taikingas 
pasikeitimas yra šios dienos 
klausimas". 

Bushas sakė, jog Gorbačiovas 
sprendžia labai sunkias vidaus 
problemos trijuose Pabaltijo kraš
tuose ir prezidentas nemanąs, 
kad padėtų palengvinti dalykus, 
jei j is pradėtų juos tvarkyti. 
„Jie žino mūsų poziciją. Aš kal
bėjau apie ta i su jo. beje. Mal
toje". Prezidentas dar pasakė, 
jog dalykai, kaip dabar atrodo 
ten Sovietu scenoje, yra tokie, 
jog jis daro viską, ką gali 
geriausio tai koncepcijai, kad 
r a m ū s pas ike i t ima i vyktų 
Pabaltijyje ir kad to turi būti 
laikomasi". 

Areštavo Azerbaidžano veikėjus 
Maskva . — Sovietų tankai, 

artilerija ir kariški laivai tre
čiadienį bombardavo prekybi
nius laivus Baku uoste, kurie 
užblokavo kariškių šeimų narių 
išvežimą iš miesto, tuo išardy-
dami blokadą, kuri tesėsi 4 die
nas. 

Sovietų daliniai areštavo tuzi
nus Azerbaidžano kovotojų ir 
uždarė „nelagaliai veikiančias 
o rgan izac i j a s " , p r a n e š a 
Maskvoje . . T a s s o " žinių 
agentūra, kuri yra oficiali vy
riausybės agentūra. Būta ir so
vietų karių mirčių. Tai pirmas 
kartas po 1917 metų komunistų 
revoliucijos, kai Sovietų karei
viai šaudė į savo žmones. Krizė 
jau tęsiasi 13 dienų. Užsienio 
reikalų ministerijos spaudos 
direktorius G. Gerasimovas, 
k a l b ė d a m a s ž u r n a l i s t a m s , 
pasakė, kad nėra kito pasirin
kimo ir nėra kito vado. kuris 
galėtų pakeisti Gorbačiovą Bet 
jis dar pridėjo, kad ta situacija 
patinka Gorbačiovo priešams, 
kurie nuo pat pradžios perestroi-
kos pasisakė prieš jį. Sovietai 
skelbia, kad žuvusių yra 103 
žmonės, tačiau Azerbaidžano 
sąjūdis sako. kad žuvusių yra 
šimtai. 

Pa ša l i no vadą , a r e š t avo 
ve ikė jus 

Pranešama, jog Kremlius pa
šalino Azerbaidžano Komunistų 
partijos vadą. Tada buvo pa
skelbtas gmmimhm* atMikas 

Visas Baku miestas streikuoja, 
pranešė telefonu į Maskvą Azer
baidžano laikraščio redaktorius. 
Praėjusią naktį areštuota 110 
Azerbaidžano veikėjų. Azerbai
džano Liaudies Frontas teberei
kalauja, kad Sovietų kariai 
pasitrauktų ir kad apsiausties 
įstatymas būtų atšauktas. Azer
baidžano Aukščiausioji taryba 
nusprendė, kad Kremlius įsa-
kvmai negalioja Azerbaidžane. 
Šiuo metu ne visai aišku, kas 
įvyko, kai baigėsi 48 valandų 
ultimatumas Sovietų daliniams 
apleisti Baku miestą. 

Reuterio agentūra pranešė, 
jog aserai pradėjo statyti tiltą 
per Araks upę. kad „islamo bro
liai" galėtų pereiti į Irano pusę. 
Esą jau 40,000 aserų pabėgo į 
Iraną. 

Azerai užstojo k^Iia Sovietu tar.Vans ir šarvuočiar •• .',; Ganja miesto, Azerbaidžano, k u r e 
Maskva įsakymu atvyko palaikyt: tvarka toje r e blikoje, k'^ri nori atsiskirti nuo Sovietų 
Sąjungos. 

Kremliuje sprendžiama 
perestroikos išlaikymo strategija 

Maskva . — AP praneša, jog 
sueirėmimai Sovietų karių su 
Azerbaidžano respublikos žmo
nių masėmis nesiliauja. Prez. 
Gorbačiovas įsakė kariuomenės 
daliniams paimti į savo kontro
lę Baku miestą iš tautinių 
veikėjų rankų. Respublikos 
vadovybė tebereikalauja, kad 
būtų a t šauktas apsiausties 
stovis ir visi kariuomenės 
daliniai atšaukti iš Azerbai
džano; jie grasina atsiskyrimu 
nuo Sovietų Sąjungos. 

Pats Gorbčiovas nekomentuo
ja tų reikalavimų, bet Kremlius 
yra nuolatiniame krizes pavoju 
je. P raneš ta , jog svarbaus 
Komunistų partijos Centro 
komiteto posėdis, kuris turėjo 
įvykti partijos reformų reikalu, 
atidėtas iki vasario 5 ir 6 dienos. 
Azerbaidžano Liaudies Frontas 
nebevadinamas ekstremistais ir 
chu l igana i s . Kar iuomenė? 
dalinių vadas gen. Eugenijus 
Nečajevas pasakė, jog „reikia 
pasitarimų su ta organizacija", 
nes Frontas yra vadovaujančioji 
jėga šiame perversme. 

Pe re s t ro ika nebesuva ldoma 
Kremliuje vykstančios disku

sijos, ar Gorbačiovo reformos 
turinčios būti peržiūrimos ir 
naujai įver t inamos, ka ip 
tinkančios visam kraštui, ar gal 
reikią skubiai keisti strategija 
Azerbaidžanu ir armėnų trage
dija jaudina ir pasaulį. Konser
vatoriai teigia, kad perestroika 
tapo nebesuvaldoma, bet Gor 
bačiovo rėmėjai sako. jog reikia 
visą situaciją peržvelgti i r 
skubiai daryti dar radikalesnius 
pakeitimus. „Jei mes to neda
rysime, mes turėsime tikrą 
krizę", pasakė vienas Centro 
komiteto narys. Baku situacija 
visai perestroikos politikai yra 
iabai svarbi. Demonstrantai 
Maskvoje, Baku ir armėnų 
Jaeravane reikalauja Gorbačio
vo pasitraukimo. 

Nebebus „šventuoju" 
Po Baku tragedijos Gorba

čiovo vadovavimas iškils Centro 
komitete, o taip pat ir jo poli
t ika Politikai aiškina, kad 

neturėjo įvykti mū. .ai Baku 
mieste, kur žuvo š imte žmonių. 
Vakarų diplomecai klausia 
Maskvoje: „Ar s»ūgiai jaučiasi 
Gorbačiovas, Kaip ilgai j i s 
išsilaikys, kiek jis turi pritarėjų 
savo politika:". Niekas nenori 
spėlioti jo pašalinimo, kaibėjo 
vienas Vakarų ambasadorius. 
Nerandama jam pakaitalo, kas 
galėtų geriau tvarkyti Sovietų 
reikalus. Maskvoje manoma, jog 
dabar jam reikės daug daugiau 
kovoti už savo idėjas, o ir 
Vakaruose jis nebebus „šventa
sis Michailas", ka : pasiuntė ka
riuomene į Paku orieš azerbai-
džanus, kalbėjo tas pats amba
sadorius, prašęs Teskelbti io pa
vardės. 

Maskvos radij - žinių metu 
trečiadieni. prar.»-ė, jog Baku 
padėtis „labai, 1; b ū įtempta". 
Kovos tebevykst.. Gorbačiovas 
keičiąs savo p (žiūras. „ J i s 
pasakė, jog nauj4 politinio 
galvojimo princ: yra univer
sa lūs . . . " , taip | asakęs j i s 
vienam Maskv••- edaktoriui. 

Pasaulio v e " ->ių akcijos 
krinta žemyn ii "olerio vertė 
pakilo dėl Soviet epastovumo. 
Japonų spauda , jog ten lan
kydamasis B ; J e l t s i nas 
pasakė, kad Gor iovo režimas 
..neišsilaikysi;: .lgiau kaip 
tik kelis mer us". Mask
voje labai padą- t kalbos, kad 
kariuomenė r asi perimti 
valdžią. 

Pogromas 

Tačiau kiti 
neranda. ka> 
Gorbačiovą dar 

populiarum--
labai didelis. !" 
..Maskvos žin 
nemanąs, kad • 
pavojus iš kon-
Jo sunkiausią
sias aiškinti? ' 
sesijoje. Sov 
laikraštis „Tr 
tik vyksta m. 
deportacijos į-
bet bėga iš B.' 
ukrainiečiai-
rusus tik pr -
laikraštis. 

asidėjo 

^ū politikai 
'tų pakeisti 
lėl to, kad jo 
sienyje yra 
ir Jeltsinas 

išsireiškė. 
.Tęsia rimtas 
torių grupės 
raminas bū
ro komiteto 
darbininku 

rašo, jog, ne 
iės armėnų 
zerbaidžano, 

ir rusai su 
romas prieš 
jo, rašo tas 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Afrikos Tautinis Kongre
sas, kaip praneša Reuteris, 
nebesusilaukia aukų savo veik
lai iš Rytų Europos vyrausybių, 
kuriuose marksizmas - leni
nizmas sugriuvo. Ta parama 
šiai kairiųjų organizacijai bu
vo gyvybinės reikšmės. 

— Baltieji rūmai pranešė, jog 
prezidentas kreipėsi į Kongresą, 
prašydamas, kad būtų leista čia 
apsigyventi 150.000 imigrantų, 
daugiausia iš Sovietų Sąjungos 
per 5 ateinančius metus. Dabar
tinis įstatymas leidžia atvykti 
tik 30.000 asmenų per metus. 

— Belgrade Jugoslavijos Ko
munistu partija panaikino par 
tijos monopoli po 45 valdy
mo metų. 

— Paryžiuje „Le Figaro" 
laikraštis rašo. jog, kai buvo 
paprašyta penkių vyrų Rumuni
jos diktatoriaus sušaudymui, tai 
pasisiūlė 80 savanorių. Tautinio 
Iš la isvinimo Fronto narys 
Siiviu Brucan. pranešdamas šią 
žinią, dar pasakė , jog jie 
nužudytųjų Nicolae ir Elenos 
Ceausescu kūnuose .rado 120 
kulkų peršovimų. 

— Kinija pareiškė griežtą 
protestą Norvegi jai , kad 
Nobelio taikos premija buvo 
pask i r t a Tibeto dvas in iam 
vadui Dalai Lamai, nes tai esan
ti „provokacija ir pakenks 
ryšiams su Oslo vyriausybe". 

— „ P r a v d a " rašo, jog dik 
t a to r ius S ta l inas nekre ipė 
dėmesio į savo žvalgybos agentų 
pranešimus, kad nacių Vokieti
ja ruošiasi užpulti 1941 metais 
Sovietų Sąjungą ir neparuošė 
gyventojų karui, kas privedė 
prie to. kad žuvo 20 milijonų 
žmonių. 

— Amerikiečiai 6 7 ^ pasi
sako už Vokietijų susijungimą. 

Iranas įspėjo Sovietus elgtis 
„su islamo bro l ia i s" Azer
ba idžane padoriai ir ių 
nekankin t i ir nešaudyti , o 
Sovietų Sąjunga patarė Iranui 
nesikišti į jos vidaus reikalus. 
Kremlius uždare Irano pasieny 
je perėjimo punktus ir tą sieną 
saugoti atsiuntė pašauktus re-
J*fV IfitUS. 

Maskva pasiūlė įvesti 
rinkos kainas 

Planas palankus tik jiems 
Sofija, sausio 19 d. — Sovietų 

Sąjunga formaliai pasiūlė Rytų 
Europos bloko kraštams pradėti 
kitais metais prekybą rinkos 
kainomis, įsivedant valiutą, 
kuri būtų pripažįstama Vaka
ruose. 

Tai būtų dramatiškas posūkis 
Sovietų vadovaujamame ekono
minių reikalų bloke, kuris ten 
vadinamas Comecon planu. Jis 
yra griežtai Sovietų kontroliuo
jamas ir paremtas mainų rubliu 
jų prekyboje. Tačiau Sovietų pa
siūlymas, kuri padarė Sovietų 
min. pirm. N. Ryžkovas, nesusi
laukė kitų devynių kraštų dele
gacijose entuziastiško pritari
mo, kurių kraštuose praėjusiais 
metais įvykio policinės refor
mos. 

Prekių sulyginimas 
t ekoslovakijos atstovas mm. 

pirm. pavaduotojas pasakė, kad 
būtų nelaimė, jei tai būtų tuoj 
pat tai padaryta. Sovietų rublis, 
lenkų zlotas ir kiti Rytų Euro 
pos pinigai yra užsienyje nepri 
imami, jie turi būti naudojami 
pagal griežtas vyriausybės tai
sykles. Vakarų pinigai — dole
ris, japonų jena ar Vakarų 
Vokietijos markė yra keičiami 
j visas pasaul io va l iu tas . 
S w « t ų pas iū ly tas p lanas 
neleidžia rublio ar kitų Rytu 
Europos krštų pinigų keisti į 
Vakarų p in igus , bet t ik 
sulygina savo prekių vertę su 
„kietosios" valiutos verte. 
Taigi, jei alyva ir benzinas iš 
Sovietų Sąjungos bus parduo
damas sąjungininkams arba są
jungininkų Sovietams, bus per
duodamas ta pačia kaina Rytų 
Europoje kaip ir Vakarų Euro
poje. 

Nauda t ik Maskvai 
Rytų Europos kraštų delegaci 

jose pripažinta, kad iš to plano 
naudą tu rė s tik Maskva. 
Sąjungininkai negalės savo 
žemos kokybės prekių parduoti. 
Todėl Rytų bloko kraštai ir 
nepritarė tam planui, nes jie už 
savo parduodamas prekes 
Sovietų Sąjungai gauna iš jos 
reikalingaą žaliavą. Comecon 
ekonominis susitarimas veikia 
jau 41 metus Rytų Europos 
kraštų atstovai pasiūlė per
organizuoti tą organizaciją, kad 
galėtų parduoti savo prekes 
kam tik nori be jokių varžtų. 
Dideli nuomonių skir tumai 
buvo iš Sovietų Sąjungos puses 
ir Čekoslovakijos, Lenkijos ir 
Vengrijos iš kitos pusės 

Verslo sąjunga 
Pagaliau šiame suvažiavime 

buvo sutarta, kad reikia naujos 
organizacijos. Čekoslovakijos 

Solidarumo vadas į 
Maskvą 

Gdanskas . — Užvakar po pu 
santros valandos t rukusio 

. pokalbio su TSRS ambasado 
riumi I>enkijoje V. Brovikovu 
Solidarumo vadas Lech Valesa 
pasakė, jog priima kvietimą ap 
silankyti Sovietų Sąjungoje ir 
susitikti su Michailu Gorbačio
vu. Tiksli susitikimo data dar 
nežinoma. Valesa kreipės į 
TSRS, siūlydamas jos vyriausy
bei iki 1990 metų pabaigos 
išvesti iš Lenkijos visus 
tarybinės ąjrrujos daumua. 

Finansų minis ter is Vaclav 
Klaus pasakė, kad jiems reikia 
tokios organizaiejos. k u r i 
nebekontroliuotų produkcijos ir 
prekių pardavimo, bet kuri 
padėtų skleisti pagamin tas 
prekes tarp savo narių ir kad 
būtų leista sugrįžti i tarptautinę 
rinką. Jam pritarė Vengrijos 
delegacijos vadas, kuris pasiūlė 
Vengrijai. Lenkijai ir Čekoslo
vakijai sudaryti verslo sąjungą. 

Šiame pasitarime delegaci
joms vadovavo t ų k r a š t ų 
ministeriai, kurie pirmą kartą 
čia susipažino po įvykusių 
pas ike i t imų, pavyzdžiui 
Rumunijos min. pirm. savo 
pareigose yra dar tik 3 savaitės. 
Jis pasakė, kad Rumunija nebus 
pajėgi dar ilgesnį laiką vesti bet 
kokią prekybą su užsieniu. 
Rumunijos ekonominė padėtis 
esanti labai sunkioje krizėje, 
technologija pasenusi, o kraštas 
ir politiškai a ts i l ikęs , nes 
nežino ka? yra demokratija. 

Daugelis norėtų išstoti iš šios 
ekonominės Comecon sąjungos, 
tačiau tebėra surišti su Sovietų 
Sąjungos ekonominiu aprūpini
mu kai kuriam laikui, kol 
pavyks persitvarkyti ir įeiti į 
Vakarų ekonominį pasauli. 

Nesibaigia civilinis 
karas 

Salvadoras . — Prez. Alfredo 
Cristiani pranešė savo spaudai, 
jog kairieji partizanai pradėjo 
naudoti labai moderniškas 
priešlėktuvines raketas prieš 
vyriausybes lėktuvus pirmą 
kir tą dešimties metų kare. Dvi 
Sovietų gamybos SAM-7 rake
tos buvo iššautos į valstybės 
lėktuvus, bet nepataikė. Jis 
sako, kad tos raketos buvo at
siųstos iš Nikaragvos, kai 
jų suki lė l ia i m a r k s i s t a i 
pradėjo savo naujus puolimus. 
Bet partizanų, kurie turi užė
mę sostinėje vieną dalį, vienas 
vadas pasakė, kad jie neturi 

tokių raketų. Tačiau vienas 
amerikiečių pareigūnas čia pa
tvirtino žinią, kad raketos buvo 
iššautos. Salvadoro pareigūnai 
betgi parode žurnalistams nu
kritusį lėktuvą San Miguel pro
vincijoje, kuris vežė tas raketas. 
Tos 24 sovietu raketos buvo 
parodytos, o taip pat ir viena 
amerikiečių Redeye priešlėktu
vinė raketa kartu su kitais 
lėktuve rastais ginklais. 

TYanešama, kad užsienio žur
nalistams partizanai leido ap
silankyti jų kontroliuojamoje 
apylinkėje. Ten jie pamatė ke
liasdešimt labai gerai apgink 
luotų marksis tų part izanų, 
kurie turėjo paėmę kelis pas
tatus ir ton deste savo minas. 

KALENDORIUS 

Sausio 26 d.: Polikarpas. Ei 
gile. Paule. Justas, Rimantas 

Sausio 27 d.: Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio mirties diena 
1927 metais. Jonas Auksabur-
nis, Ilona. Auksuolis. Vitalis. 
Vėjūnė, Jogunda. Natalis. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saulė teka 7:09. leidžiasi 4:57. 
Temperatūra dieną 36L, nak

tį 191. 

• 
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/PORTO APŽVALGA 

PERGALĖ, KURIOS 
NESITIKĖJOME 

Daugiau negu penkiasdešim
čiai metų praėjus, su pasididžia
vimu minime 1937-tųjų metų 
Nep r ik l ausomos Lie tuvos 
krepšinio r ink t inės pergalę 
Europos krepšinio pirmenybėse. 
Ši pergalė, pelniusi jaunutei 
Lietuvai pirmąjį plataus masto 
pripažinimą tarptautinio sporto 
arenoje, išugdė tautoje platų 
domėjimąsi sportu, akst ino 
ryžtą naujiems pasiekimams ir 
laimėjimams. Šiandien, kai lie
tuv ia i j au p lač ia i žinomi 
pasaulyje savo spor t in ia i s 
laimėjimais, su pagarba prisi
mename anuos pirmuosius, 
skynus ius kelią į pergalę, 
įdomūs yra ir tos pirmosios per
galės laimėtojų ano įvykio 
prisiminimai. Čia spausdiname 
1937 m. Lietuvos krepšinio 
r i n k t i n ė s kap i tono P rano 
Talzūno laišką, 1937 m. gegužės 
11d. (kelioms dienoms praslin
kus po istorinio laimėjimo) iš 
Kauno rašytą Chicagoje gyve
nančiam Lietuvos krepšinio 
,,tėvui" adv. dr. Konstantinui 
Savickui. Rašoma: 

Brangus Konnie, 

atsiprašau, kad neparašiau 
tuojau po krepšinio turnyro, nes 
aš sirgau paskutines dvi dienas. 
Šitą laišką rašau lovoje, nes dar 
tebeturiu temperatūros. 

Tikiu, kad Tu žinai apie mūsų 
didelį laimėjimą Rygoje, taip, 
kaip man pranašavai. Visa Lie
tuva tiesiog pamišo dėl mūsų 
čempionato. Kai grįžom į 
Kauną geležinkelio stotis buvo 
pilna žmonių, pilnos gatvės, ir 
visi bėgiai užtvenkti žmonėmis, 
kad traukinys nepravažiuotų. 
Jie norėjo mus pamatyti, pasvei
kinti, įteikti mums gėles ir 
dovanas. Kai važiavom per 
mažesnius m i e s t e l i u s , t a i 
ūk in inka i iš to didelio 
džiaugsmo mėtė į orą kepures 
šaukdami „VALIO!" Kaune 
tr iukšmas buvo didžiausias, 
nebuvo vietos praeiti apie stotį. 

Žmonės sakė. kad šitas spor
tininkų sutikimas buvo didesnis 
net už tą. kuris buvo surengtas 
pagerbti Dariui ir Girėnui. 
Vienas kalbėtojas paaiškino, 
kad Darius ir Girėnas buvo 
sutikti su liūdesio ašaromis 
akyse , o spo r t i n inka i su 
džiaugsmo ašaromis. Kur t ik 
ėjom, visur girdėjosi juokas ir 
matėsi linksmi žmonių veidai. 
Mus su mašina vežiojo apie visą 
miestą, lyg mes būtumėm nuga
lėję kare kokį priešą. Tokio 
sutikimo aš niekada nesiti
kėjau. 

Aš pasistengsiu Tau tiksliai 
paaiškinti patį turnyrą. 

Dalyvavo 8 komandos: Lietu
va. Italija. Prancūzija. Lenkija. 
Estija. Latvija. Čekoslovakija ir 
Egiptas. Iš tų komandų padarė 
dvi grupes: dvi stiprios koma n 
dos. o kitos silpnesnės sudarė at
skirą grupę. Stipriomis koman
domis buvo skaitomi italai, 
estai, prancūzai ir lenkai. Mus 
paskyrė į septintą vietą, taigi 
mes buvom su latviais ir čekais. 
Mūsų tautiečiai prašė jiems 
nepadaryti gėdos, bet mes net 
nesapnavom, kad galėtumėm 
la imėt i t u rnyrą . Niekas 
nemanė, kad Feliksas ir aš 
esam geri žaidėjai. Visi manė. 
kad geras žaidėjas turi būti 
didelis vyras, kuris tik pakelia 
ranką \r įdeda kamuolį į krepšį. 
J ie neturėjo supratimo, ir net 
neįsivaizdavo, koks yra geras 
žaidėjas. 

Pirmam susitikime žaidėm 
prieš italus, ir mes laimėjom 
22-20. Gaila, metimai mums ne
sisekė tą dieną. Feliksas ir aš 
pamatėm, kad mes abu turėsim 
užtikrinti tas rungtynes, nes 
mūsų komandos kiti žaidėjai 
„pametė savo galvas" rung
tynių metu. nebežinodami kam 
pasuoti sviedinį. Lietuva tikrai 
nustebo po mūsų pirmo laimėji
mo. Šimtai sveikinimų ir tele
gramų mums buvo atsiųsta. Nei 
viena tauta netikėjo, kad mes 
galėtumėm nugalėti i talus. 
Patys italai pradėjo rungtynes 
su silpnesniais žaidėjais — lietu
viais. 

Sekantis mūsų priešas buvo 
Estija, viena iš stipresniųjų ko
mandų. Mes juos nugalejom 
20-15 taškais. Po to laimėjimo, 
visos kitos tautos pakeitė savo 
nuomonę apie „silpną Lietuvą". 
Mes neturėjome jokio vargo 
nugalėti estus, nors taškų skir
tumas buvo tik 5. 

Trečias mūsų „priešas" buvo 
Egiptas, kurį mes nugalejom 
21-7 taškais. Taip ir baigėsi pir
moji turnyro puse. 

Po to. pirmosios turnyro puses 
laimėtojai turėjo žaisti prieš 
antrosios dalies antros vietos 
laimėtojus. Taigi, Lietuva turėjo 
žaisti prieš Lenkiją, o Prancū
zija prieš italus. Visi lietuviai 
kažkodėl abejojo, kad mes galė
tumėm laimėti prieš lenkus. 
Mes matėm, kaip lenkai žaidė 
prieš kitas tautas. Jie turėjo net 
tris amerikiečius — savo ko
mandoje, kurie buvo gana greiti 
ir geri, bet normalaus ūgio. Visų 
nustebimui, mes laimėjom prieš 
juos 32-25 taškais. Mūsų tautie
čių džiaugsmas buvo toks dide
lis, kad jiem visai neberūpėjo, ar 
mes daugiau laimėsim. Buvo 
svarbiausia, kad nugalejom 
lenkus. 

Italai laimėjo prieš prancūzus 
36-32 taškais. Tokiu būdu. 

Pagrindinis Lietuvos valstybinės krepšinio komandos penketukas, pasiruošęs II-oms Europos krep
šinio p i rmenybėms Rygoje. Iš k.: Žukas , Talzūnas, Kriaučiūnas , Puzinauskas ir Bal t rūnas . 

nukrypo } Lietuvos pusę, ir vis 
šaukė už Lietuvą! 

Pats matai, kad per rungtynes 
nebuvo daug taškų. Pirmiausia, 
Fel iksas ir aš savo t a r p e 
turėjom surinkti visus taškus. 
Kaip pats man sakei, lietuvių 
žaidėjai dar nebuvo pakanka
mai ištreniruoti lošti rungtynė
se prieš pirmos rūšies žaidėjus. 
Mes juos ir per rungtynes 
mokėm gynimą, nes lengviau tą 
žaidimo pusę išmokti. 

Europos žaidėjai turi savo 
techniką mesti kamuolį. Jie 
meta iš visų aikštės pusiu, ir 
tikrai reikia stebėtis, kad geras 
nuošimtis įkrenta į krepšį. Mes 
vis stengiamės būti kiek galima 
arčiau prie krepšio mesdami. Jų 
teisėjavimas yra labai šališkas 
ir blogas, o žaidimas daug 
žiauresnis. Kiti pamatę Lietu

vą tu r in t du gerus žaidėjus, 
j ie pa s t a t ė net po du 
žaidėjus greta mūsų, kai mes 
turėjom kamuolį. Vis t iek laimė 
buvo mūsų pusėje. Aš surinkau 
daugiausia taškų, Feliksas buvo 
labai geras gynėjas, o kiti trys 
kiek galėjo prisidėjo, bet ir to 
užteko. Žukas po slidinėjimo 
buvo susižeidęs, bet vis tiek 
žaidė. Baltrūnas, Puzinauskas, 

VILNIUJE 
STATOMAS TENISO 

CENTRAS 

Lietuvos Olimpinis komitetas 
ir sporto federacijos jau pradėjo 
ruoštis IV-osioms Pasaulio 
Lietuvių sporto žaidynėms. 
Preliminarinės žaidynių ati-

Andrulis ir Mažeika, — daug ko darymo iškilmės numatytos 
pasimokė po to turnyro. 

Baigiant tur iu Tau pasakyti, 
kad Tu pats iš nieko davei visai 
t a u t a i gerą pradžią šiame 
žaidime. Tau visi te ikia daug 
pagarbos, o aš stebiuos, kad 
viskas išsipildė taip, kaip gal
vojom. Neužilgo pasimat\ sim ir 
daugiau pakalbėsim. 

Tavo draugas — 
Frank Talzūnas 

SALFASS PRANEŠA 
ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS 

CLEVELANDE 

Š. Amerikos lietuvių 1989 m. 
šachmatų pirmenybės įvyko 
1989 m. lapkričio 18-19 d. 
Lietuvių namuose Clevelande. 
Varžybas vykdė ŠALFASS-gos 
Šachmatų komitetas, vadovau
jamas Vytauto Nasvyčio. 

P i rmenybėse d a l y v a v o 7 
žaidėjai: L. Nagev ič ius , I. 
J a n a v i č i u s , A. S t a s a s , V. 
Nasvytis, J. Naujokaitis, E. 
Krygeris — visi Clevelando 
„Žaibo" ir K. Ramas — Detroi-

pabaigoje mums vėl reikėjo lošti to „Kovo". Pagal pasižadėjimus, 
prieš italus. Mes žinojom, kad dalyvių turėjo būt i daugiau 
bus sunki kova. nes vienas negu dvigubai, 
te isėjas buvo i ta las iš Varžybos buvo pravestos šveica-
Šveicarijos, kuris palaikė italų rų sistema. Dalyvių bendru 
komandą. Prieš pat pasibai- susitarimu, vietoj numatytų 4 
giant rungtynėms, kada buvo 
likę tik 10 sekundžių laiko, 
taškų skaičius buvo 24-23 lietu
vių naudai. Be jokios priežas-

ratų buvo įvykdyti tik 3. Pirmą 
ir an t rą v i e t a s pasidal ino 
Edvardas Krygeris ir Vytautas 
Nasvytis. surinkę po 2.5 taškus. 

ties, teisėjas davė techniška Trečioje vietoje liko Kazys 
baudos metimą italams. Deja. jų Ramas su 2 t. Likusieji pasi-
žaidėjęs buvo taip nervingas dalino po 1 t. 
kad neįmetė. Po to gavo kita 
technišką metimą ir vėl neįme
tė. Gavo ir trečią metimą, ir vėl 
nepavyko įmesti. Visa publika 
jautė neteisybę, taigi simpatija 

Pirmenybių laimėtojams teko 
dr. Algirdo Navyčio pereina
moji taurė. įsteigta 1982 m. 
1988 m. laimėtoju buvo dr. 
Kazys Jakš t a s iš Chicagos. 

Pirmųjų trijų vietų laimėtojai 
gavo vienkartines ŠALFASS 
žaidynių plaketes ir pinigines 
premijas. 
Varžybas finansiniai parėmė 
LB Clevelando apylinkės val
dyba, dr V. Stankus, Petras 
Milašius ir A. Bielskus. 

SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS KANADOJE 

1990 m. ŠALFASS-gos slidi
nėjimo pirmenybės planuojamos 
pravesti 1990 m. kovo 3 d., 
šeštadieni, Loretto Ski Resort, 
Loretto. Ont. (maždaug 40 
mylių į šiaurę nuo Toronto). Ši 
data dar nėra galutiniai patvir
t inta. Tikslios informacijos bus 
pranešto^ vėliau. Reikalui 
esant, kriepkitės į ŠALFASS 
slidinėjimo vadovą Rimą Kulia-
vą (416>-766-2996. 

LAUKO TENISISTV ŽINIAI 

Papildomai pranešame, kad į 
40-jų ŠALFASS-gos žaidynių, 
vyksiančių š.m. gegužės 25-28 d. 
Bosotone. Mass., programą 
įtraukiama ir lauko tenisas, 
gavus ŠALFASS Teniso komite
to pritarimą. Taipogi papil
doma; numatoma įtraukti ir 
skvašo squash) varžybas. 
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• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniai 
nuo 8:30 iki 12:00 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako Skelbi 
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Detroito sporto klubo ..Kovas*', šiomet švenčiančio 40 m veiklos sukakt i , klub^ \ ald\ ba ir akc i jų 
vadovai Iš k : Vytas Rugienius. Nar iman ta s Udrys . Vy ta s Polterait is. Alsr.s Rumer.ius — pirmi 
ninkas. Ipolitas JanuSis, Robertas Janukai t i s ir Paulius J a n k u s Trūksta da- n. . .sekcijų vadovu. 

Nuotr J- U r b o n o 

Kaune 1991 metų liepos 27 
dieną. Po to varžybos pasklis po 
visą Lietuvą. Lietuvos Teniso fe
deracijos prezidiume pirminin
ko iniciatyva Vilniuje įkurtas 
teniso centras, priklausantis 
užsienio turizmo valdybai. Ka
dangi Lietuvoje nėra pakanka
mai gerų teniso bazių, Lietuvos 
teniso centro pirmasis uždavi
nys — pastatyti ją iki 1991 
metų, iki Pasaulio Lietuvių 
Žaidynių pradžios. 

1990 metais susibūrusi ini
ciatyvinė grupė pradėjo kaupti 
lėšas, įsigijo iš Vilniaus miesto 
Vykdomojo komiteto žemės 
sklypą Karoliniškėse — ant 
puikaus Neries upės kranto. 
Teniso centro teritorijoje, be 7 
atvirų ir 4 dengtų teniso 
aikštelių, bus pastatytas 2O0 
vietų viešbutis, restoranas, 
kelios kavinės ir barai, įvairios 
treniruočių ir pramogų salės. 
Numatėme pastatyti ir spor
tininkams būtinas relaksacijos 
patalpas — pirtis, žaidimų kam
barius. Nors teniso centras dar 
sparčiai projektuojamas, tačiau 
jau teko pradėti statybą. Teniso 
centro statybos iniciatoriui ir jo 
pirmininkui R. Paulauskui dar
bo netrūksta. 

Viso teniso centro komplekso 
statybai reikalingi arti 8 mili
jonai rublių, taip pat reikia 
įsigyti įvair ių s tatybiniu 
medžiagų: metalo, cemento, 
medienos, baldų, santechni-
kinių įrengimų ir dar daugybe 
įvairių įrengimų. 

Statybos generalinis rangovas 
— Kauno miesto Kooperatinis 
sus iv ieni j imas . .S ta tyba" 
pasiryžęs objektą užbaigti laiku. 
Vien 1989 metais jie atliko 
darbų beveik už 400 tūkstančių 
rublių. J a u baigia s ta tyt i 
administracinį pastatą, jau 

„KOVAS" RUOŠIA 
KONCERTĄ IR BALIŲ 

Detroito lietuvių sporto klu
bas ..Kovas", minėdamas savo 
veiklos 40 metų sukakt į , 
vasario 3 d. Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre rengia koncertą 
ir balių. Programą atliks ir 
šokiams gros JAV-ėse gast
roliuojanti „Oktavos" grupė iš 
Lietuvos, vadovaujama Mindau
go Tamošiūno. Programos pra
džia 6:30 vai. vak. Vakarą pra
dėsime „Kovo" 40 metų veiklos 
parodos atidarymu. Vietų rezer
vacijoms kreiptis į Maryte 
Petrulienę, tel. 525-0294. Visi. 
o ypač buvę „Kovo" nariai ir 
rėmėjai kviečiami dalyvauti 
šioje sukaktuvinėje Šventėje. 

išbetonavo salės pamatus (48 
metrų pločio ir 84 metrų ilgio), 
beveik baigti viešbučio pamatai. 
Nors darbai dar tik prasidėjo ir 
rūpesčių labai daug — teniso 
centro statybos iniciatoriai nu
siteikę optimistiškai. Ateityje 
jie tikisi pastatyti panašius, 
nors truputį mažesnius, komp
leksus Klaipėdoje, Druskinin
kuose. Palangoje. Teniso centro 
vadovai mano, kad Vilniaus 
teniso centro kompleksas bus 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGOALEN BEUCKAS 

DAN^Ų GYDYTOJAI 
P»n*inirm»rr» -u. •(•Iii* 

2434 W j * i n " i f Maža Court 
Tai. (1-312) *2s-«2M 

907 8. oabart. LaOranga, IL 
Tai. (708) 382-44*7 

puiki dovana visiems pasaulio 
lietuvių sportininkams, keti
nantiems atvykti į Pasaulio 
Lietuvių žaidynes. Jie mano, 
kad jis gali pasitarnauti ir kitų 
sporto šakų varžyboms sudaryti 
geras sąlygas poilsiui ir bendra
vimui, tapti mėgiama tiek vil
niečių, t iek ir svečių poilsio 
vieta. 

R o m a s T a r a s e v i č i u s 

Kab. t»l . (1-312) 585-0348; I 
Raz. (1-312) 779-5533 

OR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9 antr 126. penkt 10-12; 1-6. 

DR. VIJAY BAJAJ M.D., S.C. 
GYDYTOJAS :R CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

iAuol:a> nuimami kabinete) 
Pntaauso noiy C'oss ir Chns: hgcnir.ems 

2434 <V. 71 Straat Chlcaco * 
Ta*. (1-312) 434-5*49 'veikia 24 vai 

Pirm ant- Ketv penkt nuo 12 iki 6 v.v 

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

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

7722 S. Kadzia Ava., 
Chicago, III. 80652 

Pirm antr. ketv <r penkt 
pagal susitarimą 

Kab. (1-312)735-4477; 
Raz. (708)248-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYCYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So Pulaski Road 
Vaiancos pagal sustar-ma 

Cardiac Diagncsis. Ltd. 
Marquette Medtca! Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Te; (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAO TUMMALA. M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Š!rdies ir Kraujagyslių Ligos 
Vaianaos pagai susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDV'OJAS IR CHiRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Necrvrurgm.s išsiplėtusiu venų 

•• hemoredu gydymas 
5540 S. Pulaski Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos paga. susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ii j namus 

OR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 N 59th St C^icaoc. 1 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 19m *ve u cko-> HiHs. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitar mą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzia. Chicago. IN. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Oundae Ava., Elgln. IN. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

i 

Tai. kablnato Ir buto: I708r852-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTO-AS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Clcaro 

Kasdien ' iki 9 va1 vak 
issKyus t-ec Šeši i 2 i k i 4 « a j pcoe; 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKS'Ų. PŪSLES iP °ROS*A-OS 

Gv0YMAS BE' CHIRURGIJA 
155 N. Mlch»«an Ava . Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago IL 

Tai. (1-312) 565-2960 įveikia 24 vai ! 
vaiandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAHtŲ L I G O S 

SPECIALISTE 
VEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 s« Straat 

Kablnato tai. (1-312) 737-1168: 
RazW (708)385-4811 

Dr. Tumasonlo kablnatą parama 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71St Straat 

(1-312)4342123 
Pirm 2 7 Antr ir 

ketv 9-'2 Penkt 2-7 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd.. Hickory Hllls. IL 
1 mylia • vakarus nuo Hariem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) • 

r.krma ak>s. prita'ko akinius 
2618 W. 71 st St. 

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

Palos Vision Cantar. 7152 W. 127th St 
Paios '-'gts. Ui Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

Or. Tumasonlo kabtnatą por+ma 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 Wast 71 st Straat 

Tai (1-312) 434-1818: Raz. (708) 8524889 
Vai pirm . antr netv n penkt 

3 ik: 7 vv T-k susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71at. St.. CMcago. M. 

Tai.: H-312) 436-0100 
11800 Southvrast Hl«hway 
Palos Ha«9hts. IR. 60463 

(708) 361-0220 (708) 361-0222 

OR. LEONAS SEIBUTIS 
•\KSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

Vai antr i-4 v p p r ketv 2-5 v p p 
Ses* pagal susitarimą 

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

EOMUNDS VIZINAS, M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S Arehar Ava. ipne Austm^ 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 
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Kaip gyvena sėkmingos 

„DVIEJŲ ALGŲ 
POROS" 

VASARIO 16 AUKOS 
- LIETUVAI TUOJ DABAR 

Kodėl kai kurios šeimos, kur 
abu tėvai dirba, yra darnios, 
stiprios, susiklausančios, o kitos 
— payra? Dolores Curran, kuri 
su vyru praveda vedybinio gyve
ninio praturtinimo seminarus 
vedusioms poroms, pasidalina 
savo daugeiio metų patirtim, 
dirbant su įvairiom porom. US 
Catholic žurnale. 

Nenuostabu, jei tokios „dviejų 
algų šeimos" pajra, ji rašo. Bai
giant vieną seminarą pamaldo
mis, ji pastebėjo, kad giedant pa
skutinę giesmę, viena dalyvė 
kažką rašėsi. Tai buvo maisto 
pirkimo sąrašas. ..Nesistebėčiau 
jei toji pora į seminarą bus at
vykusi dviem automobiliais. 
Grįžtant iš seminaro, motina 
nulėks maisto nusipirkti, tėvas 
vyks iš senelių vaikus atsiimti, 
kad dar bent kiek laiko liktų ir 
šeimai kartu pabūti, paaukojus 
šeštadienį tokiam seminarui 
apie šeimos ryšių stiprinimą". 
Ir greičiausia, ji rašo, dėl to, kad 
šeštadienį neatliko buitinių pa
reigų, tą darys sekmadienį, o 
vakare, grius į lovą pervargę, 
nebeturintys jėgų jokiam inty
mesniam santykiavimui. 

Dažniausiai tokiose dviejų 
algų šeimose paaukojamas ir in
tymumas ir draugystė ir tiek 
bendras, tiek ir asmeninis dva
sinis gyvenimas. Jų moto galėtų 
būti: „Mes niekuomet neturime 
laiko mudviems". Tačiau dau
gumos dirbančių žmonų norėtų ir 
toliau dirbti už namų. ypač jei 
jauniausias vaikas jau yra pra
dėjęs mokyklą lankyti. Ir dau
guma jų vyrų jas palaiko. Be to. 
studijų rezultatai rodo. kad ve
dybų stabilumas ir laimingu
mas didėja, juo didesnes paja
mas šeima turi. Tačiau studijos 
taip pat rodo, kad vyrai, kurių 
žmonos nedirba už namu yra 
laimingesni, negu tie. kurių 
žmonos dirba. Ir kodėl ne, rašo 
Curran. „Visi būtumėm laimin
gesni, jei galėtumėm grįžti 
namo pas pailsėjusį vyrą ar 
žmoną, į blizgantį butą. su kve
piančiais pietumis, aprūpintais, 
linksmais vaikais". 

Bet įvairios aplinkybės tai 
verčia, tai įtaigoja uždirbti dvi 
algas ir nemaža dalis tokiu 
šeimų puikiai tvarkosi. Tad 
įdomu, ką tos sėkmingosios 
poros daro. ko kitos nedaro. 

Sėkmingosios poros gauna 
daug paramos ir pagalbos iš 
įvairiu asmenų — tiek giminių, 
tiek draugų-pažįstamų. tiek ir 
bendradarbių. Jie nesistengia 
patys vieni viską nuveikti. Be 
to, jų tokį sprendimą palaiko ir 
remia jų tėvai, ne tik jiems 
neišmėtinėdami. nekritikuo
dami, bet net ir padėdami anū
kus prižiūrėti. Sėkmingosios 
poros moka atvirai išsišnekėti, 
tartis, bendrai daryti sprendi
mus, nenutylėdamos. neužsi-
gaudamos. Iš to išplaukia ir 
real is t iški re ika lav imai iš 
vienas kito. 

Viena psichologė, kurios spe
cialybė yra poros, kurių abu na
riai dirba, sako, jog yra aišku, 
„Kai mama pradeda dirbti (už 
namų), visa šeima pradeda dirb
ti (prie namų ruošos*". Jei šeima 
tokiu būdu nekooperuoja, bus 
vargo. Nežiūrint to, daugelis 
vyrų ir vaikų spiriasi prieš 
tokius pakeitimus, ypač, kai jie 
yra įpratę turėti motiną namie, 
kuri viską už juos padaro. 

Ir darbai nėra vienas kitam 
lygūs. Karjera dažnai reikalau
ja ilgų, neribotų darbo valandų 
ir vakarais ir savaitgaliais. 
Jeigu antroji pusė dirba darbą 
su ribotomis darbo valandomis, 
jai dažnai tenka didžiausia dalis 
namų ir vaikų priežiūros. Bet 
nebūtinai. Profesija-karjera, kai 
jau asmuo joje įsidirba, leidžia 
laisviau laiką laviruoti, tuo tar-

. kai v4Mfc0W&irba? to 

neleidžia. Norint išvengti au
gančio nepasitenkinimo, išnau
dojimo jausmo, svarbu, kad ri
botas valandas dirbantis asmuo 
aptartų savo sąlygas. Pvz., 
susitaria, kad kol vienas kar
jeroje kuriasi, ribotas valandas 
d i rbantys is imsis d idesnės 
dalies atsakomybės, bet kad po. 
sakysim, penkerių metų reiksią 
tai persvarstyti ir šiek tiek 
palyginti. 

Sėkmingas dviejų algų šeimos 
gyvenimas priklauso ir nuo 
sugebėjimo taikiai, kūrybingai 
išsišnekėti ir derėtis — „nego-
tiation". Šio tačiau, neišmoksi 
iš savo tėvų, nes p rae i ty 
vedusios poros nesiderėdavo. 
Vyro ir moters rolės buvo iš 
anksto aiškiai nustatytos ir 
niekam nė į galvą neateidavo 
derėtis dėl pareigų. 

O derybos reiškia, kad kiek
viena pusė drįsta atvirai pa
reikšti savo nepasitenkinimus, 
pvz., „Man atrodo, kad reiktų 
geriau pasidalinti namų dar
bais", arba „Ar manai , kad 
dabar yra geras laikas pasisiū
lyti įeiti į bendruomenės komi
tetą, kai mums reikia.. ." Tai 
taip pat reiškia, kad abi pusės 
moka viena kitos ramiai , nuo
širdžiai išklausyti, neužsigau-
nant ir nepradedant gintis. 
Mokančios derėtis poros papras
tai iškilusią problemą supranta 
ne kaip iššūkį į dvikovą — „kas 
laimės — ar tu ar a š" , o „kaip 
mudu k a r t u įveiksime Šią 
bendrą mūsų problemą?" 

Pagaliau poros, kurios turi 
gyvą ir stiprų tikėjimą, kurį 
moka bendrai reikšti tiek ir 
bendroje maldoje, tiek ir įtrauk
ti į bendrai daromus sprendi
mus, sprendžiamas problemas, 
moka ir sėkmingiau derėtis, 
atviriau išsišnekėti. Savo semi
naruose ir kalbant su daugybe 
porų, Curran rado, kad pamal
džios poros labiau vienas kitą 
gerbia ir stipriau vienas kitą 
remia, ištikus bėdoms ir pro
blemoms. Tačiau statist ikos 
taip pat rodo, kad malda yra pir
masis dalykas, kas iškrenta, kai 
dirbančioms poroms pradeda 
„trūkti laiko". 

Vedusių porų dvasinį gyve
nimą labai sustiprina specialios 
vedybų praturt inimo rekolek
cijos vedusioms poroms kartu. O 
tikėjimas padeda išlaikyti su
pratimą prasmingumo ir vienti
sumo gyvenime, kuris yra skal
domas įvairių pareigų, darbų, 
problemų. Padeda a t sk i r t i , 
kada „pareiga" yra tik kaimynų 
ar organizacijos uždedama 
pareiga ir kada to dalyko tikrai 
reikalauja šeimos gerovė. 

Malda padeda išlaikyti realis
tišką perspektyvą — kas iš 
tikrųjų svarbu mūsų šeimos 
gyvenimui? Kai reikia išlaikyti 
du darbus, dažnai negalima 
at la ikyt i ka imynų s ta tomų 
..padorumo", „ tvark ingumo" 
reikalavimų, negalima dalyvau
ti įvairioje organizacinėje veik
loje, arba reikia vienam ar ki
tam sumažinti darbo naštą. 
Malda padeda šeimai klausti. 
„Ko Dievas iš mūsų nori" ir iš
girsti atsakymą — vadovautis 
Dievu, ne kaimynais, gimi
nėmis. O kai malda jungia ne 
tik tėvus, bet ir vaikus, įvairios 
šeimos problemos sprendžia
mos daug sklandžiau, rašo 
Curran. 

Curran pastebėjo, kad svar
biausias elementas vedybų pasi
sekime yra joms pasišventimas. 
Kai žmonės yra stipriai pasi
šventę Dievui, jie moka statyti 
kitų žmonių poreikius prieš 
savo asmeniškus norus, moka 
kitus palaikyti, paremti, o tas 
sugebėjimas laiduoja ir darnią 
šeimą, nežiūrint jos gyvenimo 
aplinkybių. 

a.j.% 

Vasario 16 minėjimuose rink
davome aukas remti Lietuvos 
laisvinimo darbus, užsienyje 
dirbamus, ir telkti fondus, 
panaudotinus Lietuvai atsta
tyti, kai ji bus laisva. Bet jau 
atėjo metas, kai Lietuva lais-
vinasi, pradeda ekonomiškai 
atsistatyti, ir jai padėti reikia 
tuoj, dabar. 

Kai visa Rytų Europa atbu
dusi laisvinasi, kai laisvės 
troškimas, nubangavęs nuo 
Baltijos ligi Juodosios jūros, 
nušlavė komunizmą ir atstato 
tautų laisvę ir valstybinę nepri
klausomybę, ir Lietuvai aišku. 
kad lauktasis metas atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę yra 
dabar arba niekada vėliau. 

Lietuva yra apsisprendusi,ir 
nuosekliai, tvirtai ir neatlai-
džiai siekia nepriklausomybės. 
Nuo Talino ligi Vilniaus sujung
tos Pabaltijo tautų rankos, vie
ningai reiškiančios laisvės 
ryžtą, atkreipė viso pasaulio 
dėmesį ir tapo skatinančiu pa
vyzdžiu kitoms Rytų Europos 
tautoms. Pasaulio spauda taip 
pat skelbia, kad Lietuva yra ir 
pirmoji tarp Sovietų Rusijos 
ribose esančių respublikų, atsi
sakiusi nuo komunistų partijos 
monopolio ir nutraukusi pačios 
partijos ryšius su Maskva. Ki
tos respublikos seka Lietuva. 

Lietuva yra dabar pirmoji, 
laužanti ledus, ir Lietuvai pir
majai gali tekti patirti daugiau
sia sunkumų iš Maskvos. „Šian
dien aš esu jūsų draugas. Bet jei 
pasirinksite kitą (atseit, atsi
skyrimo, nepriklausomybės) 
kelią, aš viską darysiu parodyti, 
kad jūs vedate savo tautą į akli-
gatvį", pareiškė Gorbačiovas 
š.m. sausio 1 1 d . Lietuvos in
telektualams Vilniuje. 

Maskvos spaudimą Lietuva 
jaučia jau dabar. Ir televizijoje 

J . KAVALIŪNAS 

matėme vieną Lie fabriką, 
kuris nebegauna avos iš 
Maskvos ir tur i jo- ?škoti kur | 
kitur. 

Bet Lietuva nerv rūgsta ir iš 
užimtųjų pozicijų nesitraukia, 
nes tiesa ir teisė yra jos pusėje. 
Jau visas pasaulis .no. kad Lie
tuva buvo okupuota po Molo-
tovoJvibbentropo slaptos sutar
ties. O kad tas akta:? nelegalus, 
ir pati Maskva jau pripažįsta, 
nors dar prieš pusę metų 
nenorėjo apie jį girdėti. Neno
rėjo Gorbačiovas ne Sacharovo 
girdėti, kai prieš mėnesi pasta
rasis kalbėjo už da.:cpartinę sis
temą, o dabar jau pradeda su 
daugpartine sistema sutikti. 

Nepabūgsta ir Lietuvos ūki
ninkai. Jie šį mėnesi Gorbačio
vui į akis Lietuvoje pasakė, kad 
patys nori būti savo žemes 
šeimininkai ir pat\ s auginti, ką 
nori. o ne ta i . ką Maskva įsako. 
Jis nori imti žemę : savo rankas 
ir pagal naująjį; ekonominę 
savivaldą atgaud„tni teises jau 
per 3000 ūkininką padavė pa
reiškimus grįžti ; ūkius. Jų 
pareiškimai tenk narni, ir jie 
skolon perkasi žemės ūkio pa
dargus, nes dau^. ko trūksta. 
Vieno krašto išeiviai lietuviai 
buvo pažadėję pasiusti keletą 
traktorių, bet ligi -un tai ir liko 
pažadu. O pasiuntus, kad ir 
ribotą t raktor ių skaičių iš 
kaimyninių Vaka' „ valstybių. 
nors ir naudotu ūkininkai 
pajustų ne t ik ekonominę 
paramą, bet ir ypač moralinę, 
kad sunkiuoju me .i jie nepalie
kami vienui vien 

Reikia visokios paramos. Ne 
tik kompiuteris, bet ir papras
ta rašomoji maš nėle didelis 
daiktas, kai jos nėra. Reikia 

paramos kultūriniam darbui, 
taip pat religinei veiklai, perio
dinei ir neperiodinei spaudai, 
organizaci joms, pač iam 
Sąjūdžiui. 

Aukas Lietuvai renka Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė (sau
sio 6 d. Sąjūdžio seimas Vilniu
je priėmė bendradarbiavimo su 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
mene nutarimą), taip pat JAV 
Lietuvių Bendruomenė sėkmin
gai telkia lėšas Lietuvai. Tai 
gerai. Bet reikia daugiau — 
reikia, kad visi Lietuvos laisvi
nimo veiksniai (Vlikas, Altą. 
Lietuvių Bendruomenė) čia įsi
jungtų. Geriausia proga yra Va
sario 16-toji. Tebūnie jau šiemet 
visos Vasario 16 aukos ski
riamos tiesiog Lietuvai. Aukos, 
išrašomos Vliko. Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės vardu 
yra nurašomos nuo mokesčių. 
Jei kai kurios mūsų institucijos, 
pvz. Vlikas, ligi šiol telkė lėšas 
metui, kada Lietuva bus laisva, 
tai dabar jau yra tas metas, kai 
Lietuva laisvinasi, kai j a i 
pagalba ypač reikalinga, ir todėl 
metas atitinkamai derinti savo 
statutus arba daryti nutarimus, 
kad šią Vasario 16-tąją aukos 
skiriamos Lietuvai jau dabar. 
Jei ligi šios Vasario 16-tosios ne
būtų spėta pasitvarkyti, tai 
minėjimo metu an t aukų 
stalelio padėkime lapą aukoms 
Lietuvai dabar, ir minėjimo 
organizatoriai jas perduos ati
tinkamai mūsų institucijai į 
Lietuvą persiųsti. 

Šių metų Vasario 16-toji ne 
eilinė, nes Lietuva pergyvena 
nepaprastą metą. metą ryžto, 
įtampos, pasiaukojimo ir laisvės 
vilties. Todėl ir mūsų vasario 16 
aukos tebūnie šiemet ne eilinės. 
O gal bijoti pinigų rizikos, nes 
juk Lietuva dar nėra laisva? 
Nebijo rizikos tie, kurie Lietuvo-

- je laisvinimo darbą organizuoja 
ir vykdo, nebijo nė Lietuvos ūki
ninkai iš naujo kurtis ūkiuose, 
grįžti į savo žemę, kaip nebijojo 
Lietuvos kūrėjai-savanoriai. 
1918-20 metais žygiuodami 
kovon su nelygiais priešais, 
apsupusiais Lietuvą iš visų 
pusių. Laimėjo ir laimės t ie. 
kurie pasitiki tiesa ir teise, 
kurie pasitiki Lietuva. 

KAIP REIKIA IR 
KAIP NEREIKIA 

EDMUNDAS JAKAITIS 

JAV LB krašto valdybos pirm. dr. A. Razma su valdyho 
Korzoniene ir visuomeniniu reikalų direktore Wash'nr*' 

ŽALIASIS VELNIAS 
JONAS RŪTENIS 

reikalų vedėja D 
i Asta Banionvte. 

TIKRINA MOKSLEIVIUS 

Šv. Sabinos parapija Chicago-
je pirmoji JAV-se pradėjo tikrin
ti moksleivius, ar jie nevartoja 
narkotikų. Šv. Sabinos mokykla 
pirmoji JAV-se pradėjo tokį 
tikrinimą. Rezultatai geri. 

Aną dieną buvau mielo prie-
teliaus pakviestas pasižiūrėti jo 
skaidrių. Jam išbuvus 3 savai
tes Lietuvoj ir padarius daugiau 
200 skaidrių, vakaras turėjo 
būti įdomus. Be to, žinodamas, 
kad jis prieš išvažiuodamas įsi
gijo geros markės, paskutinės 
laidos foto aparatą, dėl skaidrių 
kokybės neabejoju. 

Jau prieškambaryje būnant, 
buvo galima spėti, kad sugužėjo 
nemažas tėvynės išsiilgusių tau
tiečių būrelis. Prietelio žmona, 
kaip svet inga Šeimininkė, 
vaišino susirinkusius vynu ir 
šveicarišku sūr iu . Pačiam 
šeimininkui betriūsiant apie 
prožektorių, sus i r inkusie j i 
užmiršo, ko jie čia susirinko Po 
ilgo ekrano stumdymo ir prožek
toriaus ramstymo, pasirodė, pir
moji skaidrė. Prigesinus šviesą, 
nutilo kalbos ir vaizdas ant 
ekrano išryškėjo. 

Geros spalvos, ryškus vaiz
das. Tipiškas provincijos tur
gaus vaizdas. Vežimai, arkliai, 
krepšiai iš žilvyčių, na, ir. 
žinoma, žmonės. Bet jie galėjo 
būti gudai ar net armėnai. Man 
beieškant reginyje ko nors 
tipiško, l ietuviško, kažkas 
sušuko: „Tai Šimkaičiai' ". Bet 
iš kito galo užginčijo: ,,Ne. tai 
Plungės turgus". Nei vienam, 
nei kitam nesant teisingu, šei
mininkas įsiterpė: „Tai mano 
gimtinė. Žagarė". 

Buvo sekanti skaidrė. Nusi-
tęsęs tarp berželių vieškelis 
dingo tolumoj. Mėlynas dangus 
su keliais kuokšteliais debesų 
buvo malonus akiai. Po pirmo 
nesėkmingo susikirtimo, niekas 
nebespėliojo. Buvo suprantama, 
kad tai Lietuvos vaizdelis, nes 
fotografas nebuvo Gudijoj nei 
Armėnijoj. Kiti vaizdai nedaug 
tesiskyrė nuo pirmųjų. 

Negeriau buvo su lankytų 
muziejų nuotraukomis. Kai 
smalsus svečias, pamatęs įspū 
dingą meno galerijos interjerą, 
užklausė, koks čia muziejus, 
mūsų keliautojas, išvertęs visas 
kišenes, turėjo prisipažinti, kad 
skaidrių sąrašą kažkur užkišo ir 
negalįs užtikrinti, ar tai buvo 
Kaune ar Vilniuj. O gal ir 
Šiauliuose. 

Po dviejų valandų neaiškaus 
klaidžiojimo po Lietuvą, užsi 
degė šviesa. Iš tų 200 skaidrių 
tik keletas buvo atpažinta. Tiek 
kartų išeivijos spaudoj matyta 
Vilniaus katedra buvo visų 
a tpažin ta . Banguojančios 
vandens platybės buvo irgi 
atspėtos. Pats Palangos tiltas 
buvo taip nufotografuotas, kad 

ir man nebuvo pažįstamas, nors 
esu daug vasarų ant jo pralei
dęs. Daug vietovių taip ir liko 
neatpažintos, nes mano prietelis 
pats nesusigaudė, kas ir kur. 
Svečiai išsiskirstė nusivylę. 

Čia ir kyla klausimas: kokia 
yra gera nuotrauka? Ko iš jos 
laukiama'' Atsakymas: gerai 
nuo t rauka i nere ik ia pa 
aiškinimų. Gera nuotrauka at
stoja tūkstantį žodžių. 

Paprastai parsivežtos žinomų 
vietų nuotraukos sukelia prisi 
minimus ir kitiems. Tačiau nuo
traukos darytos komerciniu 
atviručių šablonu yra nuobo
džios. Dažnai matyti vaizdai 
nepadaro įspūdžio. Fotografija 
yra vaizdo ar įvykio užregist
ravimas. Registruoti galima 
šabloniškai a r savot iškai . 
Originalumas atkreipia dėmesį. 
Policijos raportuose įvykis 
remiamas faktais, kai tuo tar
pu tas pats įvykis spaudoj yra 
visai kitaip aprašytas. Vaizdas 
fotografuotas iš kito taško gali 
išryškinti kitų nepastebėtas 
detales. 

Ieškant originalumo, atsimin-
tina, kad saulėtos dienos yra 
idealios gerai nuotraukai. Bet 
nuotaikingos nuo t raukos 
daromos lyjant, sningant ar net 
esant rūkui. Yra padaryta gerų 
nuotraukų ir perkūnijai griau
džiant. Saulėtą dieną nuo 9 ry
to iki 3 popiet yra komercinių 
atviručių fotografavimo laikas. 
Kūrybinės fotografijos laikas 
yra anks tyvas ry tas a rba 
saulei artėjant prie horizonto. 
Tuo laiku saulė žeria savo 
auksinius spindulius. Nuotrau
kose jaučiama šilima. 

Kuo arčiau, tuo geriau. Ste
bint smulkmenas iš arti. atsi
veria nematyti reginiai. Kodėl 
taip yra? Žmonės dažniausiai 
nekreipia dėmesio i smulkme
nas. Mes matome medį. bet 
nežiūrime į žievę. Praeiname 
pro nupjautij medį, nematydami 
kamieno šerdies. O kiek ten 
informacijos yra. 

Ilgo fokuso objektyvas, keis
damas perspektyvą, padaro 
vaizdą jspūdingu. Toks objekty 
vas yra parankus fotografuojant 
neprieinamas detales, bažnyčių 
palubių dekoracijas ir pan. 
Naudojant jautrų filmą, atpuo
la reikalas naudoti statyvą. 

Pardavinėjamų atviručių dy
dis yra apie 4 x 6 colių. Asme 
niškai kūrybai patartina keisti 
išmieras. Kvadratinis formatas 
yra labai populiarus. Kodėl 
nepamėginti pasinaudoti tais 
patarimais0 

Taip, — atsakiau, — ir visos jos mano Jolandos. valia turi teisę laisvai kurti, gyventi, valdytis, jausti 
Čiupau į glėbį ir pirmą kartą tėvo akivaizdoje ją pa- mąstyti ir ugdytis Žmogaus gerovė — žmonijos ir tau 
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Pasukau į parką ir nutariau atplėšti voką ' per
skaityti Algio laišką. Vis tiek jo šį vakarą pas K rius 
nebus progos skaityti. Jau buvau voką beplf- iŠ ir 

.šką 
kad 
žyti? 
i ne-
ad... 
ią ir 

- bus 

kažkodėl stabtelėjau. Pagalvojau. O jei aš ši 
būčiau gavęs vakar, arba rytoj — aišku gi 
laikyčiausi pirmojo savo sprendimo, tad kam ji 
Smalsumas. Tai viskas. Jokie kiti argumentai < 
tinka. Jokio pavojaus. Niekam jokios skriaudo> 
Laišką vėl įsidėjau kišenėn. Tramdžiau smalsi 
pasijaučiau gerai, kad taip padariau. Tiesa, jei t 
proga, skaitysim visi šiandien. 

Laikrodis rodė penkias minutes po šešių i 
binau žingsnį ir tiesiai leidausi pas Kairius, ka 
kur nieko nežinąs ir besilaikąs Anastazija. 
žodžio. 

— Antanėlis, — šūktelėjo duris atidariu-; 
da. Jos užpakalyje stovėjo ponas Kairys. 

— Sveikas, sveikas, Antanėli, sveikas — ir 
pes ranką traukte traukė vidun. 

Nudaviau nieko nežinantis, o kad šiandit•: 
vardadienis dar ilgai ginčijaus ir įrodinėjau, i 
būna rudenį, nes aš atseit ne Paduvos A: 
Žinoma, visas mano gynimosi pastangas -I 
sumalė į miltus. 

Pačiupusi už rankos, vedžiojo nuo v i e n o p> 
prie kitos ir vis skaitė parašytus laiškelius 

— Matai kiek mergaičių tave prisiminė 
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bučiavau. Pabučiavo mane ir ponas Kairys 
— Ačiū, labai ačiū!.. 
Tuo momentu ponas Kairys padavė man, raudonu 

kaspinu perrištą dėžutę. Jolanda tuoj pat ją atrišo. 
Auksinis Omega laikrodis. Užėm iki vėlumos. Gėrėm 
konjaką, kavą ir valgėm Anastazijos keptus pyragai
čius. Plepėjom apie viską, bet nei žodeliu neprisiminėm 
Algio. Maniau, kad taip bešnekučiuojant ir bejuokau
jant ir baigsis. Tačiau neatspėjau. Ponas Kairys perėjo 
prie rimtesnių temų. Valandėlei mes net ir Jolanda 
užmiršome. 

— Antanėli, o laiško dar vis negauni? 
— Turiu — atsakiau tyliai. 
— Turi, — šūktelėjo ponas Kairys, — tai kodėl 

nieko nesakai. Labai įdomu. 
— Atleiskite — užkluptas šios staigmenos 

nenorėjau drumsti nuotaikos. 
— Patinki man. Matematiškas apskaičiavimas. 

Tikslus. Tarytum pats Pitagoras tavo lūpom kalbėtų 
— džiaugėsi ponas Kairys, — bet vis dėl to, jei turi 
laišką — skaityk. 

— Nemanau, kad kas nors gero... 
Taip pasakęs, išsiėmiau iš kišenes laišką ir čia 

visiems matant atplėšiau. Tai pastebėjo ponas Kairys: 
— Matai, Jolanda, ką reiškia matematikas, o, be 

to, ir draugas — laišką skaitome pirmą kartą visi. 
Pradėjau skaityti. Skaičiau neskubėdamas ir 

kiekvieną žodi aiškiai ištardamas: 
„Siunčiu tau pažadėtą laišką. Kai sėdau rašyti 

tos gerovė, o tuo pačiu ir asmens gėris. Ir štai. Antanėli, 
už tokias svajas aš ištremtas, atmestas sąšlavynan. Ir 
tik todėl, kad visad braukiu ašarą praeidamas pro 
tautietį susijuosusį pjūklu ir laukianti skatiko kas
dienei duonai. Ir tik todėl, kad kruvinom ir pūslėtom 
motinos rankom uždirbtais pinigėliais, vilkėdamas 
tokią pat eilutę, kaip ir visi — buvau drauge su tavim 
„šiaučiuku" pravardžiuojamas. Tik todėl, kad sakiau 
ir sakysiu, kad esame veidmainiai sakydami, kad 
mylime artimą, kaip patys save. Kad tūkstančius 
bedalių, neišgalinčių siekti šviesesnio rytojaus 
paliekame aklai tamsai Kad žemės purentojas ir 
duonelės sėjėjas nesodinamas už stalo su visais. Kad 
motina prie balanos verpdama išmokiusi savo sūnų ar 
dukterį tik istorijai palikta Kai tie poeto žodžiai: 
„nuplyšę ir basi parnešė laisvę" — tik legenda Ar tai 
nėra gyvenimo ironija0 Mums grasoma spaudoje, teis
me, kalėjime, mokykloje ir universitete, o bažnyčiose 
net, pirštu parodant, pragaru. Už ką? Ar už tai. kad 
garbinam Dievą? Jei už tai — tai arba jie yra 
neišmanėliai arba mes. Ir atleisk jiems, Viešpatie, ar
ba ir paties Viešpaties nėra. Tėra tik rūstus bizūnas, 
kad visados ir visur tebūtumėm paklusnūs avinai.. O 
atleisk man, kuris atleisti gali — klystančiam, bet 
netikiu, kad esi rūstus, kurie Tavęs šaukiamės Todėl 
lieku toks, koks ir buvęs. Kovosiu iki pabaigos. Savo 
motulės atsiprašysiu, kai tik sutiksiu ir žinai, kadji 
man atleis Antanėli, tikėk, dar žydes Lietuva!" Algis. 

Perskaitęs valandėlei sulaikiau kvėpavimą 
maniau, kad bus ištisa knyga, o kaip matai tik vienas Tikėjaus stiprios reakcijos. Jolanda atsiduso ir tarė: 
puslapis. Bet tikėk — Ui yra mano credo: aš tikiu į lais- _ Nėra jis visai bereikšmis, 
vą žmogų, jam skinu teises ir pareigas, jis savo laisva ( g u g dau>j,aU) 
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EKONOMINES SOVIETŲ 
SĄJUNGOS SKRIAUDAS 

LIETUVAI 

Švęsdami 40 metų kunigystės sukaktį vizitavo Šv. Tėvą Joną Paulių II. Iš kairės: kun. Juozas 
Grabys, prel. Antanas Jonušas ir kun. Petras Girčiu? 

TRAKŲ PILIS 
BRONIUS VAŠKAITIS 

Praėjusią vasarą, lankantis 
Lietuvoje, labai norėjau įsitikin
ti, kaip dabar atrodo ta gar
sioji Trakų pilis. Iš Vilniaus iki 
Trakų yra tik 28 km. Kelias 
gražiu gamtovaizdžiu vingiuoja 
pro kalvas, piliakalnius, daugybe 
didelių ir mažų ežerų, kuriuos 
tarsi smaragdai puošia įvairių 
formų salos, salelės. Vargu, ar 
Lietuvoje yra kita vieta, kur ne 
per didžiausiame plote būtų 
tokia didelė vandenų koncentra
cija. Ir vargu.ar anuo metu kur 
nors kitur buvo galima rasti 
geresnę vietą karinei bazei, 
kaip prie Trakų. Ežerai iš visų 
pusių supa miestą, o jų didžiau
sio, t.y. Galvės, turinčio 371 ha., 
saloje yra Trakų pilis. 

Kai kurie iš tų ežerų yra api
pinti įvairiomis legendomis, pa
davimais. Pasakojama, kad 
Skaisčio ežeras susidarė iš 
ašarų. Kadaise ant jo kranto 
gyvenusi labai graži mergaite ir 
mylėjusi jauną karį. Ilgą laiką 
jo belaukdama sugr įž tan t , 
nuolatos gailai verkdavo. Išjos 
skaisčių ašarų ir susidaręs 
ežeras. 

Galvės ežero vardas siejamas 
su „galva". Pagal padavimą jis. 
priartėjus žiemai, ilgai neužšal
davęs, o pavasarį jo ledai neiš
tirpdavę tol, kol negaudavo 
„galvos", t.y. kol žmogus jame 
nenuskęsdavo. Apie Galvės 
ežerą yra ir kita legenda. 
Kalbama, kad kartą jo vanduo 
pradėjo lietis per krantus ir 
susidarė pavojus, kad gali būti 

Clevelando žinios 

„OKTAVOS" KONCERTAS! 

Lietuvos nacionalinės filhar
monijos pramoginės muzikos 
ansamblis ..Oktava" koncertuos 
Clevelande, vasario 4 d.. 4 vai. 
p.p.. Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje. 

Koncerto rengėjai, Clevelan
do l ietuvių sporto k lubas 
..Žaibas" kviečia visus Cleve
lando lietuvius atsilankyti. 

Koncerto pelnas skiriamas 
paremti LSK ..Žaibo" sporti 
ninku dalyvavimą 40-se S. 
Amerikos lietuvių jubiliejinėse 
sporto žaidynėse, gegužės 25-28 
d.. Bostone. Mass. ir IV-se 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynėse. 1991 m. liepos 28 — 
rugpjūčio 11 d.. Lietuvoje. 

Bilietus galima įsigyti pas 
Roma Apanavičių 531-6995 
vakarais. Aušrą Babickienę 
531-9329 bet kuriuo laiku. 
Ingridą Bublienę 481-8854 
vakarai:-, ar 486 8692 dienos 
metu. Dievo Motinos parapijos 
svetainėje sekmadieniais po 
lietuvišku pamaldų ir pas 
platintojus 

s u n a i k i n t a visa kara imų 
gyvenvietė. Išsigandę žmonės 
maldavo didįjį kunigaikštį Vy
tautą, kad juos gelbėtų. Šis pa
liepęs arklininkui ežere pagir
dyti žirgą. Jam begeriant, įvyko 
stebuklas — vanduo atslūgo ir 
gyventojai buvo išgelbėti. 

Istorikai teigia, jog ežerai, 
salos ir jose esančios pilys 
sudarė visą gynybos sistemą. 
Šalia Maironio apdainuotos 
Salos pilies didelės reikšmės 
turėjusi ir Pusiasalio pilis. Ji 
stovėjusi Galvės ir Lukos ežerų 
sąsmaukoje. Dabar tos pilies 
belikęs tik bokštas. Ji patyrė 
kryžiuočių puolimus ir buvo liu
dininku aršių vidaus kovų. 
Trakai, jų pilys ir kuone kiek
viena jų apylinkių pėda, jei pra
biltų, daug ką pasakytų apie 
senovės laikus. Gaila, kad po 
paskutiniojo karo nemažai tų is
torinių pėdų dalinai ar visiškai 
buvo sunaikinta: naujos sta
tybos reikalams buvo žemėmis 
užpilta dalis kai kurių ežerų, 
prie miesto tiesinami keliai ir 
t.t. 

Tik 1960 m. lietuvių patriotų 
iniciatyvos dėka didelis plotas, 
siekiantis 3172 ha., apie Trakus 
buvo paskelbtas draustiniu. 
Nuo to laiko įstatymu sau
gojama Traku gamta. įdomi 
augmenija bei gyvūnija ir net 
keliai, kurie ateina iš Punios. 
Gardino, Senųjų Trakų, Vil
niaus. Jais keliaudavo Vytau
tas, Kęstutis ir kiti Lietuvos 
kunigaikščiai. 

Šiuo metu eilinį turistą bene 
labiausia domina Salos pilis, 
k u r i . r emian t i s is tor iniais 
duomenimis, jau yra beveik 
visiškai restauruota. Tai kolo
salus gynybinės architektūros 
paminklas, vienintelis tos rūšies 
visoje Rytų Europoje. 

Iš Trakų miesto į pilį galima 
patekti dviem būdais: laiveliu 
arba mediniu tiltu. Romantiš 
kai nusiteikę naudojasi laive
liais, o kiti — tiltu. Pilį stebint 
tiek iš lauko, tiek iš vidaus, 
susidaro didingas įspūdis. Tai 
t ikras viduramžių šedevras. 
Nuos tabą kelia ir didelis 
lankytojų skaičius. Grupėms 
įvairiomis kalbomis aiškinama 
pilies įkūrimas, paskirtis, prie 
jos vykę mūšiai, anų metų pa 
šaulio garsenybių apsilankymai 
ir t.t. Koncentruotai išsakoma 
nemaža mūsų istorijos dalis. 

Pilis, apimanti 2 ha., istorikų 
manymu, iš plytų ir akmenų 
pradėta statyti XIV a. antroje 
pusėje, o baigta XV a. pradžioje. 
Tokiu būdu susidarė ištisas 
pastatų ansamblis su kiemais, 
visokiais laiptais. Viename jo 
kampe stūkso didžiulis.siekian 
tis net 33 m. bokštas. Pilyje — 
tvirtovėje yra bene viskas, kas 
r e i k a l i n g a karinei bazei: 
šaudymo, priešo stebėjimo 
angos, sandeliai parakui. mais

tui, pašarui, arklidės, kazema
tai, kepykla, reprezentacinė 
menė, koplyčia ir net patalpos 
kalėjimui. 

Ragainės kontūras kryžiuočių 
ordino maršalkai rašė, kad 
Trakuose esą penkiolika pa
trankų, kurių didžioji gali svai
dyti galvos didumo akmenis. 
Tais laikais pilis, turinti 8-10 
tokių pabūklų, buvo laikoma la
bai tvirta. Per visą XV a. Salos 
pilis buvo Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių rezidencija. Joje 
kaip diplomatai lankėsi Vokie-

Jau prieš metus laiko bičiuliš-
kame pokalbyje, s v a r s t a n t 
nepriklausomos Lietuvos atsta
tymo galimybes, teko išgirsti 
teigimą, kad nepr iklausoma 
Lie tuva šiais l a i k a i s eko
nomiškai neišsilaikys, todėl 
negali būti kalbos apie atsi
skyrimą nuo Sovietų Sąjungos... 
Dabar gi Gorbačiovas teigia, 
kad a t s i sky r imas L i e t u v a i 
kainuotų bilijonus rublių, ku
riuos Lietuva gavo iš Sovietų 
Sąjungos visokių subsidijų for
ma (Draugas, 1990.1.16, p. 1). 

Abiems teigimams atsakymas 
yra principinis ir papras tas : 
Sovietų Sąjunga Lietuvai irgi 
yra skolinga bilijonus, nors tos 
sumos ir nerodomos oficialiuose 
Sovietų Sąjungos apskaičia
vimuose. 

Tuos bilijonus yra pats laikas 
apskaičiuoti ir dokumentuoti . 
Tad pažvelkime tik į apyt ikres 
sumas: ' 

1. 300,000 išvežtųjų į Sibirą, 
į vergų stovyklas. Imkime vidu
tiniškai po 10 metų asmeniui , 
skaičiuokime, kad ir po 2,000 
rublių į metus (šiuolaikinė 
alga). Išeina 6,000,000,000 arba 
6 bilijonai. I šią sumą nė neban
dome įtraukti atlyginimo u i 
skriaudas nekaltoms aukoms ar 
kokius nors mirt ies išmokė-tijos pasiuntinys Benediktas 

Marka (1412), Baigos kontūras jimus. Ką sakysite, j au nebloga 
11416i, Tartų vyskupas (1418), suma šio skaičiavimo pradžiai... 
Austrijos pasiuntinys Zigmun-
das Herbatėinas (1517) ir 
daugelis kitų ano meto žymių 
asmenų. 

Plečiantis Vilniui, pilies 
reikšmė tiek politiniu, tiek kari
niu atžvilgiu pradėjo menkėti. 
1655 m. ji buvo apgriauta ir 
palikta likimo valiai. Pilim do
mėtis pradėta tik augant pirma
jam lietuvių tautos tautiniam 
judėjimui. Tačiau pirmieji res
tauravimo žingsniai padaryti 
t ik 1929 m. Gražiai pradėtą 
darbą nutraukė okupacijos, ka
ras. Turim žinių, kad nemaža 
pilies vertingų objektų (stiklų, 
koklių, keramikos dirbinių) 
pasigrobė vokiečiai. 

Rimti pilies konservavimo 
darbai vėl pradėti tik 1951 m. 
Tačiau, Rusijos imperijos sostan 
įkopus Nikitai Chruščiovui, jie 
turėjo sustoti, nes naujasis 
diktatorius restauravimo dar
buose įžiūrėjo t a u t i n e s 
apraiškas. To Paleckiui neišdrį
so pasakyti, o veidmainiškai jį 
ka l t ino , kad remontuojąs 
feodalų pilis tuo metu, kada 
Rusijos žmonės badauja. Chruš
čiovą išstūmus iš valdžios, 
restauravimas su dideliu pre
ciziškumu tęsiamas iki šiol. Jis 
jau eina prie galo. Šiuo metu. 
mūsų mokslininkų teigimu, 
pilis atrodo maždaug taip, kokia 
ji buvo prieš penkis šimtus 
metų. 

Maironis su didele širdgėla 
eilėraštyje klausia: „Laikai 
brangiausi! Ar mums dar sugrį
šite?" 

Suma padidės, je igu svars
tysime sovietinį holokostą Lie
tuvoje bendriau. 

2. Nuvertinto lito prieš rublį 
nuostoliai Lietuvai 1940. 

3. Nusavintas ūkis, pramonė 
- 1940 ir po 1944. 

4. Nusavinti gyventojų indė
liai bankuose — 1940. 

5. Valstybės paskolų lakštų 
priverstinis pirkimas antrosios 
okupacijos metu. 

6. Šiuolaikinis Lietuvos žemės 
ūkio apiplėšimas: 1981 lan
kantis Lietuvoje sužinojau, kad 
Lietuva su maždaug 1% SSR 
gyventojų pagamina 7% SSR 
žemės ūkio produktų. Turint 
tokį santykį prieš akis, kodėl 
Lietuvoje t rūks ta maisto? 

7. Kai kurių Lietuvos okupa
ciją pripažinusių valstybių So
vietų Sąjungai atiduotas Lie
tuvos auksas. 

8. Prieškarinė Lietuva buvo 
ekonomiška i savarankiška. 
1940 m. Lietuvos gyventojų eko
nominis lygis buvo daug aukš
tesnis už lygį Sovietų Sąjungoje. 
Šiandien Lietuva yra bendroj 
Sovietų Sąjungos nualintoj 
taryboj. Už šį krašto nualinimą 
yra atsakinga ir Lietuvai turi 
atlyginti Maskva. 

Šis sąrašas galėtų būti ir il
gesnis. Didžiąsias apskaičia
vimo pozicijas sudėjus ir viską 
išvertus, kad ir į šiandieninius 
rublius, susidarytų, spėju, impo
zantiška 30-50 bilijonų rublių 
suma. Tai ateities derybų išei
ties taškas. Šios sumos dalis nu
brauks ne tik Gorbačiovo ble
fuojamas SSR „subsidijas" Lie
tuvai , bet dar apmokės kad ir 
energijos pirkimą iš Sovietų 
Sąjungos per pirmą atstatytos 
nepriklausomybės dešimtmetį. 
Tai turėtų sumažinti ir tą prieš 
metus laiko girdėtą baimę dėl 
neįmanomo ekonominio sava
rankiškumo. 

Šis reikalas studijuotinas, 
šiuos apskaičiavimus reikia ne
atidėliojant padaryti. 

A n t a n a s Dundzila 

Įstatymas, kaip voratinklis: 
bitinas pralėks, o musė susipai
nios. 

Rusų priežodis 

NAUJI IR NAUDINGI PASIKEITIMAI 
SIUNTINIAMS 1 LIETUVĄ SIŲSTI 

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

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

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

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

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

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

Sudarant testamentus suteikiame praktišką patarimą, 
persiunčiame pal ik imus į Lietuvą naudingiausiu 
PAVELDĖTOJUI BŪDU. 

BALTIC STORES & CO. Z. Juras, 
11 London Lane, Bromley, 

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

CLASSIFIED GUIDE 
DEMESIOl Nuo lapkričio 11 d., skambinaami Į Chicagos priemiesčius, 
vartokite „arta code " (70«). 

Ir REAL ESTATE REAL ESTATE 

TORGSYN TORGSYN 
5542 Geary Blvd., San Francisco, CA 94121 

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

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKESI 

TV. VCR'S 
TELEFONAI 

CAMCORDERS 
Voltažas 127 220 

RADIJAI IR V C R 
RADIJO ĮRENGIMAI 

Tinkantys Sov. Sąjunga i 
KOMPIUTERIAI 

Su rusišku r a i d y n u 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
L Ū P Ų DAŽAI 
SUVENYRAI 

Žamlauaioa kainom J*v (v**. 
Priimam utaskymua lalatonu M v«av JAV mlaat^ ir lt *«"* *'**'¥ 

Parduodama avtomobHhia atminama Sov SmĮurtęol 
Parvadama ajaatamm. Pakvtatlmu ti ir ra 

Mū*v parduotuve aiunlia > •• »ių 
rū*tu radiju* ir elektroniniu* pri*. 
tai*u* i Sov. Sąjunga. »u ipmnkrtu 
arba neapmokėtu muitu 

Valandos: 
pirm.-trečd. 11-6 
ketvirtd-sefttd. 11-7 

^ Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ Tiieste ir priemiesčiuose Sąž -
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

EB MLS, 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Turėdamas ilgų metų patyrimą. 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis te!. 
767-0600 arba 7 7 8 - 3 9 7 1 . 

Adresas 6 6 0 0 S. Pulaski Rd. 
Ona stop Real Estate 

RE/MAX 
REALTORS 

onerr 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arbaror i te būk 
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
V ik toras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. KtKUi* Ava. 
Chicago, I L 60S2S 

Tat. 436-7878 

FOR SALE 

Proparty on Ut Winnabago, Tn of Van 
Dyne, Fond du Lac Cty. Wi. 100 Ft. Lk 
Frontage on a 100x 767 lt, Lvg Rm. Kit-
chen Lndry Room batn and 2 bdrms Ap-
prox 1.532 sq. ft lvg area, 2 enclsd addi-
tions. 1 cr garage—Yr round home on a 
great lake Call AC708-297-8437 (Das 
Plalnat. IL) 

Parduodam* graiiiau ~ 
už dldcsn* kalną! 

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

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski, Chicago, IL SOS29 
(312) 767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

o**a OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont. Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

Business (312) 257-7100 IRENA STANIUUS Residence (312) 257-5446 
MILLION DOLLAR REALTOR-ASSOCIATE' 

OLSICK 8 CO. , REALTORS 1 

1180 State Street 
Lemont, Ill inois 60439 Ogntun/ 
(708) 257-7100 2 1 

Liko tik vienas ,.townhome"! Namas 
apžiūrėjimui Warner gatvėje, šestd. ir 
sekmd 1-4 v p.p. Pradėkite naują 
gyvenimą liuksusiniame Warner g-vės 
,.townhome" Lemonte! Du mieg. kamb.. 3 
prausykos. didelė virtuvė, valg. kamb . 
salonas su balkonu, šeimos kamb su 
židiniu; 2 auto garažas. Arti apsipirkimo 
centrai Skambinkit* Ir sužinosit* 

i! 

GnhJifc KMIECiK REALTORS 
M 7922 S. Pulaski Rd. 
afcl. 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

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

Žavu* namas Lamonta; akmenims 
židinys salone. Pagrd. mteg. kamb. 24 x 14 
pėdų: pagmd. vonios kamb turi ,,whirl-
pool"'. 26 x 34 pėdų garažas Namas pa
grindinai atremontuotas prieš 12 metų. 
$147,500. 

ANDERSON FORD * 
7 9 5 - 7 9 0 0 

6 5 3 9 W . OGDEN 
BERV/YN, IL 60402 

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

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10<Vb—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobi l io ir ugnies draudimą pas 
mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r a a t 

T a i . - G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-77S-S313 
KLAUOMUS PUMPUTIS 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES DIENOS 

KELIONĖ Į UETUVĄ 

14 dienų kelionė, 12 naktų Vilniuje 

Kelionė #213 $1.599 00 iš Bostono ir Niujorko 
Vasario 13 - 26 d. $1,799.00 iš Čikagos 

Oro linija — Finnair 

Išvykstama antradienį, vasario 13 d. Vilniuje, per Helsinkį ir 
Maskvą, trečiadienį, vasario 14 d. 

Grįžtama pirmadieni, vasario 26 d. — Vilnius-Maskva-Hel-
sinkis-JAV. 

Smulkesnei informacijai ir brošiūrai, kreipkitės į: 

BALTIC T O U R S . 7 7 Oak St . , Sulta 4 . Navrton. M A 02164 
T * l . 6 1 7 965-8080 . Fax 617-332-7781 

< 
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Juozas Kaributas, buvęs Miltinio mokinys, susitinka su savo mokytoju J. 
Miltiniu. 

KAS MUS GINS? 
ARŪNAS DEGUTIS 

Šiomis dienomis daugiausia 
dėmesio ir diskusijų sukėlė 
LTSR Aukščiausios tarybos 
paskutinioji sesija. Deputatų 
darbas nepasižymėjo vaisin
gumu ir sukėlė nepasitenki
nimą daugeliui stebėtojų. Keis
ta , bet t a m nevaisingumui 
įtakos turėjo ir neaiški Sąjūdžio 
atstovų pozicija LTSR pilietybės 
klausimu. Pozicija neaiški iki 
šiol. Diskutuojama dėl nepakan
kamai gero įstatymo projekto. 

Lietuvos Demokratų partija 
pasisako prieš LTSR pilietybę 
ne todėl, kad projektas blogas, 
o kad LTSR pilietybe iš viso ne
tikslinga priimti. Visi argumen
tai už, jei juos rimčiau panag
rinėsime, neatlaiko kritikos. 

Kol svarbiausios valstybinės 
struktūros, reguliuojančios įsta
tymų vykdymą (MVD. KGB. 
prokuratūra, finansų min.. vals
tybinis bankas, armija) visiškai 
a r dal inai bus pavaldžios 
Maskvai, tol pilietybės įsta
tymas bus nefunkcionalus. Rin
kimuose pilietybė dar „neveiks" 
ilgai, nes jai įvesti prireiks 
daugiau nei dviejų metų. 
Rinkimų į s ta tyme svarbu 
numatyti armijos eliminavimą, 
ir to užteks, kad rinkimai būtų 
pakankamai demokratiški. 

LTSR pilietybė visai „nega
lios" užsienyje dėl Vakaruose 
griežtai prisilaikomos nepripaži
nimo doktrinos. Po senovei mes 
naudosimės TSRS URM diplo
matinėmis infrastruktūromis ir 
užsienyje mus gins ne kas kitas, 
o tik TSRS. Klausimas, kaip 

nuoširdžiai ji mus gins. 
Argumentas , kad refe

rendumo įstatymas bus nekoky
biškas, neapibrėžus pilietybės, 
taip pat nėra pakankamas. 
Taip, jeigu esminis tautos apsi
sprendimo k l a u s i m a s b u s 
iškeltas dėl pasilikimo TSRS 
sudėtyje, tada reikalinga LTSR 
pilietybe, be t t ada mes 
pripažinsime, kad esame sava
noriškai įstoję į TSRS. Klau
simas turi būti keliamas, ar mes 
sutinkame įstoti. O šį klausimą 
sprendžiant referendumu, jame 
automatiškai turėtų dalyvauti 
asmenys, kurie iki 1940 m. buvo 
Lietuvos piliečiais ir jų vaikai. 

Pagrindinė problema — LTSR 
pilietybės santykis ne su TSRS, 
o su Lietuvos pilietybe. Visai 
suprantama, kad LKP ir dabar
tinis parlamentas nori įteisinti 
LTSR statusą ir priimti LTSR 
pilietybės įstatymą tokį, kokį ji 
pati panorės, atmesdama esmi
nius Sąjūdžio deputatų pasiūly
mus. Vadinasi, kad mes velia
mės į iš anksto pasmerktą daly 
ką, priimdami dali atsakomy
bės. 

Tendencija visokeriopai mė
ginti įteisinti LTSR jaučiama 
vis labiau. 

Panagrinėję LTSR AT komi
sijos 1939 m. Vokietijos - TSRS 
sutartims ir jų pasekmėms tir
ti išvadas, matome, kad vengia
ma pabrėžti 1940 m. rinkimų 
į seimą neteisėtumą, tik trum
pai pažymint, kad rinkimai ne
buvo laisvi ir demokratiški. 
Sovietų Sąjungoje visi rinkimai 

iki šiol buvo teisėti , t ik nebuvo 
nei laisvi, nei demokratiški. Iš
vadose n e i š r y š k i n t a , kad 
rinkimai vyko agresijos sąly
gomis. Ši „smulkmena" būtų 
likos nepastebėta, jei komisijos 
p i rmin inkas nebū tų t iesiai 
pareiškęs, kad rinkimai buvę 
teisėti. Neteisėtas buvęs t ik 
seimo nutar imas dėl Lietuvos 
įstojimo į TSRS sudėtį, nes 
buvęs pri imtas, neturint t am 
įgaliojimų. 

Kyla klausimas, kam tai nau
dinga? Tai naudingiausia atsi
naujinančiai LKP, siekiančiai 
užimti vėl vadovaujančias pozi
ci jas suve ren io je L ie tuvos 
Sovie tų soc ia l i s t inė je res
publikoje. 

Ar mes tur ime jėgų dar kartą 
perstatinėti socializmą? Tokios 
praktikos kainą akivaizdžiai pa
rodo Lenkijos pavyzdys. Dešimt 
metų užtrukusi socializmo res
tauracija atvedė prie katastro
fos. Mums šį kartą siūlomas 
ta ikus posūkis atgal. 

Sąjūdžiui reikėtų kategoriškai 
pasisakyti prieš LTSR pilietybę, -

tuo palaikant Latvijos ir Estijos 
Liaudies frontų poziciją. Keis
toka laikyti 1940 m. seimo nu
ta r imus neteisėtais, o po to mė
ginti dalį jų įteisinti. 

Pamąstykime, kas vyks vė
liau. Nemažas skaičius gyve
nančių Lietuvoje ir laikančių 
save Lietuvos piliečiais nesutiks 
priimti LTSR pilietybės. Jie ne
galės dalyvauti visose politinio 
respublikos gyvenimo srityse, 
turės užleisti pozicijas mažiau 
principingiems, pasukusiems 
abejotinų kompromisų keliu 
LTSR piliečiams. 

O kaip bus su išeivija? Kokios 
Lietuvos piliečiais tapti mes 
pasiūlysime poetui B. Brazdžio
niui, istorikui Br. Kvikliui, 
inžinieriui Ad. Damušiui ir 
š imtams kitų tautiečių, kurių 
nuopelnai Lietuvai milžiniški ir 
jau dabar istoriniai. Daug išei
vių iš patriotizmo nepriėmė juos 
priglaudusios valstybės pilie
tybės ir laiko save Lietuvos 
piliečiais. 

Ar galėtumėm mes panašiai 
pas ie lg t i d a b a r , gyvendami 
JAV? O gal jie mažiau myli 
Lietuvą? O gal juos patenkins 
nusipelniusio LTSR piliečio var
das? K a s a t s a k y s į š iuos 
klausimus? 

. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

„OKTAVOS" DU 
KONCERTAI 

Bronius Ginčauskas. dar bū
damas St. Petersburgo lietuvių 
pensininkų klubo pirmininku, 
užsiprašė ok. Lietuvos estra
dinė? muzikos „Oktavos" viene
tą. Ši grupė, vadovaujama 
muziko Mindaugo Tamošiūno, 
gastroliuodama JAV. atsilankė 
į St. Petersburgą. kur davė du 
koncertus Floridos Amerikos 
lietuvių klubo salėje. 

Pirmąjį atliko sausio 17 d. 4 
vai. Pasirodęs scenoje orkestras 
prabilo muzikiniais garsais 
„Lietuviais esame mes gimę". 
Tada šio koncerto rengėjas Br. 
Ginčauskas . sveikindamas 
muzikus bei solistus, tarp kitko 
pareiškė: linkiu, kad šis mūsų 
sus i t ik imas taptų karš ta i 
plakančia ir tėvyne mylinčia 
širdimi. Jūs per šokį. muziką ir 
dainą tėvynes sutemų gūdžią 
naktį ugdėte tautos sąmonin
gumą ir meilę Lietuvai, o kon
certuodami daugelyje šalių liu
dijote pasauliui, kad lietuviu 
tauta gyva. kūrybinga, nuož 
maus okupanto dar nenugalėta, 
verta laisvės ir nepriklausomy
bes. 

Atsiliepdamas vieneto vado
vas M. Tamošiūnas pasidžiaugė, 
kad į St Petersburgą jie buvo 
pakviestųir supažindino su savo 
instrumentalistais ir solistais 
Žilvinu Bubelių, Liutauru Čep-
racku ir Lietuvos 1989 Miss 
Gracija — Erika Meškauską ite. 

meninės gimnastikos pasaulio 
pirmenybėse dviejų sidabro 
medalių laimėtoja. 

Po šios įžangos įvyko koncer
tas, kuriame instrumentalistų 
programoje vyravo šiuolaikinės 
patr io t inės , modern ios ir 
kitokios dainos. Solistai L. 
Ceprackas ir Z. Babelis dainavo 
pakaitomis, o. E. Meškauskaitė 
keliais trumpais išėjimais ir 
įmantriais gimnastės atliki
mais, imponuojančiais judesiais 
paįvairino programą. Solistai 
dainavo stovėdami ir vaikščio-
dami.o Z. Bubelis dainuodamas 
bei judėdamas atliko dar įvai
rias imitacijas. Pro ta rp ia i s 
atlikėjai kai kuriems veiks
mams įtraukdavo ir publiką. 
Dirigentas M. Tamoš iūnas 
pasikvietė iš publikos j am gerai 
pažįstamą Juozą Nakutavičių, 
kuris padainavo vienas ir su 
vadovu L. Cepracku . Sol. 
Bubelis. priminęs, kad Lietuvos 
jaunimas veikiąs dėl Lietuvos, 
dainavo j a u t r i ą p a t r i o t i n ę 
dainą išsivaduojančiai brangiai 
Lietuvai, kurioje kar tojosi 
žodžiai L ie tuva . L i e t u v a 
motina, mums šventa, mūsų 
džiaugsmas, gyvuos Lietuva, į 
kūną įsijungė visas kolektyvas. 
Pelnytai plota, publikai padėkos 
ženklan atsistojus. Koncertas, 
užtrukęs, neskaitant pertraukos, 
daugiau kaip dvi valandas, 
ba ig tas v is iems g i e d a n t 
Lietuvos himną. Dalyviai apdo
vanoti gėlėmis. LB Floridos apy
gardos valdybos pirm. Povilas 
Jančauskas tarė j iems šiltą 
žodeij. pažymėdamas, kad mūsų 

kel ia i buvo išs iskyrę. J ū s 
pergyvenote trėmimus, kalini
mus, o mes stengėmės, kad 
išliktumėm ir rūpinomės, kad 
sugrįžtų Lietuvai laisvė. Mes 
stebime ir didžiuojamės jūsų 
darbais. Geriausios jums klo
ties, džiuginant lietuvių širdis 
savo koncertais. 

Gruodžio 19 d. 4 vai. pakar
totas tas pa ts koncertas, kurio 
pabaigoje buvo balius ir šokiai. 
Pas iba igus koncer tu i , atsi
sve ik indamas su „Oktava" , 
savo žodyje Br. Ginčauskas 
pažymėjo: jūs esate gyvoji mūs 
gimtosios žemės ląstelė, nešate 
tėvynės meilės ugnį, kur ia 
pašildote ir mus. Nelikome 
nepaveikti ir jūsų patriotinių 
dainų, tad iš naujo suplaks 
mūsų širdys dirbti ir aukotis 
bendram t ikslui — mūsų tėvy
nės šviesiai ateičiai. 

Rengėjai įteikė šio kolektyvo 
vadovui M. Tamošiūnui ir E. 
Meškauskaitei dovanėlės, o M. 
Tamošiūnas, dėkodamas kolek
tyvo vardu Br. Ginčauskui. 
įteikė jam dovanėlę — Laisvės 
paminklo Kaune kopiją. Miami 
klubo pirmininkė Elena Jonu
šienė pasveikino vieneto vadovą 
su gėlių puokšte . P i rmame 
koncerte dalyvavo apie 400, o 
antrame su baliumi ir šokiais 
330 žmonių. 

Dauguma publikos buvo pa
t e n k i n t i ge ru konce r tų 
a t l ik imu, tačiau programoje 
tikėtasi išgirsti atitinkančio šiai 
kolonijai repertuaro. Vietos 
d i e n r a š t i s ,,St. P e t e r s b u r g 
Times" sausio 20 d. aprašė 
pirmąjį koncertą su Br. Gin-
čausko ir Ž. Bubelio bei vadovo 
Tamošiūno pasisakymais. 

K. Gmž. 

A.tA. 
FELIKSAS MACKEVIČIUS 

Gyveno Chieagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. sausio 24 d., sulaukęs 85 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Jadvyga 

Mackevičiene sūnus Antanas, marti Nijolė, duktė Violeta 
McCormack. centas Aidan, aštuoni anūkai: Anthony. Diana, 
Natalia, Ancirea. Melissa Mackevičiai: Alfred, Jacąueline. 
Kristina Racuckai: proanūkas Danny; dvi seserys Kazė ir 
Teresė su šeimomis Lietuvoje: sesuo Veronika Otto su seimą 
Toronte, Ka-.adoje. 

Priklaust Knights of Columbus, Cardinal Mundelein, 
Council #30 :̂4. Lietuvos Vyčiams, kuopa i 112; Lietuvių 
Prekybos Ri-mams. ALTui. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, sausio 25 d. ir penkta
dienį, sausio 26 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Marąuette 
koplyčioje, 2.S33 W. 71 St. 

Laidotuves Įvyks šeštadienį, sausio 27 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, ku: .oje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų nus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdy.u kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyv .ati šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnus, duktė ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
AGNĖS AGOTA PILVELYTĖ 

VOKETAITIENĖ 
Mirė 1990 m. sausio 16 d., sulaukusi 91 metų. Amerikon 

atvyko 1910 m. 
Palaidot.i New Haven. Conn.. kur išgyveno 70 metv. 
Iki pat mirties aukojo savo laiką YWCA ten duodamt. 

siuvimo parakas. Taip pat buvo nare Atwater Senior Citizens 
Center, kur retkarčiais kitų senukų dienas pragiedrindavo 
skambindar. a pianinu ir suorganizuodama dainas. 

Velionės .ūdi du sūnūs: Virgilijus ir Arnoldas Voke-
taičiai su šeimomis ir trys anūkai. 

A.tA. 
ANTANUI DANIELIUI 

Kanadoje mirus, širdingai užjaučiame sesutę ELENĄ 
PAGIRIENĘ, jos dukrą GAILUTĘ ir kitus gimines. 
Liekame liūdesyje — 

Eugenija ir Bronius Blinstrubai 
Antanina ir Jonas Rejeriai 
Danutė ir Rimantas Blinstrubai 
Arūnas ir Birutė Blinstrubai 
Kazys ir Birutė Sekmakai 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best »ay to save regularly! 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

*<m* 
see us for 
financing. 

AT OUR L0W RATES 
VA/1TH P f P A V V f N * 

TO K T vOU« I N C C M I 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

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

foun: Mon. Tue. Fri. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

I M m. Kapot 2 d., kas aeatadlenĮ 
8:40 Iki 10 v.v. 

pac WPUA (bu*. WOPA ttotls) 14M AM 

Žemė L 
auja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
MuzMtt • * « • - motenj ptuuDt - *portM • Menturi kinai 

Labanaktis, vaikučiai 
sakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

•:30 v.v. M 8 40 v.v. 
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A.tA. 
DR. JADVYGA DUBINSKIENĖ 

GURKLEVlClŪTĖ 

Mirė 1990 m. sausio 24 d.. 8:10 vai. ryto. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras dr. Viktoras, broliai 

dr. Jurgis ir dr. Jonas Gurklevičiai. seserėčia Marija Bariene 
ir jos dukros Birute Sturmer ir Dalia Tauriene, svainis An 
drius Dubinskas ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas penktadieni, sausio 26 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 

Laidotuves įvyks šeštadieni, sausio 27 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių kapines 

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

Nuliūdę vyras, broliai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A Petkus Tel (312) 476 2345 

A.tA. 
dr. ADELEI ŠAPOKIENEI-SUDIKIENEI 
mirus, jos dukrą dr. ALDONĄ su šeima ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Antanas ir Kazimiera Juzaičiai 
su šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

PETKUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas - (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th Ave.. Cicero 
Telefonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 7371213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

AWancfc CofMitufncattovM, Inc. 
406 Soutfi Oafc Park Avanua, Oak Part, IL 40302 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - (708) 652-1003 

Sally Donald M . Ir. 

VANCE 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero. Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIFSČH'OSE 
Tel. (708) 662-5245 

* 
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x A t e i n a n t į š e š t a d i e n į , 
sausio 27 d., yra palaimintojo 
Jurgio Matulaičio mirties diena 
ir kartu jo garbei skirta šventė. 
Marijonu, vienuolijos provinci
jolas ta proga sukvietė visus 
netoli Chicagos gyvenančius 
Marijonų vienuolijos nar ius 
dalyvauti specialiose pamal
dose, konferencijoje ir pietuose. 
Tikimasi, kad bus atstovas ir iš 
Mananapolio, Thompson. Conn. 

x Fotografas A. P l ė n y s , 
praleidęs keletą savaičių Lie
tuvoj, susuko įdomią ir gražią 
vaizdajuostę, kurioj matyti Lie
tuvos gamta, žmonės ir grožis. 
Vaizdajuostę rodys Dainavos 
ansamblis vakaronės metu. Visi 
kviečiam; vasario 2 d. vaka
ronėje dalyvauti. 

x Stefanija Jonu t i enė , ilgai 
dirbusi ..Draugo" skelbimų sky
riuje, jau kuris laikas išėjusi į 
pensiją, Christ ligoninėje turėjo 
sunk ią operaciją. J i šioje 
ligoninėje jau yra :lgesnį laiką 
ir gydosi, nors amžius nelei
džia greitai pasveikti. 

x Vasario 16 d. demonst
racijų tema - ,,Kas buvo pa
vogta, turi būti gražinta"'. Yra 
numatyta pro^Tama su kalbom, 
dainom ir šūkiais. Demonstra
cijos įvyks vasario 16 d. nuo 11 
vai. ryto iki 2 vai.p.p. 

x . .Chicago S u n - T i m e s " 
sausio 24 d. laidoje išspausdino 
John T. Daugirdo la išką, 
kuriame jis aiškiai pasisako 
prieš ankstyvesnį šio dienraščio 
s traipsn; . kur iame Lietuva 
palyginta su Texas valstija, ir 
piešini (cartoon) tame pačiame 
dienraštyje prie s traipsnio. 
Dienraštis klaidina savo skai
tytojus, neprimindamas, kad 
Pabaltijo valstybės buvo iki 
1940 m laisvos, priklausė Tau
tų sąjungai, o tais metais buvo 
Sovietų Sąjungos okupuotos, 
nors aneksijos Amerika ir 
daugeli- kitu valstybių iki šiol 
nepripažįsta. 

x Eugenija Kaciucevičiū-
tė-Monstaviėienė, Benedikto 
duktė, ieško pu -brolių, pussese
rių ir jų vaikų. Jos tėvo broliai 
J u l i u s , Bronius, Vladas ir 
seserys Zosė ir Stasė Kaciu-
cevičiai <Kačiukaičiai), kilę iš 
Kraž ių vis.. Kepal ių km. 
apiei9<'0 m išvyko į Amerika. 
Lietuvoje liko tėvai Karolina ir 
Pranciškus, broliai Konstan
t i n a s . Bened ik tas , sesuo 
Michal ina . Visi jau mirė. 
Paskutiniai laiškai buvo iš 
Chicagos. Apie juos žinantieji 
prašomi rašyti Jonui Monsta-
vičiui. Mogiliovo g. 6-25. Klai
pėda 235822. Lithuama. 

x Liet. T a u r a g ė s k l u b a s 
š a u k i a metini nar ių susi
rinkimą 1990 m. vasario 4 d. 1 
vai. p.p Šaulių namuose. 

(sk) 
x G.T. In te rna t iona l , Inc. 

pra«o atkreipti dėmesį, kad 
gydytoju suvažiavimas įvyksta 
gegužes men. #V24 d. Kaune. 
Dar vra likę ribotas vietų skai 
čius G.T. International Kultū
r o s Kongreso-Gydytojų su
važiavimo tu re gegužės ! 5 iki 
31 <i 1990 m Skambink i t e 
(70»> 430-7272 

(sk) 
x Lietuvos kel iauninkų dė

mesiui . Ka3 .>ori patvirtinti ar 
pakeist; Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus Ne* Yorko aerodro
muose įskaitant bilietus į kitus 
miestus - lėktuvais, trauki-
niai.1- ar autobusais — skambin
kit*- j New ^ >rko kelionių agen 
turą „VYTIS" 718-769-3300. 

(sk) 

x J o s e f a D a u ž v a r d i e n ė , 
buvusi Lietuvos generalinė kon
sule Chicagoje, šiuo metu yra 
sunkiai susirgusi ir* iš Sv. 
Šeimos vilos nuvežta į Palos 
Community ligoninę. Jos liga 
yra gana krit iška, ypač kad ji 
yra 85-rių metų amžiaus. 

x Ed. M a n k u s rodys vėliau
sių įvykių Lietuvoj vaizdajuos
tę šį vakarą 7 v Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje. St. 
Balzekas, neseniai grįžęs iš Lie
tuvos, rodys skaidres ir kalbės 
apie Lietuvos ekonominę padėtį, 
pagalbos reikalingumą ir ryšių 
užmezgimą. Po to bus vaišės. 
Visi kviečiami. 

x „Oktava", Lietuvos Filhar
monijos estradinis orkestras, 
ateinantį šeštadienį ir sekma
dienį, t.y. sausio 27 ir 28 d. kon
certuos Jaunimo centre. Pro
gramą atliks muz. Mindaugo 
Tamošiūno vadovaujamas 
orkestras, sol. Žilvinas Bubelis, 
sol. Liutauras Ceprackas ir Eglė 
Meškauskaitė — Lietuvos Miss 
Gracija. Bilietai gaunami Mar
gučio raštinėje ir Vaznelių par
duotuvėje. Šeštadieni Jaunimo 
centro kasa pradės veikti 5:30 
v. p.p.. o sekmadienį — 1 vai. 
p.D. Prašoma nesivėluoti. 

x Dr . J o n a s D a u g i r d a s , 
Chicago, 111., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, lietuviško žo
džio ir veiklos rėmėjas, pratęsė 
prenumeratą ir dar pridėjo visą 
šimtinę dienraščio stiprinimui. 
Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x I r e n a K r i k š č i ū n i e n ė , 
Evergreen Park, 111., Stasys 
Vitkus, Chicago, 111., Donatas 
Januta, Berkeley, Cal., V. Vait
kus, New Buffalo, Mich., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

sudaro: J. Daunoras, A. Dirgėla, s TQ Ą TJTT T15 T O T I 
V. Endrijonas, J. Paronis, V. Pa- 1 3 A l V l l I J \ H J L 1 
vilčius ir S. Žilevičius. 

Vliko tarybos posėdžio sausio 13 d. dalyviai. Iš .airės sėdi: V. Paulionis, F. Mackevičiene. 
Blinstrubas - tarvbos pirmininkas, V. Jokūbaitis B. Račkauskas ir A. Regis; stovi: M. Šimkus, 
V Žiobrvs J Lekas. A. Bagdonas, B. Kazlauskas. P Noieika, P. Dirda, S. Džiugas, J. Danile
vičienė. R. Kelečier.ė. K. Burba, A. Kačinskiene. B Bieliukas, V. Šoliūnas ir A. Žukauskas (nėra 
nuotraukoje G. Lazausko, M Mackevičiaus ir dr L. Knaučeiiūno). 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Kleopas Dal inda , Toron
to, Kanada, pratęsė „Draugo*' 
prenumeratą ir dar pridėjo 40 
dol. auką. Kleopą Dalindą 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už paramą lietuviškam 
dienraščiui labai dėkojame. 

x Vytas ir Donna Norvilai, 
Chicago, 111.. už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 50 
dol. auką. Labai dėkojame. 

x Inž. Mečys ir Elena Kra
sauskai , South Pasadena. Fla., 
nuoširdūs „Draugo" rėmėjai, 
garbės prenumera tor ia i , su 
p r e n u m e r a t o s p ra tęs imo 
mokesčiu atsiuntė ir 55 dol. 
auką. Nuoširdus ir didelis ačiū 
už mielą parrr.ą. 

VLIKO TARYBOS 
POSĖDIS 

Vliko tarybos posėdis jvvko 
sausio 13 d. Amerikos Lietuvių 
Tarybos patalpose. Posėdyje 
dalyvavo Vliko tarybą suda
rančių 13 grupių atstovai ir ke
li svečiai — spaudos darbuotojai, 
kuriuos pristatė tarybos pirmi
ninkas Teodoras Blinstrubas, 
Lietuvių Tautinio sąjūdžio 
atstovas. Dviejų grupių at
stovai į šį posėdį negalėjo at
vykti. Posėdyje tarybos pirmi
ninkas Teodoras Blinstrubas 
padare tarybos veiklos prane
šimą. Buvo pranešimas Vliko 
valdybos vicepirmininko Vytau
to Jokūbaičio apie Vliko valdy
bos veikla. Tarybos nare dr. 
Joana Danilevičienė pranešė 
apie Vliko seimą Baltimorėje. 
tarybos narys Bronius Bie
liukas, atvykęs iš New Yorko. 
papasakojo įspūdžius iš kelionės 
į Lietuva, painformuodamas 
apie tenykštį gyvenimą. Ten 
žmonės bado nekenčia, turi kuo 
apsirengti, bet yra ir įvairių 
sunkumų, bet tvirtas veržimasis 
i laisvę. 

Tarybos posėdyje iškilo eilė 
į klausimų: dėl telegramos siun

timo LKP sekretoruii A. Bra
zauskui, dėl siuntimo dabar 
pagalbos okupuotai Lietuvai, 
dėl Vliko leidžiamų žemėlapių 
tikslumo, dėl Vliko statuto 
peržiūrėjimo ir kt. 

x P a s a u l i o Lietuvių cen
t ru i auko jo : Stuart Thomas 
Consultans — 3,000. Jonas 
Gužaitis, dr. Vytenis ir Loreta 
Grybauskai. Kazys Kaniutis, 
Alfreda. Regina. Osvaldą ir 
Eleonora Kuliai, Jurgis ir Ger
da Leskauskai . Giedrius ir 
Giedrė Penčylos, Zenonas ir 
Vanda Petkai . Zina Pocienė, 
Mečvs ir Pranutė Skuodžiai. 
Alexandras ir Jūratė Šved, dr. 
Jonas Valai t is — po 1,000 
dolerių, Albinas ir Vita Mar-
kevičiai — 800, dr. Jovita 
Kere ly tė . Kazys Laikūnas . 
Vytautas Užgiris — po 500 
dolerių, S ig i tas ir J a n i n a 
Miknaičiai — 400. Širdingai 
jiems dėkojame. PLC ta ryba ir 
va ldyba . 

<sk) 

x N o r m a n Burstein, žino 
mas kailinink^s, parduoda kai
linius su didele nuolaida lietu
viams. Skambinti vakarais: 
708-677-8489. 

(sk) 

x A lb inas Kurkulis . akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
R e n s h a w , Inc. , patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver-

' tybių pirkime ir pardavime. Su
sidomėję s k a m b i n k i t e 
312-977-7916. 

<sk) 

x Baltijos res torane geras 
l ie tuviškas maistas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas ati
darytas kasdieną 11 v.r - 9 v.v. 
Uždarytas pirmadieniais. 8100 
Roberts RrL, tel. 708-458-1400. 

(sk) 

Posėdis, T. Blinstrubui vado
vaujant, praėjo tvarkingai ir 
sėkmingai. Sekretoriavo prof. 
Balys Račkauskas, Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio 
atstovas. Tarybos nar ia i ir 
svečiai aktyviai dalyvavo klau
simų svarstyme. 

Pagal Vliko statutą ir or
ganizacijų eilę ateinančios ka
dencijos tarybos pirmininku bus 
Algis Regis. Lietuvių Vienybės 
sąjūdžio atstovas, sekretorius 
Gražvydas Lazauskas, Lietuvos 
Valstiečių liaudininkų sąjungos 
atstovas. 

J u o z . Pr . 

JAUNIMO CENTRO 
MOTERŲ KLUBAS 

Jau ir 1989 metai yra istorija. 
Jaunimo centro Moterų klubas 
pradėjo dešimtuosius veikimo 
metus. Pravartu žvilgterėti, ką 
kartas nuo karto susirinkdamos 
tos keliolika moterų nuveikė 
metu eigoje. Jaunimo centro 
Moterų klubai p r ik l auso , 
berods, 25 moterys iš Chicagos 
ir artimų pietvakarių apylin
kių. Telefonu apskambindamos 
viena kitai labai greitai susiren
kam pasitarimui ir prie kavos 
puoduko ar vyno stiklo ap
tariam artimesnės ir tolimesnės 
ateities darbus. Klubui jau 
kelinti meta; energingai vado
vauja E. Endruonienė. Jaunimo 
centro Moterų klubo narės 
kiekvieną sekmadienį budi 
krautuvėlėje nuo 10 vai. ryto iki 
1 vai. p.p. Ir taip po tris valan
das kas sekmadienį per 10 
mėnesiu 'liepos ir rugpjūčio 
mėn. — atostogos) surenkama 
gana graži suma. 

Keletą kartu per metus kepa
mi blynai, ku^-lis ar pončkos la
bai greitai pradingsta — nuo 
keptuvės ant lėkštės ir ... ne

bėra. Kepėjos visos žinomos ir 
geros šeimininkės, ką įrodo ir 
Jaunimo centro Moterų klubo 
išleista virimo knyga „Mūsų vi
rimo paslaptys". Vyksta darbų 
pasidal inimas: vienos maišo 
tešlą ar tarkuoja bulves, kitos 
b a r s t o c u k r u m ir pr ideda 
uogienės a r grietinės, spirgina 
lašinukus, pilsto kavą. Žiūrint, 
kas tuo metu virtuvėj kepama 
- blynai, kugelis ar pončkos. 
Dalis virtuvėj, dalis kavinėj. 
v iena krautuvėlė j ir darbo 
visoms užtenka, nes ne visos ir 
gali kiekvieną kartą atbėgti. 

1989 m. eigoje buvo suruošta 
vakaronė su kun. A. Svarinsku, 
t a lk in ta „Varpo" minėjime. 
Poezijos dienos arba, t ikriau 
sakant, du vakarai irgi neapsei-
na be Jaunimo centro Moterų 
klubo talkos. Talkinam prie 
bilietų, priimam ir sodinam 
svečius salėj, pardavinėjam 
vyną, ruošiam kultūrines vaka
rones ir aktyviai dalyvaujam 
visuose l i e tuv i škuose ren
giniuose Jaunimo centre. 

Susirinkimai būna kar ta is 
linksmesni, kar ta is ir ne tokie 
linksmi. Kai šventėm kavinėj 
Vinco Pavilčiaus gimimo dieną, 
buvo linksma ir smagu, o atsi
sveikinant Oną Siliūnienę pa
slapčiom ir ašarėles nubrau-
kėm. Ona Siliūnienę. ilgametė 
mūsų klubo nare . prižadėjo 
mūsų nepamiršti ir Virginijoj 
būdama. Išvyksta ji pas dukteri 
ne to l i so s t i nė s , Virgini jos 
valstijoj. 

Jaunimo centro Moterų klu
bas yra Jaunimo centro pa 
galbinis vienetas, tačiau pasku
tiniu laiku šis pagalbinis viene
t a s gavo ir s a u pagalbini 
vienetą, būtent vyriškos talkos 
būrelį, į kurį jie pakliuvo su 
noru ar be noro. Ir šią mažumą 

Kasmet yra ruošiamas Va
sario 16-tos minėjimas tą pačią 
dieną, kada išpuola. Programą 
pamainomis atlieka Dariaus ir 
Gi rėno pradžios mokykla , 
Chicagos aukštesnioji lituanis
tikos mokykla. Pedagoginis in
stitutas, skautai ir ateitininkai. 
Taigi vieneriais metais vieni, 
kitais metais kiti. 

Kalėd in io pobūvio metu 
rūpesčius ir darbus paliekam 
namie ir susirenkam tik pasi
šnekėti, pasijuokti ir keletą 
valandų maloniai praleisti . 
1989 metų kalėdinio pobūvio 
vaišes finansavo O. Siliūnienę, 
atsisveikindama prieš mus ap
leidžiant. Ačiū jai ir sėkmės 
naujoje vietoje. Visas pelnas iš 
įvairių renginių — vakaronių, 
talkos kuriam nors renginiui, 
blynų ar kugelio pusryčių, krau
tuvėlės ir 1.1, yra skiriamas 
Jaunimo centro gerinimui ar 
gražinimu. Tuo būdu buvo įsi
gyti stalai ir staltiesės, kėdes ir 
indai, užuolaidos, himnas išaus
tas juostose, sutvarkytos durys, 
prisidėta prie stogo dengimo. 

Su naujais metais ateina ir 
nauji darbai bei kitos bėdos. 
Sausio 21 d. buvo blynų pus
ryčiai, kurie praėjo su dideliu 
pasisekimu. Visi skelbimai, ku
rie skelbė, kad bus galima ir na
mo parsinešt i , neišsipildė. 
Namo niekas negalėjo parsineš
ti, nes blynų pritrūko, net ir per 
pažintį nebuvo galima gauti. 
Susirūpino šeimininkės, kad 25 
sv. miltų buvo per mažai. 

Penktadienį, vasario 16 d., 
bus Vasario 16-tosios minėji
mas. Šiais metais programą 
atliks ateitininkai. 

Toliau priešvelykiniai pus
ryčiai, poezijos dienos. Tačiau, 
kap paprastai, atsiras nenuma
tytų ir neužplanuotų darbų ir 
paskambinus telefonu, susi
rinks Jaunimo centro klubo 
narės juos atlikti. O dabar, alfa
beto tvarka visas klubas: M. Ba-
rienė, S. Burokienė, J. Dauno-
rienė. S. Endrijonienė, J. Gra-
miene. J. Ivašauskienė, B. Ja
saitienė. M. Jonušienė, N. Ka-
veckienė, S. Kikilienė, I. Kriau-
čeliūnienė, D. Kurauskienė, A. 
Lietuvninkienė, Al. Likande-
r ienė , M. Macevičiene. A. 
Mažeikienė, S. Plenienė, A. Po
cienė. B. Podienė. B. Razminie-
nė. M. Ročkuvienė, O. Rušėnie-
nė, M. Saliklienė. O. Siliūnienę 
<iš Virginijos) ir Z. Žilevičienė. 
Dirba visos nuoširdžiai, tik ne 
visos iš karto t am pačiam 
renginy, kartais būna vienos, 
kartais kitos. 

Al. L ikander ienė 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Vaiva Vaka rė Ulėnaitė 

šiuo metu atlieka šešių savaičių 
stažą „Ligature" meno firmoje. 
Vaiva yra paskutinio kurso 
studentė garsioje Rhode Island 
School of Des ign" meno 
mokykloje Providence, R.I., kur 
ji specializuojasi „Graphic 
design" srityje. J i yra dr. Jono 
ir muzikės Nijolės Ulėnų duktė. 
Jie gyvena Dix Hills, Long 
Island, New Yorke. Chicagoje 
Vaiva yra apsistojusi Cicero pas 
Aldoną Markelienę ir jos šeimą 
Daivą ir Arūną Repečkus. 

— „Židinio" neakivaizdinės 
mokyklos mokytojų sudėtis 
pasikeitė šių mokslo metų 
viduryje. Trečią ir ketvirtą sky
rių moko Audronė Skrupskelie-
nė iš Chaplin, S. C. Penktą, šeš
tą, septintą ir aštuntą skyrius 
moko Rėdą Ardienė iš Fairview, 
Pa. Devintą skyrių moko Julius 
Veblai t is iš Union, N.J . 
Dešimtą skyrių moko Alfonsas 
Samusis iš Richmond Hill, N.Y. 
Devintajam skyriui dėsto Jonas 
Kavaliūnas iš Beverly Shores, 
Ind. Kitų skyrių šiuo metu nėra. 
Administruoja Arūnas Udrys, 
tel. 517-784-7834. Aukštesnės 
mokyklos garbės vedėja yra 
Vida Bučmienė. 

— Vasario 16 d. Internatio
nal Hotel patalpose New Yor
ke Lietuvos generalinis kon
sulas Anicetas Simutis su talka 
rengia konsuliarinį priėmimą. 
Bus kviečiami svetimų vals
tybių konsula i ir žymieji 
asmenys. 

MOTERŲ KLUBO VEIKLA 

Lietuvių Brighton Parko Mo
terų klubas turėjo metini narių 
susirinkimą gruodžio 7 d. Zigi 
Kojak salėje. 4500 S. Talman 
Ave. Pirm. Sue Chaplis pradėjo 
susirinkimą 1:15 vai. po pietų. 
Sveikino gausiai atsilankiusias 

x Vy tau tas Mickas, gyve
nantis Kaune 233043. Šiaurės 
prospektas 39 34, ieško savo 
dėdės P r a n o Andriuškevi
č i a u s , kilusio iš Dabintų, 
Kruoniaus valsčiaus, Kaišiado
rių apskrities arba jo vaikų, 
Onos ir Alfonso. 

(sk) 

x Vasar io 5 d. išvykstu į 
Los Angeles, CA. Suinteresuo
ti kartu keliauti prašomi skam
binti (708) 532-2291. 

(sk) 

x Važiuojantiems į Lietuvą 
pers iunčiame 2-jų kasečių ste 
reo SHARP už $98. Transpak. 
2638 W. 69 St.. Chicago, IL 
60629. tel. (312) 436-7772. 

(sk^ 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RETOAX REALTORS. Rimas 
SUnkus . tel. (312^ 5865959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

f " paveikslas 
mok • K Boguta. F. 

iš Kr Donelaičio mokyklų Kalėdų eglutės. Atlieka pradinės mokyklos 
Brooks. T Mikužis. L. Dainytė. A Adomenaitė. A Šauly ir E. Vižmas 

Nuotr J. Tamulaičio 

nares ir pranešė liūdną žinią, 
kad yra mirusi klubo narė Emi-
ly Survill. Mirė X1.22 d. palaido
ta XI.25 d. Laidotuvėse daly
vavo garbės sargyba, buvo 
nunešta gėlių. Šeimai pareikšta 
gili užuojauta, o mirusioji pa
gerbta tylos minute. 

Iš praėjusio susir inkimo 
sekretorė perskaitė protokolą. 
Protokolas pri imtas su pa
gyrimu. Už dalyvavimą laidotu
vėse gauta padėka iš Survill 
šeimos. 

Taip pat sužinota, kad serga 
dvi klubo narės Betty Grygel ir 
Josephin Bambalas. Ligonėms 
pasiųstos dovanėlės su 
linkėjimais greitai pasveikti. 
Pirm. Sue Chaplis pasiūlė iš
rinkti naują klubo valdybą 1990 
metams. Išrinkta Helen Dybas 
pirmininke, vicepirm. išrinkta 
Matilda Folis. vietoje atsisakiu
sios Barman. Sekretore iš
rinkta Rožė Didžgalvis. iždi
ninke — Bernice Žemgulis. 
Kasos globėja — Pegy Davidaus-
kas. Kas in inkė A. Kalys 
atsisakė. Kadangi jos vietoj 
nerasta, kas pakeistų, klausi
mas paliktas sekančiam susi
rinkimui. Korespondentė R. 
Didžgalvis. Revizijos komisiją 
sudaro Josephina Bambalas, 
Maryann Bambalas. Helen 
Dybas. Komisija dirbs pas pirm. 
Sue Chaplis II.8 d. 1 vai. p.p. 
Taip pat buvo nutarta pasvei
kinti ir kuklia auka paremti 
lietuvišką radiją, spauda ir 
Dariaus ir Girėno veteranus. 
Tai sutvarkyti apsiėmė Bernice 
Žemgulis. Taipgi pirmininkė 
pranešė, kad klubo metinis susi
rinkimas įvyks 1990 kovo 1 d. 
ir visi klubo nariai yra kvie
čiami dalyvauti. 

Po susirinkimo buvo skaniai 
pas iva i š in ta . Visi, labai 
patenkinti pavykusiu susirin
kimu, skirstėsi namo. Valdyba 
visiems palinkėjo linksmų šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
metų. 

Rožė Didžgalvis 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenne 

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

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


