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Ateitis be komunizmo 
„Arba partija turi radikaliai pasikeisti, 

arba Ji turi likviduotis" 
Vilnius. — Lietuvoje sakoma, 

kad A l g i r d a s Brazauskas 
pramato Sovietų komunizmo 
a te i t į , k u r i j am a t rodan t i 
nelabai komunistiška. 

Brazausko vadovaujama Lie
tuvos K o m u n s i t ų par t i j a 
paskelbė savo nepriklauso
mumą nuo „motiniškosios par-
i jos" Maskvoje , p r i s iėmė 
varžoviškų politinių partijų 
buvimą, apvalė savo „senąją 
gvardi ją" ir pr iėmė tokią 
platformą, kurią vargu begali
ma pavadint i Markso-Lenino 
ideologija, rašo trečiadienio 
laidoje „New York Times". 

Brazausko nuolankumas esąs 
vertas dėmesio turint galvoje 
Rumunijos ir Azerbaidžano 
kruvinus įvykius. Savo pasikal
bėjime su minėto dienraščio 
reporteriu, j is pasakė: „partija 
negali gyventi tik pati sau, kaip 
buvo Rumunijoje, kai partija 
yra kažkas neliečiamo, nekri
tikuojama, visados teisi, kuri 
niekados nedaro klaidų". Ir jis 
pareiškė: „Arba partija turi 
radikaliai pasikeisti, kad būtų 
arčiau su žmonėmis, arba ji turi 
l ikviduotis". Toks Brazausko 
požiūris rodo, jog jis y ra galbūt 
vienintelis Komunistų partijos 
oficialus vyresnysis pareigūnas, 
kur i s nuolatos laimi populia
rumą žmonių apklausinėjimuo
se Europoje, pralenkiąs bet kokį 
ki tą politiką respublikoje. 

P a v o j u s Sąjūdžiui? 
Korespondentas rašo, kad jo 

part i jai pradėjo sektis . La
biausiai tuo atžvilgiu žymūs yra 
sausio mėnesį įvykę žmonių 
nuomonių apklausinėjimai tuoj 
po to, kai Komunistų partija for
maliai nu t raukė savo priklau
somumą Sovietų Sąjungos parti
ja i ir priėmė programą, j kurią 
įeina Lietuvos nepriklausomy
bė, politinis pliuralizmas ir 
l a i sva vers lo r i n k a . Tuos 
žmonių apklausinėjimus pra
vedė Lietuvos Mokslų akademi
j a ir paskelbė rezultatus viešai: 
7 3 % žmonių p r i t a rė š iems 
Lietuvos Komunistų partijos 
nu ta r imams ir sudarė didelį 
pavojų Sąjūdžiui. 

Tai esąs tikrai unikumas 
pasaulyje, kalbėjo Brazauskas, 
nes dar lapkričio mėnesį to
kiuose pa t apklausinėjimuose 
žmonės už Komunistų partiją 
tepasisakė tik 16%. Nežiūrint to 
šiuo metu populiarumo, partijos 
pareigūnai prileidžia, jog po 
rinkimų vasario 24 d. j Lietuvos 
p a r l a m e n t ą (Aukščiausiąją) 
Tarybą), gali komunistai atsi
durt i mažumoje, sudarant koa
licine vyriausybę su teisėtomis 
opozicinėmis partijomis. Bra
zauskas sakėsi esąs pasiruošęs 
sutikti su pralaimėjimu, nors jis 
veda propagandą u i Komunistų 
partijos kandidatus. „Aš ma
nau, kad mažiau bus komunistų 
naujame parlamente, bet jie bus 
geresni komunistai", išsireiškė 
Brazauskas. 

Ats i r ibo j imas n u o Maskvos 
Kai Brazauskas perėmė pa 

reigas 1988 m., jis rado partiją 
praradusią žmonių pasitikėjimą 
ir daugelį pasisakančių už 
Sąjūdį. Ir kai lietuviai aiškiai 
pasisakė už nepriklausomybę, 
statusą, kuris buvo prieš 1940 
m., kai Sovietai okupavo tris 
Pabaltijos respublikas. Brazaus
kas pradėjo atsir iboti nuo 
Kremliaus. Gruodžio mėnesį 

Lietuvos Komunistų partija 
paskelbė a ts i sk i r ian t i nuo 
Maskvos ir s u d a r ė savo 
programą, kuri yra panaši į 
įteisintos Lietuvių Demokratų 
partijos. Lietuvos Komunistų 
partija paskelbė priimanti savo 
nariais ir tikinčiuosius žmones. 
Partija daugiau nebenori būti 
mokytojo pozicijoje, kalbėjo Bra
zauskas. Lietuviai pirmieji 
Sovietų Sąjungoje padarė šį 
istorinį sprendimą. 

Lietuvos Komunistų partija 
pasisakė už pilną politinę Lie
tuvos nepriklausomybę, nors 
Brazauskas sako, kad šiuo metu 
reikia perėjimo laikotarpyje 
tu rė t i ryšius su Maskva, 
panašius į Europos Ekonomine 
Bendruomenę. „Tai galėtų 
būti unija arba valstybių san
drauga (Commonwealth), suda 
ryta savanoriškumo pagrindu ir 
abipusia nauda", aiškino Bra
zauskas. 

Sąjūdžio nar ia i Poli tbiure 
Korespondentas primena, jog 

daugelis lietuvių yra nustebę, 
kad 4 Sąjūdžio vadai dabar pri
klauso Lietuvos Komunsitų par
tijos Politbiurui, kurį sudaro 19 
narių. Užtat Sąjūdžio komu
nistas Romualdas Ozolas pasa
kojo korespondentu i jog 
Brazauskas visa tai suorga
nizavo. „Jis kalba apie nepri
klausomybę, be t jam kaip 
ekonomistui yra labai sunku įsi
vaizduoti, kad tam tikru atve
ju nepriklausomybė reikalauja 
nutraukti ryšius su Maskva", 
kalbėjo Ozolas. Tad nestebėtina, 
kad Brazauskas yra parijas 
griežtiesiems komunistams Lie
tuvoje ir Maskvoje. Gal 35.000 
lietuvių komunistų pasitraukė 
iš Lietuvos Komunistų partijos 
ir pasiskelbė esą lojalūs 
Maskvai . Bet ta ip pa t ir 
tūkstančiai išstojo iš Komunistų 
partijos, kuri turėjo 211.000 
narių. 

Prezidento r inkimai 
Brazauskas žmonių tarpe 

turįs gerą reputaciją, todėl 
Komunistų partija spaudžianti, 
kad būtų tiesioginiai respub
likos prezidento rinkimai, o 
nerinktų jo išrinktasis par
lamentas. Ir Sąjūdžio vadovybė 
sakant i , kad tokiu atveju 
Sąjūdžio nariai kontroliuotų 
parlamentą, bet tiesioginiame 
balsavime Brazauskas būtų 
nenugalimas. Ir jei Brazauskas 
būtų išrinktas prezidentu, tai 
esą beveik t i k r a , kad jis 
pasitrauktų iš Komunistų par
tijos vado pareigų ir koncent
ruotus prezidento darbuose. 
Tačiau reporteris pastebi, jog 
dar daug lietuvių tiki, kad par
tija tebėra nuolanki Maskvai. 
Daug dar reikėsią pastangų. 
kad būtų ga l ima išvalyti 
nusidėjėlius", pasakė jam teisi
ninkas Kazimieras Motieka, 
kuris išstojo iš partijos prieš 
metus ir nemano sugrįžti. 

Komunizmas — hieroglifai 
Ozolas mano, jog persitvar

kiusi Komunistų partija bus 
naudinga tik iki Lietuva bus 
laisva valstybė. „Ši partija yra 
sudaryta ryšiams su Maskva. 
Komunizmas yra hieroglifai, 
kuriuos Maskva gali skaityti, 
bet ji negali dar skaityti kitų 
politinių hieroglifų. Todėl pa
sitarimams atsiskyrimo klausi 
mui išspręsti, mes turime turėti 
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Algirdas Brazauskas, Lietuvos Komunistų partijos vadas, savo kabinete 
Vilniuje. Atskilusieji komunistai - jo didžioji problema, bent laikinai. 

Paiūtymai Aukščiausiajai tarybai 
Vilnius. — Vasario 5 d. Lie

tuvos Laikinosios politinės kon
sultacinės tarybos antrajame 
posėdyje buvo priimtai pareiš
kimas, kuriame sakoma: 

„Taryba, apsvarsčiusi 1990 
metų vasario 6 dienos Lietuvos 
TSR Aukščiausios ta rybos 
dienotvarkės klausimus, vie
ningai pareiškia: 

L Nutarimą dėl 1939 metų 
Vokietijos — TSRS sutarčių ir jų 
pasekmių Lietuvai likvidavimo 
reikia svarstyti ir priimti pir
muoju kaip reikšmingą Aukš
čiausiosios Tarybos sesijos dar
bui ir Lietuvos ateičiai. 

2. Lietuvos TSR Aukščiausioji 
taryba savo nu t a r ime dėl 
Lietuvos piliečių karinės tar
nybos turėtų: 

a> konstatuoti Lietuvos kaip 
TSR Sąjungos aneksuotos šalies 
tarptautinį teisinį statusą. 

b) remdamiesi Ženevos 1949 
metų Konvencija (kurią yra 
pasirašiusi Tarybų Sąjunga) ir 
kiti Lietuvos TSR Konstitucijos 
70-uoju straipsniu, numatyti, 
jog iki 1990 metų pavasarinio 
šaukimo į TSRS ginkluotąsias 
pajėgas bus pakeisti Lietuvos 
TSR Konstitucijos 29. 30. ir 61 
straipsniai, Lietuvos TSR Bau
džiamojo kodekso 79 ir 211 
straipsniai bei sustabdytas 
at i t inkamų TSRS įstatymų 
galiojimas Lietuvos TSR teri
torijoje. 

Konstatuodama neteisėtą 
TSRS Ginkluotųjų pajėgų 
buvimą Lietuvos teritorijoje, 
Lietuvos TSR Aukščiausioji 
taryba turėtų pabrėžti, kad bet 
kurie jų veiksmai, kliudantys 
Lietuvos TSR įstatymų leidžia-
maiai ir vykdomajai valdžioms 
vykdyti savo funkcijas, reikštu 

Komunistų partiją. Iš štai kodėl 
aš čia esu, bet ne dėl kitų prie
žasčių. Ir kai nepriklausomybės 
klausimas bus išspręstas, aš 
pas i t rauks iu iš par t i jos" , 
kalbėjo Ozolas ,.New York 
Times" korespondentui atvyku
siam j Vilnių. 

naują agresijos aktą prieš 
Lietuvą ir jos gyventojus. 

3. Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Pirmininko tie
sioginių rinkimų ir jo įgaliojimų 
klausimas dabartinio šaukimo 
Aukščiausiosios tarybos sesijo
je nesvarstytinas. 

4. Sesijoje reikėtų svartyti 
klausimą, ar Ministrų Tarybos 
Pirmininkas ti r karnai vykdo 
savo pareigą įgyvendinti Lietu
vos ekonomin; savarankiš
kumą. 

5. Valstybines etuvių kalbos 
įstatyme reikia pridaryti pataisą 
arba papildymą. Kuris leistų kai 
kuriose Lietu s vietovėse, 
esant objektyv ioms priežastims, 
pratęsti terminą valstybinei 
kalbai išmokt. Sesijos nuta
r imu te rmi r . . jau reikėtų 
pratęsti Sniečk is gyvenvietei, 
kaip yra rekom įdavusi Lietu
vos TSR Auk tusiosios tary
bos komisija S: ečkaus gyven
vietės probler ns tirti . 

6. Sesijoje r- -cėtų sudaryti 
Aukščiausio^ ybos ekspertų 
komisijos nedarbo ir imigracijos 
problemoms r... rinėti". 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Bratislavoje pirmą kartą 
laisvai susirinko Helsinkio 
komitetų atstovai iš 16 kraštų 
išstudijuoti pasikeitimams Rytų 
Europoje. Tarptautinio Helsin
kio žmogaus teisių komiteto pir
mininku yra J. Orlovas. Dauge
lis Helsinkio komiteto narių -
naujų vyriausybių nariai. 

— Bukareš t e veteranas ko
munistas, buvęs Rumunijos am
basadorius Washingtone Silviu 
Brucan, kuris 1987 m. išdrįso 
kritikuoti N. Ceausescu, pasi
traukė iš Rumunijos Išlaisvini 
mo komiteto narių, nes opozmės 
grupės pasipriešino jo buvimui. 

— Kijevo Komunistų partijos 
vadas A. Kornienko po Gorba
čiovo kalbos, kad būtų atsisaky
ta komunistams pirmaujančios 
galios, šioje Centro Komiteto 
sesijoje paklausė: „Ką mes 
darome? Ar mums iš tikrųjų 
nebereikia Markso, Engelso ir 
Lenino idėjų?" , ir gavo 
atsakymą: „Anatolijau, užtru
ko, bet jūs dabar supratote". 

— Sofijoje dabartinis Vidaus 
reikalų ministeris Antanas 
Semerdzievas pranešė, kad 
panaikinama slaptoji milicija ir 
bus sudaroma vakariečių pavyz
džiu nauja žvalgybos agentūra, 
kuri nebeturės Saugumo milici
jos turėtų teisių. 

— P r a h o j e , kai lankėsi 
Valstybės departamento sekr. 
James Bakeris, maždaug 30.000 
žmonių demonstravo sostinėje 
su plakatais angliškai: „Ivan, go 
home" . reikalaudami, kad 
Sovietų kariuomenė tuoj pasi
trauktų iš Čekoslovakijos. 

— Maskvoje „Izvestia" laik
raštis rašo. jog atsinaujino 
sovietų kariuomenės užpuoli
mai Azerbaidžane, o Sovietų 
kariai nebuvo pajėgūs pasiprie
šinti. Azerbaidžano vyrai reika
lauja, kad okupanto kariuome
nė pasitrauktų „Izvestia" pra 
neša. kad ten streikai atnešė 
valstybei nuostolių —• 600 mil. 
rublių. 

— Čekoslovakijos preziden 
tas V. Havelis. kalbėdamasis su 
Valstybes sekretoriumi J. Bake-
riu, paprašė, kad darytų žygius 
išvežti Sovietų ir JAV kariuo
menėms iš Europos. 

— Vak. Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl, kalbėdamas Bo
noje parlamente, pasakė, jog 
susijungusi Vokietija turės 
priklausyti NATO organizaci 
jai. 

Monopolio nėra, bet kaip 
išsaugoti KGB 

Lietuviams nepritaikintos sankcijos 

Moldavijos platforma 
Kišiniovas. 

jos Liaudies V 
savo rinkim ir 
akcentuojam. 
bos, tautinės 
herbo klau-
įsipareigojarr. 
partinės sisu 
zuoti Moldav 
įstatymą, na; 
atkurti dip: 
kius. tautint 
dinis Moldav 
to r inkim i 
bruožas —ta " 
Moldavijos 
kūrimas 

— Kinijos 
Deng Xiaop ' 
įpėdinį — K' ~ 
generalinį 
Zamin. 

lA)-Moldavi-
>ntas paskelbė 
jlatformą. Joje 
dstybinės kal-
liavos, himno, 
vai, taip pat 
siekti daugia-
08, demilitari-
įvesti pilietybės 

. pinigų sistemą, 
atiniua santy-
•kyklą. Pagrin-
Liaudies Fron-

s platformos 
įis atgimimas ir 
rtybingumo at-

M a s k v a . — Po 72 metų 
Sovietų Komunistų partijos 
vadovybė nubalsavo atsisakyti 
savo monopolio teises vienai 
valdyti Sovietų Sąjungą ir ati
daryti kelią daugiapar t ine i 
sistemai. 

Šis i s to r in i s s p r e n d i m a s 
padarytas po trijų dienų Centro 
komiteto pasitarimų. Užsienio 
žinių agentūrų korespondentai 
plačiai aprašo buvusią Sovietų 
Sąjungos Komunistų partijos 
Centro komiteto sesiją ir visi 
sutinka, kad Gorbačiovas išėjo 
išjos stipriu laimėtoju. Jo plat
forma, kad ir modifikuota, buvo 
priimta ir suteikta jam daugiau 
teisių, nors jos dar neskel
biamos. 

Visuomenė t u r ė s p r i t a r t i 
„New York T imes" biuras iš 

Maskvos rašo, jog pagaliau 
Komunistų partija sutiko atsi
sakyti diktatoriškų teisių, su
darydama galimybes politiniam 
p l iura l izmui . . .Visuomenė 
turinti pati nuspręsti ar ši 
politika bus priimta", kalbėjo 
Politbiuro narys A. Jakovlevas, 
kuris yra Kremliaus pasiūlymų 
a r ch i t ek t a s . į s k a i t a n t ir 
neramumų sus tabdymą bei 
pasaulinio komunizmo pastū-
mėjimą į reformas. Cent ro 
komitetas pabrėžė pakartotinai, 
jog tai tėra tik rekomendacija, 
ne įsakymas, kurį turės patvir
t in t i a r a t m e s t i Sov ie tų 
Aukščiausioj i t a r y b a a r b a 
parlamentas. 

Cen t ro komi te ta s p r i t a r ė 
Gorbačiovo pažiūrai ir jokių 
sankcijų nepritaikė Lietuvos 
Komunistų partijai, kuri prieš 
mėnesį atsiskyrė nuo Maskvos. 
Tač iau K o m i t e t a s p r i ė m ė 
susitaikinimo poziciją, ragin
damas persvarstyti atsiskyrimo 
nutarimą. Sovietų viceprezi
dentas Anatolijus Lukjanovas. 
kalbėdamas Lietuvos partijos 
klausimu, pasakė , kad, ja i 
suteikiama dar viena proga 
sugrįžti, nežiūrint, kad buvo 
praneš ta , jog n u t r a u k i a m a 
Lietuvos Komunistų partijai 
finansinė parama. Vietiniai 
komunistai Lietuvoje pradėjo 
telkti atskiras lėšas. 

P a s e k ė Rytų E u r o p ą 
„Ba l t imore S u n " dienraščio 

korespondentas praneša, jog 
Maskva dramatiškai pradėjo 
vytis Rytu Europos politinius 
pasikeitimus ir nubalsavo sava 
noriškai pasiduoti po septynių 
dešimtmečių diktatūros. Vienas 

nunistų vadas 
pasirinko sau 
inistų partijos 
"etorių J iang 

Moldavijos sostinėje Kiftiniove prie 
savo tautos herojaus Stepono 
Didžiojo paminklo dainai būriuojasi 
žmonės ir čia vyksta didieji susirin 
kiniai, reikalaujantieji nepriklauso 
mybės, nors „tvarkos saugotojai'* 
nespėja plėšyti moldavų tautinėmis 
spalvomis nupieštu plakatu 

Sąjūdžio kandidatams 
Vilnius . LPS konferencija 

iš leido šį p a t a r i m ą savo 
kandidatams į Aukščiausiąją 
tarybą, kurių r inkimai bus 
vasario 24 d. 

„Lietuva gyvena atsakingą ir 
svarbų savo ateičiai metą. Tos 
ateities pagrindus des naujos 
Aukšč iaus ios ios t a r y b o s 
leidžiami Įstatymai I>aikojiems 
paruošti turėsime labai mažai 

Todėl Sąjūdžio r e m i a m i 
k a n d i d a t a i t u r ė t ų bū t i 
pas i ruošę a t s i s a k y t i savo 
ankstesnių pareigų ir atsidėti 
tik darbui LTSR Aukščiausioje 
taryboje". 

balsas, kuris balsavo prieš, buvo 
ne iš senųjų stalinistų. bet iš 
pačių pažangiausių tarpo — 
Boris Jeltsinas, kuris sako. kad 
reikia daug radikalesnių re
formų. Tačiau čia pastebima, jog 
Gorbačiovas niekada nebuvo už 
daugpar t ine sistemą ir dar 
praėjusiais meta is tą idėją 
pavadino nonsensu. 
Balsuojant už šią pasiūlytą 
platformą, turėta galvoje, kad 
jos turinys neišreiškia visko, bet 
t ik minimumą, kas buvo reika
laujama, aiškino A. Jakovlevas. 
Dabar partija eisianti į Aukš
čiausiąjį Sovietą, kur iame 6-sis 
straipsnis bus peržiūrėtas arba 
ir atmestas. „Mes netikime, kad 
daugpartine sistema yra išgany
mas, kuri automatiškai sukurtų 
demokratinę sistemą. Bet mes 
taip pat netikime, kad viena 
partija galėtų pretenduoti į 
monopolį", kalbėjo Jakovlevas. 

P a s m e r k ė l i e t u v i ų 
komunis tų ski l imą 

„Chicago T r i b ū n e " kores
pondentas V Schodolski iš 
Maskvos p r a n e š a , jog po 
audringų posėdžių. Sovietų 
Sąjunga pasekė Rytų Europos 
buvusiais sąjungininkais. Tai 
esąs didelis Gorbačiovo laimėji
mas. Tačiau partija, nežiūrint 
demokratiškų norų, nubalsavo 
pasmerkt i skilimą Lietuvos 
Komunistų partijoje ir teikti 
paramą atskilusiai nuo Lietu
vos Komunsitų partijos frakci
jai, kuri liko ištikima Maskvos 
diktatui. Sį nutarimą turi pa
tvirtinti šią vasarą įvyksiantis 
Komunistu partijos kongresas. 
Trečiadienį p radė ta ieškoti 
p r i i m t i n o t e k s t o šeštojo 
straipsnio papildymui Konsti
tucijoje, bet ne jo visiškam 
panaikinimui Norima, kad 
nebūtu paliesta KGB, kariuo
menė ir kitos saugumiečių 
agentūros. 

Centro Komitetas nubalsavo 
panaikinti generalinio sekre
toriaus postą, kurį dabar turi 
Gorbačiovas, ir jsteigti partijos 
vado poziciją su dviem pavaduo
tojais. Krašto prezidentas, kaip 
valstybes galva, vadovautų 
visiems krašto reikalams, o 
komuni s tų pa r t i jos vadas 
tvarkytu tik partijos reikalus ir 
politinę savo platformą. Partijos 
Kongresas ivyks anksčiau, ne 
spalio mėnesį, kaip buvo numa 
tyta, bet birželio gale arba liepos 
pradžioje. R a g i n a m a , kad 
lietuviai atsiųstų savo bendrą 
delegaciją i Kongresą. Viceprez. 
Lukjanovas pasakė reporte 
riams, jog Lietuvos komunistų 
klausimas pasidarė komplikuo
t a s , k a d a n g i Lietuvos 
Komunistų partija valdo visą 
turtą ir pastatus, nors atski 
lusiai partijai jau duodama ir 
finansine parama. 

— „Vi ln i s" vasario 1 d. pa 
skelbė, kad nut raukiamas laik 
raščio leidimas. 

KALENDORIUS 

V a s a r i o 9 d.: Er ikas , 
Apolonija, Algė, Joviltas. 

Vasar io 10 d.: Gabrielius. 
Skolastika, Kęsgailą, Elvyra. 
Girvydas, Vvdgailė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:55. leidžiasi 5:15. 
Temperatūra dieną 461 , nak 
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IV PLS ŽAIDYNĖS LIETUVOJ 
Praneš imas Nr. 1 visiems 

spor to k lubams ir 
pavieniams spor t in inkams 

Dar tebesidžiaugiam išvyka j 
Australiją. Ji buvo istorinė, 
puiki ir neužmirštama. 

Išvyka j Lietuvą bus dar įspū
dingesnė! Todėl visi — jauni ir 
seni, geri, vidutiniai ir prastesni 
— vykstame į IV PLS Žaidynes 
Lietuvoje 1991 m. liepos 27 d. — 
rugpjūčio 11 d.! 

Lietuva laukia visų ir visus 
priims. Jos šūkis yra „SVAR
BIAU DALYVAUTI, NEGU 
LAIMĖTI!" Ji jau ruošiasi, pla
nuoja. Valdžios pritarimas bei 
parama pažadėta. Visiems, t.y. 
komandoms, pavieniams sporti
ninkams, treneriams ir vado
vams bus parūpintos nakvynės 
ir maistas, reikės tik apsimokėti 
kelionę iki Vilniaus ir atgal (ji 
kainuos per pusę mažiau negu 
į Australiją). 

ŠALFAS s-gos suvažiavimas 
Clevelande 1989 m. spalio 28 d. 
įgaliojo centro valdybą sudaryti 
organizacinį komitetą ruošti Š. 
Amerikos lietuvių sporto klubu 
ir pavienių sportininkų išvyką 
į IV PLS žaidynes Lietuvoje. 

Centro valdyba, savo posėdyje 
'gruodžio 27 d.) Chicagoje, 
pakvietė Vytautą Grybauską 
organizuoti šią išvyką ir susi
daryt org. komitetą. Pakviesti 
komitetan sutiko įeiti: Valdas 
Adamkus — pirmininkas, Vy
tautas Grybauskas — vykdo
masis vicepirmininkas ir spau
dos atstovas, Algis Tamošiūnas 

— reikalų vedėjas ir iždininkas 
ir Renata Žilionienė — sekre
torė. Visi pasitarimai ir susi
rašinėjimas su Lietuva bus 
tvarkomas šiuo adresu: Vyt. 
Grybauskas, 4144 So. Maple-
wood Ave., Chicago, IL 60632; 
tel. (312) 847-1729. 

Kanadoje bus sudarytas atski
r a s komi te tas . J į sudaryt i 
p a k v i e s t a s Toronto LSK 
„Vyčio" pirm. Rimas Sonda. 
Kanados sportų klubų ir pa
vienių sportininkų reikalai su 
L ie tuva b u s t v a r k o m i šio 
komiteto. 

Turistų kelionės ir priėmimo 
reikalai bus tvarkomi atskirai 
t am paskir tų žmonių. 

Pradėkime tuoj organizuoti, 
sušaukiant klubo narių visuo
tinį sus i r inkimą, n u t a r i a n t 
kokios komandos ir pavieniai 
sportininkai norėtų ir galėtų 
vykti; paskir iant trenerius ir 
vadovus kiekvienai komandai 
bei sporto šakai. 

Per žaidynes Bostone numa
tomas pasi tar imas IV PLS žai
dynių reikalu. Iki tada reikėtų, 
kad j au būtų žinomas apytikris 
komandų bei pavienių spor
t in inkų skaičius. Jis bus reika
lingas pranešti Lietuvoje liepos 
1, 2 ir 3 d. per klubų atstovų ir 
sporto darbuotojų pasitarimus, 
kur bus numatyta tiksli žai
dynių programa. 

Vyt. G r y b a u s k a s 
Organizacinio k-to vykd. 

vicepirm. 

JAV Sportininkų išvykos j IV-sias Pasaulio Lietuviu Sporto žaidynes Lie
tuvoje organizacinis komitetas. Iš k.: Algis Tamošiūną-. Renata Žilionienė, 
pirm. Valdas Adamkus ir vykdomasis vicepirm. Vytautas Grybauskas . 

39-JI LIETUVIŲ SPORTO 
ŠVENTĖ AUSTRALIJOJE 

PRADĖJO RUOŠTIS PLS 
ŽAIDYNĖMS LIETUVOJE 

New Yorko at letų k lubas 

New Yorko LAK, kartu su Lie
tuvių Bendruomenės komitetu, 
Kultūros Židinio salėje suruošė 
Naujųjų Metų sutikimą. Pro
gramoje buvo Lietuvos tautinės 
filharmonijos ansamblis „Ok
tava". Tas pats ansamblis gro
jo ir šokiams. 

New Yorko LAK pirmininkas 
Pranas Gvildys pradėjo pasi
ruošimą IV PLS žaidynėms Lie
tuvoje, tuoj po žaidynių Aust
ralijoje. Australijon buvo nu
vykę 50 sportininkų. Planuo
jama, kad 70 sportininkų vyks 
į Lietuvą, neskaitant gero būrio 
turistų. P. Gvildžio planuose 
eilė panašių renginių, iš kurių 
gautu pelnu jis numato pa
dengti kelionės išlaidas, taip 
kaip jis tai padarė su Australi
jos žaidynėmis. 

Los Angeles „Banga" 

Sausio 27 d. ..Banga", kartu 
su Los Angeles LB komitetu, su
ruošė priėmimą Lietuvos 
parašiutininkams. Tas pirmas 
iš daugelio renginių telkti lėšas 
kelionei į Lietuvą. Klubo pirmi
ninkas Algis Šėkas į Australiją 
nuskraidino beveik 30 spor
t ininkų. Keliones išlaidos 
visiems buvo padengtos. 
Planuojama į Lietuvą nuga
benti dar didesnį būrį spor
tininkų ir suruošti užtektinai 
renginių, kad užtektų lėšų 
keliones išlaidoms. 

Detroito „Kovas" 

Vasario 3 d. „Kovas" šventė 
savo 40 metų jubiliejų, dalyviais 
pripildytame Detroito lietuvių 
Kultūros centre. Įžanginį žodi 
tarė klubo pirmininkas Algis 
Rugienius. Žodžiu sveikino 

ŠALFAS s-gos vicepirm. V. Gry
b a u s k a s . Įdomią p rogramą 
atliko „Oktavos" ansamblis iš 
Lietuvos. Ansamblis grojo ir šo
kiams. 

Ta proga skoningai išleistas 
sukaktuvinis leidinys, paruoš
t a s Liudos Rugienienės su 
ŠALFAS s-gos pirm. Valdo 
Adamkaus, Detroito LB apy
linkės ir daugelio kitų sveiki
nimais. 

„Kovo" klubo valdybą sudaro: 
pirm. A. Rugienius, N. Udrys. 
J. Janušis , V. Rugienius, P. 
J a n k u s , V. B a u k i s ir St . 
Klimas. Šią vasarą t rys klubo 
atstovai vyksta į Lietuvoje 
vyksiantį klubų atstovų pasi
tarimą, o ateinančių metų IV 
PLS žaidynėse „Kovui" atsto
vaus vyrų ir jaunių krepšinio 
bei vyrų tinklinio komandos, 
gal 10 lauko tenisininkų, keli 
šauliai ir būrys turistų. Keletas 
sportininkų dar žada papildyti 
kitų klubų ar komandų eiles. 

V. G. 

1989 metų pabaigoje Adelai
dėje įvyko 39-ji A. L. Sporto 
šventė. Ši šventė buvo numa
tyta Hobarto mieste ir jos 
rengėjai turėjo būti Hobarto 
„ P e r k ū n a s " . Tačiau dėl 
Australijos pilotų streiko, kuris 
nusitęsė iki Kalėdų, viską 
reikėjo keisti, nes daugumas 
sportininkų į Tasmanijos sos
tinę Hobartą skrenda lėktuvais, 
gi s t r e i k a s šią gal imybę 
panaikino. ALFAS valdybai 
pasiūlius šventę rengti Adelai
dės „Vyčio" klubui, labai grei
tai įstengta užsakyti reikiamas 
žaidimo ir N. Metų sutikimo 
sales ir šventė įvyko Adelaidėje. 
Ši buvo 39-ji šventė, nors Aust
ralijos lietuviai sportininkai jau 
40 metų savo sporto šventes ren
gia. Tačiau 1988 metais Adelai
dėje įvykusios Pasaulio Lietu
vių Sporto žaidynės, buvo spe
c i a lus r eng inys ir todėl 
neužskaitytas kaip Australijos 
sporto šventė, todėl Jubiliejinė 
40-ji Sporto šventė vyks šių 
metų pabaigoje Melbourno 
mieste; į ją numatyta kviesti 
sportininkus iš Š. Amerikos ir 
Lietuvos. 

39-ji Sporto šventė Adelaidėje 
vyko mažesniame sąstate negu 
paprastai ir joje dalyvavo tik ar
ti 200 sportininkų, kai papras
tai jų būna 400 ar daugiau daly
vių. Pagrindinė priežastis buvo 
šventės perorganizavimas ir 
daugelio mūsų jaunųjų spor 
tininkų ruošimasis dalyvauti 
rV-se Sporto žaidynėse Lie
tuvoje ir dėl to jau prasidėjęs 
lėšų taupymas. 

Šventė prasidėjo tradicinėmis 
sportininkų pamaldomis, vyku
siomis Adelaidės lietuvių ka
talikų centre ir vėliau Forest-
ville stadione vykęs sportininkų 
paradas su atidarymo iškilmė
mis. Šventę oficialiai atidarė 
buvęs ALFAS pirmininkas J. 
Jonavičius. Oficialioji dalis buvo 
baigta Lietuvos himnu. 

ŠVENTĖS ŽAIDYNIŲ 
REZULTATAI 

Vyrų krepšinis 

1. Melbourno „Varpas". 2. 

Binkis, Sydnejus „Kovas" ir 2. 
E. Kozela - Geelongo „Vytis". 
Moterų nugalėtoja tapo B. 
Aleknaitė, Sydnejus „Kovas". 

Plaukimas 

Vyrų grupes laimėtojas L. 
Kasperiūnas - Melbourno 
„Varpas" ir C. Mikužytė — 
Adelaidės Vyt i s" moterų 
grupės. Jaunių berniukų — D. 
Visockis - Adelaidės „Vytis" ir 
mergaičių - N. Dundaitė — 
Adelaidės „Vytis". 

Biliardas 

I. A. Norkus, Adelaidė, 2. A. 
Snarskis — Geelongas ir 3. R. 
Melotis — Adelaidė. 

Lauko t en i sas 

Vyrų laimėtojas J. Cambel, 
moterų — L. Brazdžionienė — 
Melbournas ir berniukų — N. 
Cavill — Melbournas. 

Sųuasas 

Varžybų laimėtojas R. Mickus 
— Melbournas. 

Nors ši Adelaidės sporto 
šventė ir da lyv ia i s buvo 
mažesnė, tačiau visos varžybos, 
paskiri pobūviai i r renginiai 
praėjo labai gražioje ir drau
giškoje nuotaikoje. Uždarymo 
metu laimėtojams buvo įteiktos 
dovanos Mūsų žymaus dailinin
ko ir sportininko Henr iko 
Šalkausko atminties medaliai 
buvo įteikti iškiliausiems šios 
šventės sportininkams, Syd-
nėjaus koviečiams, L. Skirkai-
tei ir M. Wallis. 

ALFAS G a r b ė s n a r i a i 

Kasmet, klubų atstovų su
važiavimo metu, y ra išrenkama 
naujas tų metų ALFAS Garbės 
narys. Kadangi praėjusiais 
metais. Pasaulio Lietuvių Spor
to žaidynių metu nebuvo renka
mas tų metų Garbės narys, šiais 
metais buvo išrinkta du. Balsų 
dauguma išrinkti Jurgis Jona
vičius. buvęs ALFAS pirmi-

LTOK VYKSTA Į 
ŠVEICARIJĄ | 

Lietuvos Tautinio Olimpinio 
komiteto atstovai — prezidentas 
Artūras Poviliūnas, K. Motieka, 
G. Umaras ir Roma Grin-
bergienė vasario 15 d. bus pri
imti Tarptautinio Olimpinio 
komiteto ir turbūt jo preziden
to J. C. Samaranch, Lousanoje, 
Šveicarijoje. 

LTOK siekia tarptautinio 
pripažinimo, norėtų būti Tarp
tautinio OK nariu ir olimpia
doje norėtų dalyvauti Lietuvos 
vardu. Deja, reikalas nėra toks 
paprastas. 

Iš savo pusės, LTOK atstovas 
Š. Amerikoje Valdas Adamkus 
siunčia Samaranchui telegramą 
tuo pačiu reikalu. 

LTOK atstovai grįždami su
stos Zueriche, kur aplankys 
Eleną Garbačiauskienę ir jos 
dukrą. J ie gabena ąžuolinį 
kryžių, kurį pastatys ant a.a. 
Stepono Garbačiausko kapo. Tai 
vietoj medalio už nuopelnus Lie
tuvos sportui, nes Garbačiaus
kas buvo vienas iš Lietuvos 
sporto pradininkų, jis žaidė už 
Lietuvos futbolo rinktinę ir 
1924 m. dalyvavo Paryžiaus 
olimpiadoje. 

SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS 

1990 m. ŠALFFASS-gos Alpi
nistinės slidinėjimo pirmenybės 
įvyks kovo 3 d., šeštadienį, 
Loretto Ski Resort, Loretto, Ont. 
(maždaug 40 mylių į šiaurę nuo 
Toronto). Pasiekti važiuojant 
Hwy 50 iki Loretto miestelio, 
nuo ten — sekti ženklus. 

Varžybas vykdo Toronto LSK 
„Jungtis". 

Varžybų pradžia — 11:00 vai. 
ryto. Registracija: nuo 9:00 iki 
10:30 vai. ryto. 

Pi rmenybių p r o g r a m a Sla
lomas ir didysis slalomas Šiose 
vyrų (jaunių u*'moterų) mer
gaičių klasėse: žemiau 10 m. 
amžiaus, 10-12 m. imtinai, 
13-16 m., 17-29 m., 30-44 m. 
daugiau negu 44 m. ir Elite 
(neriboto amžiaus). Amžiaus 
klasifikacija — pagal dalyvio 
amžių varžybų dieną. Vyrų ir 
moterų elite klasė yra prity
rusiems slidinėtojams, neriboto 
amžiaus. 

Dalyvavimas atviras visiems 
l i e tuv iams sl idinėtojams, 
atlikusiems metinę 1990 m. 
ŠALFASS-gos narių regist
raciją. 

Dalyvių registracija atlie
kama iki 1990 m. vasar io 27 d. 
pas pirmenybių vadovą, ŠAL
FASS-gos Slidinėjimo komiteto 
pirmininką, Rimą Kuliavą, 
207 Kennedy Ave., Toronto , 
Ont . M 6 P 3C4. Tel. (416) 
766-2996. Reikalui esant, infor
macijas gali suteikti ir A u d r a 
Danai ty tė , tel. (416) 626-8994 
namų, ar (416) 252-4659 darbo . 

Smulkios informacijos praneš-

10 P O P U L I A R I A U S I U 
L I E T U V O J E 

Beveik 6000 asmenų balsavo 
už populiariausius ir geriausius 
Lietuvos 1989 m. sportininkus. 
Išrinkti : 1. Šarūnas Marčiu
lionis, NBA krepšininkas; 2. 
Ar tūras Vieta, irkluotojas: 3. 
Arvydas Sabonis, krepšininkas 
Ispanijoje; 4. Rimas Kurtinaitis, 
krepš in inkas Vokietijoje; 5. 
Laima Zilporytė. dviratininke; 
6 . Valdas Chomičius, krepši
ninkas Ispanijoje; 7. Valdas 
Ivanauskas. ..Žalgirio" futboli
ninkas; 8. Raimundas Mažuolis, 
plaukikas; 9. Valdas Kazlaus
kas, lengvatletis ir 10. Jada 
Eidikytė, lengvatletė. 

V. G. 

Adelaidės „Vytis". 3. Sydnėjaus 
„Kovas" ir 4. Geelongo ..Vytis". 

Moterų krepšinis 

1. Sydnėjaus „Kovas", 2. Ade
laidės „Vyčio" I-ji, 3. Adelaidės 
..Vyčio" II-ji ir 4. Geelongo 
„Vytis". 

Bern iukų krepšinis 
1. Adelaidė, 2. Melbournas-

Geelongas, 3. Sydnejus. 

Mergaičių krepšinis 

1. Adelaidė, 2. Sydnejus. 

Vyrų tinklinis 

1. Adelaidė. 2. Sydnejus. 

„Vytis" ir Adelaidės „Vyčio" 
kandidatas Aleksas Talanskas. 
Abu naujieji Garbės nariai yra 
labai gerai žinomi Australijos 
lietuvių sportininkų tarpe. J. 
Jonavičius. pernai lankantis 
Lietuvoje, paskirtas ir Lietuvos 
Tautinio Olimpinio komiteto 
atstovu Australijai. Australijos 
sportininkai ir vadovai sveiki
na naujuosius savo Garbės 
narius ir linki jiems geros 
sėkmės v suose sportiniuose 
darbuose 

Nauja 

Atstovi 
dvejiems r 
lijos Lietu 
sąjungos valdybą, kuri yra iš 
Melbourr, Pirmininku tapo R. 

*. sekretoriumi A. 
.r iždininku A. Skim-

\ L F A S v a l d y b a 

uvažiavimas išrinko 
etams naują Austra
lų Fizinio Auklėjimo 

Moterų t inklinis 

Adelaidė. 2. Sydnejus 

Golfas 

Ragausk . 
Kesmina-
birauskas 

Pirmirt inkas inž in ie r ius 
Romas Ragauskas yra buvęs 
ilgametis Melbourno „Varpo" 
pirmimnka.s ir ALFAS valdybos 

Vyrų grupės laimėtoju tapo V. narys. Jis ir dabar yra aktyvus 
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LAUKO TENISISTŲ ŽINIAI 
Papildomai pranešame, kad į 

40-jų ŠALFASS-gos žaidynių, 
vyksiančių š.m. gegužės 25-28 d. 
Bosotone, Mass., programą 
įtraukiama ir lauko tenisas. 
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Reikalui esant atvažiuotu <r i na^us 

ninkas, kurį pasiūlė Geelongo ^ visiems ŠALFASS-gos spor
to klubams bei kai kuriems sli
dinėtojams. Suinteresuotiems 
nepr ik lausomiems slidinė
tojams patartina kreiptis į R. 
Kuliavą ar A. Danaitytėe. 

ŠALFASS-gos cen t ro 
va ldyba 

golfo žaidėjas; jei šventėse būtų 
žuvavimo varžybos, tai turbūt 
jis ir Čia būtų vienas iš čempio
nų. Naujai ALFAS valdybai 
prieš akis yra dideli organi
zavimo darbai, nes jau metų pa
baigoje vyks Jubiliejinė 40-ji 
sporto šventė Melbourne ir ki
tais metais istorinė Australijos 
lietuvių sportininkų išvyka į IV-
sias PL Sporto Žaidynes Lietu
voje. Jų suorganizavimas pa
reikalaus daug darbo ir pasi
šventimo, kad Australijos lietu
viai sportininkai gerai ir gražiai 
reprezentuotų šiam kraštui Lie
tuvoje. Sveikinant naująją 
valdybą, linkima jiems geros 
sportinės sėkmės. 

A. Laukai t i s 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St Chicago IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79tn Ave . HiCKory Htlls IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitar-mą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. Siat Straat 

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

Dr. Tumasonlo kabinetą, parama 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 i t Straat 

(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-1? Penkt 2-7 

A. POVILIŪNAS -
KANDIDATAS 

Artūras Poviliūnas išėjo j 
r inkiminę kompaniją Telšių 
apygardoje kandidatu į Respub
likos parlamentą. Žemaitijos 
sporto darbuotojai pirmieji 
pasiūlė A. Poviliūną į LTOK 
prezidentus, jj remia ir dabar, 
kartu su Vilniaus ir Kauno 
sporto pasauliu. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR »ROSTA'OS 

GVDYMAS BE! CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulta 324 ir 
5635 S. Pulaskl Rd . Chicago IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (ve k.a 2-i vai i 
Valandos pagal susitarimą 

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES ^IGOS 

7722 S. K adite Ava. , 
Chicago, III. 60652 

Pirm . antr. ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzta. Chicago. III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dundaa Ava.. Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

PETREIKIS 
r\Į GYDYTOJA 

DR. L. D 
DAN 

9055 S. Robertą Rd.. Hlckory Hllls. II 
t myiia i vakarus n jc Hariem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Kasdien 1 N 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 ik. 4 vai pop'ei 

DR. FRANK PLECKAS 
Optornetnstas (Kalba 'letuviškaO 

Tikr.na ak.s. pritaiko akinius 
2618 W. 71 at St. 

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

Palos Vision Cantar. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. Iii Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

Or. Tumasonlo kabinetą parama 
T. RAMA, M.D. 

Specialybe — Crnrurgi,a 
2454 West 71 si Straat 

Tel. (1-312) 434-1818: Raz. (708) 852-0881 
v a; pirai antr Ketv ir penkt 

3 K' 7 vv Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SDECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 w. 71 st. st.. Chicago. m. 

Tel : (1-312) 436-0100 
11800 Souttmest Hlgtmay 
Paloa Melghts. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATC CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir Ketv 2-5 v p p 
Šešt pagal susitarimą 

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

EDMUNDS VIŽINAS, M.D.. S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytCįas 

Kalbame lietuviška' 
6165 S. Archer Ava. .prie Austmi 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1 312) 585-7755 

Kab. tai. (1-312) 585-0348: 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDVTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagai susitarimą pirm • Ketv 12 

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

Kab. tai. (1-312) 566-3166: 
Namu. (7081 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GVOVTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Straat 
Vai p<rm. antr ketv .r penkt 3-6 

šeštad ieniais pactai susitarimą 
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Savo tikėjimo 

ŽIBURIO NEPAVOŽTI 
Daugelis mūsų pažįstame 

žmonių — bendradarbių, kaimy
nų, draugų, giminių, kartu or
ganizacijose veikiančių — kurie, 
kaip ir mes, yra katalikai, bet, 
atrodo, savo gyvenimo sūku
riuose, sunkumuose iš tikėjimo 
gal nepatiria pastiprinimo, iš
minties, paguodos, kurį mes pa
tys jaučiame. Nors jie ir tikintys 
žmonės (o gal jau ir tikėjime 
atšalę), jie gal ir ne kiekvieną 
sekmadienį sutinkami pamal
dose. Bet ypač jei žinome, kad jie 
savo gyvenime turi nemažų 
sunkumų, norėtumėm padėti 
j iems turėti tokį tikėjimą, koks 
ir mums tiek daug padeda per 
savo gyvenimo verpetus ir aud
ras plaukiant. Bet kaip kalbėti 
apie tikėjimą? Nuo ko pradėti? 

Chris Noble. katalikybę pri
ėmęs jau 20 m. sulaukęs, bran
gina savo tikėjimą, turi gyvą 
ryšį su Kristumi ir jau daugelį 
metų tuo savo tikėjimu dalinasi 
su įvairiais žmonėmis, daugeliu 
jų katalikais, kurie tačiau iki 
tol nemukėjo naudotis asmeniš
ko dvasingumo katalikybės lo
biais. Neu- Coienant žurnale jis 
pasiūlė keletą būdų. kaip su 
tokiais katal ikais kalbėti apie 
tikėjimą. 

Savo rašinį pradeda pirmiau
sia perspėdamas, jog niekuo
met negalima daryti prielaidos, 
kad karšto tikėjimo nerodantis 
asmuo neturi gyvo ryšio su 
Kristumi. Bet yra tiesa, kad 
daugelis katal ikų nėra sąmo
n i n g i savo t ikė j ime. Tiek 
Katalikų Bažnyčios mokymas, 
t iek ir Šventraštis nurodo, kad 
krikštu, dalyvavimu Eucharis-
tijos-Mišių aukoje. Sutvirtinimo 
sakramentu ir kitais sakramen
ta is žmogus pasidaro Kristaus 
kūno nariu (Ef 4:25, 5:30; Kol 

, 1:24; 1 Kor 12:13). „Gali atrody
ti prieštaringa, kad žmoguje 
gali būti apsigyvenęs Dievas, 
kad žmogus gali būti Kristaus 
kūno nariu, bet sąmoningai to 
nejausti, nesijausti, kad turi 
gilų. asmenišką ryšį su Kris
tumi. Bet aš esu pažinęs daugy
bę katalikų kaip tik tokiame 
stovyje", rašo Noble. 

Tad ir mūsų tikslas, kalbant 
su nelabai ryškaus tikėjimo ka
talikais, yra padėti jiems pagi
linti savo turimą ryšį su Kris
tumi, o ne „atversti juos", kad 
jie tikėtų lygiai taip, kaip mes. 

Tad pirmiausia yra būtina 
mums patiems į savo pastangas 
pasiekti tokį asmenį gyvai 
į traukti Kristų per asmenišką 
maldą, privačiai, tyloje, prašant 
Šventosios Dvasios pagalbos ir 
kitų mums brangių šventųjų 
užtarimo. Svarbu pirmiausia šį 
darbą pavest i Kris tui , nes 
niekas to kito asmens taip gerai 
nepažįsta kaip jis. O paskui 
svarbu suprasti , jog yra daug 
būdų Kristų pažinti, tad yra 
svarbu tai pagerbti, leidžiant 
Kristui parodyti, kuriuo būdu 
kas yra kviečiamas. 

Pirmasis būdas yra per asme
niškų pažinčių ugdymą, kad 
pažintume žmogų, su kuriuo 
norime apie tikėjimą kalbėti. 
Tai savaime reiškia, kad ir tam 
asmeniui reikia leisti tave 
pažinti kaip tikintį asmenį. Su
daryk tam žmogui progų per 
ilgesnį laiką pasipasakoti, kad 
galėtum susidaryti vaizdą, ko
kią rolę tikėjimas jau vaidina to 
asmens gyvenime. Jei iš karto 
klausi. „Ar pažįsti Kristų", 
dažnai ji ar jis atsakys ..taip", 
bet vėliau pasirodys, kad tas 
asmuo žino apie Kristų, bet jo 
asmeniškai nepažįsta. Abipu
siai išsipasakojimai sudaro pro
gas dalintis gyvu tikėjimu ir 
mokytis iš vienas kito — tiek 
gyvenimo išminties, tiek ir 

gą, vadovą, mokytoją — centrą. 
Antra, nebijok pasipasakoti 

konkrečiai, kaip Kristus veikia 
tavo gyvenime, ką konkrečiai jis 
tau yra padėjęs, davęs, parodęs. 
Iš tikrųjų, daugelis žmonių turi 
panašius išgyvenimus, bet nesu
pranta, kad tai yra prisikėlusio 
Kristaus veikimas jų pačių 
gyvenimuose, kad jie j au 
yra gyvi jo mistinio kūno nariai 
— tik dar nepilnai sąmoningi. 

Kalbėkis su nepilnai sąmonin
gais katalikais apie savo gilias 
patirtis, priimant sakramentus, 
pvz., jei esi turėjęs stiprių dvasi
nių pergyvenimų Mišių metu, 
ar priėmus Komuniją. Noble 
pasakoja, kad prieš priimdamas 
katalikybę, jis turėjęs didelį 
norą prieiti išpažinties. Nuėjęs 
pas kunigą ir išpažindamas nuo
dėmes, jis ypač stipriai išgyveno 
patį Kristų kunigo asmenyje. 
Tai buvusi jam didelė paskata 
giliau domėtis katalikybe ir pa
galiau ją priimti. Toks pasi
pasakojimas gali iššaukti ir to 
„tylaus kataliko" pasipasako
jimus, kurių jis anksčiau ne
vertinęs, pilnai nesupratęs. 

Tokiuose pokalbiuose Chris 
Noble mintyje la iko tokį 
trumpą „katekizmą" Bažnyčios 
mokymo apie sakramentus ir 
pagal reikalą ir progą pritaiko. 
Jis skamba maždaug taip: Kiek
vienas sakramentas yra Kris
taus veiksmas, kurio tikslas yra 
žmonių pašventimas ir išgany
mas. Kiekviename sakramente 
pats Kristus iš tikrųjų veikia, 
juda. judina, duoda malonių. 
Pats Kristus yra kiekvieno 
sakramento centre, o kiekvieno 
sakramento tikslas yra padėti 
mums jį asmeniškai sutikti. Kai 
priimame Šv. Komuniją, pavyz
džiui, sutinkame prisikėlusį, gy
vą Kristų. Jis mumyse gyvena 
ir nori, kad ir mes gyvai, sąmo
ningai jame gyventumėme. To
kį pasipasakojimą jis dažnai 
baigia užklausdamas: „Ar kada 
esi norėjęs aktyviau, gyviau 
jausti Kristaus veikimą, pa
galbą savo gyvenime?" 

Kita gera priemonė yra už
vesti pasipasakojimus apie 
vaikystės rel iginius pergy
venimus. Noble patyrimu, dau
gelis katalikų yra turėję labai 
gilių, labai asmeniškų Kristaus 
išgyvenimų vaikystėje. Tačiau 
užaugus, pasidarius skeptiš-
kesniais, daug kas tą gilų ryšį 
yra praradę. Tokiais pašneke
siais galime sudaryti progą tą 
rusenančią Kristaus draugystės 
žariją įkaitinti iki karstos, gyvy
bę duodančios meilės ugnies. 

Jei turi gyvą ryšį su Kristumi, 
be abejo, turi ir gyvą ryšį su jo 
motina Marija. Noble rado, kad 
pasipasakojimas apie savo ryšį 
su Marija, apie savo mėgia
miausias maldas, daugeliui ka
talikų yra vartai į ryšį su Kris
tumi. Jei jų tikėjime Marija vai
dina didelę rolę, skatinimas 
gilinti ryšį su Marija atves ir į 
gyvą ryšį su Kristumi, nes ji 
visu savo buvimu jį nurodo. 

Pagaliau pasipasakok ir apie 
savo šeimos religinį gyvenimą 
— jei su vaikais kalbate rožinį, 
arba jei tik tėvai dviese ir ką tai 
jums reiškia. Arba papasakok 
su adventu ar gavėnia susiju
sias religines šeimos tradicijas, 
ar maldą prieš valgį, ar daly
vavimą Mišiose ypatingomis 
šeimos progomis ir pan. Dažnai 
jie atsimins savo šeimos reli
ginius papročius ar bendras 
maldas, kurių gal dabar jau 
nebepraktikuoja. Nepriklau
somoje Lietuvoje, kiek teko 
girdėti, ypač kaimuose, pvz. 
vakarais tėvas sur inkdavo 
šeimą ir giedodavo kartu min
tinai išmoktas kantičkas ir pan 

AR JAV IŠLAVIRUOS 
NEUTRALUMO KELYJE 

Sov. Rusija mėgina atstatyti tvarką ir drausmę Kaukaze 

Radijo ir TV žinių tarnybos BR. AUŠROTAS 
sausio 27 d. pranešė, kad KGB 
tarnyba suėmė Azerbaidžano sūnų palaidūną Azerbaidžaną, 
laisvės kovotojų vadus Mask- Praslinkus vos kelioms valan-
voje ir Baku, Azerbaidžano sos- doms, kai Raud. armijos tankai 
tinėje. įsiveržė į Baku, sausio 20 d. KP 

JAV leidžiamas „The Wall respublikos lyderis Abdul-
Street Journal" sausio 22 d. Rahman Vezirov buvo pa
savo korespondento P. Gumbel varytas iš savo posto. Tą patį 
tarptautinės politikos apžval- vakarą M. Gorbačiovas ir dar 
giniame straipsnyje rašė,, kad keli Politbiuro nariai pradėjo 
„M. Gorbačiovas žaidžia ugnimi derybas su Azerbaidžano dar iš-
ir jo žaidimas yra pavojingas. Jo tikimais skaitomais KP nariais, 
pradėtos reformos gali sugniuž- „tik tam, kad respublikon grįž
ti dėl karinės jėgos panaudojimo tų normali tvarka", anot Tass 
Azerbaidžane". Toliau žurnalis- žinių agentūros 
tas rašo, jog „mūšis už Azer
baidžaną tik prasidėjo... Patran
kų ugnimi prisidengusi Maskva 
įžengė į sovietinės respublikos 
sostinę Baku. Atrodo, kad Raud. 
armija bus šiek tiek atstačiusi, 
bent paviršutiniškai žiūrint. 
trapią taiką. Tačiau vyriausy
bės duomenim, ji kainavo 129 
žuvusių, o gal ir daug daugiau". 

M. Gorbačiovui buvo belikę 
tik du keliai: arba naudoti jėgą. 
ar leisti įsiliepsnoti pilietiniam 
karui tarp Azerbaidžano ir 
Armėnijos. Bet iš tiesų, bru
tali karinė jėga laikinai atsta
tė sutryptą Sovietų Sąjungos 
centrinės vyriausybės politinį 
au to r i t e t ą Azerbaidžano 
respublikoje. Armijos panaudo
jimas Azerbaidžane nelemia 
nieko gero: priešsovietiškos nuo
taikos toje krašto dalyje tiek su
stiprėjo, kad sunku numatyti , 
kada Kaukaze sugrįš buvusi 
taika ir normalus gyvenimas". 

Reformuotojų rūpesč ia i 
Sąjungos reformuotojai yra 

didžiai susirūpinę. Jie atvirai 
kritikuoja krašto vadovus už 

Azerbaidžaniečių reakcija 

Politiniuose sluoksniuose ne
tikima, kad pasiekti minėtą 
tikslą būtų labai lengva: krašte 
įvyko revoliucija, kuri nukreipė 
visus galvojančius piliečius į 
antisovietinį frontą. Per pasta
ruosius metus, kai įtampa ir 
nesutarimai tarp etninių grupių 
plėtėsi pagre i t in tu tempu. 
Maskva nustojo šiai respublikai 
vadovauti. KP ir Azerbaidžano 
vyriausybė, vadovaujami Liau
dies Fronto, nustojo klausyti 
Maskvos įspėjimų ir patarimų. 
Maskva bijojo, kad jie gali 
pasukti į nepriklausomybės 
vieškelį, kas ir įvyko. 

Kai tik Maskva panaudojo ka
rinę jėgą, vyriausybe griežtai 
pasmerkė karinę akciją, pava
dindama ją . .barbarų įsi
veržimu". Ir toje telegramoje, 
skirtoje Kremliui, dar pridė 
darni, kad „žmonės niekada 
neužmirš žmogžudžių. Gėda 
kruvinai demokratijai". 

Galvojama, kad respublikos 
vyriausybės toleravimas vis 
sparčiau augančio tau t in io 

karinės jėgos panaudojimą Kau- militarizmo bus privertę M. 
kaze. Jų nuomone, brutalios jė- Gorbačiovą panaudoti jėgą prieš 
gos išvedimas į areną tegali šią respublika Nėpaslaptis. kad 
sulėtinti ir taip jau atsilikusių Maskva užsimerkdavo, lyg to 
reformų įgyvendinimą. Ir tuo la- nematydama, kai aktyvistai 
b iau demokratinio proceso grobė ginklus kovai prieš ar-
vyksmą. „Tačiau didžiausia menus iš sovietinių kariškių 
bėda yra, kad Kremlius per ii- bazių. Jie tr.nklavosi vesti 
gai delsė nesiimdamas reika- etninį-tikvbin; -;arą prieš krikš-
lingos politinės veiklos", ko- čionis a r m ė n a s . Taip pat 
mentuoja apie M. Gorbačiovo Maskva per dau^ nesikarščiavo, 
neryžtingumą Julius Juzeliūnas, kai t ie patys a k t y v i s t a i 
Lietuvos Sąjūdžio vadovaujantis sunaikino pasi* nio vielų tvoras 
asmuo. „Jeigu toje srityje prieš ir sekimo bok^ :s, atidarydami 
metus laiko būtų ieškota poli- sieną į Iraną 
tinio sprendimo, jis būtų buvęs 
surastas ir būtų išvengta šios 
tragedijos". 

Bet ir M. Gorbačiovui atrodė, 
kad bus jau p» r pilna karčių 
nuodų taure ir ^ nutarė veikti. 

Prielaidžiaujama, kad M. Gor- Per visas v. ausybės kon-
bačiovas, nujausdamas pavojų, troliuojamas TV stotis jis pra-
nuskubėjo sudrausti neklusnų bilo vėlų sau-;- 20 d. vakarą. 

Per 12 min. jis stengėsi vienus 
nuraminti, kitus, kaip Azer
baidžano Liaudies Frontą, 
apkal t in t i už tebevykdomą 
respublikoje ir už jos ribų 
nežmonišką terorą, „kuris atne
ša skausmą ir kančią daugeliui 
nekaltų žmonių". 

Ir kokia ironija: azerbai
džaniečių Liaudies Frontas kaip 
tik susikūrė 1989 m. liepos 
mėn., kad padėtų įgyvendinti 
M. Gorbačiovo propaguojamas 
reformas. Azerbaidžaniečiai, 
kurdami šį frontą, pasekė Pa
baltijo valstybių demokratiškais 
judėjimais. 

Ar Lie tuva nenuken tė s 

Prezidento Bush vyriausybė 
tikisi, kad M. Gorbačiovo reži
mas nesiims karinės jėgos pa
naudojimo prieš atskalūne Lie
tuvos respubliką, kurios KP 
išlindo iš po Maskvos sparno. 
Tikima, kad po kito vasario 24 
d. gana laisvų rinkimų Maskva 
bus nuolaidesnė ir leis Lietuvai 
laikinai įsigyti seminepriklau-
somos valstybės statusą. 

Kaip žinoma, vasario 6 d. JAV 
Valstybės sekretorius Jamto 
Baker nuvyks į Maskvą aptar
ti svarbius reikalus. Pasita
rimai bus vedami su užs. reik. 
ministeriu Eduard Ševardna
dze. Juose bus svarstoma Sovie
tų S-je prasidėjusi krizė ir 
numatytas š.m. JAV - Sov. S-gos 
viršūnių susitikimas bei eko
nominis paktas, kurį sovietai la
bai nori pasirašyti. 

Kai neseniai Valstybės d-te 
spaudos konferencijoje iškilo Pa
baltijo valstybių nepriklauso
mybės klausimas. už sekre
to r ių kalbėjusi Margaret 
Tutwiler atsargiai pakartojo: 
„kaip jūs visi gerai žinote, mes 
nepripažįstame nelegalios Pa
baltijo aneksijos, kaip Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos". 

Yra žinoma, kad JAV admi
nistracija niekuomet nesi
priešino karinės jėgos panau
dojimui Azerbaidžane, tuo 
tarpu ji raginusi Sovietus susi
laikyti nuo jėgos panaudojimo 
Pabaltijo kraštuose. JAV vy
riausybės sluoksniuose tikima, 
kad Maskva galėtų suteikti Lie
tuvai. Latvijai ir Estijai nepri
klausomybe, neiššaukdama 
kitų respublikų reakcijos pa 
sukti tuo pat keliu. Gorbačiovas 
visada galėtų pasiteisinti, kad 
jis tik atitaisė Stalino įvykdytus 
nusikaltimus". 

VISI TURIM PRISIDĖTI 
PRIE LIETUVOS 

ATSTATYMO 
Pokalbis su Tautos Fondo valdybos 

pirmininku Juozu Giedraičiu apie TF 
ir Lietuvos laisvę 

(Pabaiga) 

— Ar manote, kad T a u t o s 
Fondas gali padėt i laisvini
mui ir išeivijos veiklai Lie
tuvos gerovei? 

— Gali ir padeda. J u k 
Lietuvos laisvinimo veiklai yra 
išmokėtos milžiniškos sumos. 
Vien Elta įvairiomis kalbomis, 
informacija kasmet kaštuoja 
apie 87.000 dol.. o kur infor
macijos biuro išlaikymas, radi
jo į ok. Lietuvą transliacijų 
parėmimas, kitos Vliko nevisa-
da skelbiamos išlaidos Būtų 
gražu, kad tėvai savo vaikus ir 
anūkus įamžintų L.L. ižde. o tuo 
pačiu gaudami Elta ir turėdami 
ryšį su TF ir Lietuvos rūpes
čiais. Išeivija kviečiama stip
riau remti Liet. Laisvės iždą 
ir Lietuvos Atstatymo fondus, 
ypač kai iš to ir patys gali turėti 
naudos. Visos aukos nurašomos 
nuo fed. mokesčių: IRS Code: 
51-0172223-

— Kai Lietuva bus laisva ir 
n e p r i k l a u s o m a , ką v e i k s 
Vlikas ir Tautos Fondas? 

— VLIKo paski r t i s y r a 
vadovauti Lietuvos išlaisvinimo 
kovai. Kai Lietuva bus 
Nepriklausoma, tai jis pats 
nuspręs, kaip l ikviduot is . 
Tautos Fondas turės veikti dar 
eilę metų ir Lietuvai išsiva
davus iš pavergties. nes bus 
nebaigtų testamentinių bylų, 
abinaudžių sutarčių ir kitų 
įsipareigojimų. Ir svarbi proce
dūrinė užbaiga Amerikos įsta
tymų ribose. 

— Ką pasaky tume T a u t o s 
Fondui ir ki toms insti tuci
joms, pr is idedančioms p r i e 
laisvinimo da rbų , auko to 
jams, tes tamentų suda ry to 
jams ir Laisvės iždui pade 
dantiems? 

— Jau kituose klausimuose 
esu išdėstęs, kiek Tautos Fon
das prisideda prie Lietuvos iš-

Tai nėra tik žurnalistų sam 
protavimai. Kaip tikrai įvyks, 
tai mes greitai galėsime ir pa 
tys pamatyti. Tikėkimės, kad 
M. Gorbačiovas bus gudresnis 
už buvusius Muravjovus ir ca
rus kurie prieš jį viešpatavo 
tose valdose. 

laisvinimo. Yra daug organiza
cijų, kurios rėmė ir rems Tautos 
Fondą Kviečiame organizacijas 
ir asmenis pasinaudoti Tautos 
Fondo privilegijomis ir pavesti 
savo turtą ar jo dalį per Tautos 
Fondą, pavesti kokiai organiza
cijai ar partijai, kai Lietuva bus 
laisva Kai kas nurodo pastatyti 
kokį paminklą. įsteigti fondą 
mokslui, institucijai, parapijai 
ir t.t. 

Tautos Fondas yra labai dė
k i n g a s v i s iems Lie tuvos 
išeivijos aukotojams, kurie 
remia Lietuvos išlaisvinimą 
a u k o m i s , t e s t a m e n t a i s ar 
abinaudėmis sutartimis. Esame 
didžiai dėkingi plačiam Tautos 
Fondo atstovybių. įgaliotinių ir 
geradarių tinklui, kurie dirba 
ne tik be jokio atlyginimo, o 
naudoja savo laiką, gabumus ir 

dar aukodami pinigus. Dėko 
jame tiems, kurie gyvi įsiamži
na L. Laisvės ižde patys save. 
artimuosius ar įamžina miru
sius vietoj gėlių... Tautos Fon
das išleis knygą, kur bus atžy
mėti visi aukotojai. Prašome 
aukoti , įteikiant aukas vietos 
Tautos Fondo atstovybėms ar 
įgaliotiniams arba siųsti tiesiai 
centrui: Tautos Fondas, P.O.Box 
21073, VVoodhaven. N.Y 11421. 
Testamentuose įrašykite:... to 
Lithuaniun National Founda
tion, Ine not-for-profit tax ex-
empt Corporation. 345 Highland 
Blvd.. Brooklvn. N.Y. 11207. 

Visi būkime Lietuvos ambasa
doriais ir aukotojais Tautos 
Fondui. 

Dėkoju už nuoširdžius žodžius, 
kurie nušvietė TF veiklą. 

G. Š. 

CHICAGA IR KINIJA 

Chicagos prekybos taryba 
susitarė, kad šiame mieste bus 
apmokomi būsimieji Kinijos 
prekybininkai. Už jų mokymą ir 
aprūpinimą Kinija atsiteis kvie 
čiais. 

N A U J A S FABRIKAS 

Chicagos pietvakariuose bus 
pastatytas naujas fabrikas per 
dirbt i plast ikinėms medžia
goms, panaudojant ir atliekas. 

ŽALIASIS VELNIAS 
JONAS RŪTENIS 

R o m a n a s 
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tikėjimo išgyvenimo formų. O Šie prisiminimai gali būti sėkla 
jei pa t s t i k r a i tu r i gyvą. naujam, amžiaus patirtimi pra-
asmenišką Kristaus pažinimą, turtintam ryšiui su Kristumi, 
tai ir tuose pasišnekėjimuose Tik reikia patiems savo tikėji-
nebus sunku jj pristatyti kaip m o žiburio nepavožti po kubilu, 
nuolatini tavo gyvenimo drau- aj.z. 

— Stebuklas! — šūktelėjau. Tekinas bėgu iono 
pasitikti. Jis gi tik gimnaziją baigęs, rengėsi stoti į 
Karo mokyklą. Daug su jdo esu apie tai kalbėjęs. 
Aiškinau, kad tegul negalvoja, kad karininko ei :ona 
tik rožėmis klota, kaip kad dažnai pakalbama ir lengva
pėdiškai nusprendžiama. Aš apie tai labai gerai r įau. 
Karinę prievolę atlikęs Karo mokykloje aspir.^: u ir 
pakeltas į atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnį. 

— Jonai, kaip tu čia? — šūktelėjau pribėge> 
— Kaip matai... Tiesiai iš tamsos, tik be sav -.ių. 

Ir čia Jonas susigraudena ir pravirksta, bet vel bils
telėjęs galvą sako: 

— Tėtį, mamą ir sesutę... išvežė... Mačiau k d ir 
iš kitų kaimų žmonių buvo pamiškėn su- <rta. 
Mačiau, kaip visus sodino į sunkvežimius. . 

— Kaip gi tau atsitiko? — paklausiau vi-• * be 
žado stovint ir klaikiomis akimis į Joną bežiūrint. 

— Vos auštant kažkas pasibeldė. Išgirdęs p'- - kau 
iš lovos ir vienmarškinis nubėgau prie durų •'< ati
darius du rusų kareiviai ir keli civiliai trobon i- - ūdo 
ir įsakė visiems keltis. Liepė apsivilkti ir pasu' i ką 
nors valgyti — girdi reikės kiek pavažiuoti 1- 'šis 
bandė su jais rusiškai aiškintis, bet tie jo neklai: Ra
gino tik skubinti. Kai jau stovėjom apsivilkę, p - lUsė 
ar visi esame iš šių namų. Susidėbčiojom ir a t - ^ ė m , 
kad visi. Nuslėpėm Marytę. J i miegojo svirne a<ia 
kareiviai atidarė duris ir įsakė sekti paskui ju - T\io 

metu pastebėjau, kad pro mūsų kiemą kažkoks civilis 
perbėgo. Kas? Nežinau. Dar buvo gan tamsu. Vienas 
iš kareivių švilptelėjo ir bėgantis civilis sustojo. Ka
reivis nuėjo ton pusėn. Po kelių minučių grįžo atgal 
ir priėjęs prie tėtušio šaukė: 

— Ar visi iš tų namų esate? 
Tėvas tylėjo. 
— Aš klausiu ar visi? — ir čia pat dėjo buože tėvui 

į paširdžius. 
Susverdėjo tėtušis, bet atsilaikė, tylėjo. Tada 

tas pats priėjo prie manęs. 
— O tu, kaip manai? 
— Aš? 
— Taip tu, — šunies vaike. 
Neišlaikiau. Dėjau atgalia ranka ir tą didvyri par 

tėškiau žemėn, kaip pagalį Tas pašoko ir griebėsi gink
lo. Ištrenkiau jam iš ranku ir tą, bet gavęs smūgį 
iš užpakalio sudribau žemėn. Tegirdėjau, kad tėtušis 
mamai sakė. kad jie rado Marytę. 

Atsimenu, kad mane tėtušis pakėlė ir mamos pa 
dedamas ėjo su manim. Užpakalyje ėjo civiliai ir tie 
du kareivėliai. Mama verkė. Tėtušis ja ramino ir taip 
mus visus tr is varėsi pro beržyną pamiškėn. Paste
bėjau, kad miško tankumyne yra ir daugiau žmonių. 
Sunku buvo juos pažinti, nes dar vis tebebuvo tamsu. 
Praeinant pro pirtį aiškiai mačiau stovintį Stonį. Jis 
mus pamatęs pasislėpė už pirties kertes. Atėjus 
pamiškėn įsakė eiti gilyn. Matėm, kad ir daugiau 
žmonių atvaro, kaip ir mus Liepė sustoti. Laukėm Po 
valandėlės vienas kareivis atvedė Marytę Abi susiki 
bo su mama ir verkė Girdėjau, kaip ji verkdama sake: 

— Stonys mane išdavė. Girdėjau — jis sakė, kad 
dabar jau visi Ambrožai... 

Čia Jonas stabtelėjo, nuleido galvą ir emė verkti. 
Raminom, kaip išmanėm... 

— O kaip toliau viskas vyko? - paklausiau. 

— Viskas labai paprastai. I pamiškę atvažiavo 
sunkvežimis, visus susodino ir pavežę galiuką sustojo 
naujų keleivių paimti. Viso buvom devyni: Giriaus visi 
trys ir du vyrai, kurių aš nepažįstu,ir mes. J ie sakėsi, 
kad tik vakar atėję j kaimą ir nakvoję Stonio daržinėje 
Tada mašina visu t renksmu suūžė ir iš arimo purvus 
drabstydama lėkė į vieškelį. Privažiavom upelį, per 
važiavo tiltą ir pasuko į kelią, einantį per mišką. Tada 
aš iššokau iš sunkvežimio ir ėmiau bėgti. Ėmė šaudyti. 
Sunkvežimis nesustojo. Pats Viešpats saugojo mane. 
Spiečius kulkų vijo Tikras pragaras, bet kaip matot... 

Čia Jonas ar iš nuovargio ar iš susijaudinimo nebe
išlaikė — sukniubo žemėn. Visi šoko priėjo. Gaivinom, 
girdėm ir patys nežinodami ko — dairėmės. Mūsų tarpe 
buvo ir Stonys. Jis , kiek aš pastebėjau, taip pat buvo 
susijaudinęs, kaip ir mes visi ir visai neatrodė, kad jis 
prie to išvežimo kuo nors. kaip kad pasakojo Jonas, yra 
prisidėjęs. Kiti į jį dėmesio nekreipė. Visi vel būria
vosi, ūžė. kaip bitės avilyje, tarėsi ir graudenosi Tą 
minutę buvome visi įvykio pritrenkti ir dabar sunku 
atsiminti anas nuotaikas. Žinau tik, kad jos buvo 
graudžios 

Ką dabar daryti? Vel kilo klausimas Palikti viską 
be jokio sprendimo0 Bet kur tokį gerą rasti? Ir koks 
tas sprendimas turi būti? 

Mane apėmė apmaudas. Priėjęs prie vyrų būrio sto
vėjau ir nežinojau.ką j iems sakyti. Mačiau ir jaučiau, 
kad jie kažin ko laukia Visi žiūri j mane. o aš tyliu. 
Viešpatie, ką gi aš galiu daryti ar pasakyti Ką galiu 
patarti? 

Staiga ir vėl įvykis. Jonas atsigavo ir klaikiomis 
akimis žiūrėjo j mus. Paskui, sukaupęs visas jėgas, 
pašoko ir riktelėjo nesavu balsu: 

(Bus daugiau* 
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StevuSaSii 
ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
SUKAKTIS CLEVELANDE 

IR VILNIUJE 

Čiurlionio ansamblis savo 
auks inę gyvavimo sukakt} 
iškilmingai švęs gegužės 5-6 die
nomis, nors jo įsikūrimo diena 
— sausio 15-ji ir po 50 metų 
nebuvo pamiršta nei jo gimti
nėje Vilniuje, nei jo antrojoje 
(nuo 1949 metų) tėvynėje, 
Clevelande. 

Vilniaus radijas užsienio lie
tuviams sausio 15-sios visą pus
valandžio programą paskyrė 
sukaktuvininkui ansambliui. 
Malonaus tembro pranešėjos Ri
mos Jakutytės balsas supynė 
programos paskiras dalis į pa
garbų prisiminimą. „Už aukštų 
kalnų" — vyrų choro daina, 
„Atsisveikinimas su Tėvyne" su 
sol. Algirdu Braziu, „Viešpatie 
pasigailėk" — giesmė iš Alfon
so Mikulskio „Mišios už 
kenčiančią Lietuvą", kuri buvo 
giedama Philadelphijoje 1976 
m. tarptautinio Eucharistinio 
kongreso metu katedroje, skam
bėjo galingai ir jausmingai, nors 
ir iš toli, eterio bangomis. 

Iš įrekordavimo archyvų per
duota paties įkūrėjo komp. A. 
Mikulskio žodžio ištrauka. Zita 
Kelmickaitė, Vilniaus universi
teto folklorinio ansamblio „Ra
tilio" meno vadovė, kalbėjo apie 
ansamblį ir savo gražius atsimi
nimus apie ansamblio viešnage 
Clevelande praėjusių mėtų 
balandžio 15 d. Jį buvo pasikvie
tę čiurlioniečiai. 

Vilniaus radijas sveikino 
visus čiurlioniečius bei jų vado
vus ir laukia ansamblio at
vykimo į šių metų Dainų ir tau
tinių šokių šventę. (Ar jų kvie
timas galės būti įvykdytas, šiuo 
metu dar neaišku). 

Pačiame Clevelande sukak
ties prisiminimas buvo kuklus 
— tik po įprastos pirmadienio 
repeticijos jų būstinėje. Lietuvių 
namuose, su keliais kviestais 
svečiais. 

Po tradicinės Čiurlionio an
samblio dainos . .Lietuva 
brangi" buvo pagerbti mirusieji 
čiurlioniečiai: jo įkūrėjas Alfon
sas Mikulskis, ilgametis chor
meisteris, meno vadovas diri
gentas Rytas Babickas ir il
gametis choristas Gytis Motie
jūnas. 

Prisiminimui vadovavo an
samblio valdybos pirm. VI. 
Plečkaitis. Čia žodį tarė Jurgis 
Malskis. sukakties rengimo 
komiteto pirmininkas, Stefa 
Gedgaudienė, buv. ilgametė 
choristė. Juozas Stempužis. buv. 
choristas, solistas ir ilgametis 
ansamblio valdybos pirm. Aust
rijoje. Vokietijoje ir JAV-se ir 
Dievo Motinos parapijos kleb. 
kun G. Kijauskas, SJ. 

Buvo pagerbta Ona Mikuls
kiene ig. 1905.1.30K choristė, 
kanklininkė ir kanklių orkestro 
vadove, kuri jau nuo 1933. įstei
gusi Klaipėdos šaulių kankli 

ninku orkestrą, su kanklių 
muzikos propagavimu ir jos 
puoselėjimu nenutraukė ryšių 
iki šių dienų. Jos ir komp. Al
fonso Miku l sk io įnašas į 
kanklių muziką, organizuojant 
kankl ių s tudi jas , r uoš i an t 
kanklininkų vadovus, vargiai 
ga l i r a s t i lygaus išeivijos 
gyvenime. Jos žodis buvo su
tiktas plojimais ir gėlėmis. 

Šiame prisiminime buvo pa
gerbti ir ansamblyje tebedai-
nuoją nuo Vilniaus laikų Anta
nas Kavaliūnas ir Mečys Aukš
tuolis. Stiprių padėkos aplodis
mentų susilaukė ir dabartinis 
ansamblio dirigentas, Klaipėdos 
konservator i jos docen ta s , 
Gediminas Purlys, kuris čia 
laikinai atvykęs ruošia čiur
lioniečius sukaktuviniam kon
certui. Balandžio mėnesį an
samblis pakvietė atvykti ir jo 
žmoną Audrone iš Klaipėdos. 

Trumpas prisiminimas buvo 
užba ig tas šampano t a u r i ų 
pakėlimu už visų ansambliečių 
ištvermę ir meilę lietuviškai 
dainai bei muzikai. 

V. R. 

KONCERTAS - GRAŽI 
DOVANA ŽIŪROVAMS 

IR ŠALPAI 

Medicinos daktarai — J ū r a t ė 
ir Česlovas Norvaišos, Kauno 
balinio šokio menininkai ir 
vadovai, su penkiomis geriau
siomis šokėjų poromis Cleve
lande žiūrovus žavėjo puikiu 
koncertu. 

Nors vos savaitę prieš kon
certą buvo susitarta ir ras tas 
laikas šios grupės pasirodymui 
Clevelande, Dana Čipkienė, 
Gražina Kudukienė, Vincas 
Gelgotas ir būrys talkininkų 
įvairiom priemonėm Dievo Mo
tinos parapijos salėn sukvietė 
per 200 žiūrovų. 

Ši žavi balinių šokių grupe, 
gastroliuodama 18-je pasaulio 
kraštų, garsino Lietuvą taip 
pat. kaip ir garsioji Kauno 
krepšinio „Žalgirio" komanda. 

Erdvioje salėje, žiūrovams su
sėdus ratu. geriausios ..Sūku
rio" balinių šokių poros atliko 
klasikinių ir Lotynų Amerikos 
šokius: valsus, lėtą fokstrotą, 
tango, samba, ųuickstepą, 
ča-čą, rumbą .jive"-ą ir pan. 
Dviejų daliu programoje ..Sūku
rys" pademonstravo šokius, su
darančius pasaulinį balinių 
šokių repertuarą. 

Programa buvo pradėta Vie
nos valsu, kurj atliko grupes 
vadovai Jūrate ir Česlovas Nor
vaišos, t a rp tau t ines k lasės 
meistrai, nuo 1975 metų vado
vaują šiai grupei, 13 metu buvę 
Lietuvos ir 11 metu Sovietų 
Sąjungos balinių šokių čempio 
nai. Penkios poros šokėjų, nuo 
12 iki 22 metų amžiaus, taip pat 
balinių šokių t a rp tau t in ia i 
čempionai prizininkai: Darius 
Mosteika ir Jolanta Aiduke-

Ona Mikulskienė ir Čiurlionio ansamblio dirigentas muz. Gediminas Purlys 
Čiurlionio ansamblio 50 metų sukakti minint. . , « D , 

Nuotr D. Blynaites 

vičiūtė, Valdas ir Lilija Padrė-
žai, Rolandas Burneikis ir 
Diana Šeniauskaitė, Egidijus 
Petronis ir Diana Velonskyte, 
M a n t a s S t a ša i t i s ir Beata 
Onefateraitė (12 ir 15 m.). 

J ū r a t ė ir Česlovas vaizdžiai 
moderavo programą, supažin
dindami su „Sūkurio" grupės 
darbu, at l iekamų šokių kilme, 
aptardami šokį, ne t ik kaip 
grožio apraišką, bet ir kaip 
sveiką sportą, grakštų judesį 
muzikoje. 

Į šią spalvingą, elegantišką 
programą, trukusią art i poros 
valandų, buvo įjungta ir šokio 
etiketo pamoka, pademonstruo
ti pagrindiniai balinio šokio 
žingsniai ir 1.1. Publika šokėjų 
buvo p a k v i e s t a įsi jungti į 
balinių šokių sūkurį. O pabai
gai visa publika ir šokėjai susi
ėmę rankomis Mastu padainavo. 

O. Vašiai, kun. G. Kijauskas, D. 
ir A. Par.Kauskaį ir V. 0. 
Rociūnai, po 5 dol. — Zygienė, 
Stimbūrieru- Ožinskienė, Gela
žienė. Šios pastarosios ponios 
padėjo paruošti vaišes koncerto 
dalyviams 

Rengėjai sumokėjo „Sūku
riui" sutana sumą, honorarą ir 
kelionės išlaidas, ir, kaip do
vaną, dar pridėjo 144 dol., viso 
970 dol. Sumaniai ir planingai 
organizuojant, galima, Čipkie-
nės nuomone, padaryti „stebuk
lus" , kur:u rezultatu pasi
naudojo derungi žiūrovai ir or
ganizacija ".:etuvoje, globojanti 
našlaičius, apleistus vaikus ir 
senelius. 

NAUJA GYDYTOJŲ 
VALDYBA 

Visuotiniame Ohio lietuvių 
gydytojų draugijos susirinkime Dana Čipkienė rengėjų var 

ĮafiiUrij. aafraricžšaasa.Jae S g j į j į v a l d y b a s a u s i o 28 
pasiskirst* pareigomis: pirmi-buvo apdovanoti gėlėmis ir il

gais, nuoširdžiais plojimais. 
TV 8 kana las gana ilgai 

filmavo spektaklio paskirus 
numerius , o 11 vai. vakarinių 
žinių laidoje parodė ištraukas 
Clevelando TV žiūrovams. 

Sekmadienį"P^f" Mišių, Dievo 
Motinos parapijas svetainėje ka
vutės metu sūkuriečiai, gau 
šiems dalyviams stebint, pašoko 
t r i s šokius. Originaliai „Sūku
r y s " dar norėjo duoti koncertą minėjimastbus vasario 17 ir 18 
salėje, bet dėl laisvės kovotojo dienomis Šeštadienį Dievo Mo-

ninkas Danius Degesys, vice
pirmininkas Juozas Šonta, sek
retorius Algis Skrinska, iždi
ninkas Vytautas Maurutis ir 
narė Anelė Juškėnienė. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ 

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatvmo 72-sios sukakties 

Petro Cidziko kalbos, numa
tytos tuo pačiu laiku, šis pasi
rodymas negalėjo įvykti. Žiū
rovai j aun ies i ems šokėjams 
sudėjo dar 198 dol. 

Iš Clevelando sūkuriečiai 
išvyko Chicagon. iš ten vyks 
Flondon, Los Angeles ir namo 
— Lietuvon. Po t r is mėnesius 
t rukusių gastrolių „Sūkurys" 
vasario mėn. gale sugrįš į Kau
ną. 

Šio renginio proga Clevelande 
ir Caritas — Lietuvoje šalpos or
ganizacija, papildė savo tuščią 
kasą 322 doleriais, kurie buvo 
pasiųsti Religinės šalpos centrui 
į N.Y., k u r yra atidaryta spe
ciali sąskaita. Šia proga ("be 
koncerto pelno* aukojo: po 30 
dol. Tolius ir Frances Siutai iš 
Chicagos — ..Sūkurio" gastrolių 
menedžeriai Amerikoje. St. ir D. 
Čipkai ir V. Gelgotas; po 10 dol. 
P. Kaunas , A. Gelgotienė. A. ir 

tinos šventovėje Laisvės vigili
ja 6:30 vai. vak. 

Sekmadienį, 10 vai. pamaldos 
Dievo Motinos šventovėje. Gie
dos parapijos choras, dir. R. 
Kliorienes. Prieš pamaldas pa
keliamos vėliavos prie Laisvės 
paminklo. 10:30 pamaldos Šv. 
Jurgio bažnyčioje. 

Minėjimas 4 vai. DMP audi
torijoje. Kalbės Lietuvos par
tizanas Povilas Pečiulaitis ir 
tarptautinės teisės advokatas ir 
išsamaus veikalo apie Pabalti
jo valstybių okupacijos neteisė
tumą Wi!.Ham J. H. Hough III. 

Konconinę dalį atliks Čiurlio
nio ans-.mblis. vadovaujamas 
Klaipėdos konservatorijos doc. 
Gedimino Purlio. 

Bus r< '..karnos aukos Lietuvos 
laisvės reikalui. Rengėjai — 
Alto skyrius ir LB apylinkės 
valdyba. 

V. R. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Worcester, MA 
BENDRUOMENĖS 

VEIKLOJ 

LB Worcesterio apylinkės 
valdybos nariai sausio 22 d. 
7:30 vai. vak. posėdžiavo Mai- , 
ronio Parko patalpose. Dieno
tvarkę pateikė ir posėdi dar
bingoje nuotaikoje pravedė 
Stasys Rudys. Sekretoriavo 
Jonas Baškys. 

Šiame posėdyje peržvelgta : 
praėjusių metų veikla, Centro , 
valdybos raštai, liečia bendrji 
veiklą ir daug vilties teikiantys I 
įvykiai Lietuvoje. Atgimstanti 
mūsų tau ta laukia mūsų pagal
bos, tad LB Krašto valdyba 
prašo per Vasario 16-tos minėji
mą sutelkti daugiau lėšų LB 
darbams. Taip pat prašoma 
kiekvieną LB apyl. valdybą tap
t i „Dovanos Lietuvai" vajaus 
centru ir įsipareigoti rinkti iš 
apylinkėje gyvenančių lietuvių 
aukas. Aukotojai bus paskelbti 
išeivijos ir Lietuvos spaudoje. 
Posėdžio dalyviai vienbalsiai 
tam pritarė ir diskutavo kaip ir 
kokiu būdu pravesti šią aukų 
rinkliavą. Ją nutarta pradėti po 
Vasario 16-tos minėjimo. 

Posėdžio metu susipažinta su 
JAV LB „Dovanos Lietuvai" 
fondo gautų prašymų sąrašu. 
Įvairios organizacijos, sąjungos, 
institutai, universitetai ir pa
vieniai prašo knygų, žurnalu 
lietuvių ir anglų kalba, video 
aparatų, kompiuterių, magne
tofonų, kopijavimui aparatų, 
vaistų, medicinos priemonių ir 
kt. pagalbos. JAV LB fondo 
lėšomis šio sąrašo nemaža dalis 
buvo patenkinta. Didesnė dalis 
dar tebelaukia, todėl prašoma 
visas LB valdybas įgyvendinti 
tai savarankiškai . Posėdyje 
smulkiai apsvarstyta knygų į 
Lietuvą persiuntimo galimybės 
ir aukų telkimo sunkumai. 

Pirm. St. Rudys pa te ikė 
patvirtinimui prieš Kalėdas 
vykdyto kepinių išpardavimo 
apyskai tą . Worcesterio LB 
narės gautas pajamas (510 dol.) 
paskyrė LB veiklai remti. Pa
dėka darbščioms LB narėms, 
kurios jau kelis metus panašia 
suma paremia LB. 

Lietuvybės išlaikymo ir mūsų 
jaunimo ugdymo veikloje dir
bantiems paskirta 375 dol.; 
spaudai remti — 150 dol. (po 
30 dol. „Draugui". „Darbi
ninkui" „Dirvai". „Pasaulio 
L i e t u v i u i " ir . .Eg lu te i " ) . 
Vasario 16 proga — 150 dol. LB 
- 60 dol., Vlikui - 60 dol. ir 
Altui — 30 dol.). Vietinei Lietu
vių radijo programai „Aušra" — 
75 dol. 

Vasar io 16-tos minėjimas 
Worcestery ruošiamas vasario 
11 d. tokia tvarka: 11 vai. r. šv. 
Mišios už Lietuvą „Aušros 
Vartų" parapijos bažnyčioje. 3 
vai. p.p. Maironio Parko didž. 
salėje minėjimas. Pagrindinė 
kalbėtoja — Asta Banionytė iš 
Washingtono. Visi kviečiami. 

Kaip jau skelbta. Worcestery 
ir jo apylinkėse gyvenančių 
lietuvių tarpe Balfui buvo 
surinkta — 2,150 dol. 

Aptarus įvairius reikalus ir 
artėjančius renginius, posėdis 
baigtas vėlai vakare. 

J.B. 

CLASSIFIED GUIDE 
D t M t t l O I skambindami | Chicagos priemiesčius, vartokite (*••). 

L REAL ESTATE BEAL ESTATE 

o Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir pnemesčiuose Sąži
ninga patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEL..-BACE REAu'OBS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZlE 

778-2233 

ca MIS. 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

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

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

RE/MAX 
REALTORS 

GRCIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7181 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per sią [Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arbastorite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas n e m o k a i s i . 

*BF 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Viktoras Simaitis, Reg Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

59S3 S. KadzU Ava. 
Chicago, IL 6062S 

Tel. 436-7878 

Parduodam* greičiau 
už didesnę kainą! 

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

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

o610 S. Pulaski, Chicago. IL 60629 
(312) 767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas 

Nuolaidą pensininkams duoda 

I E V A A S M Y T Ė 
C o m m u n i t y R e a l t y , M L S 
3 8 5 6 W . 6 3 S t . , C h i c a g o 

T e l . 5 8 1 - 9 1 8 0 , r a s . 4 3 4 - 4 3 2 3 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 
keblumų. 

Privatus asmuo ieško pirkti Chica-
goje arba priemiestyje arti Midvvay ae
rodromo 1 arba 2 butų namo. kurį 
reikėtų remontuoti Skambint i prieš 
9 v. ryto t e l . (312) 4 3 4 - 8 2 3 5 . 

OLSICK & CO., REALTORS 
1180 State Street 
Lemont. Illinois 60439 Q n k * K , 
(708) 257-7100 

Ontui& KMIECift REALTORS 
M 7922 S. Pulaski Rd. 
Z\- 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

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

'21 
Lemont „ r a n c h " st i l iaus namas, 4 
kamb. su ištisus rūsiu. 2 mieg., 
salonas, kietmedžio grindys; didelis 
sklypas, šoninis įvažiavimas. 
S68,0O0. 

„Split lava i" namas naujoj apyl . 3 
mieg., židinys, didelė virtuvė, valg. 
kamb., salonas. $ 1 5 9 , 9 0 0 . 

H E L P W A N T C D 

Ieškoma pensininkų pora , kurie 
norėtų gyventi Floridoje, name su ba
seinu, netoli jūros. Atsilyginant už tai. 
reikėtų prižiūrėti sodą ir namus. 
Skambinti: (305) 4 9 2 - 8 1 6 4 . 

Namų remontavfcnut reikalingas nagin
gas žmogus. Turi mokėti dažyti, tinkuoti. 
tvarkyti elektrą, vidjus pataisymus; 5 dol. 
j vai Reikia šiek tiek mokėti angliškai 
Kreiptis First Rate Real Estate, tel. 
767-2400. Kalbėt su Ron arba Thelma 

Pigiai parduodamas „ c o n d o " ant 
vandenyno kranto; 2 mieg kamb., 2 
vonios kamb., didelis salonas, 
balkonas, virtuvė, maud. baseinas. 
Skambinti savaitgaliais nuo 8 v. ryto 
„collect": 1-407-880-3555. 

Namas apžiūrėjimui 
Sekmd., vasario 1 1 d . 1—4 v. p.p. 

6210 S. Major 
6 kamb . 30 metų, 3 did. mieg. mūyinis 
valg. kamb daug spintelių, TV kamb. 
aluminio apdaila; naujai įvest elektra: 
galima pasidaryti 4-tą mieg St. Syms 
parapija. Geras pirkinys. Skambinkite 
dabar 

No. 623—63 St. * Kariov Ave. 
2 butai Karališkas! Visas mūrinis su 3 
mieg kamb kiekv bute. Atremontuota 
virtuve ir vonia; 3 kamb. rūsyje išnuomoji
mui: 2 auto. mūrinis garažas Naujai (vesta 
elektra ir vandens šildymas: labai švarus. 
Skambinkite dabar 

O B R I E N FAMILY REALTY 
( 3 1 2 ) 4 3 4 - 7 1 0 0 

Gr*»% OLSICK & COMPANY 1180 State Street r>7\ <->i.on r̂\ o, uuivirAiNY nuo statė Street Lemont. Illinois 60429 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

Business (312) 257-7100 IRENA STANIULIS Residence (312) 257-5446 
MILLION OOLLAR REALTOR-ASSOCIATE* 

IEŠKO 

Motarls laiko 4 kamb. buto 
antrame aukšte. Skambinti po 2 
vai. p.p. tai. 778-8642. 

MT8CELLAN60US ' 

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

Tel. 376-1882 ar 378-5996 

FOR RENT 

Pradedant 1988 m. liepos 2 d., kas šeštadieni 
8:40 Iki 10 v.v. 

per WPNA (buv. WOPA rtotts) 14»0 AM 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika tvaikata • motery pasaulis • sportas - literatūra kiną* satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

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

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

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

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ 
POPULIARIAUSIAS PREKES! 

TV. VCR'S 
TELEFONAI 

CAMCORDERS 
Voltažas 127 220 

RADIJAI IR VCR 
RADIJO ĮRENGIMAI 

Tinkantys Sov. Sąjungai 
KOMPIUTERIAI 

Su rusiiku raidynu 

AVIES KAILIO KAILINIAI 
SPORTINIAI KOSTIUMAI 

KOSMETIKA 
LŪPŲ DAŽAI 
SUVENYRAI 

Išnuomojamas 2 auto. garažas 
Marquette Parko apyl. 

Skambinti 478-2343. 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. butas 65 ir Califomia apyl 

Skambinti rytais 737-7202 

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus 

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

Tai. — GA 4-8654 
•U. , įį 

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-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AlUanea Communicat ions. Inc. 
408 South Oak Park Avanua. O ak Park. IL 60302 

tai. nr. 848 -8980 

Žamlaualoa kalno* J«v .-•«• 
Priamam uimakymua talafonu U vtau J* v miaatą f * **V * ' * * N 

Parduodama automobiliu* glmlnamt Sov. Sąfunt0! 
Parvadama pinta/u*. Pakvtatlmai U »>#•*«• 

Mūsų parduotuve siunčia % šokiu 
rūaių radiju* ir elektroniniu., prie
taru* į Sov. Sąjunga «u »r~i..ketu 
arha neapmokėtu muitu 

Valandos: 
pirm.-tret*d. 11-6 
ketvirtd-seštd. 11-7 U.S. SAVINOS BONOS 

THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 



AUKOS „DOVANA LIETUVAI •» 

FONDUI - PARAMA 
ATGIMSTANČIAI LIETUVAI 

Dr. Antanas Razma, JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas, 
Sąjūdžio kviečiamas vyksta į 
Lietuvą dalyvauti Vasario 16 
minėjimo iškilmėse. Dr. Razma 
į Lietuvą veža sąrašą visų auko
jusių „Dovana Lie tuvai" fondui 
ir tikisi, kad bus gal ima šį 
sąrašą paskelbti Lietuvos spau
doje. Kaip jau buvo rašyta, 
1988-1989 m e t a i s „Dovana 
Lietuvai" fondui buvo suaukota 
160 tūks tanč ių dolerių, už 
kuriuos įvykdyti įvairūs pro
jektai: parūpin tas popierius 
Šapokos L ie tuvos is tori jos 
spausdinimui, nupirkti kompiu-

~ teriai ir kitos elektroninės susi
žinojimo priemonės Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžiui, Lie
tuvos Laisvės lygai bei kitoms 
organizacijoms, pasiųsta daug 
knygU> parūpinta vaistų buv. 
tremtiniams, paremt i skautai , 
ateitininkai ir t . t . 

Sąmoningai a r nesąmoningai 
kai kurie asmenys skleidžia 
gandus, kad čia sur inkt i dole
riai yra siunčiami į Vilnių ar 
Maskvą pakeitimui į rublius. 
Nė v ienas do l e r i s nebuvo 
pasiųstas pakeit imui į rublius. 
Suaukotais pinigais y r a perka
mi įva i rūs i n s t r u m e n t a i , 
vaistai, išpildomi ki t i iš Lie
tuvos gauti p rašymai . Iki šiol 
dovanų persiunt imas sekėsi ir 
gavėjai džiaugiasi ir dėkoja au
kotojams. 

Šia is m e t a i s „ D o v a n a 
Lietuvai" fondui jau suaukota 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Elizabeth, NJ 

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS 

Šiais metais kur t i k bebūtų 
lietuvių telkinys visi stengiasi 
kuo iškilmingiau paminėti Lie
tuvos Nepriklausomybę. Nežiū
rint to, kad lietuvių skaičius 
Elizabethe y r a gerokai sumažė
jęs, rengėjai s tengiasi , kad vis
kas įvyktų prideramai geriau ir 
iškiliau. P a p r a s t a i rengėjų 
rūpestis yra pasikviest i įdomų 
kalbėtoją ir gauti populiarius 
menininkus. 

Laimingu atveju LB Elizabeth 
apylinkės valdybai pasisekė 
gau t i j a u n ą ir e n e r g i n g ą 
kalbėtoją Darių Sužiedėlį iš 
Washingtono, D.C. J i s y ra 
mokęs Vasario 16 gimnazijoj 
Vokietijoje, po to kurį laiką 
lankė Vilniaus universitetą, o 
čia Amerikoje yra baigęs poli
tinius mokslus Washingtono 
universitete. J i s labai atidžiai 
seka įvykius Lietuvoj. Šiuo 
metu jis su Asta Banionyte yra 
LB Ryšininkai su Amerikos 
politikais ir Valstybės depar
tamentu. Kaip matome, Darius 
Sužiedėlis, nors ir labai jaunas, 
tačiau jau y r a giliai įsijungęs į 
Lietuvos r e i k a l u s ir jos 
atgimimo vyksmą. 

Vietoj m e n i n ė s dalies ir 
šiemet bus rodomos vaizda
juostės apie Lietuvą ir jos ryžtą 
siekiant laisvės. Taip pat bus iš
statyta spaudos paroda apie 
šiuometinius įvykius Lietuvoj. 

Minėjimas įvyks sekmadieni, 
vasario 18 dieną. J i s prasidės 
Mišiomis 11 vai. Šv. Petro ir 
Pauliaus l ietuvių bažnyčioje 
Elizabethe. Po pamaldų parapi
jos salėje vyks minėjimo prog
rama. Viskam pasibaigus bus 
bendri užkandžiai už prieinamą 
kainą. Kviečiam visus iš art i ir 
toli dalyvauti šioje svarbioje 
šventėje, k u r bus galima dau
giau patirti, kas šiandien vyks
ta nepaprastų ir stulbinančių 
p a s i k e i t i m ų s r a u t e m ū s ų 
tėvynėje. 

LB El izabe tho 
apy l inkės valdyba 

art i 70 tūkstančių dolerių, ta
čiau prašymų iš Lietuvos yra 
gauta už beveik 1 milijoną 
dolerių. JAV LB krašto valdyba, 
su LB apylinkių pagalba, yra 

pasiryžusi surinkti iki pusės 
milijono dolerių. Tada būtų 
galima bent dalinai patenkinti 
gautus iš Lietuvos prašymus. 

Atgimstančiai Lietuvai reika
linga milžiniška parama. JAV 
LB krašto valdyba prašo visus 
išeivijos lietuvius dosniai aukoti 
„Dovana Lietuvai" fondui ir tuo 
padėti atgimstančiai Lietuvai! 

Laisvoje šalyje įstatymai turi 
daugiau galios, negu žmonės. 

Livijus 

PADĖKA 
A.tA. 

PETRAS SKĖRYS 
Mano mylimas vyras mirė 1989 m. gruodžio 3 d. 1990 m. 

sausio 6 d. buvo atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią 
ir po gedulingų šv. Mišių buvo palaidotas Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse. 

Didelis ačiū p. p. Balskams, kurie sunkiausiu momentu 
mane ramino, guodė, kol mano vyras užgeso. Dėkoju dr. V. 
Nemickui už pagalbą velioniui iki paskutinio atsikvėpimo. 

Padėka klebonui J. Kuzinskui už maldas koplyčioje, už 
ši l tus užuojautos žodžius. Dėkoju ir kan. V. Zakarauskui už 
maldas koplyčioje, atnašavimą šv. Mišių bažnyčioje ir paly
dėjimą į Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkoju visiems giminėms, draugams, pažįs
tamiems ir kaimynams už šv. Mišių aukas, aukas labdary
bei, už gėles ir pareikštas užuojautas spaudoje, laiškais, at
silankymu koplyčioje; ypač visiems, kurie prisiminė mane 
maldomis ir gėlėmis ir užuojauta spaudoje. Didelė padėka 
velionio broliui Simui su šeima Lietuvoje už telefonu pareikš
tą jautrią užuojautą ir broliui Antanui su šeima_Amerikoje 
už gėles, maldas ir užuojautą. Dėkoju visiems už dalyvavimą 
pamaldose ir velionio palydėjimą j Amžino Poilsio vietą. 

Ypatinga padėka mano seserėčiai Beatričei iš Venezuelos 
už greita pagalbą ir paguodą: velionio pusbroliui Antanui su 
žmona, atskubėjusiems iš Pittsburgho, už didele pagalbą ir 
užuojautą; jų vaikų šeimoms už maldas, gėles, jautrius 
užuojautos žodžius, jų anūkėliams už simbolišką kviečių 
puokštę. Taip pat mirusio pusbrolio žmonai, jų vaikams už 
maldas, gėles, reikšmingus užuojautos žodžius. Ačiū veliono 
krikšto sūnui dr. J. Mažeikai ir jo žmonai už taip didelę pa
galbą ir užuojautą. 

Nuoširdus ačiū už jautrius atsisveikinimo žodžius p. J. 
Karsui ir p. J. Balskui. 

Ačiū „Margučio" radjo vedėjui P. Petručiui už pranešimus 
ir pareikšta užuojautą. 

Dėkoju sol. J. Vazneliui už įspūdingą giedojimą šv. Mišių 
metu; ta ip pat vargonininkui. 

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams. Ačiū laidotuvių direk
toriui D. Petkui už rūpestingą patarnavimą Dėkoju visiems, 
kuriems neturėjau galimybės asmeniškai padėkoti. 

Išėjai, Petreli, mielas palikai mane vieną dideliame šir
dies skausme ir liūdesyje 

Liūdinti žmona 

1 

L.K. Kūrėjui Savanoriui 
A.tA. 

JUOZUI TAMULIUI 
i švykus pas Visatos Kūrėją, reiškiu nuoširdžią 
užuojautą jo žmonai RUŽENAI, sūnui ARVYDUI, 
marčia i AUDRONEI, vaikaičiams ANDRIUI ir 
ALEKSANDRUI, seseriai M. GUSTIENEI bei jos 
šeimai. 

Juozas Vilutis 
L.K.K.S. sąjungos vardu 

Mielai Sesutei 

A. tA. ELZBIETAI 
Lietuvoje mirus , jos brolį inž. KAZĮ PABEDINSKĄ 
guodžiame ir ka r tu liūdime. 

Elena ir Karolis Milkovaičiai 

RISSBOOK 
SAVINGS... 

the b*st way to * * v « regularly' 

Paid and 
Compoundec! 

Ouarterly 

see us for 
financing. 

AT OUR L0W RATES 
yfltft 

TO f'l v O U « I N C O M I 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

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

Hours: Mon. Tu* . Frt. 9-4 Thur. 9 8 Sat 9-1 

SERVING CHICAGOLANO SINCE 1905 

A.tA. 
ANNA TAMOLONIENĖ 

MILINYTĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. vasario 7 d. rytą. sulaukusi 88 m. amžiau*. 
Gimė Lietuvoje Amerikoje išgyveno 57 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime giminės Amerikoje ir 

Lietuvoje. 
Laidotuvėmis rūpinasi Virginia Nelson su vyru Donald. 
Velionė buvo našle a.a. Peter. 
Priklausė Sv. Kazimiero Seserų rėmėjams. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, vasario 9 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 10 d. Iš koplyčios 10 

vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę gimines. Virginia i r Donald Nelson. 

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

DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. vasario men. 9 d. 

A.tA. 
ARŪNUI MAŽEIKAI 

m i r u s , jo tėvel iams J U R G I U I , A N I C E T A I 
MAŽEIKAMS ir jo sesutei SIGITAI ir giminėms 
reiškiame gilią užuojautą. 

Pranė ir Otonas Kapteiniai 

Chicago Ridge, 111. 

A.tA. 
ANTANUI JUCĖNUI 

mirus, jo žmonai BRONEI, dukroms GAILEI, 
MILDAI, LIŪDAI ir sūnui ANTANUI bei visiems 
giminaičiams ir artimiesiems reiškiame širdingiausią 
užuojautą ir dalinamės bendra širdgėla. 

Elena ir Juozas Ambrozaičiai 
Juoze ir Jonas Daugėlai 

Florida. 

A.tA. 
BRONIUI GALINIUI 

mirus, mūsų mielą sesę GIEDRE PENČYLIENE ir 
jos visą še:mą širdingai užjaučia ir kartu liūdi 

Sofijos Čiurlionienės 
vyr. skaučių būrelis 

A.tA. 
ARŪNUI MAŽEIKAI 

mirus, jo tė\ n s , klubo nariams ANICETAI ir .JUR
GIUI, sese r J SIGITAI ir visiems artimiesiems 
reiškiame - • iingą užuojautą. 

Jaytona Beach Lietuvių Klubo valdyba 

Florida 

A.tA. 
ALEKSUI SADAUSKUI 

Hot Spr: Ark. mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo 
žmoną K MIERA, vaikus MARYTE, RAIMUNDĄ, 
RIMĄ ir Girnas. 

Danutė Garbonkienė 
Jadvyga ir Kostas Zalagėnai 
Marija ir Mečys Bužėnai 
Adelė ir Klemensas Juškevičiai 
Valerija ir Kostas Čepaičiai 
Gabrielė ir Albinas Dzirvonai 
Stasė Padlabaitė 
Veronika Šklerienė 

A.tA. 
ONA DANIUSEVIČIENĖ 

KEVELYTĖ 

Gyveno Palos Hills. anksčiau Marąuette Parko apylinkėje 
Mirė 1990 m. vasario 7 d.. 12:35 vai. ryto. sulaukusi 85 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kovarske Amerikoje išgyveno 41 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Birutė A. Vinda-

šienė, Irena Kirkienė, žentas Liudas: anūkai: Gražina 
Vižinienė su vyru dr Edmundu. Edmundas S. Kirkus su 
žmona Rūta. Raimundas V. Kirkus su žmona Josie. Dalia 
Acalinienė su vyru Saulium ir Aleksas A Kirkus; proanūkai: 
Erikas, Tomas ir Daina Vižinai: Motiejus ir Diedre Kirkai: 
pusbrolis Charles White su šeima. 

Velione buvo žmona a.a. Juozo. 
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. Marąuette Parko 

Lietuvių Namų Sav organizacijai, Nek. Prasidėjimo M. Mari
jos Seserų rėmėjams. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadieni. vasario 8 d. ir penkta 
dienį. vasario 9 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 
2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 10 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta j Šv Kazimiero lietuvių kapines. 
Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Dukterų draugijai ar
ba šv. Mišioms. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažjs 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukterys , anūka i ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt Donald A Petkus Tel. 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-0862 

4805-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal i fornia A v e n u e 
Te le fonas - (1-312) 5230440 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S IR S Ū N U S 

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

1410 So. 50th A ve. . C icero 
Telefonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

9236 S. Rober tu Rd. - Tel (708) 430-5700 

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

1446 S o u t h 50th A v e n u e 
C i c e r o , I l l ino i s 

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

Sally I>onald M.. J r. 

VANCE 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1 4 2 4 So . 5 0 Ave . , C i c e r o , I l l ino i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652-5245 



DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. vasario mėn. 9 d. 

x N i jo l ė S a d ū n a i t ė , at
vykusi iš Lietuvos, dalyvaus 
Jaunimo sąjungos ruošiamose 
demonstracijose vasario 16 d. 
Daley Plazoje . Visi daly
vaukime demonstracijose ir 
vienykimės su atgimstančia 
tauta. 

x Vigilija už Kris taus ka
ra lys tę Lietuvoje — maldos 
vakaras su Mišparais ir Mi-
šiomis Šv. Antano bažnyčioje, 
Cicero, 111., ke tv i r t ad ien į , 
vasario 15 d., 7 v.v. Tai vienin
telės tokios pamaldos Chicagos 
apylinkėse, tad kviečiame visus 
Chicagos apylinkių lietuvius 
dalyvauti. Junkimes maldoje su 
savo tautiečiais, aukokimės ir 
melskimės, prašydami Dievo 
Lietuvą a tkur t i , o Vasario 
16-toji tebūna mūsų asmeninės 
maldos, aukos diena, daly
vaujant demonstracijose, kas 
galim ir pasninkaujant. 

x Šį penktadienį , vasar io 9 
d., Lituanistinio tyrimo ir stu
dijų centro vakaronės Jaunimo 
centro kavinėje nebus . Pra
šome rėmėjus ir vakaronės daly
vius atkreipti dėmesį. 

x Balzeko lietuvių kul tūros 
muziejuje prasideda naujas lie
tuviu kalbos kursas nemokan
tiems lietuviškai. Šios pamokos 
tesis 6 savaites. Kurso pradžia 
kovo 3 d., šeštadienį, 11-12 vai. 
ryto. Susidomėjusieji prašomi 
skambinti darbo valandomis 
Gailutei Valiulienei 582-6500. 

x „Ate i t i s" , sausio-vasario 
mėnesių Nr. 1, išėjo iš spaudos. 
Siame numeryje sudėtos kalbos 
ir sveikinimai iš ateitininkų 
atsikūrimo susirinkimo Vilniu
je. Taip pat nemažai yra kro
nikos, kuri nušviečia ateiti
ninkų veiklą įvairiose srityse, 
kaip Mokslo ir kūrybos simpo
ziume. ..Ateities" akademiniam 
savaitgalyje ir kuopų veikloje. 
Žurnalą redaguoja Danutė Bin-
dokienė. jai talkina redakcijoje 
R a m u n ė Kubi l iū tė , Rū ta 
Sidrytė ir Viktutė Venclovaitė. 
techninis redaktorius Jonas 
Kuprys. Žurnalas gražiai išleis
tas, ver tas skaityti ne t ik 
jauniesiems, bet ir vyresnie
siems ateitininkams ir ne atei
t ininkams. 

x D R A U G O k o n c e r t a s 
įvyks š.m. ba landžio 1 d. 4 v. 
p.p., sekmadienį, Marijos Aukš
tesniosios mokyklos salėje. Pro
grama atliks okupuotos Lietu
vos solistai: Sofija Jonaitytė, 
Algirdas Januta ir pianistas Po
vilas Stravinskas. Bilietus į 
koncertą galima įsigyti Gifts 
I n t e rna t i ona l Vaznelių par
duotuvėje, 2501 W. 71 St., Chi
cago , IL 60629, tel. 471-1424. 

(ak) 

x M a d ų i špardavimas! Pa
saulio Lietuvių centre, Lemon-
te. vasario 18 d. po šv Mišių bus 
galima pasimatuoti ir įsigyti 
l ietuviškų madų drabužius, 
kuriais žavėjotės ..Grandies" 
ansambl io madų parodoje. 
Nepraleiskite šitos progos! Kito 
pardavimo nebus. 

(sk) 
x St. IVtersburg 'Gulfport, 

Floridoje parduodam;;.- 2 mieg. 
mūrinis narnai su vaismedžių 
sodu. Neto',; • mdens ir krautu
vių $46.900. S k a m b i n t i 
708-6:^6-2422. 

(ak) 

x A l b i n a Kurkulis , akcijų 
brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
Renshavv, 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 Dalia Sruogai tė , Pedago
ginio lituanistikos instituto 
lektore, pradeda ruošti visų 
„Pelkių žiburėlio" juostų kopi
jas . Kopijos bus pasiųstos 
visoms išeivijos lietuvių radijo 
programoms ir į Lietuvą. Prie 
šio projekto prisideda Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centras 
su Kr i š t anav ič i aus fondo 
parama. 

x Kazimieras Pabedinskas 
iš Chicagos ir Gediminas Mac
kevičius iš Indianos Vyresniųjų 
lietuvių centro Seklyčiai parem
ti atsiuntė po tūkstantinę. 

x P a a u k o j ę šimtą dolerių 
JAV LB Kultūros tarybai gaus 
du bilietus veltui į A. Škėmos 
..Pabudimo" spektaklį. Kreiptis 
į JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkę Dalią Kučėnienę. 
Dramos spektakliai įvyks va
sario 24 ir 25 dienomis Chicagos 
Jaunimo centre. 

x Vasa r io 16-tosios minėji
mas Cicero bus sekmadienį, 
vasario 18 d. Šv. Antano 
bažnyčioje bus šv. Mišios 10:30 
vai. Šv. Mišias laikys ir pa
mokslą sakys kun. K. Tri
makas, giedos parapijos choras, 
vadovaujamas Mariaus Prapuo
lenio ir Jonės Bobinienės. Po pa
maldų parapijos salėje bus 
akademinė dalis, kurioj paskai
tą skaitys adv P. Žumbakis, 
vaizdajuostę iš Lietuvos rodys 
A. Plėnys. Valdyba kviečia 
visus Cicero ir apylinkės lietu
vius minėjime dalyvauti. 

mokyklos metus (1950-1957), 
kada ji dar neturėjo pastovios 
vietos ir turėjo persikelti iš 
Brighton Pk. į Marąuette Pk., 
vėliau — į Šv. Kryžiaus ir Šv. 

Didžiausi rėmėjai y ra inž. A. ir 
M. Rudžiai, vadovėliams leisti 
paaukoję 400 dol., A. ir J. Va-
siukevičiai, daugiau kaip 20 m. 
kasmet aukoją nemažiau kaip 

Jurgio parapijų mokyklas. Tre- po 100 dol. mokyklai. Kasmet 
čioji scena vaizdavo mokyklą per Švietimo tarybą paremia įr 
Jaunimo centre, parodant išleis- Lietuvių fondas. Paskutiniame 
tus vadovėlius, lietuvių k. pra 
timus, metraščius. Mokiniai 
Vilius Žukauskas ir Aidė Užgi-
rytė paskaitė po vieną eilėraštį 
iš metraščio. Vaidinimas buvo 
užbaigtas ištrauka iš kadaise 
vaidinto B. Brazdžionio „Meš
kiuko Rudnosiuko". 

i™w» ^ a lwiai P in r : eilėj iš kairės: dr. J. Šimaitienė, B. Bieliūnas, Tautos Fondo metimo susirinkimo dalyviai, r i rm >, enej 
Lietuva ge» konsulas A. Simutis, E. Valioniene, dr. K. Vahunas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Prof. d r . F. Pa lub inskas 
ir Lake apskr. Altos skyriaus 
pirm. V. Gumuliauskis daly
vaus pasikalbėjime su žinių 
komentatorium J. Lewin per 
WJOB radijo stotį Hamond, 
Ind., vasario 17 d. 8:30 vai. ryto. 
Vasario 16-tosios minėjimas 
Gary. Ind.. programoje kalbės 
viešnia iš Lietuvos žurn. Angelė 
Kavakienė, meninę programą 
atliks sol. Aldona Buntinaitė, 
akompanuojant muz. Mani-
girdui Motekaičiui. Minėjimą 
rengia Altos Lake apskr. sky 
rius vasario 18 d. 4 vai.p.p. 

x Visų sąmoningų lietuvių 
keliai ves į Daley Piaza penkta
dienį, vasario 16 d., kur nuo 11 
v. iki 2 v. p.p. bus proga daly
vauti Vasario 16-tos demonstra
cijose. Parodykim visuomenei ir 
Lietuvai mūsų solidarumą. 
Nebijokime nei lietaus, nei snie
go, nei šalčio. 

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

(sk) 
x Baltijos restorane 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 Rd.. tel. 708-458-1400. 

(sk) 
x Lietuvos keliauninkų dė

mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa 
tarnavimus Nevv Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus į kitus 
miestus — lėktuvais, trauki
niais ar autobusais — skambin
kite j New Yorko kelionių agen 
tūra „VYTIS" 718-769-3300. 

(sk) 

VYČIŲ LIETUVOS 
ATSIMINIMAI 

Lietuvos Vyčių Vidurvakarių 
apygardos 30 metinis banketas 
vyko sausio 4 d. Martiniąue 
salėje. Tai buvo Lietuvos atmi
nimo renginys, drauge pager
biant Lietuvai nusipelniusi 
Valdą Adamkų. Iškilmės pradė
tos garbes svečių m a r š u . 
Pažymėtina, kad vyčiai labai 
branginama organizacija. Net 
a.a. gen. kons. J. Daužvardienė 
buvo vytė apie 50 metų ir net į 
savo testamentą buvo įrašiusi, 
kad jos karstą neštų vyčiai. 

Šį banketą organizuojant 
komisijai vadovavo Evelyn 
Oželienė ir Robert Martin. La

bai sėkmingai dirbo Al. Brazis, 
išplatindamas net 16 stalų. 

I salę įžygiavo Kun. Ant. Zaka
rauskas, Aldona Brazis, Al. 
Brazis, Valdas Adamkus, kun. 
J. Kuzinskas, R. Martin, Ev. 
Oželienė. Ev. Oželienė pa
sveikino svečius, dėkodama už 
paramą. Vadovaujant sol. Mary 
Juzėnas, visa salė sugiedojo 
JAV ir Lietuvon himnus. For
tepijonu palydėjo muz. R. Moc
kus. Maldą sukalbėjo kun. Ant. 
Zakarauskas. Svečius pasvei
kino Vidurvakarių vyčių pirm. 
sol. Al. Brazis. Vakaro vedėju 
pakviestas kun J. Kuzinskas. 

Prie garbės sta^o buvo kun. A. 
Puchenskis , Aid Brazienė, 
Alma Adamkienė. 

x Marijos aukšt . mokyklos 
Motinų klubas rengia metinį 
pinigu sutelkimo vajų — vaka
rienę ir madų paroda kovo 7 d. 
Sudaryta komisija, kuriai vado
vauja ses. Marlene. Prašo visų 
prisidėti aukomis ir madų pa
rodos bei vakarienės lankymu. 

x Pat iks l in imas. „Draugo" 
sausio 7 d. laidoje buvo įdėta 
Klaipėdos Taikos Karal ienės 

x „Žynys", Jungtinių Ameri
kos Valstybių Lietuvių Bend
ruomenės Colorado apylinkės 
biuletenis, Nr . 1, išėjo iš spau
dos ir pasiekė redakciją. Biule
teny yra lietuviškai ir angliškai 
informacija a p e Colorado lie
tuvius ir Lietuvą. Biuletenį 
leidžia Brone Feliss, Arvydas 
Jarašius ir Julius Bulota. 

Kleopo Žukausko , gimu 
bažnyčios freska, bet buvo klai- s i o 1930 m., Aldonos Zukaus -
dingai irašyta. Turėjo būt i dai l . ka i tės , gim. 1933 ar 1934 m., 
Antano Kmieliausko (ne Kali- ieško pusbrol is A n t a n a s 
nausko). Taip pat buvo ne pa- Žukauskas. Paieškomi yra kilę 
veikslas, bet freska 5 x 8 metrų į§ Pašlynio km., Šimkaičių vlsč., 
dydžio. Už klaida atsiprašome. Raseinių apskr . Pusbro l io 

adresas: Antanas Žukauskas. 
Čarno 18-6. Vilnius, Lithuania. 

x Ar prisimenate jaunys
tei? Klausia Amerikos Lietuvių 
Radijas. Si "!nosite apsilankę 
vasario 9, 10 ir 11d Jaunimo 
centre, kur pasaulinio garso 
Kauno pramoginių šoku; grupe 
„Sūkurys" pasiruošusi savo pa
sirodymu mus nukelti jaunys
tės. ..Sūkuriui' vadovauja dr. 
C. ir dr. J. Norvaišos. Valandos: 
vasario 9 10 d. 7:30 v.v., vasa 
no 11 d. 3 v p.p Bilietai ,Pat-
ria ' 2638 W. 71 St., Chicago. 
IL 60629. Tel. 312-778-2100. 

(sk> 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir t ikslus pa
tarnavimas. Nemokamai namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

x MAISTO D E F I C I T A S 
LIETUVOJE! Prieš išvykdami 
aplankyti savo artimuosius Lie
tuvoje nepamirškite pasirūpinti 
deficitiniu maistu. Už $100.00 
„Žaibas" pristatys jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje 4 kg. lietu
viško skilandžio, 2 kg. „Žalgi
rio dešros, 2 kg. „Suvalkietiš
kos" dešros, 1 kg. „Sodžiaus" 
dešros. 1 kg. filė plėvelėje. 
„ŽAIBAS" 9525 So. 79th Ave„ 
Hickory Hills, III. 60457, tel. 
'708) 430-7272. 

įsk) 

x Šeima gyv. M a r ą u e t t e 
P a r k e ieško moters prižiūrėti 
vaikus. Skambinti: v a k a r a i s 
737-0990. d ieną 431-3050. 

(sk^ 

x G.T. I n t e rna t i ona l . Inc . 
• prašo atkreipti demesj, kad 

gydytojų suvažiavimas įvyksta 
gegužės mėn. 20-24 d. Kaune . 
Dar yra likę ribotas vietų skai
čius C T. In terna t ional Kultū
ros Kongreso-Gydytojų su
važiavimo tu re gegužės 15 iki 
31 d. 1990 m. S k a m b i n k i t e 
(708) 430-7272. 

(sk) 

x Moteris, k a l b a n t i lietu
viškai, lenkiškai ir rusiškai 
ieško darbo Turi patyrimo li
gonių priežiūroje. Gali gyvent 
kartu Kreiptis: te l . 476-1329. 

(sk) 

Sol. Braziui, jo gimtadienio 
proga sugiedota „Ilgiausių 
metų". Buvo perskaitytas gen. 
kons. V. Kleizos sveikinimas 
vyčiams ir V. Adamkui . 
Muzikinę programą atliko sol. 
Al. Brazis. Padainavo ištraukas 
iš operečių ir operų. Sol. Al. Bra
ziui vadovaujant.visi sudainavo 
„Laimingo gimtadienio" uoliai 
vyčių veikėjai Estelle Rogers. 

Al. Brazis, iškeldamas jo nuo
pelnus, įteikė garbės žymenį V. 
Adamkui, kuris dėkodamas at
kreipė dėmesį į atgimstančią 
Lietuvą, dabar statomą pavyz
džiu išsilaisvinimo procese. Lie
tuvos vyčiai pirmieji atsiliepė 
į Lietuvos reikalus po 1918 m. 
Priminė, kad Lietuvai yra 
ekologinė katastrofa. Ežerai, 
upės užteršti. Lietuva neturi nė 
vienos valymo stoties ir srutos 
leidžiamos į upes ir ežerus. 
Vyčiai pirmieji Nepriklausomy
bės minėjimą sujungė su auka 
Lietuvos ekologinei apsaugai. 
Dėl tos netvarkos Lietuvos 
vandenų tarša gali tęstis 200 
metų. Turime mūsų broliams 
Lietuvoje duoti suprasti, kad jie 
nevieni. 

R. Martin, vienas iš vadovų 
rengiant banketą, padėkojo 
kun. J. Kuzinskui, V. Adamkui, 
rengimo komiteto nariams, vi
siems prisidėjusiems prie šio 
renginio suorganizavimo, ypač 
pirm. Al. Braziui. Kun. A. Pu
chenskis sukalbėjo užbaigos 
maldą. 

Svečiai turėjo progos pasi
šokti, grojant Ąžuolui Stelmo
kui ir jo orkestrui. 

J u o z . Pr. 

x L.S.T. Korp! Neo-Lithua-
nia Čikagos pada l in io Vasa
rio 16-tos minėjimas įvyks šeš
tadienį, vasario 17 d., 7 v.v. Liet. 
Tautiniuose namuose. Vyriau
sias paskaitininkas bus Lie
tuvos gen. konsulas Vaclovas 
Kleiza, kuris kalbės apie da
bartinę padėtį Lietuvoje. Tą 
vakarą bus įteikiamos spalvos 
naujiems korporantams. Visi 
kviečiami. 

(sk) 

x Gladys Žukaitis, gyvenan
ti Spring Lake, MI, paaukojo 
$1,000 padėti išleisti dr. Wil-
liam Urban monografiją T h e 
Samogi t ian C r u s a d e , kuri 
aprašo kryr.uočių veiklą Žemai
tijoje. Taip pat prisidėjo prie 
Association for the Advance-
ment of Balt* Studies ir Mon-
mouth Co; „e. Knygą galima 
įsigyti Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre, 5620 So. Clare 
mont, Chicago, IL 60636. Tel. 
(312)434-4M5. Kaina 20 dol. 

(sk) 

AUKŠTESNIOSIOS 
MOKYKLOS 40 METU 

SUKAKTIS 

x Vykstant iems į Lietuvą 
p e r s i u n č i a m e 2-jų kasečių 
stereo SHARP už $98 Tran-
spak , 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629. tel . (312> 436-7772. 

<sk) 

x Stase 
paskai tą 
kalbant su 
Liet. Mot 
susirink ir-; 
11d. 12 v 
posėdžiu 
mos ir vi( 

mėnienė ska i ty s 
dabartinė Lietuva, 
lūsų tautiečiais". 
»d. Čikagos klubo 
<uris įvyks vasario 
p. Jaunimo centro 
ribaryje. Kviečia-
os. 

(sk) 

Trisdešimt šeštasis Chicagos 
aukštesniosios li tuanistinės 
mokyklos vakaras vyko vasario 
3 d. Jaunimo centre. Prisirinko 
pilnutėlė didžioji salė senimo ir 
ypač jaunimo. 

Vakarą pradėjo mokyklos di
rektorius Juozas Masilionis, 
sveikindamas susirinkusius ir 
dėkodamas už gausų atsilan
kymą. Šis vakaras, anot direk
toriaus, yra neeilinis: skirtas 
mokyklos 40 metų gyvavimo su
kakčiai paminėti. Tiesa, nors 
ligi pilnų 40 m., dar trūksta 5 
savaičių (mokykla pradėjo 
veikti 1950 m. kovo 11 d.), bet 
visuomenės žadėjo neapvilti ir 
dar ilgai t a rnau t i lietuvių 
švietimui. 

Mokytojų Danutės Eidukie-
nės ir Rūtos Jautokienės in
scenizuotame ir paruoštame 
vaidinime buvo parodyta 
mokyklos 40 m. istorija. Pirmoji 
scena vaizdavo lietuvius, tik ką 
atvykusius į Ameriką, Chicagos 
Bridgeporte beieškančius lie
tuviškų įstaigų, bažnyčios ir 
mokyklos. Vykusiai nupiešti ir 
atitinkamai išdėstyti plakatai 
žiūrovus nejučiomis nukėlė į 
tuos l a ikus , į pirmuosius 
žingsnius. Veiksmas vyko salės 
viduryje. Antroji scena vaizdavo 
p i rmuosius septyner ius 

Vaidinimas vaizdžiai parodė 
mokyklos istoriją. Krito į akis 
gera vaidintojų tarsena, scenos 
apipavidalinimas piešiniais, 
išrašytais posakiais. Žiūrovams 
vaidinimas patiko ir buvo 
nekartą pertrauktas gausiais 
ploj imais . Vaidino Algis 
Gleveckas, Lina Modestaitė, 
Juozas Vilutis (8 kl.), Kasandra 
Kara i t y t ė , Laura Lapšytė, 
Ingrida Martinkutė, Renata 
Šmulkštytė, Nida Tijūnėlytė, 
Aida Užgirytė, Vilius Žukaus
kas (7 kl.) ir Julytė Plačaitė 6 
kl.). 

Akademinė dalis papildė mo
kyklos istoriją tais faktais, 
kurie buvo nepaminėti vai
dinime. Pirmiausia buvo pa
gerbti mirę mokytojai ir absol
ventai. Iš 77 mokytojų, dirbusių 
mokykloje, yra mirę 19: 0 . 
Krikščiūnienė, dr. V. Literskis, 
B. Babrauskas, D. Velička, VI. 
Baltrušaitis, Br. Jonušas, J. Pė-
teraitis, kun. J. Raibužis, kun. 
K. Pečkys, J . Račkauskas, vyr., 
A. Šimaitienė, O. Mickevičienė, 
E. Songinienė, Br. Kliorė, B. 
Prapuolenis, A. Rūgytė, vysk. 
A. Trakis, E. Bielskienė ir V. 
Liulevičius. Iš 954 baigusiųjų 
yra 18 mirę: V. Milavickas, A. 
R imas , K. Pe t r auskas , Z. 
Litvinaitė, L. Čepaitytė-Paulie-
nė, G. Musteikytė, D. Juknevi-
čiūtė-Mackuvienė. R. Misiulytė. 
V. Nakas, A. Mikutaitis, I. 
Gierštikaitė, L. Skeivelas, A. 
Garbenytė, T. Jurkštas, dr. K. 
Martinkus, M. Markevičius, R. 
Bakaitis ir R. Sakadolskis. 
Perskaičius pavardes, jų atmi
nimas buvo pagerbtas atsi
stojimu ir bendros žvakės už
degimu. 

Neilgoje akademinėje dalyje 
direktorius davė truputį statis
tinių duomenų. Pačioj pradžioj 
buvo dėstyti tik 4 dalykai: 
tikyba, lietuvių k., lietuvių li
teratūra. Vėliau prisidėjo dar 5 
dalykai: dainavimas, tautiniai 
šokiai, Lietuvos geografija, tau
todailė, kurią paskui pakeitė 
grožinis skaitymas. Vėliausiai 
atsirado visuomeninis ugdymas. 

Mokykloje dirbo 77 mokytojai, 
iš jų 7 tebedirba: J. Masilionis, 
ses. Angelė, D. Eidukienė, dr. K. 
Ėringis. R. Jautokienė, N. Pu-
pienė ir F. Strolia. Visų išdirb
tą laiką sudėjus, gautųsi 461 
me ta i . I lg iaus ia i išdirbęs 
mokytojas 35 metus, bet jo pa
vardės nepaminėjo, spėkim, kad 
tai jis pats — direktorius. 29 m. 
N. Pupienė. 24 m. F. Strolia, 23 
m. D. Eidukienė, 21 m. a.a. A. 
Rūgytė. 14 mokytojų yra buvę 
tos pačios mokyklos mokiniai. 
10 šios mokyklos mokytojų — A. 
Bagdonas, R. Černius, A. Dun
dulis, V. Liulevičius. J. Masilio
nis, kun. A. Saulaitis, I. Sera
pinas, dr. V. Sruogienė, E. Son
ginienė ir D. Velička yra paraše 
23 mokyklinius vadovėlius, 
kurių dalį išleido pati mokykla, 
dalį Švietimo taryba. 

Mokykla nuo 1955 m. kasmet 
suruošia šventinį vakarą, mini 
Nepriklausomybes šventę, nuo 
1960 m. išleidžia metraštį. 
Mokyklos išlaikymu rūpinasi 
tėvų komitetai, susideda iš 5 ar 
daugiau asmenų. Pirmininkavo 
28 asmenys. Šių mokslo metų 
tėvų komitetą sudaro: pirm. L. 
Šmulkštys, vicepirm. V. Gle-
veckienė, ižd. G. Karaitienė, 
sekr. A. Užgirienė ir R. Lap-
šienė bei I. Tijūnėlienė. 

Kad mokykla galėjo išsilai
kyti 40 metų, tai didelis moky
tojų, tėvų ir rėmėjų nuopelnas. 

dešimtmetyje stambesnėmis su
momis mokyklą rėmė Pane
vėžiečių klubas, Brighton Pk., 
LB apylinkė, Brighton Pk. lie
tuvių namų savininkų draugija, 
bei privatūs aukotojai: dr. A. 
Paulius, dr. K. ir I. Pemkai, S. 
ir J. Užupiai, J. Vaineikis, V. ir 
P. Žolynai, V. Grėbliūnas, J. 
Steponaitis ir kt. 

Akademinės dalies pabaigai į 
sceną buvo pakviesti pirmieji du 
mokyklos mokytojai dr. P. 
Jonikas ir kun. J. Kidykas, visi 
dabartiniai mokytojai, visas da
bartinis tėvų komitetas, me
cenatai J. ir A. Vasiukevičiai, 
Jaunimo centro valdybos pirm. 
S. Endrijonienė. Visi buvo apdo
vanoti gėlėmis , a tmin imo 
dovanomis: tėvams jėzuitams 
(kun. J. Kidykui) ir Jaunimo 
centro valdybai (S. Endrijonie-
nei) po padėkos plakėte, direk
toriui J. Masilioniui — meniš
kas stiklo dirbinys. I sceną 
iškviestai Pr. Masilionienei 
įteikta didžiulė graži gėlių 
puokštė. 

Sukakties proga mokyklą raš
tu pasveikino Lietuvos gen. 
konsulas V. Kleiza, pirmasis 
mokyklos direktorius St. Rudys, 
dr. V. Sruogienė, Švietimo ta
rybos pirm. R. Kučienė, Phi-
ladelphijos lit. mokyklos ved. J. 
Stirbienė ir lit. kursų Phila-
delphijoje bei Dainavoje vardu 
Br. Krokys ir Jaunimo centre 
esančios kaimynės mokyklos — 
Dariaus Girėno ir Pedagoginis 
institutas. 

Po akademinės dalies buvo 
tęsiama meninė vakaro progra
ma. 5, 7 ir 8 kl. mokiniai, 
paruošti ir vadovaujami mokyt. 
N. Pupienės, akordeonu grojant 
F. Stroliai, pašoko tris tautinius 
šokius: suk, suk ratelį, dzūkų 
polką ir suktinį. F. Strolios 
vadovaujamas mokyklos choras 
padainavo 4 dainas: Oi neverk, 
motinėle (ž. Maironio, laudies 
g.), Dainuojanti jaunystė (ž. K. 
Barūno, m. J. Gaidelio), Pilki 
keleliai dulka (ž. Žlibino, m. A. 
Makačino) ir Mūsų šūkis Lietu
va (ž. R. Kuliavo, m. R. Šoliū-
naitės). 

Programai pasibaigus, prasi
dėjo vakarienė. Grojo „Gintaro" 
o rkes t r a s , buvo p l a t i n a m i 
laimėjimų bilietai. Šokių per
traukos metu mokinės pravedė 
laimėjimus. Fantų buvo labai 
daug ir vertingų. Daugiausia jų 
padovanojo R. ir R. Lapšiai. 

Vakaro tikslas — atšvęsti 40 
m. sukaktį, pasirodyti visuo
menei, gauti visuomenės pa
ramos. Dalyvavo labai daug 
žmonių, gal kaip niekad anks
čiau. Čia galėjai sutikti daugy
bę čia dirbusių mokytojų, net 
pirmųjų laidų abiturientų J a u 
baigusių mokslus, iškilusius 
karjeroje, bet nepamiršusių ir 
savosios lietuviškos mokyklos. 
Dalyvavo daugybė ir buvusių 
tėvų komitetų narių, kurie „iš 
peties" darbavosi ir vakaro pa
ruošimo darbe. 
Sukakties proga yra ruo

šiamas išleisti leidinys: jam lė
šos renkamos atskirai. Būtų 
gera ir gražu, kurie liko „nepa
kviesti" į vakarą, „nepastebėjo" 
dažnų skelbimų, kad nors auka 
prisidėtų prie leidinio išleidimo. 

Mokykla dėkinga visiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie vakaro tėvų komi
t e t u i , stalų sudary to jams , 
a t s i l a n k i u s i a i v isuomenei , 
mokiniams už gražios pro
gramos atlikimą ir mokytojams, 
jų paruošėjams. p p 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenų* 

Chicago. IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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