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Landsbergis su 
žurnalistais JAV 

sostinėje 
Prez. Bushas nieko nesiūlė, 

tik nusifotografuoti 
Washingtonas. 1990 gruodžio 

19. (Gintė Damušyte - LIC) -
Pokalbyje su redaktoriais-ap-
žvalgininkais Mayflower vieš
butyje pirm. V. Landsbergis 
kartojo siūlymą, kurį kėlė 
kituose forumuose Washing-
tone, su r eng t i t a rp tau t inę 
konferenciją Baltijos valstybių 
klausimui spręsti. Konferenci
joje paga l formulę ke tu r i 
-plius-trys, dalyvautų ketu
ri Antrojo Pasaulinio karo 
sąjungininkai — Jungtinės 
Valstijos, Sovietų Sąjunga 
Prancūzija, Didžioji Britanija ir 
trys Baltijos valstybės — Estija, 
Latvija ir Lietuva. Vienas iš 
redaktorių suabejojo ar tokia 
formulė yra praktiška Baltijos 
valstybių ir TSRS problemai 
išspręsti, tvir t indamas, kad 
problemos „Internacionaliza-
vimas" sukomplikuos derybų 
procesą, o ne paspartins eigą 
Landsbergis argumentavo, kad 
dabartinės Maskvos pastatytos 
sąlygos blokuoja eigą derybom: 
Maskva nesileidžia į rimtas, 
lygiateises kalbas. O jeigu Pa
baltijo kraštai bus palikti vienų 
vieni, tęsis katės-pelės žaidimas. 
Sovietų imperija griūva — tai 
neišvengiama, aiškino Lands
bergis, t ik klausimas kokioj 
formoj ji subyrės: taikingai ar 
konfrontaciniu būdu? Vaka
rams remiant ir tarpininkau
jant, dekolonizacijos procesas 
gali būti taikingas. Be Vakarų 
spaudimo į Kremlių, destabili-
zacijos pavojus pasaulinei taikai 
didės, o įvykių evoliucija TSRS 
gali nukrypti smurto ir diktatū
rine linkme. 

Viešas dialogas 
Po pusrytinio susitikimo su 

žurnalistais, pirm. Landsbergis 
sugrįžo j pasiuntinybę, kur 
įvyko viešas dialogas tarp jo ir 
Kaliforni jos kongresmeno 
Christopher Cox kelių kores
pondentų akivaizdoje. Orange 
County Register. American 
Spectator ir Los Angeles Times 
korespondentams stebint, pirm. 
Landsbergis ir kong. Cox aptarė 
pastarojo JAV Kongrese siūlo
mą spaudos laisvės Lietuvoje 
rezoliuciją. Po diskusijų, pietų 
Kalifornijos plačiausiai klauso
mos radijo programos vedėjas 
Michael Jackson iš Los Angeles 
telefonu su abiem svečiais 
pravedė interviu. 

Dar prieš šią konferenciją, 
pirm. Landsbergis suteikė in
terviu ..Amerikos Balso" rusų 
laidai ir žinomam apžvalgi 
ninkui Rowland Evans, daug 
rašiusiam Pabaltijį liečiančiais 
klausimais su spaudos part
neriu Michael Novak. Evans 
domino p i rm. Landsbergio 
susitikimas su prez. Bushu ir 
politinė padėtis Lietuvoj. 

11:30 vai. ryto prasidėjo pirm 
Landsbergio spaudos konferen
cija, kurią pradėjo St. Lozoraitis 
(apie tai buvo pranešta anks
čiau^, į pasiuntinybę susirinko 
apie 40 korespondentų, jų tarpe 
Washington Po^t, AP. AFP. 
Reuters. Federal News Service 
ir kt. atstovai. Daugiausia 
dėmesio sulaukė pirm. Lands
bergio pranešimas, kad Maskva 
nuo saus io 1 d., g ras ina 
nutraukti maisto, naftos ir ža 
l iavų t i ek imą į Pabalt i jo 
valstybes. Pasak Landsbergio, 
šitokiu ekonominiu šantažu 
bandoma priversti Pabaltijo 

k r a š t u s pas i rašy t i naują 
sąjunginę sutartį. 

„Aš esu įsitikinęs, kad ši 
žiema bus lemtinga mūsų kovo
je", aiškino pirm. Landsbergis 
per jį visur lydėjusį vertėją 
Viktorą Naką. „Visos jėgos ir 
visos priemonės bus naudoja
mos destabilizuoti padėtį Lie
tuvoje... Jie viliasi, kad Gene 
rolas Žiema bus jų pusėje, o mes 
manome, kad šią ataką atlaiky
sime ir, kad pergalė bus mūsų". 

Po spaudos konferencijos. 
Landsbergis su vertėju ir 
patarėjais nuvyko į Baltuosius 
rūmus susitikti su vicepreziden
tu Dan Quayle. Viceprezidento 
įstaiga atsisakė viešai komen
tuoti pokalbio turinį. 

„Užmirštasis žmogus" 
Grįžus į pasiuntinybę, „Ame

rikos Balso" lietuvių tarnyba 
įrašė išsamesnį pokalbį su 
Landsbergiu prieš jam išskren-
dant namo. MacNeil-Lehrer 
televizijos laida, turėjusi įrašyti 
interviu su pirm. Landsbergiu 
nuo interviu atsisakė, motyvuo
dama, kad redakcijos dėmesį 
atitraukė Irako krizė ir Shamiro 
vizitas. 

Gal taikliausias straipsnis 
apie pirm. Landsbergio vizitą 
pasirodė jau jam sugrįžus į Lie
tuvą. Tai buvo apžvalgininko 
Paul Gigot vedamasis, atspaus 
dintas gruodžio 14 d. Wall 
Street Journal. Gigot pavadino 
Landsbergį praeitos savaitės 
„užmirštuoju žmogumi", tvir
tindamas, kad Irakas yra „Iš
mušęs griūvančios sovietinės 
imperijos... istoriją iš pirmojo 
puslapio". Be kita ko. pastebi 
Gigot. „ponas Landsbergis yra 
kaip tik toks svečias, kurio prez. 
Bushas nemėgsta — šviečiantis 
žiburys niūriame, privatiniame 
.nacionalinių interesų' pasau
lyje... Tai yra apgailėtina", tęsia 
autorius, „nes šis tyliai kalban
tis, nedidelis ir profesoriškas 
lietuvis iškelia nepatogius 
faktus, kaip pvz. JAV 50 metų 
paramą .pavergtom tautom...' 

„Prez. Bush viešai nieko 
nesiūlė, i šskyrus nusifoto
grafuoti. Mat JAV pripažinimas 
Baltijos valstybių t ik supykin
tų Maskvą. .Keturi-plius-trys' 
planas — keturių Antrojo pašau 
linio karo nugalėtojų konferen
cija aptarti trijų likusių aukų, 
Pabaltijo valstybių, klausimą — 
net nesvarstomas", rašė Gigot 

Baltieji rūmai nedrįso aiškiai 
pasisakyti, priekaištavo Gigot. 
kad karinės jėgos panaudojimas 
pakenktų JAV-TSRS ryšiams. 
Baltieji rūmai tik išreiškė viltį, 
kad sovietų valdžia kon
struktyviai darbuosis su Pabal
tijo lyderiais, nevartodama 
grasinimų, bauginimų arba jė
gos". Paskutinį kartą kai JAV 
taip silpnai pasisakė, pastebėjo 
Gigot. Saddam Hussein užėmė 
Kuwaitą. 

Esminiai skirtumai 
Tačiau Gigot žiniomis, prez. 

Bush ir Valstybės departamen 
to sekr. Baker po Landsbergio 
vizito perspėjo tada JAV irgi 
besilankanį TSRS Užsienio 
reikalų ministrą Eduard Še
vardnadze nenaudoti karinės jė
gos malšinti Estiją. Latviją ir 
Lietuvą. Išryškindamas Lands 
bergis — Ševardnadze esminius 
skirtumus, Gigot savo straips 
nyje padarė toki lyginimą: Se-

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybo.- prezidento Vytaūt. Landsbergio pagerbime Lietuvos Respubhos 
pasiuntinybėje gruodžio 10 d. matyti žiūrint iš k a r ė s puses. Skirma Kondratienė. sekretoriaus 
Jack Kemp asistente. Vytautas Landsbe rg i s . G r a ž i n a Landsbergiene, JAV Bendruomenių 
planavimo ir vystymosi departamento sekretoriui J a c k Kemp ir jo žmona loanne Kemp. 

Nuotrauka Broniaus Oikoto 

Landsbergis reaguoja į 
v 

Ševardnadzės atsistatydinimą 
Vilnius, 1990 gruodžio 20. 

'LIO — Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos (AT) pi rmininkas 
Vytautas Landsbergio šiandien 
paskelbė pareiškimą ryšium su 
TSRS Užsienio reikalu ministro 
Eduardo Ševardnadzės pasi
traukimu ir pareigų. 

Aukščiausiosios Tarybos In
formacijos b iu ra s Vi ln iu je 
paskelbė šį Vytauto Landsber
gio pareiškimą spaudai. 

Dėl E. Ševardnadzės 
pareiškimo apie 
atsistatydinimą 

Posūkį į dešiniųjų jėgų dikta
tūrą TSRS galima buvo seniai 
nujausti. Vis dažnėjo reika
lavimų valdyti jėga. daugėjo 
ypatingųjų įgaliojimų TSRS 
prez iden tu i ir m i l i t a r i s t ų 
pažadų „daryti tvarką", kuriuos 
lydėjo ju provokacijos, ypač 
nukreiptos prieš Baltijos vals
tybių nepriklausomybe. 

TSRS Užsienio reikalų minis-

vardnadze. kalbėdamas Gorba
čiovo vardu, mąsto .„orveliškai" 
— atseit TSRS tu r i centrali-
zuotis, kad galėtų decentra 
lizuotis. Kitaip sakan t , t ik 
diktatorius gali sukur t i sovie
tinę demokratiją, o Landsbergis 
sako, kad demokratija kur iama 
tik per demokratizaciją... 

Valstybės departamento Bal
tijos skyriaus vedėjas ir Vals
tybės sekretoriaus pavaduotojo 
Europos reikalams specialus 
padėjėjas Sovietų Sąjungos 
tautybių reikalams Paul Goble 
per ..Amerikos Balso" laidą 
a tsakė į kritiką, kad J A V 
napakankamai remia Estiją, 
Latviją ir Lietuvą- ..Reikia 
prisiminti, kad per ilgus metus 
daugelį kar tu Jungtinės Valsti 
jos buvo vienintelė pasaulio 
valstybė reiškusi paramą pa 
baltiečiams". 

J is taip pat a tmetė kaltini
mus, kad Persijos įlankos krize 
neigiamai paveikė VVashingto-
no laikyseną Baltijos valstybių 
atžvilgiu. Goble šil tais žodžiais 
atsiliepė apie pirm. Landsbergio 
vizitą Amerikos sostinėje: 

„ M a n a u , kad p r e z i d e n t o 
Landsbergio vizitas Washingto 
ne buvo labai, labai sėkmingas. 
J is padarė nepaprastai st iprų 
įspūdį, gerą įspūdį prez. Bushui, 
Valstybės sekretoriui Eaglebur-
geriui. viceprezidentui Quayle 
ir visiem Amerikos pareigū
nams, su kuriais susi t iko" . 

tro E. Ševardnadzes pareiški
mas dėl a t s i s t a tyd in imo moty
vuojant tuo. k a d sustiprėjo deši
niųjų jėgų puo l imas , ir paaiški
nant, kad ta i jo pro tes tas prieš 
artėjančią d i k t a t ū r a — tai labai 
r imtas s ignalas visiems taikos 
ir demokratijos t rokš tan t iems 
žmonėms Sovietų^įąjungoje ir 
užsienyje. D i k t a t ū r o s įvedimas 
reikštų, jog Sovietų imperijos 
elgesys vėl t a m p a neprognozuo
jamas , į skai tant gal imą atvirą 
paramą Irakui . Bet pirmiausia , 
tai perspėjimas visiem:- TSRS 
žmonėms, n e s vieninte le jėga, 
kuri galėtu su la iky t i totali
tar izmo gr įž imą, yra pa tys 
žmonės — s t re ikų komiteta i , 
demokratiškos o'vanizacijos bei 
j u d ė j i m a i . v i s i b l a i v i a i 
mąstantys Sovietų Sąjungos ar 
a t sk i rų respub l ikų piliečiai. 
Ministro p a r e - k i m ą galime 
n e t i e s i o g i a i - u v o k t i k a i p 
rag in imą v i s i e m s žmonėms 
pagaliau suvokti kur l ink eina 
Kremliaus vadov> bė ir padaryti 
viską, kad nebe*:: žtų Politbiuro 
ir mil i tar is tų d ik t a tū ra . 

Parama, kur i i Vaka ru demo
kratijos vaistytu - šią pavojaus 
valandą galė tu a te ik t i Lietu
vai ir k i toms ' iltijos šalims 
būtų nedelsia!i. - jų nepriklau
somybės ir teist • i valdžios ins
titucijų pripaž; mas. 

E d u a r d S. • i r dnadze . 
trečiadieni p a - - kęs iš Sovietu 
Sąjungos Uisier, įkalu rmnisterio 
pozicijos, parc -' -utiksiąs eiti bet 
kokiu pareigu •"•* t.ų vyriausybėje 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Pasaulį nustebino Sovie
tų Sąjungos Užsienio reikalų 
ministerio Eduardo Ševard
nadzės pasitraukimas i š mi
n i s t e r i o pareigų. J i s tai 
pranešė viešai dabar vykstan
čioje Liaudies deputatų sesijoje 
Maskvoje, nevengdamas kriti
kuot i dabartinę situacija 
vyriausybėje, kad einama prie 
tikros diktatūros. Žinių agen
tūros praneša, jog Ševardnadze 
pasakė eisiąs pareigas iki šios 
sesijos galo, bet jis nebegalis 
daugiau pakęsti tų dalykų, kas 
darosi šiuo metu vyriausybėje, 
o kas įvyko Gruzijoje, gali dabar 
įvykti ir kitose sovietų respubli
kose. Pirmieji kai kurių politi
nių įvykiu komentatorių pasi
sakymai yra nepalankūs Busho 
administracijos vedamai poli
tikai, kuri vis dar pasisako už 
Gorbačiovą. 

— Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos nariai nusiuntė pasvei
kinimo telegramą Sovietų IV 
Liaudies deputatų kongresui ir 
palinkėjo vaisingo darbo, gili
na u t demokratinius procesus. 

— Vilniuje Lietuvos par
lamente gruodžio 14 d., lankėsi 
Tarptautine tradicijų, šeimos ir 
nuosavybes saugojimo antiko
munistines organizacijos dėle 
gacija, kurią priėmė AT prezi
dentas Vytautas Landsbergis. 
Priėmimo metu jam buvo įteik
ta 5.28 milijono parašų foto
kopijų, surinktu penkiuose kon
tinentuose už Lietuvos nepri
klausomybe. 

— Lietuvos Parlamente su 
oficialiu vizitu gruodžio 11 d. 
lankėsi JAV generalinis kon
sulas James Milės Leningrade 
ir JAV konsulas George Albert 
Cravvl. 

— Vengrijos Respublikos ge
neralinis konsulas Ištvan Vargą 
Leningrade su oficialiu vizitu 
lankėsi Lietuvoje ir susipažino 
su vyriausybe. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 21 d.: Tomas apaš 
talas. Edburga, Girenė, Hono 
ratas, Norgaudas 

Gruodžio 22 d.: Floras, De 
metrijus. Dobile, Gedvydas, 
Floras, Rimbertas, Juta 

ORAS CHICAGOJE 

Saule U-ka 7:14. leidžiasi 4:23. 
Temperatūra dieną 42 L, 

naktį 24 1. 

Gorbačiovas — KGB ir 
kariškių įrankis 

Maskva. ,,1990 gruodžio 19. 
— „Tbe Washington Times" in-
lormuoja visuomenę, jog. kai 
Gorbačiovas kovoja su netvarka 
Sovietų Sąjungoje, sklinda 
žinios, kad ir jis pats su savo 
reformomis yra pavojuje. 

Maskvoje daug gandų, kad 
Gorbačiovas kai kada nustoja 
pusiausvyros ir kad jis dabar 
yra beveik kaip marionetė, 
namų arešte ir turi klausyti 
kariškių ir saugumo vadų įsa
kymų. „Po kelių metų drama
tiškų žingsnių laisvėjimo ir re
formų k ryp t im i , pol i t in ia i 
analistai kelia klausimą, ar 
Sovietų prezidentas tikrai turi 
teise vado% auti Sovietų kariuo
menei ir KGB aparatui, kai jis 
taip staiga prašneko brežnevine 
kalba ir galbūt yra priverstas 
atstatyti senąją tvarką" 

Nebe t a s pa t s 
„Jie bando atgauti buvusią 

padėtį", pasakė Valstybės de
par tamento oficialus parei
gūnas , kalbėdamas Sovietų 
vyriausybės klausimu. ,,Visa 
sistema eina prie suirutės". 
Gorbačiovas gynė savo poziciją, 
kalbėdamas su reporteriais, ir 
sakydamas, kad bando sulaikyti 
kraštą nuo anarchijos. Žvalgy
bos šaltiniai sako, jog Sovietų 
vado kalba ta pačia tema kėlė 
klausimą apie jo protavimo 
būseną. Kai kurie analistai 
mano, jog Gorbačiovui yra 
daromas toks didelis spaudimas, 
kad jį gali ištikti nervinis prie
puolis. Paskutine jo paruošta 
kalba nebuvo jam charakteringa, 
nes pasižymėjo Leonido Brežne
vo stiliumi. Skaitydamas iš 
teksto, jis siūlė įsteigti Tautine 
Saugumo tarybą, susidedančią 
iš KGB, Gynybos, Vidaus ir Už
sienio reikalų ministerių, kad 
būtų užtikrinti įstatymai ir 

tvarka. 

Perversmo galimybės 
Vals tybes depar tamentas , 

Pentagonas ir CLA mano, jog tai 
yra tik gandai, kad Sovietų 
vadas yra ,.Kremliaus arešte" 
la ikomas kariškių ir KGB 
viršininkų ir kad jam buvę 
uždrausta važiuoti į Norvergija 
atsiimti Nobelio Taikos premi
jos. Neįtikėtina, kad žmogus 
negalėtų nuvykti į Oslo ir tą 
pačią dieną sugrįžti į Maskvą, 
nes tokiam reikalui niekas nėra 
tiek užsiėmęs, pasakė Herbert 
Meyer. buvęs CIA viršininko 
pavaduotojas. Amerikos žvalgy
bos duomenimis. Sovietų kariuo
menė ir vidaus saugumo apara
tas paskutinių dviejų savaičių 
metu ėmėsi tokių žygių, jog ga
lima prileisti, kad pasiruošė 
kariniam perversmui netolimo
je ateityje. 

JAV žvalgyba praneša, kad 
reikia kreipti dėmesį į šiuos 
faktus: 

• Atšauktos visos atostogos 
vidaus saugumo ir kariuomenės 
daliniam- Maskvoje ir apylin
kėse nuo gruodžio mėnesio vi
durio iki šių metų galo. 

• Neįprastas Sovietų kariuo
menes aktyvumas Latvijos ir 
Lietuvos respublikose, kur, kaip 
Amerikos oficialūs pareigūnai 
mano. gali prasidėti karinio 
pobūdžio veiksmai 

• Sudarymas naujo riaušėms 
kontroliuoti dalinio Vidaus rei
kalų ministerijoje iš kariuo
menės žvalgybos specialių 
pajėgų. 

Tačiau tie patys šaltiniai 
praneša, jog nėra ženklų, kad 
Gorbačiovui tuojau pat grėstų 
pavojus, o CIA atstovas pasakė, 
jog jie netiki, kad Gorbačiovas 
būtų „namų arešte" 

Neįprastas kareivių judėjimas 
Maskva. 1990 gruodžio 19. — 

..Baltimore Sun" dienraštis 
rašo, jog prez Gorbačiovas 
reikalavo „žiemos balsavimų" 
dėl privačios žemės nuosavybės 
ir dėl naujos sutarties, kad 
išsaugotų Sovietų Sąjungą 
Vieni Liaudies deputatai negalį 
apspręsti tokio svarbaus klau 
simo. 

Abiems šiems planams prieši
nasi kelios Sovietu respublikos. 
Boris Jelcinas, Rusijos Fede 
racijos prezidentas, pasakė, jog 
nesutiks su jokiu žemės reformų 
siūlomu planu, nes Rusijos par 
lamentas jau yra patvirtinęs 
žemės nuosavybės įstatymą 
,,Rusija padarė sprendimą, ir to 
gana", pasakė Jelcinas. 

Prieš sutartį 
Gorbačiovo u ž t i k r i n i m a s 

Liaudies deputatams kongrese, 
jog žmones reikalauja ir pritaria 
jo pasiūlytai sutarčiai, nėra 
stiprus, nes yra ir prieštarau
jančių faktų: 

• Latvijos vyriausybės parei 
gūnai kaltina, jog trys bombų 
sprogimai Rygoje prie latvių 
vyriausybės įstaigų yra atlikti 
komunistų ir griežtųjų kariškių, 
kaip provokacija, kad galėtų 
kariuomenė perimti valdžią ir 
sula ikyt i nepriklausomybę. 
Sprogimai, kuriuose niekas 
nebuvo sužeistas, įvyko tik 
minučių skirtumu prie partijos 
pastato, prie kariuomenės istai 
gos ir netoli Lenino statulos. 

• Estijos prezidentas Arnold 
Ruutel atmetė bet kokį referen 
durną sąjungos reikalu, kaip 
siūlo Gorbačiovas Kai Stalinas 

aneksavo tris Pabaltijo valsty
bes 1940 metais, tada nereikėjo 
referendumo Estijoje, pasakė jis. 

• Beveik visa Moldavijos dele
gacija išėjo iš Liaudies deputatų 
kongreso. Jie prisijungė prie Ar 
mėnijos ir Lietuvos, kurios iš 
viso neatsiuntė delegacijų. Mol
davija pasakė nesirašysianti tos 
sutarties. Jos didžiausias prie
kaištas, kad buvo pakviestos 
dvi tautines grupes, kurios nori 
autonomijos Moldavijoje, daly
vauti šiame kongrese pagal 
principą — skaldyk ir valdyk. 

• Uzbekistano prez. Islam Ka
ri mov atmetė sutart ies pasira
šymą. Jis sako. jog tokia sutar
tis turi išeiti iš respublikų, bet 
ne iš Kremliaus vadovybės. Net 
Centro Azija, iš kurios niekas 
nesi t ikėjo, p a s i s a k ė prieš 
sutartį. 

• Sibiro karinio distrikto 
vadas pranešė, jog 151 jaunuo
liu nesiregistravo į karinę 
tarnybą. 

Todėl sovietinių reikalų ste
bėtojai mano. kad Gorbačiovo 
siūloma sutartis nebus įgyven
dinta Daugelio respublikų va
dai ir tautiniai veikėjai rei
kalauja suverenumo arba visiš
kos nepriklausomybes. Sun
kiausia padėtis esanti Latvijo
je, kur tik 5 3 1 yra latvių tau
tybes. Sovietų kareiviai nepri
pažįsta ne tik latvių, bet ir kitų 
respublikų įstatymų 

Bet (iorbačiovas vel pasisakė 
už sutarti ir už referendumą del 
žemes nuosavybes. ..Tegu jie 
užmuša mane. tegu jie pakaria 
mane ant kryžiaus, bet aš neat
s isakysiu savo pozici jos", 
pasakė lis. 
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Džiugiu Kalėdų švenčių bei sėkmingo pasiruošimo IV PLS 
žaidynėms Lietuvoje visiems S. Amerikos lietuvių sporto 
Klubams, visiems sportininkams bei sporto darbuotojams linki 
ŠALFAS s-gos centro valdyba bei išvykos į Lietuvą organizacinis 
komitetas. 

Visa Lietuva su didžiausiu entuziazmu ruošiasi šiai tautos 
šventei, nežiūrint sunktos politinės bei ekonominės padėties. 

Neapvilkime Jos — ruoškimės ir mes! 

ŠALFAS s-gos centro valdyba bei išvykos { Lietuvą organiza
cinis komitetas sveikina Australijos lietuvių sporto sąjungą 
ALFĄ, kuri per šių metų sporto šventę Melbourne švęs savo 40 
m. veiklos sukaktį. 

Tegul sportinis ryšys tarp Š. Amerikos ir Australijos lietuvių 
sportuojančio jaunimo niekada nenutrūksta, o toliau veda 
lietuvybės išlaikomo keliu i LAISVĄ LIETUVĄ. 

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė krepšinio aikštėje -usitinka su Wyoming universiteto koman
da. Lietuviai — tamsiomis uniformomis. Nuotr. Lino Regio 

ŽUVO DAINIUS ŠACHMATININKAI 
MAKAUSKAS r B T ^ n M . „ ~ 

GRĮŽO NAMO... 

ŠALFAS s-gos C. valdyba 

IV PLS ŽAIDYNĖS 

SVARBUS PRANEŠIMAS 

Iš Himalajų pasiekė žinia, kad 
1990 m. spalio 31 d. amerikietis 
Carlos Buhler ir lietuvis Dai
nius Makauskas žuvo, pasiekę goslavijoje, Nov: 
Dhaulagiri (8167 m) viršūnę, šioje Pasaulinėj 
Lietuva 
„ k a l n ų 

Nepavyko Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos rinktinėms įkūnyti 
savo ketinimą — dalyvauti Ju-

Sad vyku-
šachmatų 

neteko vieninte l io olimpiadoje. Štai ką Eltos 
t igro" ' , v i en in te l io korespondentui Saliamonui 

Išvykos į Lietuvą organizaci
nis komitetas netrukus išsiunti
nės visiem^ lietuvių sporto 
klubams platoką pranešimą 
(Nr. 7), liečiantį IV PLS žai
dynes. 

Ypač svarbus to pranešimo 
punktas yra: 

(1 > 1991 metų sausio 24-26 d. 
Vilniuje vyks laidynių organi
zacinio štabo ir išeivijos sporto 
sąjungų, komitetų bei klubų 
atstovų pasitarimai. Pasitari-
nrai bus ypač svarbūs, tikriau 
šiai paskutiniai tokios apimties. 
Juose bus galutinai nustatyta 
žaidynių atidarymo b^i uždary
mo iškilmių bei varžybų pro
grama, atskirų .->porto šakų var
žybų programa, atskirų sporto 
šakų varžybinė sistema, geres
nių komandų ir pavienių sporti 
ninku išskirstymas. Bus svars
toma ir atvykstančių palydovų 
b«i t u r i s t ų apgyvendinimo 
problema. 

JAV išvykos organizacinio ko
mi te to atstovas t e n t u r ė s 
pateikti atvykstančių komandų 
be; pavienių sportininkų saraša 
ir apytikri jų, o ta ip pat ir 
turistų .-kaičių. 

Todėl visi sporto klubai, vyks 
t an t ie j i j Lietuva ir da r 
nepristatę išvykos org komite
tui tokio sąrašo, privalo tele
fonu iki sausio 13 d. pranešti 
Vy tau tu i Grybauskui , t e l . 
904 761 6301. 

i2> Ruošiamas platus IV PLS 
žaidynių leidinys Kiekvienas 
mūsų sporto klubas turėtų jame 
patalpinti bontpodvi reklamas 
Mokestis už reklamas (25 dol. ar 
daugiau* eis j Lietuvos Tautinio 
Olimpinio k to sąskaitą Čekius 

t I 

rašyti Amerikos Lietuvių B-nė 
— LTOK ir siųsti Algiui Ta
mošiūnui, 317 So. Catherine 
Ave., La Grange, II. 60525. 

LAUKO TENISO VADOVAS 
SKELBIA 

IV Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės 1991 m. vyks Lietuvo
je. Iškilmingas žaidynių atidary
mas su programa stadione ir 
dainų bei tautinių šokių festi
valiu vėliau vakare bus Kaune, 
liepos 27 d. Žaidynių uždarymas 
su panašia programa bus Vil
niuje, rugsėjo 4 d. 

Žaidynių programoje yra 21 
sporto šakos; o varžybos vyks 13 
miestuose. Visiems dalyviams 
reikia apsimokėti kelionę iki 
Vilniaus ir atgal. Visas pra
gyvenimas, nakvynė ir tran
sportas bus parūpintas Lietuvos 
Lauko Teniso federacijos ir 
organizacinio komiteto. 

Lauko teniso varžybos vyks 7 
dienas Klaipėdoje, Palangoje ir 
Kaune. Klaipėdoje ir Palango
je vyks vyrų ir moterų A ir B 
klasės, jaunių ir mergaičių 
klasės, bei vyrų, moterų, ir 
mišrūs dvejetai. Kaune vyks 
senjorų varžybos šiose amžiaus 
grupėse: 35-45, 45-55, 55-ir 
daugiau (gal bus 70 m ir daugiau 
grupė). Taip pat vyrų, moterų 
bei mišrūs dvejetai. 

Visa Lietuva ruošiasi šiai 
šventei. Pagrindinis šūkis — 
,,Dalyvauti, o ne laimėti!" 
Kiekvienas, kurs mėgsta ir 
žaidžia tenisų, bus laukiamas 
svečias. 

Visi dalyviai bus aprūpinti 3 4 
dienas prieš varžybas, 1-2 
dienas po varžybų ir, žinoma, 
varžybų metu. Visi turistai gaus 
nemokamą transportą Lietuvo
je, jiems bus parūpintos nakvy-
nės bei maistas už nedidelę 
kainą. 

Kiekvienas žaidėjas turėtų at 
sigabenti bent po dvi dėžutes 
sviedinukų. 

Kviečiame nedelsiant regis 
truotis pas Antaną Kušeliaus 
ką. 6636 S. Francisco. Chicago. 
IL 60629 Tel. 312-434 2265, 

lietuvio, įkopusio į 8-tūkstan-
tininka. Dainius Makauskas 
buvo gimęs 1939 m. 

Dainius Makauskas pernai su 
k e t u r i a i s k i t a i s l i e t uv i a i s 
alpinistais — Lietuvos alpiniz
mo federacijos p rez iden tu 
Vilium Šaduikiu, „Žalgirio" 
a lp in i s tų draugi jos p i rm . 
Kęstučių Baleišiu, Kauno alpi
nistų klubo pirm. Rimvydu 
Simučiu ir chemiku — mokslo 
kand ida tu Juozu Daugvi la 
lankėsi JAV-ėse ir čia kar tu su 
JAV lietuviu alpinistu Aleksu 
Bertuliu Washingtono valstijo
je, Cascadų kalnuose įkopė į 
visą eilę aukščiausių viršūnių. 

Pakeliui į namus, lankėsi ir 
Chicagoje; čia susipažino su 
įvairiom lietuviškom įstaigom 
ir asmenimis. Apsilankė ir 
,,Drauge". Čia sporto skyriaus 
redaktorei entuziastingai pa
sakojo apie planus suruošti 
platesnio masto lietuvių ekspe
diciją į Tian-Shanio kalnuose 
sunkiai prieinamą 7000 m 
aukščio Chan-Tengri viršūnę. 
Šiemet su užsidegimu ruošėsi 
da lyvaut i a te inančių metų 
liepos mėn. IV jų PLS žaidynių 
lietuvių ekspedicijoje į Kaukazo 
kalnus. 

Dainiaus Makausko neteki
mas yra didelis smūgis Lietuvos 
alpinistams — jiems ir Dainiaus 
Makausko šeimai nuoširdi visos 
lietuvių sportinės šeimos užuo 
jauta. Jo atminimas ir dvasia 
laisvai teplevena virš aukščiau 
sių pasaulio viršūnių, savo 
pasiekimais garsindama Lietu
vos vardą. IR 

KVIEČIAMI I-SIOS 
TAUTINĖS OLIMPIADOS 

DALYVIAI 

I IV PLS žaidynes Lietuvoje 
ateinančiais metais bus kvie 
čiami ir pagerbiami 1938 metų 
I-sios Lietuvių Tautinės olim
piados dalyviai. Visi ano įvykio 
dalyviai kviečiami registruotis 
savo klubuose, arba pas Vytau
tą Grybauską, 6206 Yellow-
stone Drive. Port Orange, FL 
32127 Tel.: 904 761-6.,01. Ne
delskite! 

VG 

IV ių PI.s laidynių organizacinis Stabas Lietuvoj*- I* K A Kusta . P Sta tutą . J Gr inbergas , 
A Ki k^trt. A Mura*ka, G Tarvydas Trūksta P Onujoto Nuotr. G e d i m i m o Ta luč io 

Vaintraubui papasakojo tris
kar t Lietuvos čempionas, tarp
tautinis meistrą? Vidmantas 
Mališauskas: 

— Kaip žinoma, trys Baltijos 
vals tybės kreipėsi į Tarp
tautinės šachmatų federacijos 
(FIDE) prezidentą filipinietį 
Florensijų Kampomanesą leidi
mo dalyvauti varžybose. Pasta
rasis į derybas su atvykusiais į 
Novi Sad Baltijos šachmatinin
kais nėjo. Tik varžybų išvaka
rėse per dalyvaujančių jose 
komandų kapitonu susirinkimą 
(pabaltiečių į ji neįleido) pre
zidentas paaiškino, kad jis yra 
„spaudžiamas iš kairės ir deši
nės" ir vienas pkts sprendimo 
priimti negalįs: žodį dėl Baltijos 
šalių narystės FIDE tęstinumo 
ir tuo pačiu starto teisės turįs 
tarti netrukus tame pat mieste 
prasidėsiantis FIDE kongresas. 

Beveik visos komandos prita
rė Baltijos šalių šachmatinin
kams. Pareiškimą su prašymu 
leisti juos į olimpiadą pasirašė 
ir abi TSRS rinktinės — moterų 
ir vyrų. Tačiau niekas negel
bėjo. 

Namo grįžo ne visi: laukti 
kongreso liko Lietuvos fede
racijos prezidentas Vitalijus Ma-
jorovas ir viceprezidentas 
Emilis Šlekys. 

Šitaip apie Lietuvos šach
ma t in inkų pas tangas ra
šoma ,,Tiesos" lapkričio 21 
dienos laidoje Red.) 

PASTABOS 
APIE KREPŠINI 

Visus stebinusi pasaulio mas
to Lietuvos krepšinio komanda 
jau užbaigė savo karjerą. J i 
sovietams laimėjo pasaulio čem
pionatą 1988 metais Seoul, 
Korėjos Olimpiadoj. Laimėjo 
rungtynes prieš geriausius 
Amerikos žaidėjus — buvo tik 8 
taškų skirtumas. Dabar ta 
komanda išsisklaidė po visą 
pasaulį. 

Amerikiečiai padarė didelę 
klaidą, kai 1988 metais sudarė 
savo komandą. J ie surinko 
pačius geriausius žaidėjus iŠ 
visų universitetų, bet leido 
jiems kartu žaisti tik kelis 
mėnesius. Gerai komandai 
tokio treniravimo neužteko. Tuo 
tarpu lietuvių komanda buvo 
labai gerai susižaidusi, nes net 
per 8 metus tie patys žmonės 
kartu treniravosi. Kiekvienas 
Lietuvos žaidėjas žinojo visus 
judesius aikštėje, žinojo ir kur kiek
vienas žaidėjas bus per puolimą 
ir gynimą. Vienas kitam galėjo 
pasuoti kamuolį akimirkos 
tikslumu. Komandos susižaidi-
mas yra pats svarbiausias 
punktas krepšininkams. Visi 
penki žaidėjai turi lošti vie
ningai tiek puolime, tiek gy

nime. 
Be komandos gero susižaidi-

mo, yra dar kita prievolė — 
technikos išlavinimui reikia 
lošti prieš stiprias komandas. 
Tą lietuviai patyrė lošdami 
Seoul Olimpiadoje. 

Ne didelė skriauda pralaimėti 
rungtynes, nes kiekvienas pra
laimėjimas teikia progą sužinoti 
savo komandos silpnas puses. 
Jeigu kamuolio perdavimas ne
geras, reikia per treniravimą tą 
patobulinti. Kartais metimai 
menki — per rungtynes reikia 
įmesti 50*2 metimų į krepšį. 
Kasmet tas nuošimtis auga, nes 
didesnis reikalavimas ir tobu
lėjimas reiškiasi universitetų ir 
profesionalų srityse. 

Europietiška komanda, pralo-
šųsi rungtynes, jaučia daug 
didesnę gėdą, negu amerikie
čiai, nes Amerikoje sakoma: 
„Negali viską laimėti". Svarbu 
laimėti čempionatą, o ki t i 
žaidimai teikia progą lavintis ir 
pataisyti komandos arba atskiro 
žaidėjo t rūkumus. 

Kiekvienas žaidėjas turi tam 
tikrą talentą. Pavyzdžiui, ge
riausias pasaulio žaidėjas profe
sionalas Michael Jordan turi 
įdomiausius kūno judesius — gali 
šokti į aukštį stebėtinai aukštai; 
jo metimai tokie tikslūs, kad jis 
pralenkia kitus žaidėjus. Toks 
talentas priklauso tik jam; kiti 
to išmokti nepajėgia. Metimas 
į krepšį yra pats svarbiausias 
dalykas. Negauni daug laiko 
prisitaikyti metimui, taigi treni
ruodamasis turi išmokti greitai 
mesti kamuolį. 
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DR. VIJAY BAJAJ. M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabmetei 
Priklauso Holy Cross ir Cnnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel . (1-312) 434 5*49 ;venua 24 vai ) 

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

Kab (1-312)735-4477; 
Rez. : 708)246-0067 arDa (709)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILOING 

6449 So. Pulaaki Road 
Valandos pagal susitarimą 

Į akis kaip šilkas, už akių kaip 
vilkas. 

Lietuvių patarlė 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GVDYTOJAS i? CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

39O0 W. 95 St. Tel. (701) 422 0101 
Valandos pagal SwSi!arrr.a 

Pirma 3 v p p -7 v.v . antrd 12 30-3 v p p 
trec-d uždarvta . netvd 1-3 . p p pynute 

• šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Keazle Ava. , Chicago 
(1-312)925-2670 pafta (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Te). (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 PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle. Chicago. III. 
Tai. i 1-312' 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

Apie krepšini Lietuvoje kalbasi Chi 
cagoje susitikę krepšinio Lietuvoje 
pradininkas adv. K. Savickus ir Lie
tuvos vyrų krepšinio r inkt ines išvy
kos į JAV-es vadovas Juozas J a n 
kauskas . Nuotr . E . Š u l a i č i o 

Krepšinis labai keičiasi. Jeigu 
savo komandoj neturi aukštų 
vyrų. tai ir negalvok apie 
čempionatą. Šiais metais turim 
daug jaunimo net T pėdų aukš
čio, kurie labai greitai bėga. yra 
apdairūs ir talentingi. Taigi, kai 
kamuolys atšoka nuo lentos, 
jiems lengva jj pačiupti, kai tuo 
tarpu šešių pėdų žaidėjai negali 
su jais konkuruoti. Gal ateityje 
krepšys bus pakeltas dvi pėdas 
aukščiau. Metimas po krepšiu 
aukštam žaidėjui taip pat daug 
lengvesnis. 

Taigi, sakau, lošk bet koki 
žaidimą — būsi daug sveikesnis. 
Dr. K o n s t a n t a s J . S a v i c k u s 

DR. KENNETH J. Y E R K M 
OR. MAGO ALE N BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Penalnlnham* nuolaida 

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

507 S. GMbort, LeOrenge, IL. 
Tai. (708) 352-4487 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir krauio ligcs 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoro'dų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
P"~ antr . penkt 12-3 v p p. ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir i namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 w . 55 St . Chicago. IL 
Tai . (1-312) 476-2112 

9525 S 79tn Ave . H'cKo'y rf*S 
-Tai. (708) 598 8101 
V,ll pag.i! su^iMrir-.Į 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Hlekory HHts, IL 
1 mylia ] vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 »t St. 

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

Palo* Vision Cerrter, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS. M.D. 
Gydyto,as ;p chirurgas 

Anestezijos " siausmo gydymo specialistas 
Sherman hqon'pe Eigin IL 

Tai. 708-854-1050 
Skambinti galima 24 vai 

T e l kabineto ir buto. (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasd.en l 'k. 8 vai va* 
šSKyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

5635 S. Pulaaki Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Just ice. IL 

Tai. (1-312) 585-2950 .ve>K.a 24 vai i 
Valandos oagai susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81sl Straat 

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

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71»t Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Anlr ir 

Ketv 9 12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 60453-2533 

Tai. 708-536-3113 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Te l . 708-531-1113 
Valandos Dagai susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 
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Rytų Europą — kas 

EVANGELIZUOS? 
Ne vieną vakarietį, praėjusią 

vasarą (VII.24-28) dalyvavusį 
Berne, Šveicarijoje vykusioje 
konferencijoje „Jėzus—Europos 
vilt is" nustebino kai kurios 
Rytų europiečių krikščionių 
nuotaikos. Apie tai teko skaityti 
kun. John C. Haughey, S.J., ap
r a š y m e America žu rna le 
(1990.XI.10). Konferenciją ren
gė įvairių E u? opos krikščionių 
atsinaujinimo sąjūdžių atstovų 
bendras komitetas, samprotau 
damas, kad Rytų Europai nusi
kračius komunizmo antireligi
nių pančių, svarbiausias rūpės 
tis šiandien būtų naujai evange
lizuoti Europą. Konferencijoje 
dalyvavo tik kviesti delegatai: . 
1,500 iš Rytų Europos kraštų, 
2.500 iš Vakarų Europos. Pagal 
konfesijas, 53Ct buvo katalikai, 
2 5 ^ įvairūs protestantai. 1OT 
evangelikų ir 4 ^ pentekostalų 
bažnyčioms priklausantieji. 

Haughey pastebėjo ir įdomią 
konferencijos dalyvių sudėtį: 
per 6 0 ^ buvo pasauliečiai; 20°^ 
kunigai ir pastoriai. Daugiau 
kaip pusė buvo jaunesni kaip 35 
m. amžiaus. Daugumas nebuvo 
savų parapijų, bažnyčių vadovy
bėse — o buvo naujai susiforma
vusių maldos būrelių ir sąjūdžių 
vadovai. Haughey rašo: ,,Dėlju 
palyginti jauno amžiaus, daly
viai atrodė natūraliai ekume-
niškai nusiteikę. Atrodo, jie 
nebuvo auginti tarpkonfesinio 
nepasitikėjimo ar konkurencijos 
dvasioje. Jie jautė, kad šis nau
jas momentas pasaulio istorijo
je duoda galimybę ištisoms tau
toms naujomis akimis žvelgti į 
Gerąją Naujieną. 

Jam įspūdį padarė tai, kad 
Rytų europiečiai ,.ramiai bet 
tvirtai nesutiko su daugelio 
vakariečių peršama mintimi, 
kad jų tautas evangelizuosią 
Vakarų Europos krikščionys. Šį 
nusistatymą jie rėmė patirtimi, 
kad ten nuvykę ir pradėję dar
buotis kai kurių grupių sektan
tai nėra susilaukę pasisekimo ir 
nėra gerai priimami. Bet svar 
biausia jie piktinasi tuo, ką jie 
vadina vakariečių krikščionių 
gąsdinančiu sekularizmu. Vieno 
jų prelegento žodžiais, jie neno
ri, kad ši „kapitalizmo-cum-
krikščionybės" religija būtų im
portuota į jų kraštus. 

Vienas konferencijos kalbėto
jų šį sekularizmą apibūdino 
taip: vakariečiai ..įsigijo bloga 
įprotį, savo gyvenimo inkarą 
mesti į savo žemiškų resursų — 
pajėgų laivo vidų. vietoj į gyvuo
sius vandenis ir jų dugne esan
tį akmenį — Kristų". Kunigui 
Haughey, tačiau, atrodo, kad 
Vakarų europiečiai mažiau lan
ko bažnyčias negu amerikiečiai 
ir kad jie cimškiau žiūri j savo 
bažnyčias. Tačiau jam dideli 
įspūdį darė persekiojimus išken
tusių tikėjimas ir vieno jų paaiš 
kinimas: ..Vakaruose, jūs Baž
nyčią ir tikėjimą galite padary
ti viena daugelio įsigijamų gė
rybių (,.commodities">: mano 
krašte Bažnyčia ir tikėjimas te
galėjo būti tik visą gyvenimą 
pakreipiančiu pasirinkimu, ku
ris vertė atsisakyti visų kitų 
gyvenimo pasirinkimų". 

To pasekme, įtikinamiausi 
evangelizatoriai tuose kraštuo
se nėra įvairius mokslus ir se
minarus baigę apaštalautojai, o 
tie. kurie religinį autoritetą įgi
jo, kovodami, pasiaukodami ir 
kentėdami dėl Evangelijos. 
Vienas bulgaras klebonas pasa
kojo kaip jo mažytei 18 narių 
parapijai valdžia įsake užmū 
ryti bažnytėlės langus, kad ju 
giedojimas nesigirdėtų gatvėje. 
Per praėjusias Velykas šioje pa 
rapijoje prie upės buvo pakriks 
tyti 1.100 naujų tikinčiųjų. 

Labiausiai kunigą Haughey 
nustebino vienos lenkės dalyvės 
samprotavimas: ,.Ar įtikimiausi 
evangelijos liudininkai Vaka
rams nebūtų Rytų Europos ti
kintieji, kurie patvs patyrė ste
buklingus ženklus, kai dideliuo

se sunkumuose ir kentėjimuose 
jiems tikėjimas davė nuostabią 
tvirtybę ir paguodą?" Mūsų lie
tuvių, kurie esame girdėję Sibi
ro kalinių tikėjimo liudijimus, i 
tokia pastaba nestebina. Ir kun 
Haughey su ja sutinka. Neuž 

Kai Lietuvą okupavo raudo 
noji armija ir buvo įvedama 
sovietinė santvarka, bolševikai 
ėjo tuo pačiu keliu, kaip ir 
anksčiau Rusijoje, skelbdami, 
kad žemė priklauso tiems, kurie 
ją dirba. Nors Lietuvoje stambių 

1 žemvaldžių. įvykdžius 1922 

ŽEMĖ TIEMS, KURIE JĄ DIRBA 
IGNAS MEDŽIUKAS 

išleistu į s t a t y m u žemės 
tėnkTtik informacijos apie tikė- \ reformą, nebuvo, bet ka i kūne 
jimą. Būtini ir liudytojai, ku- ' ūkiai turėjo daugiau kaip 30 ha 
rie savo išgyvenimuose gali pa
rodyti, kaip tikėjimo tiesos yra 
įgyvendinamos ir praktiškai 
išgyvenamos. Šie žmonės yra 
kaip „vaikščiojantys Palaimini
mai nuo Kalno: jie žino. kas tai 
yra būti beturčiu, bet tuo pačiu 
jaustis palaimintu; būti liūdin
čiu, bet tuo pačiu jausti tikėji
mo paguodą; kad buvimas per
sekiojamu nesudrasko palaimos 
jausmo; kad šventumo alkis ir 
troškimas gali koegzistuoti su jų \ 
patenkinimu". Tiems, kuriems ! 
tikėjimo tiesos yra virtusios j 
įprastiniais žodžiais, reikia 
pamatyti, kaip toji Geroji Nau-1 
jiena atrodo tuose, kurie tikėji 
mu pilnai gyvena. 

Tačiau kai kas šioje konferen- į 
rijoje jam kėlė klausimų. Žinia, į 
gražu buvo tai, kad šie įvairių 
konfesijų krikščionys, iki tos i 
konferencijos niekad nesusitikę. \ 
dėl to, kad visi buvo asmeniškai i 
pergyvenę Kristaus gyvą veiki- j 
mą. iškart galėjo taip vieningai į 
stipriai bendrai jį garbinti ir į 
giedoti. Tačiau, ar tai bus pag-
rindas bažnvtinei vienybei atei-
tyje? 

Mąstantys Vakarų Europos 
krikščionys taip nemano, svar- į 
biausiai dėl to. kad charizmati-
kai yra fundamentalistai. Ta
čiau nėra bendro sutarimo, ką 
r e i šk ia šis ep i t e t a s , anot 
Haughey. Jei kalbama tik apie 
Šventraščio in terpretavimo 
stilių, nebūtų sunku objektyviai 
konstatuoti, kas yra fundamen
talistai. Tačiau čia-i kalbama 
apie patį tikėjimo supratimą. 
Kalbama apie tikinčiųjų bend
ruomenių stilių. Charizmatiniai 
krikščionys (randami visose 
konfesijose) sako, kad naujai 
atsivertusieji neišlaikys tikė
jimo, jei parapijose ras tik susta
ba rė jus ias bendruomenes , 
kuriose jie nebus remiami savo 
tikėjimo išraiškoje. Jie taip pat 
skundžiasi, kad parapijose dau 
giau rūpinamasi „socialiniu tei
singumu", negu Kristaus — nu
kryžiuotojo skelbimu. 

Necharizmatikai tačiau iške
lia, kad šių bendruomenių emo
cinis garbinimo stilius ir de 
monstratyvus krikščionybės gy
venimo būdas yra mažumai, ne 
daugumai. Tokia krikščionybė 
tikinčiuosius at i t raukia nuo 
savo kultūros ir žmonių į savo
tišką pogrindį su savotiškais iš
sireiškimais, apsiėjimo būdais ir 
Jėzaus supartimu. Tam reikia 
išlaikyti nuolatinį dvasinį paki 
Įima. kas ilgalaikiai nesiseka 
net ir senose pentekostalų kon
fesijose, kurios išsilaiko ne tiek 
senu narių išlaikymu, kiek nuo
lat naujų pritraukimu. Krikš
čionybė pasidaro mažumai pa 
trauklia sekta, vietoj kad šeima, 
kurioje ir šventieji ir nusidėję 
liai gali rasti užuovėją. 

Šventosios Dvasios dovanos iš 
tikrųjų yra duodamos tam. kad 
stiprintų visą Bažnyčią. Tad 
visa Bažnyčia turi būti chariz
matinė ta prasme, kad ji skelbia 
išganymo naujieną, savo bend
ruomenėse duoda pasireikšti 
įvairiomis Šventosios Dvasios 
dovanoms. Tad jei Bažnyčiai 
reikia būrelių, kurie puoselėja 
evangelizavimo dovanas — jie 
remtini ir neturėtų būti spragos 
tarp charizmatikų ir nechariz 
matikų. Bet praktikoje yra. 

Tuo tarpu, atrodo, j ie yra rei
kalingi Bažnyčiai dėl to. kad jie 
liudija, jog visi krikščionys yra 
paties Kristaus siunčiami liu
dyti pasauliui ką jis jiems yra 
padaręs — be jokių oficialių įga
liojimų — ir rodo. kad gyvas ti
kėjimas gyvena tik tuomet, kai 
juo yra dalinamasi. a. j . z. 

; žemės, todėl, liaudies seimo 
nutarimu, kas buvo virš tos nor
mos, turėjo pereiti į žemės refor
mos fondą dalinimui jos no
rintiems. Deja, greit paaiškėjo 
tikrieji bolševikų planai. Nors 
buvo varoma propaganda, kad 
niekas nesiruošia varyti ūki
ninkų į kolchozus, net buvo 
smerkiami tie, kurie skleidė 
tokius gandus, o žemės ūkio 
ministras M. Mickis, kalbė
damas 1940 liepos 14 per radiją 
tai paneigė; bet vėliau buvo 
dirbt inai sudary tos tokios 
sąlygos, kad žmonės buvo pri
versti į juos jungtis. Grasinimai. 

į aukštos nustatytos javų pyliavų 
j normos ir mokesčiai buvo 

bolševikinės priemonės, palau
žusios ūkininkų nusistatymą 
nestoti į kolchozus. 

Panašiai buvo Rusijoje, kilus 
bolševikų revoliucijai. Ir tada 
buvo skelbiama, kad žemė bus 
tų, kurie ją dirba. Tokiu būdu 
valstiečiai, tikėdamiesi gauti 
žemės, prisidėjo prie revoliu
cijos, bet vėliau pamatė, kad 
buvo apgauti: suvaryti į sovcho-
zus ir kolchozus. Sistemos 
trūkumai jau buvo matomi pra 
džioje, bet vis buvo raminama, 
kad sekančiame penkmetyje 
viskas pagerės. 1961 buvo 
pri imta p rograma, kurioje 
n u m a t y t a visose s r i tyse 
pralenkti JAV, skelbiant šūkį: 
„Partija iškilmingai skelbia, 
kad dabartinė tarybinių žmonių 
ka r ta gyvens komunizmo 
sąlygomis!" 

Sistema, „komunizmo sąly
gomis" kraštą taip nugyveno, 
kad Rusijai jau gresia bado 
pavojus. Taip reikalams susi
klosčius, valdžia ieško išeities iš 
tos nelemtos padėties, žadė
dama vėl grąžinti žemę ją dir 
bantiems. Bet tai nelengvas 
uždavinys. Neseniai Maskvoje 
buvo susirinkę 900 delegatų iš 
visos Sovietų Rusijos federaci
jos, kuri sudaro tr is ketvirčius 
visos Sovietų Sąjungos. Jie susi
rinko aptarti žemės reformos 
klausimą, maisto trūkumą ir 
vargingą valstiečių padėtį. Ypa
tingai karštas diskusijas sukėlė 
žemės nuosavybės klausimas. 
Principe delegatai sutiko su val
džios pasiūlytu radikaliu planu 
dėl va l s tybės nuosavybėje 
esančių žemių pardavimo priva

t iems savininkams, bet buvo 
iškelta daugybe pataisų. 

Boris Jelcinas, populiariau
sias šiuo metu Rusijos politikas, 
įrodinėjo, kad vienintelis kelias 
išeiti iš akligatvio — žemę par
duoti privatiems savininkams, 
kad ją dirbantis taptų savi
ninku, o nebūtų mechanizmo 
s r a i g t e l i u , kaip dabar y r a 
kolchozuose ir sovchozuose. 

Sovietų Rusijos minis t ras 
p i rmin inkas I. S. Silajevas. 
n a u d o d a m a s i s s t a t i s t i n i a i s 
duomenimis, įrodinėjo, kad Ru
sija, kai joje buvo privati žemės 
nuosavybė, savo žemės ūkio 
gamyba viršijo Ameriką. Kana
dą ir Argentiną, eksportuodama 
grūdus prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą. J i s . remdamasis viešosios 
n u o m o n ė s a p k l a u s i n ė j i m u , 
įrodinėjo, kad 64 procentai Ru
sijos piliečių pasisakė už žemės 
reformą, kurią remia valdžia. 

jektu. Žemė nėra gamybos pro
duktas, bet gamtos dovana 
žmogui, todėl negali būti komer
ciniu keliu perleidžiama kitam. 
Taip pat buvo įrodinėjama, kad 
kolektyviniai ūkiai yra pajė
gesni, nes jie turi reikalingą 
žemės apdirbimo techniką, o ką 
darys vargšas darbininkas savo 
žemėje, neturėdamas reikalingo 
inventoriaus — negi jis pajėgs 
žemę d i rb t i rankomis ir 
kastuvu! 

Kiti įrodinėjo, kad žemė pa
teks į juodąją r inką, į 
spekuliantų rankas; jos neteks 
padorūs ūkininkai, nes eko
nomiškai jie nepajėgs konku
ruoti. M. Gorbačiovas, pats 
užaugęs žemės ūkio krašte, 
neapsisprendžia, kaip reikėtų 
pasielgt i . Jo nuomone, šis 
klausimas yra toks sunkus, kad 
jis buvo pasiryžęs pravesti refe
rendumą. Bet Rusijos vadovybė 
yra nus i s tač ius i vykdyt i 
radikalią žemės reformą, nes, 
sako, jau nebegalima delsti. 

LIETUVA BALTŲJŲ 
RŪMŲ PLANUOSE 

būtent, žemė turėtų būti išpar 
c e l i u o t a ir p a r d a v i n ė j a m a „Šalis priėjo tokį kritišką tašką, 
tiems, kurie nori jos įsigyti ir kad maisto problema reikia 
pasiryžę joje ūkininkauti: pra
ėjus penkeriems metams, jie tą 
žemę galėtų parduoti. 

D a u g e l i s komun i s tų t a m 
priešinasi , įrodinėdami, kad 
žemė priklauso valstybei, teore
tiškai visiems žmonėms, todėl 
negali būt i paverčiama kapi 
talistinės sistemos prekybos ob 

statyti virš visų kitų reikalų" — 
pareiškė B. Jelcinas. 

Iš tikrųjų žemės reformos 
klausimas Rusijoje yra toks 
sudėtingas, kad jį vykusiai iš
spręsti reikia būti Saliamonu. 
Tačiau daugumas mano. kad 
žemė turėtų būti išdalinta no
rintiems ja dirbti, bet be teisės 

Švč. Marija Aušros Vartuose Vilniuje. 

Pasaulinėje politikoje Ame 
rika neišleidžia iniciatyvos iš 
savo rankų. Tam priklauso ir 
susitikimas su Lietuvos prezi
dentu ir kontaktai su Pabaltijo 
vadais. Tai buvo gruodžio 14 d. 
2 vai. p.p. 

Gana staiga sukviestas posė
dis buvo paties prezidento ini
ciatyva ir planuotas pabaltiečių 
ir ukrainiečių bendram susiti
kimui, pagaliau buvo išskirtas 
į atskirą pabaltiečių ir atskirą 
ukrainiečių posėdį. Iš dvidešim
ties dalyvavusiųjų pabaltiečių 
posėdyje buvo vienuolika lietu
vių. Iš Chicagos — inž. G. La
zauskas, inž. P. Narutis, dr. V 
Dargis. dr. Valatkaitis. Iš Wa-
shingtono dr. K. Bobelis. J. Bo
belis, A. Dundzila. A. Baniony 
tė. V. Nakas. L. Kojelis, dr. 
Kondratas. Atstovavo Vlikui, 
Altui, JAV LB, LIC. 

C. Rice aiškino, kad Sovietų 
Sąjunga decentralizuojasi ir 
šitam decentralizavimui parem
ti ir yra suteikiama parama. Tai 

ją parduoti, tik perleidžiant pa
veldėjimo keliu. 

Jeigu privati žemės nuo
savybė būtų legalizuota, reikėtų 
dar ilgai laukti, kol tuščios par 
duotuvių lentynos būtų užpil
dytos. „Bet jeigu Rusijos depu
ta ta i atmestų žemės pervedimą 
į privačių savininkų rankas, 
k a i p yra a tme tę Sovietų 
Sąjungos deputa ta i , tai ir 
praėjus 15 metų dar teks nau 
dot i kortelių s is temą, re
guliuojančią maisto pirkimą' — 
pareiškė vienas iš deputatų. 

Reaguodamas į sovietų ap
skaičiavimus, kad šią žiemą 
Sąjungoje pritrūks maisto, pre
zidentas George Bush nutarė 
panaikinti prekybos ir kre
di to suvaržymus, sudarant 
palankias sąlygas Maskvai 
pirkti grūdų ir kitų žemės ūkio 
produktų. Bushas argumen
tuoja: jei sovietai negaus iš JAV 
reikal ingų kredi tų pirkti 
Amerikos grūdus, jie ieškos ir 
suras kitur. Gorbačiovas jau 
yra išgavęs 15 bilijonų dolerių 
įvairių valstybių pasižadėjimus 
(pradedant Vokietija ir baigiant 
Japonija^ humanitarinei pa
galbai. Kaip Amerikos parei 
gūnai tvirtina, tų fondų užteks 
sovietų reikalams patenkinti be 
JAV pagalbos. Be to, tie parei
gūnai mano, kad Rusijos pra
ėjusio rudens derlius buvo labai 
geras, bet visa problema yra jį 
pristatyti vartotojams mies
tuose. Amerikos grūdų prista
tymas taip pat susidurtų tenai 
su transporto negalavimais. 

nekeičia Amerikos ligšiolinio 
nusistatymo Pabaltijo valstybių 
atžvilgiu. 

Reakcija del tos politikos buvo 
labai stipri, susilaukė daug 
klausimų ir pastabų. Ką reiškia 
sekretoriaus Bakeno užuomina, 
kad „menkas" spaudimas i 
Pabaltįjį iš Maskvos pusės y ra 
pateisinamas? Ką reiškia t a s 
žodis „menkas" iBanionytė\ 
Kodėl sąlygos del Pabaltijo ne
priklausomybės atjungtos nuo 
emigracijos reikalavimų (J . 
Bobelis). Kodėl Sovietų Sąjunga 
gali turėt i 300.000 dolerių 
kreditą Tarptautiniame banke, 
o Lietuva — ne (Valat kaitis). 
Mums jau nusibodo nuolat 
minimas žodis „apsisprendi
mas", mes esame apsisprendę, 
mes norim nepriklausomybės 
(KariK Kodėl n e p a s t a t y t a 
sąlygų, duodant Sovietų 
Sąjungai maistą ir leidžiama 
dabar jį dalinti KGB ^Narutis). 
Tokios dideles paramos davimas 
Gorbačiovui suklaidiną pačią 
Sovietų Sąjungą t M. RikkenV 
Kada jungiami kokie nors rei
kalai su Sovietų Sąjunga, kodėl 
neužsimenama Pabaltijo vals
tybės? 

Klausimai ir diskusijos užtru
ko porą valandų. 

Diskusijų pabaigoje buvo pap
rašytas E. Dervvinski pasisa
kyti. Jis išreiškė pasitenkinimą 
gerų visų reikalų Baltuose 
rūmuose pristatymu kaip kad tą 
padarė C. Rice Jis pats atėjęs 
savo privačia iniciatyva, nes 
jam Lietuvos . Latvijos ir Esti
jos nepriklausomybes reikalai 
labai rūpi. Jis džiaugėsi gyvo
mis diskusijomis ir skatino, kad 
kontaktas su Baltaisiais rūmais 
nuolat būtų gyvas. Tik nuolati
nis spaudimas iš pabaltiečių 
pusės neleis užmiršti ir atkreips 
dėmesį. Baltiesiems rūmams ne 
tiek rūpi tie smulkūs vidiniai 
tarpusavio reikalai Lietuvoje, 
Latvijoje arba Estijoje, kiek ta 
bendra kova prieš okupantą, ku
rios aneksijos Amerika nepri
pažįsta. 

Kiekvienas iš pakviestųjų ga
vo sąsiuvini pasku t in ių jų 
prezidento ir valstybės sekre
toriaus pareiškimų. Pusę tų 
pareiškimų sudarė kovos su 
Iraku reikalai, kita pusė pareiš
kimai Lietuvos. Latvijos ir Esti
jos, įjungiant ir Landsbergio 
vizitą, kuris pavadintas priva
čiu Amerikos vizitu. Vadinasi. 
Irako ir Lietuvos reikalai rišasi. 
Ta proga JBNC visų pabaltiečių 
vardu įteikė raštą prezidentui 
Bushui. 

P. Naru t i s 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

vargšė, skubėdama pirmyn. Jų laukė kita staigmena, e i ektros, todėl paliestieji rausėsi griuvėsiuose, ban-
kurios nenujautė, nors didelis neramumas buvo užgulęs dydami dar su šviesa atkasti daiktus ir prieš vakarą 
širdį. pasirūpinti nakvyne. 

Visi suskubo namo. ieškodami tramvajaus. Sis pasi- Šeimininke buvo teisi, vargšo Karlo kambarys te
rodė, lyg nieko nebūtų ivykę, bet keleiviai bu«o tylūs, b u v o dalinai nukirstas, nors apkritęs plytomis, balkiais 
susikaupę, veiduose matei tik susirūpinimą. Juo arte- j r ka2kokiomis suplėšytomis marškomis, gal langų 
jo prie namų. tuo daugiau dūmų ir griuvėsių. Kažkoks u z u o la idomis . Ašarodama Jūrate bandė atkelti dideli 

16 nejaukumas užgulė širdis, ir nors nenorėjo gąsdinti r a s t ą i r p r į e i t i prie sutriuškintos lovos, kur buvo jų 
viena kitos, abi galvojo tą patį. Teko išlipti iš tram- j a u t a i . Neturėdamos spintų ir kitokių padėjimų. 

Vieną tokį nykų sekmadienio ryta Jūrate su motina vajaus ir eiti geroką galą siauromis, senoviškomis gat- daiktus jos laike čemodanuose, ryšuliuose. Tas didino 
važiavo girgždančiu tramvajumi bažnyčios link Lietu- vėlėmis, kol pamatė savo dabartinį lizdą — visą iš- v u t , §j t a į§gelbeti, bet daiktai buvo purvini, suplėšyti 
viai buvo gavę vienoje bažnytėlėje teisę turėt savo draskytą. Būrys moterų rausėsi po griuvėsiais, nešiojo i r j§d r a skyti po kambarį. 
pamaldas ir giedoti sava kalba. Išsiliedavo sena miela daiktus ir krovė į mažas krūveles, visiškai dulkinos _ g a k ė m a n o §įrdis. kad reikia vengti didelių 
giesmė iš suspaustų krūtinių ir visų akyse spind davo į,, apsiašaroję. Jūra puolė pirmyn, bet ją sulaikė senis m į e s t u | Kaip dabar reikės gyventi, iš kur gausim rūbų 
ašaros. Rinkdavosi į bažnyčią visi, k a s galėjo. «. įžnas s u r a į š c , u a n t rankovės. apsirengti, kur rasim pastogę? 
jau senokai atpratęs melstis, bet dabar nelairm •- alan- _ Bet mes čia gyvename, mes turime gelbėti savo _ Dį e v 0 valia, mama, jei paliko gyvas, pasirūpins 

i 

doje visi jautėsi esą vienos šeimos vaikai, broliai ir 
seserys. Jau buvo pasibaigę šv. Mišios ir žmon*-̂  būria
vosi senu papročiu šventoriuje, kai staiga p r ig i rdo 
sprogimai. Tuojau sustaugė pavėlavusios sirenos, žmo
nės pradėjo bėgti ieškodami slėptuvių, su * ;ažais 
vaikais ant rankų, išsigandę, uždusę, lyg medž">jami 
gyvulėliai. Sproginėjimai tęsėsi geroką pus\ ndį.ir 
kai pagaliau sirenos vėl a tšaukė pavojų oras buvo 
pilnas dulkių ir degėsių kvapo. 

Kazė Varkalienė buvo visiškai pametusi protą. J i 
garsiai verkė ir keikė pasaulio neteisybes, blaškėsi 
rūsyje ir baugino išsigandusius žmones. Jurat< kloste 
motinos rankas, bandė ją raminti , tik niekas nepadėjo. 
Kai pagaliau vėl sukaukė sirenos ir jos išėjo i ^ratvę, 
motina karščiavo ir buvo tarsi pamišusi. 

— Taip mes visi Čia ir užbaigsim savo dienas, mus 
čia užgriaus ir sunaikins, ši tas mies tas yra pa-merk 
tas žūti! Bėkim greičiau iš čia, bėkim kur i kaimą ar 
l kalnus, čia negalima nė minutės likti! - kartojo 

daiktus. 
— Ar jūs turite dokumentus, ar esate registruotos 

policijoje? 
— Taip, štai. - Jūratė emė raustis rankinuke, bet 

tuo momentu jas pastebėjo viena iš apdulkėjusių 
moterų ir priėjo artyn. 

— Taip, tos moterys pas mane gyveno, jų daiktai 
buvo vargšo Karlo kambaryje. Tegul eina pažiūrėti, gal 
bus galima dar ką išgelbėti, iš kiemo pusės namas kiek 
mažiau sugriautas. 

Moterys ėmė lipti per akmenis, saugodamosios ka 
bančių rastų, baldų dalių. Dulkes lindo į akis, į gerklę, 
sunku buvo rasti kelią, nors per tas kelias valandas 
žmonės vieta buvo kiek aptvarkę. Dabar pradėjo aiškėti 
ir nelaimes padariniai, atrodo, buvo kritę t rys bombos, 
kurios pataikė i kelis namus jų gatvėje, juos dalinai 
sugriaudamos. Žmonių aukų nebuvo, visi spėjo sulįsti 
į rūsį, nes pastaruoju laiku Viena buvo pradėta ne 
juokais bombarduoti. Niekur nebuvo gazo, vandens ir 

ir toliau — Ieškojo Jūra žodžių paguodai. Sukandusi 
dantis verte lentas, rinko daiktus, nešė ir dėjo juos į 
krūvą, kaip ir kitos moterys gretimuose namuose. 
Nedaug buvo likę. ką vertėjo gelbėti, o ir likučių 
neturėjo i ką susidėti, kur nešti. Policija davinėjo 
nurodymus, atsirado keli vyrai ir pradėjo atkasinėti 
užgriuvusią gatvę judėjimui Kaimynai siūle pastogę, 
bet tik saviškiams, pažįstamiems, niekas nesirūpno 
dviem svetimšalėm moterim 

Neviltis ir piktumas grūmėsi Jūratės krūtinėje. 
Piktumas nugalėjo. Springdamos dulkėmis sunešė liku
sius daiktus rūsin, čia Jūratė liepė motinai nesitraukti 
iš vietos , pati nuėjo ieškoti vandens nusiprausti , 
nusidulkino rūbus ir išvažiavo į pereinamąją svetim
taučių stovyklą. Lietuvių komitetas čia mažai ką galėjo 
padėti, reikėjo pačiai ieškoti naujos pastogės, reikėjo 
rūpintis visiškai pasimetusią motina. 

t Bus daugiau^ 

\ 
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„Draugo" bendradarbis Jurgis Janusams pokalbyje su „Dirvos" vajaus pirmi
ninke Irena Kriaučeliūniene. 

ARTĖJAME 
PRIE TIKSLO 

Pokalbis su „Dirvos" 75-jo jubiliejaus 
komiteto pirmininke Irena Kriaučeliūniene 

Visai netikėtai, viešint St. Pe-
tersburgo lietuvių kolonijoje 
Daytona Beach, Fla.. Sietyno 
koncerte teko sutikti čia viešin-
čią ..Dirvos" jubiliejui rengti 
vyr. komiteto pirmininkę Ireną 
Kriaučeliūniene. Išklausę gero 
Sietyno koncerto, prie vaišių 
stalo ir imame su pirmininke 
Irena Kriaučeliūniene dalintis 
..Dirvos" jubiliejaus ir skelbto 
vajaus rūpesčiais. 

— Miela P i rmin inke , kaip 
sekas i „Dirvos" sukakties mi
nėj imai , s k e l b t a s vajus? 

— Prieš maždaug pusantrų 
metų tuometinio ALT s-gos pir
mininko dr. L. Kriaučeliūno ir 
Vilties draugijos pirmininko 
inž. Vaclovo Mažeikos pakvies
ta, sutikau sudaryti „Dirvos" 
deimantinei sukakčiai paminėti 
platu komitetą Chicagoje ir im
t is šio nedėkingo, bet būtinai 
reikalingo darbo. Kaip menate 
ir švenčiant „Dirvos" 70-ties 

Lietuvos kardinolo 
sveikinimas 

JURGIS JANUSAITIS 
metų egzistavimo sukaktį toks 
komitetas buvo sudarytas taip 
pat Chicagoje ir jam vadovavo 
mano vyras. 

Savo ruožtu sudariau didesnė
se lietuvių kolonijose taip pat 
pagelbinius komitetus ar su
radau įgaliotinius, kurie nuošir
džiai talkino ir talkina mums 
šiame darbe. Kai kur vietoje 
specialių komitetų, „Dirvos" 
minėjimus ir vajus vykdė ALT 
s gos skyriai. 

Kaip esate pastebėję, „Dir
vos" deimantine sukaktį yra pa
minėjusios beveik visos didžio
sios lietuvių kolonijos ir tomis 
progomis vykdyti vajai. Malonu 
pastebėti, kad minėjimai visur 
praėjo sėkmingai, susilaukė lie
tuviškos visuomenės reikiamo 
dėmesio ir dalinai paramos. Na, 
o skelbtas „Dirvai" paremti va
jus, nors vyksta sėkmingai, bet 
dar didžiojo tikslo — šimtatūks
tantines sumos nepasiekėme. 
Todėl ir dabar dar vajus tebe
vyksta ir jį greičiausia baigsime 
baigiantis šiems metams, o gal 
kiek ir po jų. 

jau. Keliavau savo lėšomis apsi
mokėdama visas su kelionėmis 
susijusias išlaidas ir nakvynes 
viešbučiuose. Tai buvo mano, 
kaip „pirmininkės", didelis 
noras kuo daugiausiai paremti ir 
pačią „Dirvą". 

— Kiek žinome, Jūsų šeima 
st ipriai p a r ė m ė vajų? 

—Spauda ir ypač „Dirvos" iš
likimo rūpestis mūsų gyvenimo 
dalis. Vajų parėmėme dešimties 
tūkstančių dolerių auka, vilda
miesi, kad „Dirva" dar daugelį 
metų ta rnaus lietuviškajai išei
vijai. 

— O vis dėlto konkre tus 
k laus imas — ar užsibrėžtą 
tikslą pasieksite, a r 100,000 
sur inksi te? 

— Kaip minėjau prie to tikslo 
artėjame. Dedame visas pastan
gas, kad svajonė taptų realybe. 

— Didžiajam darbui į pa
baigą artėjant , a r esate pa
tenkin ta savo ir kitų pagalbi
nių komitetų darbu? 

— Dirbome, kaip sugebėjome, 
kaip išmanėme. Dirbome sutar
dami. Darbų našta dalinomės. 
Vieni nešė sunkesnę, kiti leng
vesnę dalį. bet po didžiojo dar
bo, matant rezultatus, tariu 
ačiū visiems komitetams, jų na
riams, aukotojams ir bet kuo 
mūsų darbus parėmusiems. 

— D a r klausimėlis. Chica
goje suruošė te iškilmingą 
„Dirvos" deimantinės sukak
ties minėjimą. Kaip jis p raė -

Laiškas 
NETEISINGA PADĖTIS 

Pradėjus siųsti siuntinius 
sovietams, susidarė labai ne
t e i s inga padėt is . Sovietų 
piliečiai, daugiausia Maskvos ir 
Leningrado gyventojai, gaus 
siuntinius nemokamai. Tuo tar
pu mes, siųsdami siuntinius, 
irgi padedame Sov. Sąjungos 
gyventojams, bet turime mokėti 
už persiuntimą, o gavėjai turi 
mokėti muitus, netgi už naudo
tus daiktus. Visos organizacijos 
ir pavieniai asmenys turi sku
biai pradėti akciją, kad ši nenor
mali padėtis būtų pašalinta. 
Muitai ir kitokie suvaržymai 
turi būti atšaukti. E. R. 

PRIIMS IR MERGAITES 

Fenwick berniukų aukštes
nioji mokykla Oak Parke , 
sumažėjus moksleivių skaičiui, 
nuo rugsėjo mėnesio priims ir 
mergaites. Mokyklai vadovauja 
domininkonai, ji veikia jau 61 
metus. 

BANKETAS ATNEŠĖ 
MILIJONĄ 

Meras R. Daley, jo garbei 
suruoštame bankete, gruodžio 
11 d., rinkimams finansuoti 
laimėjo milijoną dolerių. Daly
vavo apie 4000 statybininkų, 
politinių veikėjų, kurie mokėjo 
po 125 dolorius. 

CLASSIFIED GUIDE 

Po džiugaus mūsų tautinio bei 
dvasinio atgimimo pavasario 
šiandien mūsų Tautos gyvenime 
viešpatauja netikrumo tamsa ir 
ūkanos. Tautos ateities kelias 
kai kam atrodo tamsus, beviltiš
kas. Tamsoje pradėjom neatpa
žinti vieni kituose tos pačios 
tautos broliu ir seserų. Bet štai 
Kalėdų nakti staiga sušvito 
mums šviesa. ..kuri apšviečia 
kiekvieną žmogų" <Jn 1.9). At
sigręžkime visi įja ir mums bus 
šviesu, ramu ir gera. Visokios 
ūkanos pranyks mūsų padan
gėje. 

T'esa. mūsų troškimai ir viltys 
dar neišsipildė, bet Kalėdų pas 
laptis duoda mums vilti visose 
neviltyse. Juk Išganytojo gimi
mas mums skelbia, kad Dievas 
mus. o tuo pačiu ir mūsų Tau
tą, myli. kad jam ne vistiek kaip 
bus su mumis, jeijis dėl mūsų 
išganymo atėjo iš dangaus i 
žemę. 

Broliai ir seserys, brangūs 
mūsų tautiečiai išeivijoje, 
nuoširdžiai sveikinu jus 
Kristaus užgimimo ir Naujųjų 
Metų švenčių proga. Jūs mus 
stiprinote ir guodėte per 50 
lagerinio gyvenimo metų, jūs 
išėjote sujungtomis rankomis į 
tautos atginuma Baltijos kelią, 
jūs ir dahar. gyvendami Kalėdų 
švies</je. atpažinsite mumyse 
savo brolius ir seseris, savo 
tautiečius, ir visuomet pasiliksite 
su mumis sujungtomis širdimis 
mūsų tautos ateities kelyje. 

Teišsipildo visi mūsų troški
mai ir siekiai 1991 metais. 

Su broliška pagarba ir meile 

Kard Vincentus Sladkevičius 

— Įdomu, ka ip aukotojai 
reagavo šiam vajui vykstant, 
palyginus ankstyvesnįjį „Dir
vos" vajų 70-ties metų proga? 

— Aukotojų skaičius gražus. 
Lietuviškos spaudos rėmėjai 
parode reikiamą dėmesį, tačiau 
su apgailestavimu turiu konsta
tuoti, kad „Dirvos" deimantinės 
sukakties vajus jau skiriasi nuo 
ankstyvesniųjų, nes aukojama 
daug mažesnėmis sumomis kaip 
prieš penker ius metus. I 
aukotoju gretas net ne visi ALT 
s-gos nariai įsijungė. 

— J ū s keliavote į tolimiau
sias lietuvių kolonijas, daly
vavote „Dirvos" minėjimuo
se, sakėte ka lbas . Sakykite, 
a r tas prisidėjo prie užsi
brėžtųjų tikslų įgyvendini-

—Taip. teko daug keliauti. Ap
lankiau ir dalyvavau ..Dirvos" 
minėjimuose Detroite, Omaho 
je. Daytona Beach. I-os Angeles, 
New Yorke. Bostone. Baltimo 
reje. St. Petersburge Tose 
vietovėse komitetai ar ALT s-
gos skyriai suruošė tikrai gerus 
minėjimus su deramomis meni
nėmis programomis. Buvo ma
lonu juose dalyvauti ir pasida
linti su tų kolonijų lietuviais 
„Dirvos" ir bendrai lietuviškos 
spaudos rūpesčiais. Nežinau, 
kiek mano lankymasis prisidėjo 
prie minėjimų sėkmės, tačiau 
manau, kad tai buvo teigiamas 
reiškinys. 

— Tos tolimos ir gausios 
kelionės pareikalavo išlaidų, 
prie jų prisidėjo vajaus komi
tetas? 

Ne. neprisidėjo. To net ne 
prašiau ir net galvoje to neturė 

jo? 
— Pokylis, minėjimas praėjo 

tikrai gražiai. Pagerbėme „Dir
vos" redaktorių Vytautą Ged
gaudą už ilgametį „Dirvos" 
redagavimą. Programa buvo 
įdomi, įvairi, svečių pilna Mar-
tiniąue salė. Minėjimas lieka 
įsimintinu, atnešęs ir „Dirvai" 
naudos. 

— Gal da r žodelį l ietuviš
kajai visuomenei? 

— Artėja šventės — dovanų 
pirkimo metas. Būčiau labai dė
kinga visiems, kad šių švenčių 
proga „Dirvos" vajui paremti 
atiduotumėte pačią prasmin
giausią dovaną — savo auką 
„Dirvai". 

Pone Pirmininke, dėkoju už 
pareikštas mintis ir linkime pa
siekti užsibrėžtąjį tikslą. 

LFB VYRIAUSIOS 
TARYBOS 
RINKIMAI 

Lietuvių Fronto bičiulių tary
bos posėdyje 1990 m. rugpjūčio 
16 d. buvo nutarta skelbti nau
jos LFB tarybos rinkimus ir juos 
pravesti Chicagoje. Sudaryta 
Rinkimų komisija: Povilas Vai
čekauskas — pirm., Aldona 
Šmulkštienė, Jonas Vaznelis, 
Jonas Žadeikis, Valerija Žadei-
kienė. P. Vaičekauko adresas, 
5954 S. Troy St., Chicago, 111., 
60629, telef. 312-434-8448. Taip 
pat renkama JAV ir Kanados 
Lietuvių Fronto bičiulių centro 
valdyba iš 7 asmenų ir Kontro
lės komisija iš 3 asmenų. 

Pagal LFB statutą į LFB 
tarybą bičiuliai ir bičiulės renka 
korespondenciniu būdu iš savo 
tarpo 9 narius dviejų metų ka
dencijai. 

Kandidatai į LFB tarybą siū
lomi bičiulių grupės ar pavienių 
bičiulių prisiunčiant Rinkimų 
komisijai siūlomų kandidatų 
vardus, pavardes, adresus ir 
kiekvieno kandidato raštišką 
sutikimą kandidatuoti. Taip pat 
kandidatai siūlomi į centro 
valdybą ir Kontrolės komisiją 
dvejų metų kadencijai. Siūlymai 
turi būti pasirašyti siūlytojų su 
jų gyvenamosios vietovės tiksliu 
adresu iki 1991 m. sausio 20 
dienos. 

Rinkimų komisijai sudarius 
bendrą kandidatų sąrašą ir 
išsiuntinėjus balsavimo vokus 
balsuotojams, balsavimo lape
liai turi būti sugrąžinami Rin
kimų komisijai aukščiau nuro
dytu adresu iki 1991 metų 
vasario 20 dienos pašto ant
spaudo data. 

Rinkimų rezultatai bus pa
skelbti LFB kraštų valdyboms 
ir visų bičiulių Žiniai spaudoje. 

LFB rinkimų komisija 

l 

IRENA IR LEONAS 
KRIAUČELIŪNAI 

v 

Švenčių proga nuoširdžiai svei
kina gimines, draugus ir pažįs
tamus, linkėdami geros nuotai
kos, sveikatos ir visokeriopos 
laimės ateinančiuose Naujuose 
Metuose. 

Lietuvos Kronikos 
Sąjungos Valdyba 

visiems bendradarbiams ir aukotojams linki 
džiaugsmingų Sv. Kalėdų ir laimingų Nau
jųjų, 1991 Metų! 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ 
METŲ PROGA SVEIKINAME: 
Lietuvos Vyriausybės ir Par lamento nar ius ir 
visus tautiečius. 

Išeivijos pol i t inius veiksnius — VLIKO ir ALTO 
darbuotojus . 

R. Lietuvių B e n d r u o m e n ė s nar ius . 

Patriotine lietuviška v i suomenę , 
kovojančią dėl Lietuvos laisvės. 

R. Lietuvių Bendruomenes vadovybe 

Skelbimas apmokėtas R.L.B 

PASSBOOK 
SAVINGS... 
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Ouarterly 

viotfc 
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f inanc ing . 

AT OUR L0W RATES 

TO »'T VOOB I N C O M I 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

Parduodam* greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas vettui' 
Pe'kame >r parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti .r patyrę tarnautojai 
M I S Kompiuteris 
Perkame-parauodame ir mažas ,r di
deles nuosavybes 
Vietine (Staiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTO 

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

i iptuviams žinomas .r patikimas vardas 

™ juts, KOMPIUTERIU 
pagava ga' te PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ"" este •' prekėse,uose Šak
ningai catarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BE^-BACE REA.'ORS 

INCOME TAX - IMSVRANCe 
6529 S *EDZ'E 

778-2233 

RE/MAX GRBIT 
REALTORS I PARDUODA 

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

Norintieji P I R K T I ar P A R D U O T I 
NAMUS per šią įstaigą, p rašome 
paminėti, kad esate ama.norrie būt: 
Rimo Stankaus Klijentais Nuosa
vybes Įka inav imas n e m o k a m a i . 

O 
O N E STOP REAL 

E S T A T E , I N C . 
Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis i BUDRAITĮ. 
312-778-3871 arba 312-767-O8O0 

LB MIS 
ŠIMAITIS REALTY 

Vik toras Šimait is,Rea tor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

S953 S. Kadzla Ava. 
Te*. 436-7878 

• Qntui>£ 21 
KMIEC1K REALTORS 

7922 S. Pulaski Rd 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei nori te parduot i ar pirkt i na
mus, kreipkitės i Danute Vtayer. |i 
p ro fes i ona l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimą*-
veltui. 

1991 m. SKRYDŽIAI 
IŠ VOKIETIJOS Į 

LIETUVĄ 

Hamburgas-Ryga-Vilnius 
ir atgal 

kiekvieną šetadienį 
nuo balandžio 27 d. 

iki spalio mėn. 

Viena sav titė VILNIUJE 
kainuoja 

DM (vok. markėmis) 
nuo 1,398.00 

Savaitė KLAIPĖDOJE 
nuo 1,298.00 

Savaitė PALANGOJE 
nuc 1,148.00 

Žavua Viktorijos stiliaus namas; 3 
•nieg.; pilnai atremontuotas; jauki veranda: 
gražus kiemas ir 2 auto. garažas. 

$129,800 

Madžial* apaugas ..ranch". Nereikia jo
kių remontų; 4 rmeg , židinys, šoninis įva
žiavimas. 2 auto garažas: netoli greitkeliai 
ir traukiniai $134,900 

OLSICK 8 CO.. REALTORS* 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 Q j n l u » C , 
(708) 257-7100 21 

FOR SALE 

Parduodamas 1984 ..Žiguli" auto., 
modeiis VAZ2105, ir mūrinis garažas netoli 
Vilniaus aerodromo Galima pirkti kiekvie
na atskirai Teirautis: Vilniuj* ta i . 73-
08-08 arba Indianapolyj* ta i . 317-
872-4865. 

IEŠKO DARBO 

Jauna motarts la iko bet kokio 
darbo Tai . 312-471-4283. 

/ 

MISCELLANEOUS 

KREIPKITĖS l 
SCHNIEDER REISEN 

SCHOMBURGSTR. 120 
D-2000 HAMBURG 50 

TEL. 040/38020937 
FAX. 040/388965 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5998 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI ' 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Gonrikas Songinas 

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

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

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

DRAUGAS 
4545 W 83rd St. 

Chicago. IL 80829 

Mutual Federal 
Savings and loan 

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

Mour.: Mon . Tuo. Fn. 9 4 Thur 9 8 Sat 9 1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

Praaadant 1 I M m. Hapoa 3 d., kaa ftaatadtont 
8:40 Iki 10 V.V. 

pmr WPNA (buv. WOPA «tetts) 14*0 AM 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika - avafcata - motanj paaauHa - apofta* - marttūr* - klnaa -

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasaul is mažameč iams l ietuviukams' 

1:10 v . v . Iki 8 40 v * . 

Alttanca Communicattona, Ine. 
408 South Oak Park Avanua, Oak Park. IL 80302 

tai. nr. 848-8880 

. 



ANTANUI AUDRONIUI 
80 METŲ 

Laikas nesustodamas bėga. 
Rodos, dar neseniai buvome 
jaunuoliai, o štai jau ir senatvė 
priartėjo. Uolus organizacijų 
veikėjas Antanas Audronis, 
gyv. Glendale , California, 
neseniai peržengė 80 metų 
slenkstį. Dzūkas, gimęs Ates-
nykų kaime, netoli Simno, pa
vyzdingų ūkininkų šeimoje. 
Vėliau tėvai, pardavę čia turėtą 
ūkį, nusipirko kitą stambesnį 
Zaramciškėse, prie Obelijos 
ežero, tarp Miroslavo ir Seirijų, 
Alytaus apskr. Šeimoje augo 4 
broliai ir trys seserys. Visi išėjo 
aukštuosius mokslus, išskyrus 
vyriausiąjį brolį Jurgį, kuris, 
būdamas Muensterio universi
teto studentu, 1922 m. spalio 25 
d. buvo piktadario prie Ates-
nykų ežero nužudytas. Antano 
vyresnysis brolis Pranas, buvęs 
advokatas, politkalinys ir trem
tinys, miręs prieš keletą metų, 
grįžęs į Lietuvą Gintauto Taut-
vyčio s lapyvardžiu pa r a šė 
knygą „Gyvenimas okupuotoje 
Lietuvoje" (Komunistų propa
ganda ir tikrovė), kurios rank
raštis buvo slapta atvežtas į 
JAV ir čia Pasaulio lietuvių 
archyvo atspausdintas. 

A. Audronis 

Antanas Audronis mokėsi 
Mar i jampolės gimnazijoje. 
Vėliau persikėlė į Alytų. Čia 
baigęs gimnaziją, pasirinko 
karinę karjerą. Stojo į karo 
mokyklą, kurią baigęs buvo pa
keltas j . leitenantu. Pasirinko 
karo aviaciją, kurioje pasiekė 
kapitono laipsnį. Kaip aras 
raižė Lietuvos padangių erdves, 
p r i s i m i n d a m a s garbingą 
Lietuvos praeitį, planavo ir 
kūrė jos gražią ateitį. 

Deja, sovietų okupacija lietu
vių tautai sudavė skaudų smū
gį. K a s buvo per Nepri
k l ausomybės la ikotarp į 
kur iama ir laikoma šventa, 
okupantas viską sugriovė ir 
suniekino. Geriausius tautos 
sūnus ėmė persekioti ir areš
tuoti. Kalėjimo neišvengė ir 

jaunas patriotas Antanas Aud
ronis. Tik netikėtai kilęs karas 
padėjo išsilaisvinti iš baisaus 
likimo ir išlikti gyvam. Blyks
telėjo viltis atstatyti prarastą 
nepriklausomybę. Bet pastan
gos buvo užgniaužtos naujo 
okupanto. 1944 m. vasarą 
gr įž tant k rau ju nudažyta i 
raudonajai bangai, reikėjo pasi
rinkti vieną iš dviejų blogybių. 
Su mase pabėgėlių į Vakarus 
pasitraukė ir Antanas Audronis 
su šeima. Rytprūsiuose buvo 
priverstas kasti apkasus. Vėliau 
apsistojęs Genvisch miestelyje 
netoli Magdeburgo, stebuklin
gai išliko gyvas, per bombar
davimą sugriovus namą, kurio 
rūsyje pabėgėliai buvo pasislėpę 
orinio pavojaus metu. 

Kai pabėgėlių viltys grįžti į 
tėvynę sudužo, nes Vakarų 
demokratijos pasirodė ištižusios 
ir lengvai pasidavė Stalino iš
prievartaujamos, išsižadant 
laisvės idealų, teko emigruoti 
į užjūrį. A. Audronis, su šeima 
atvykęs į JAV, apsigyveno Los 
Angeles mieste, kur dirbo mies
to savivaldybės žinyboje iki išėjo 
į pensiją. Šalia tiesioginio dar
bo jis įsijungė į visuomeninę 
veiklą, buvo LB apylinkės stei
gėjas, jai pirmininkavo ir visą 
laiką reiškėsi jos darbuose, net 
ir dabar yra valdyboje. Jo dar
bų pėdsakai yra likę Lietuvių 
karių sąjungos Ramovės veiklo
je, jai yra vadovavęs; dalyvavo 
ir lietuvių radijo programose. 
Turėdamas aštrią plunksną, 
bendradarbiavo ir spaudoje, 
r e i k š d a m a s savo dažnai 
originalią nuomonę. Finansiš
kai remia Lietuvai reikšmin
gus darbus. Vien tik Tautos fon
dui yra paaukojęs 1000 dol. 

Lapkričio 14 d. Vidmanto i r 
Aldonos Variakojų rezidencijoje, 
kurią tiktų pavadinti stikloi 
pilimi, Villa Park, California, 
susirinko būrelis Antano prie-
telių atšvęsti jo 80 metų sukak
tį. Susirinkusieji, pagerbdami 
Antaną, besivaišindami da
linosi prisiminimais ir išsakė 
linkėjimus. Sukaktuvininką 
sveikino žodžiu: V. Gilys — 
ramovėnų ir Lietuvių radijo 
valandėlės vardu; kalbėjo polit
ka l inys r ez i s t en ta s M. 
Naujokait is , A. Dičius, E. 
Sinkys ir kiti. Kalbėjo ir patsai 
sukaktuvininkas. Buvo per
skaityta keletas sveikinimų 
raštu ir telegramomis. Ori
g ina l ia forma sve ik in imą 
parašė poetas B. Brazdžionis. Šį 
gražų sveikinimą perskaitė šio 
pobūvio šeimininkas, sukaktu
vininko žentas, Vidmantas 
Variakojis. Svečiai sugiedojo 
sukak tuv in inku i l inkėdami 
„Ilgiausių metų!" 

Ig. Medž iukas 

SUKAKTUVININKAS 
ARCH. BRONYS 

ELSBERGAS 
VYTAUTAS KASNIŪNAS 

metų taip praktikavo projek
tuose. 

Grįžęs iš užsienio arch. Br. 
Elsbergas sukūrė šeimą su 
Aleksandra Gintautaite, Latvi
joje gimusia lietuvaite. Jos 
tėvas buvo gilios dvasios patrio
tas ir, nors gyveno latvių krašte, 
ten buvo gerai įsikūręs, viską 
likvidavęs persikėlė į Lietuvą. 
Jam reikėjo lietuviškos žemės 
po kojomis ir padangėje 
lietuviško oro. Labai rūpinosi 
savo vaikų lietuvišku auklėji
mu. Buvo įgimtai muzikalus. 

pianinų specialistas. 
Aleksandra ir Bronys Elsber-

gai buvo neoli tuanai . ideolo
giniai juos pasekė ir duktė Jonė. 
J i ir profesiškai pasekė tėvą ir. 
baigusi universitetą, dirba San 
Francisco vienoje didžiausioje 
architektūros firmų. 

Išvykęs iš Lietuvos dėl ko
munistų grėsmės, ke tver ius 
metus dirbo savo profesijoje Pa
ryžiuje. 1949 atvyko į JAV ir 
dirbo New Jersey Sta te High-
way dept. tiltų projektavimo 
skyriuje ir 22 metų tarnyboje 
suprojektavo apie 300 tiltų, 
t ikr ino ki tų suprojektuotus 
til tus. Ir t i l tų projektuose jis 
ieškojo gražių architektūrinių 
linijų, suprastintų, nekompli
kuotų formų. 

Tarnyboje jį visi gerbė, turėjo 
daug draugų, profesijos bendra
darbių . K u k l u s , d a r b š t u s . 

DRAUGAS, penktadienis , 1990 m. gruodžio mėn. 21 d. 

meniškai kūryb ingas , buvo di
džiai ver t inamas . Ir dabar, po
ilsyje g y v e n d a m a s , b e n d r a 
darbių neužmirš tas . Giminės, 
draugai, kolegos neoli tuanai 
sveikina i devyndeš imtmeU 
įžengusį. 4 0 metų kūrybinis 
darbas išsit iesė archi tektūros 
formomis i r linijomis Paryžius. 
Briuselis, K a u n a s , Klaipėda. 
New Jersey valstijos kelias. Jo 
darbuose ka lba akmenys , plie
nas, st iklas ir medis. 

V y t a u t a s K a s n i ū n a s 

PERDIRBS NAVY P I E R 

Dešimt architektų ruošia 
planus perdirbti Navy Pier 
Chicagoje, puošiant čia preky
bos, parodu centrą, teatrą ir 
kitus visuomenei patarnaujan
čias įstaigas. Tam visam atnau
jinimui jau paskirta 150 mil. 
dolerių. Čia bus restoranai, 
muziejus, automobiliams statyti 
1800 vietų, laiveliai paplauky 
t i . pasivaikščiojimo aikštės, 
sodai. 

Arch. Bronys Elsbergas 

Lietuvos nepriklausomo gyve
nimo metuose su kul tūros, 
mokslo, meno laimėjimais žengė 
ir architektūra. Puošėsi naujais 
pastatais visa Lietuva, bet ypač 
laikinoji sostinė Kaunas. Jis 
davė vakarietišką toną, taikėsi 
prie lietuviško stiliaus. 

Vienas iš tų Vakaruose archi
tektūros mokslą baigusių ir 
pasižymėjusių Lietuvos archi
tektų buvo Bronys Elsbergas. 
Pradėjęs studijas Lie tuvos 
univers i te to t echn ikos 
fakultete, pasižymėjęs gabu
mais, nuo 1925 m. studijavo 
Prancūzijos Toulouse universi
tete, po dvejų metų persikėlė į 
Belgiją ir Briuselio universitete 
ba igė a rch i tek tūrą aukso 
medaliu. Baigęs mokslą dar 
kurį laiką gyveno užsienyje, 
dirbdamas su žymiaisiais Vaka
rų architektais. 

Arch. Bronys Elsbergas Lietu
voje buvo labai reikalingas dide
liems projektams. Dirbo Pieno
centro technikos skyriuje ir 
Ginklavimo valdyboje, kur atli
ko didelius, modernius statybos 
projektus. Kaune šalia tar
nybinio darbo turėjo savo pro
jektavimo biurą. Yra pastatęs ir 
suprojektavęs per 120 visokios 
rūšies pastatų Kaune. Klaipė
doje ir provincijoje. Iš svar
besnių paminėtini 6 aukštų 
Taupomųjų Valstybės kasų 
rūmai (kartu su arch. Funku ir 
inž. Lukošaičiu), Škėmos 5 
aukštų namas, Sliesoraičio, 
Tercijono 4 aukštų namai . 
Pasižymėjęs menin ia i s ga
bumais, pelės darbštumo keliais 
ėjęs, jis kaip architektas ieškojo 
naujų formų, surišdamas grožį 
su taupumu ir praktiškumu. 
Žinomo a rch i t ek to Vinco 
Meiliūno žodžiais, kas dabar 
JAV namų išplanavime būtina, 
arch. Br. Elsbergas prieš 50 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco, CA 94121 

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752*721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VIS IEMS AMERIKOS LIETUVIAMS! 

Jūsų draugams ir g,minėms L i e t u v o j trūksta ma.sto. PripHdykrl jų tušč.us šaldytuvus daba r 'Nė ra 
murto! Prekės pristatomos Į namus vertu.! Pristatymas trunka 5 d ienas Maskvos ra,one. arba 15 -20 

dienų kitose USSR respublikose 
Mincemeaf 0 75 sv 

TV, vcirs 
TELEFONAI 
CAMCOROERS 
V e l t a l M 127 /220 
TV PRI IMTUVAI 
per satoNtą Europai 

MAISTO SIUNTINYS #1 
(Importuoti produktai) 
$152 so pristatymu 

Importuotas kumpis 1 sv 
importuota des/a 2 2 sv 

DeftratAs (..Frankturtars") 1 sv 
Daniškas sūris 0.88 sv 
Troškinta jautiena 1.1 sv 
Mėsa baltame padaže ' sv 
Malta pupelių kava 
Tirpstanti kava 
Kondensuotas p»enas 
Importuota arbata 
Kakava 
Sausi prieskoniai 
Importuotas šokoladas 
Šokoladiniai pyragai6iai 
Grikiai arba spageti 

1.1 sv 
0 44 SV 
0 75 SV 

1 1 SV 
1 1 SV. 

1 box 
1 box 

1.1 sv 
2 2sv 

JAV 
m rtMj JAVmtm* h-tf M * M a t * 

• o * S a j u n f * 
Mūsų parduotuvė * u n 6 a visokių rū*»ų radijua ir elektroninius prie
taisus | Sov Sąjungą su apmokėtu arba neapmokėtu muitu 

TAIP PAT GALIMA SIŲSTI: 

* Prancūziški vaistai 
* Šeimos vaistinei* (krt) 
* Vaistai vaikams (krt) 
* Maistas vaikams ( kit) 
* Automobiliai (LADA) nuo $5.600 
* Šaldytuvai nuo $500 
* Healtti Spa pasiteiraukite 
* Kondommiumai Pasiteiraukite 
* Indų plovimo masinos nuo $500 
* Skalbimo mašinos nuo$550 
* Mini-traktonai nuo $2.000 
* (vainos prekes Pasiteiraukite 

KOMPIUTERIA I 
Su rusišku ra idynu 

Vatandoa: p l r m . - t r e * d \ 1 1 - S , 

1 1 - 7 

A.tA. 
ALBERTUI LIŠKŪNUI 

mirus, jo žmonai ONUTEI, sūnums ALGIUI ir VY
TAUTUI reiškiame gilią užuojautą. 

Alice ir Vytautas Lapatinskai 
Dalia Lapatinskaitė-Hagan 

A.tA. 
Agr. ANDRIUI BLIŪDŽIUI 

Detroi te mi rus , jo seserims, ALDONAI RU0KIENEI 
su š e i m a Kalifornijoje, DANUTEI DOMARKIENEI 
ir b ro l iu i L I U D U I ir jų šeimoms Lietuvoje reiškiu gi
lią užuojautą . 

A. Venskus 

A.tA. 
ALBERTUI LIŠKŪNUI 

mirus, jo žmoną ONUTĘ, mūsų mirusios duk te r s a.a. 
I ru tės krikšto motiną, sūnus ALGĮ ir V Y T U K Ą 
nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u j ung i amės skausmo 
liūdesyje, kurį ir mes neseniai pergyvenome. 

Stasė. Zenonas ir Algirdas Krasaukai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Te le fona i - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 Sou th Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 9271741-1 

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

Remember... 

Rock d Ages 
AUTHOKIUO 0UU.IA 

* Visos Kapines v:sos retigi)os 
* Vienintele ..Rock o* Ages" paminklų 
prekyba &0)e apytmkeie Amžina garante 

Us 

ONLYROCKOF AGES 
DEALERS HAVE 

ROCK OF AGES MEMORIALS. 
,,Rock of Ages" paminklai yra 
geriausi ir tvirčiausi. Kiečiausias 
granitas, geruiusiai atliktas dar
bas, amžina g. rantija. Atvykite ir 
pamatvsite! 

Laikini antkapiai 
Antkapiai 
Antkapių Įrašai 
Mauzoliejai 
Dvigubi paminklai 
Pagal užsakymą 
Paminklai/antkapiai 
Paminklų valymas 
Bronzinės atminimo lentos 

Antkapiai * Paminklai * Mauzo
liejai * Paminklų įrašai * Pa
minklai pastatomi bet kuriose 
kapinėse 

APTARNAUJAME VISŲ 
RELIGIJŲ KAPINES 

Plrmad.-Panktd. 8 :30-4:30 
Ša i td . 10:00-4:00 
Sakmd 11:30-3:30 

ST. MARY & EVERGREEN 
MO!\X>nSNT CO. 

9 1 0 0 S. KEDZIC AVE. , EVERGREE*' P A R K . IL. 
(312) 233-3015 or (708) 122-7146 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

n u o 1916 metų 
PRANEŠA 

-1"* - <m 
m 
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kad atidaro naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

V i s ų t e l e f o n a s : 708-974-4410 

Padėkos Ir Prašymo Pamaldos 
ruošiamos sv. Kalėdų matu — 

gruodžio 25 d., NU aausio 1 d. Imtinai 
Marijonų koptyčIeSa prto „Draugo" 

Praaau yungli ~ *no attymetas .ntencijaa i kalėdine oktavos Sv Misiąs ir 
maldas 

. Padėka Diev . ui iiuoe metu* 

. Padėka M«r ui globa 
" I Padėka ui p '-*» malones 
ū Padek** ui U»M pasauly 
T. Ui lietuviu* ^.bira, gyv. ir mir 
L. Ui aeimos rr - įaiua 

. Ui veikus 

Mano ka led in ' anka Oktavai . 

Prašant laimin* ateinančių metų 
Prašant sveikatos 
PraAant ramybes Šeimoje 

. Prašant santūrumo malones 
"; PraAant Lietuvai laisve* 

PraAant pasaukimu i dvasinj luomą 
Ypatinga intenoij» 

Vardas pavardė 

Adresas 

MARIAN FATHERS, 6336 S. Kl lbourn Ava. 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\ 1 a r q u e t t e Funeral Home 
2 ^ 3 VVest 71st Street 

( hk.)>;o. Binuii 60629 
l-(312)-47fe-234S 

H i l l s I uner.il Home 
11)201 SoajHl Robvrts Road 

Palos HilK. Urnos 60165 
708-430-445S 

Petkus Funeral Home 
1410 S>uth 50* Aveniu-

(noro. Illinois r>0rî 0 
708-863-2108 

Petkus-Butkus runeral Home 
144r> South ^Ith Aveniu' 

(. noro, Illinois riOfoO 
708-6S2-1003 

V i s u s l a ido tuv ių nomus galite pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
OONALD A. PETKUS 

OONALD M. PETKUS 
l AVVRFNCE C. GASUNAS 

\ 
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DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. gruodžio mėn. 21 d. 

x „ D r a u g o " r e d a k c i j a , ad
m i n i s t r a c i j a i r s p a u s t u v ė ne 
dirbs pirmadienį, gruodžio 24 d., 
ir antradienį, gruodžio 25 d., dėl 
šv. Kalėdų. Trečiadienį, gruo
džio 26 d., visa įstaiga dirbs kaip 
paprastai ir išleis „Draugo" ket
virtadienio, gruodžio 27, laidą. 
Paš tas „Drauge" pirmadieni, 
gruodžio 24 d., dirbs iki 12 vai. 
Taip pat dirbs pirmadienį, gruo
džio 31 d., iki 12 vai. 

x A l b e r t a s Z a k a r k a rašo 
„Chicago Sun-Times'" gruodžio 
18 d. laidoje apie du standartus, 
kurie taikomi I rakui dėl Ku-
vvaito užėmimo, bet netaikomi 
Pabaltijo tau toms — Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai, kur ias laiko 
okupavusi Sovietų Sąjunga. 

x So l i s ta i Sofija J o n a i t y t ė 
i r A l g i r d a s J a n u t a s , dainavę 
„Draugo" jubiliejiniam kon
certe, sveikina „Draugą", A. 
Grigą, tvarkiusį jų keliones, ir 
visus skaitytojus šv. Kalėdų pro
ga ir dėkoja, kad j iems buvo su
darytos sąlygos pasirodyti lietu
viams Amerikoje. Taip pat svei
kina ir dėkoja Los Angeles, 
Clevelando ir New Yorko lietu 
viams už jų priėmimą. 

x Šv. K r y ž i a u s l igoninėje 
dirba apie 150 gydytojų įvairių 
specialybių. Ligoninė gali nu
rodyti ateinantiems pacientams 
ir ka imynams į kurį gydytoją 
reikia kreiptis. Reikia t ik nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 8 vai. ryto ir 4:30 vai. p.p. 
skambinti tel. 312-471-6703. 

x „ T ė v y n ė s S a r g a s " , Nr. 2, 
išėjo iš spaudos su daugeliu 
straipsnių ir straipsnių tęsinių. 
Šiame numeryje rašo kun. V. 
Ragdanavičius, Viktoras Pet
kus, a.a. P ranas Jucai t is . Taip 
pat duodama daug informacijos 
iš krikščionių demokratų sąjun 
gos veiklos visame pasaulyje. 
Nemažai apžvalgų yra paties re
daktoriaus. Žurnalas yra dide 
hs, 144 psl. su viršeliais. Reda
guoja Algirdas Kasulaitis. 

x O n a ir J o n a s G r a d i n s k a i 
savo klijentams. draugams ir 

x W a s h i n g t o n o v e i k l o s 
e fek t ingumas reikalauja JAV 
LB narių bendradarbiavimo sa
vo JAV Kongreso apylinkėse 
kar tu su darbu, kurį gali pa
siekti JAV LB Washingtono 
įs ta iga. Taip teigė įstaigos 
vedėja Asta Banionytė per spe
cialų JAV LB Visuomeninių rei
kalų tarybos posėdį lapkričio 15 
d. JAV LB būstinėje. Posėdyje 
taip pat dalyvavo JAV LB kraš
to valdybos nariai ir keli kvies
ti žurnalistai. 

x Kun . A n t a n a s Saulai t i s , 
S-J., šį sekmadienį, gruodžio 23 
d., 12 vai. atnašaus šv. Mišias 
Beverly Shores Šv. Onos bažny
čioje. Prieš pamaldas bus ga
lima atlikti išpažintį. Vargonais 
gros muz ikas V y t a u t a s 
Gutauskas . Liturginio susi
kaupimo valandoje ir maldose 
įungsimės su Lietuva 

x E s t e l l a R o g e r s , Lie t . 
Vyčių choro valdybos pirminin
kė, ir kiti valdybos nariai pla 
t ina pakvietimus į choro meti
nį pokylį, įvyksiantį 1991 m. 
sausio 12 d. Šaulių salėje. Visi 
maloniai kviečiami tą vakarą 
skirti Lietuvos Vyčių choro pa
rėmimui. 

x M a r a ir Vytau tas Vygan
ta i su dukromis Monika ir Kris
t ina iš Dalias, Texas sveikina 
savo artimuosius, bičiulius ir 
pažįstamus šv. Kalėdų proga ir 
linki visiems sėkmės, džiaugs
mo ir Aukščiausiojo palaimos 
Naujuose Metuose. Vietoj kalė
dinių atviručių skiria auką lie
tuviškos spaudos parėmimui. 

x A g n ė ir J u o z a s Kižiai 
sveikina gimines, draagus, pa
žįstamus Kristaus gimimo šven
tėse; linki meilės, ramybės, tai
kos ir didžio džiaugsmo 1991 
metais — visiškos nepriklauso
mybės Lietuvai. 

x Dr. I .eonidas ir P r a u r i m ė 
R a g a i šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga sveikina gimines, 
draugus ir visus pažįstamus, 
linkėdami džiaugsmo, ramybės 
ir sveikatos. Vietoj kalėdinių 
kortelių skiria „Draugui" 100 
dol. auka. 

x Dr. Adolfas ir Algė Šle
žai , Fiossmoor, III., „Draugo" 
garbės prenumeratoriai ir nuo
širdūs rėmėjai įvairiomis progo
mis, pratęsė prenumeratą vie
neriems metams su 100 dol. au 
ka. o už kalėdines korteles ir ka 
lendorių dar pridėjo 25 dol. Ta 

džiaugsmo!" ..Draugui siunčia 
parama. 

x P r i s t a t o m e Lietuvoje t ik 
n a u j u s au tomobi l ius . Visų fir 
mų mašinos p igesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 20 -30^ . Vi
sos su garant i ja Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į rub 
hus . P a r ū p i n a m e b u t u s gimi 
naičiams. Skambinkite iki 12 
vai. dienos te! (312) 434-8618. 

<sk> 

x „Ka lba Vi ln ius" . Kiaušy 
k i tę Grundig radijais. 6 mode
liai. G r a d i n s k a s . 2512 W. 47 
St. , C h i c a g o , IL 60632, tel . 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vok i škų a p a r a t ų t a i symas . 
Pirmiausia — paskambinkit 

<sk! 

x Balt i jos r e s t o r a n e g e r a s 
l i e t u v i š k a s m a i s t a s ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi sales įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
ry tas pirmadieniais 8100 Ro-
b e r t s Rd.. tel . 708-458-1400. 

(ak) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
t y b i ų p i r k i m e ir p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai patars ir pa 
t a rnaus , duodami komiso nuo 
laidą. A l b i n a s Kurku l i s , tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
par tner is A n d r i u s Kurkul i s , 
te l . 312-977-7242 dirbą su Rod 
man & Renshaw, Inc. Chicago 
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
te l . 1-800-423-2294. 

(ak) 

Stasio Baro pagerbime Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. Iš kairės: Stasys Balzekas, teisėjas 
Antanas Valakas, Stasys Baras, banketo vadovas Dovidas Mackevičius ir Valdas Adamkus. 

N'uotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

pažįstamiems «ako: ..Šventų proga palinkėjo redakcijai ir ad-
Kalėdų palaimos ir Naujų Metų ministracijai linksmų Kalėdų ir 

laimingų Naujųjų 1991 Metų. 
Už linkėjimus ir aukas tariame 
didelį ačiū. 

x Ka lėdų p a s i l i n k s m i n i 
m a s įvyks P l ayhouse , penkta
dieni, gruodžio 21 d. 8 v.v. Kvie
čiame visus! P l a y h o u s e , 2515 
W. 69 St. Tel . 312-476-9763. 

(sk.) 

PASIRENGIMAS 
DAINŲ ŠVENTEI 

Daugeliui, atrodo, kad Dainų 
šventė dar už kalnų. Bet taip 
nėra Bent taip nėra tiems, 
kurie dalyvauja pasirengimo 
darbuose. Kadangi yra daug 
chorinių vienetų ir darbuotojų 
\ ią įjungta, ta i pirmiausiai 
reikia suderinti visų nuomones, 
kad būtų kalbama viena kalba. 
Paskui reikia visus painfor
muoti, kad visi žinotų apie pasi
rengimo darbų eigą. Yra daug 
darbų atliktinų, kuriems jau 
nėra marių laiko. Dar ir dėl to, 
kad visus paraginti reikia. Pir
miausiai visi chorai, kurie 
numato šventėje dalyvauti, turi 
pas Dainų šventės pirmininką 
užsiregistruoti. Kartu nurodant 

x Ju s t a s - J an inaL iepon i a i 
ir šeima, Lockport, Iii., šv. Ka
lėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga atsiuntė 100 dol. auką, 
širdingai linkėdami, kad Jėzaus 
Gimimo šventė tespindi visam 
„Draugo' štabui viltimi, o Nau
jieji Metai teišpildo visiems lū
kesčius. 

x Vytau tas i r Elena Vidu
giriai, Palos Verdes, Cal., svei
kina visus savo draugus šv.. Ka
lėdų proga, linki džiaugsmin
giausių švenčių ir laimingiau
sių Naujų 1991 Metų. Vietoj ka
lėdinių kortelių aukoja lietu
viškai spaudai paremti. 

x Chicagos Lietuvių me
džiotojų k l u b a s šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga sveikina 
..Draugo"' redakciją ir administ
raciją, linki visiems geros sėk
mės ir nepavargti lietuvybės iš
laikyme išeivijoje. Ta proga ski
ria „Draugui" 25 dol. auką. 

x G e r i a u s i ų švenč ių vi-
x Greit p a r d u o d u vienos ir s į e r n s lietuviams - giminėms. 

dviejų šeimų namus Chicagoje bičiuliams, pažįstamiems, kada 
ir apylinkėse Skambinki te nors sutiktiems ir niekados ne-
R E MAX REALTORS, Rimas m a tyt iems! Netikėtumams su 
S t ankus . tel. (312) 586-5959 ar- trukdžius asmeniškų atviručių 
ba(708> 425-7161. 

x Lietuvos ke l iauninkų dė
mesiui . Kas nori patvirtinti 
ar pakeisti Aerofloto ar kitų li
nijų skrydžius į Lietuvą, ar gau
ti patarnavimus Nevv Yorko ae
rodromuose, įskaitant bilie
tus į kitus miestus — lėktuvais, 
traukiniais ar autobusais — 
skambinkite į New Yorko ke
lionių agen tū rą „ V Y T I S " 
718-769-3300. 

(sk) 

x DEVETI DRABUŽIAI, 
ba ta i , ma i s t a s ir kt. daiktai; 
VAISTAI - receptinai. nere-
ceptinai Kiekiai ner ibojami. 
MUITO NĖRA! Iš kitų miestų 
savo daiktus siųskite mums paš 
tu arba UPS. Aukštos kokybės 
rūkytos mėsos gaminiai AU
TOMOBILIUS parduodame pi 
giai TRANSPAK.2638W.69 
St., Chicago. IL 60629. tel. 
312-436-7772. 

fski 

siuntimą, mūsų vardu Jums 
&to prabyla mielas DRAUGAS. 

Bronė ir Vytautas Volertai 

x RŪKYTOS MĖSOS GA
MINIAI — aukštos kokybės. 
Pristatome į namus Lietuvoje — 
$84.00. TRANSPAK. 2638 W. 
69 St., Chicago. IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

ir apytikrį dalyvių skaičių. 
Rengėjams iš anksto reikia ži
noti, kas dalyvauja ir taip pat 
jeigu būtų norinčių viešbučiuose 
apsistoti. Darant rezervacijas 
viešbučiuose, re ikal inga iš 
anksto žinoti, kiek kambarių re
zervuoti . Didesnį skaič ių 
kambarių iŠ anksto užsakant, 
galima gauti didesnes nuolai
das. 

Dabar yra kitas labai svarbus 
ir neatidėliotinas reikalas, tai 
pateikti informaciją šventės lei
dinio redaktorei D Bindokienei. 
Ji prašo visų chorų vadovų pri
siųsti jai tokią informaciją: 1. 
Choro pavadinimas ir vietovė. 2. 
Įsisteigimo data. 3. Choro 
muzikinis vadovas ar vadovai. 
4. Choro valdyba. 5. Visų narių 
sąrašas — vardai ir pavardės 
(vardas turi būti pilnas). 6. Svar
besnieji choro renginiai pasku
tiniųjų penkerių metų laiko
tarpyje. 7. Dv. nuotraukos: 
viena — viso choro su 
muzikiniais vadovais, antroji 
dirigento — arba \isų muzikinių 
vadovų kartu. 8. Je igu choras 
veikia mokyklos ribose, prašomi 
fotografuoti tik choristus ir 
muzikos mokytojus, apsieinant 
be vedėjų ir tėvų komitetų. Visa 
informacija t u r i le id in io 
redaktorę pasiekti ne vėliau 
1991 m. kovo 1 d. Informacijas 
siųsti: Danutė Bmdokienė, 7155 
South Homan Ave., Chicago. II. 
60629, USA. 

Šventės ateina ir praeina, o 
leidiniai išlieka ateičiai. Tiek 
Dainų, tiek Tautinių šokių 
šventės yra mūsų taut inės ir 
kultūrinės veiklos viršūnės. 
Joms reikia t inkamai pasi
rengti, ta ip pat reikia užrekor-
duoti. kad ateičiai išliktų. Jos 
yra mūsų tautinė demonstra
cija. Galbūt būtų galima pa
vadinti tautiniais atlaidais, į 
kuriuos suvažinojama pasi
stiprinti ir jėgų atgauti . Mes 
galime tik būdami krūvoje 
išlikti, o ne išsibarstę. Tačiau 
gyvenimas kitaip eina. kad ir 
išsibarstyti tenka. Tad bent 
retkarčiais reikia į būrį suskris-
ti. Atsišviežinti, atsigauti ir 
senus pažįstamu-; susitikti. Tai 
gal ir y ra vienas iŠ tikslų, kodėl 
mes tokias šventes rengiame. 
Visiems yra žin< ma. kad šven
tės kainuoja! Tad ir Dainų 
šventė išimties nesudarys . 
Dabar po viena kepure bus 

x . .ŽAIBAS" N R . 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 

x Visi kviečiami ir l auk ia 
mi atei t ininki . rengiamose 

rengiama net vienuolika ren
ginių. J iems visiems bendras 
p a v a d i n i m a s p a r i n k t a s — 
Lietuvių Muzikos Šventė. Cen
t r in iam komitetui vadovauja 
solistas Stasys Baras. Centrinis 
rengimo komitetas šių metų 
gale išsiuntinės laiškus. Lietu
viška visuomenė prašoma jų 
neišmesti. Tik bendromis jė
gomis veikdami, mes galime 
t ikėt is gražios ir įspūdingos 
šventės. Dainų šventė nėra Cen
trinio rengimo komiteto, bet 
visos išeivijos renginys! 

J . Žygas 
P R O F . A. SENN A P I E 

D A B A R T I E S LIETUVĄ 
Wisconsino universiteto is

torijos profesorius Alfred Erich 
Senn gruodžio 14 d. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje turėjo paskaitą 
apie dabarties Lietuvą, kurią jis 
y r a p a k a r t o t i n a i l a n k ę s . 
Lietuva jį domina, nes jo tėvas, 
šveicaras A. Senn, buvo profe
soriavęs Vyt. Didžiojo universi
tete ir Chicagos apylinkėse dar 
yra jo buvusių studentų, kaip 
prof. P. Jonikas, kuris buvo 
atvykęs į paskaitą. 

Susirinko apie šimtinę klau
sytojų. Paskaitininką su daly
viais supažindino muziejuje dir
bąs istorikas dr. D. Fajnhauzas 
primindamas, kad neseniai iš 
spaudos išėjo prof. Senno nauja 
knyga ..Lithuania Awakening", 
o anksč i au parašęs knygą 
,,Emerging of Modern Lithua
nia", eilę kitų knygų bei apie 
100 studijinių straipsnių iš is
torijos. 

Prof. Senn, nors pasisakė, kad 
nėra lietuvis, bet visą paskaitą 
skaitė lietuviškai. Kalbėjo vaiz
džiai, įvesdamas ir humoro, 
smulkiau apibūdino dabarties 
Lietuvos politinius veikėjus, su 
kuriais jam teko labai artimai 
bendrauti 1986 m. pakviestam 
atsilankyti. Bebūdamas Lietu
voje j is pastebėjo, kad da
b a r t i n i a i l ie tuviškosios 
visuomenės vadovai, besiver-
žiantieji išvesti kraštą į laisvą, 
demokratinį gyvenimą, neturi 
laiko dienoraščiuose atžymėti 
įvykių bei darbų eigos. Todėl jo 
naujoji knyga ne vien pateikia 
duomenis apie paskutinio laiko 
įvykius, bet taip pat yra perpin
ta jo paties atsiminimais, besi
stengiant juos išsaugoti ateičiai. 

Prof. Sennui t eko bū t i 

Lietuvoje, kai ten buvo atvykęs 
Gorbačiovas. Apie Gorbačiovą 
jis atsiliepė, kad dabar jau jis 
nebeturi ryškaus vadovaujančio 
plano ateičiai, o seka įvykius ir 
tada orientuojasi. (Po paskaitos 
iš dalyvių pasigirdo balsas, kad 
Gorbačiovas seka Lenino planą). 
Prof. Sennui teko stebėti dvi 
vyraujančias kryptis Lietuvoje: 
paskelbus kovo 11d. nepriklau
somybės aktą ryžtingai ir be 
delsimų veržtis į nepriklau
somybę, antroji kryptis kelia 
reikalą — to paties siekiant 
laikytis atsargumo ir neskubėti, 
tu r in t prieš akis dabarties 
Lietuvos ekonominį priklau
somumą nuo Maskvos. Paklaus
t a s , argi dabart inis nepri
klausomybės paskelbimas nėra 
labai panašus į 1918 m. prof. 
Senn priminė, kad tada Lietuva 
ekonomiška i nebuvo t iek 
priklausoma nuo Vokietijos, ku
ri buvo tuo metu Lietuvą oku
pavusi, o ir tuolaikinės vokiečių 
įgulos, po keleto mėnesių Vokie
tijai kapituliavus neteko kont
rolės Lietuvoje. Dabar stiprios 
Maskvos įgulos la ikomos 
Lietuvoje ir kraštas labai reikal
ingas žibalo, kūrenamų dujų ir 
kitų žaliavų, daug kur eko
nomiškai priklausant nuo Sov. 
Sąjungos. 

Paskaitininkas priminė Aukš
čiausiosios tarybos savotišką 
kovą prieš vyriausybę dėl dery
bų su Maskva delegacijos 
sudarymo pažymėdamas, jog is
torija nežino atsitikimo, kad 
derybų komisijoje būtų krašto 
prezidentas. 

Paskaitininkas, prisiminęs 
prez. Busho politiką, pabrėžė, 
kad už Gorbačiovo nuolaidumą 
ryšium su amerikiečių sieki
mais Panamoje i r Persų 
įlankoje, prez. Bushas leido lais
vai elgtis su Lietuva. Bushas 
siekia, kad Gorbačiovas išliktų, 
nors vakarams ir pamirštant 
Lietuvą. 

Paskaitininkas, pažymėjęs, 
kad Gorbačiovas savo planą pra
rado, pastebėjo, kad jis dabar ba
lansuos iš dienos į dieną. 
Lietuvoje ekonominė padėtis 
bloga ir tuo Lietuva yra surista. 
J is mano, kad nepriklausomybė 
ir demokratija Lietuvoje kar tu 
nuosaikiai turi būti siekiamos. 
Landsbergio vizitas Washing-
tone nedaug ką atnešęs, o 
Prunskienė po vizito Maskvoje 
grįžo pesimistinė. Paskaiti
ninkas išryškino sunkumus, bet 
buvo linkęs, kad dirbdami 
apgalvotai ir nuosaikiai nepra
rastume ryžto ir vilčių. 

Po paskaitos dr. D. Fajn
hauzas padėkojo prelegentui 
muziejaus vardu ir dalyvius 
pakvietė pasivaišinti. 

Juoz . P r . 

ŽEMAIČIU KLUBAS 

Žemaičių kultūros klubo val
dyba ir nariai, turėjo priešme-
tinį susirinkimą lapkričio 14 d.. 
1 vai Zigmo Kojak svetainėj. 
Susirinko žemaičių nedidelis 
būrelis. Vadovaujant pirm. Juo
zui Skeiviui, susirinkimas pra
ėjo sklandžiai ir draugiška 
nuota ika . Klubo einamieji 
reikalai per pusantros vai. buvo 
išnagrinėti, apsvarstyti ir klubo 
valdybai pavesta juos vykdyti. 

Žemaičių kultūros k lubas 
buvo įsteigtas 1938 m. lapkričio 
2 d. buvusių Radauskų sve
tainėj , dabar vadinamuose 
Šauliu namuose. Klubo orga
nizatorius, steigėjas ir pirmasis 

IŠ ARTI IR TOLI 

pristatyti Jūsų nurodytu adresu kūčiose šį sekmadienį, gruodžio 
bet kur Lietuvoje'10 sv. miltų. 
10 sv cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėže persikų, 4 sv. valg druska, 
18 oz. riešutinis sviestas, 2 dež. 
džiovintų slyvų, 2 dež. razinų. 
64 oz. aliejus. 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS 
9525 South 79th Ave.. Hicko-
ry HilK 111. 60457. telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk> 

23 d.. 3 v.p.p. Jaunimo centre. 
Vietas užsakyt; 708-490-2447, 
70M24-4150. 

(sk> 
x Naujų metų pokylį rengia 

Lietuvių Opera Jaunimo centro 
salėje ir kvieči t Jus jame daly
vauti. Naujų metų sutikimo 
pokylio vadovas yra V a c l o v a s 
Momkus. Pask ambinus jo tele
fonu 925-6193. galima užsi 
sakyti stalus ir -užmoti visas ki
tas informacijas. (&•) 

KANADOJE 
— „Pašvais tes" c h o r a s atsi

sveikino su savo vadove ir or
g a n i z a t o r e m u z . R i t a 
Abromai ty te Viliene spalio 17 
d. Londone. Dėl daugelio darbų 
mokyklose po penkiolikos metų 
vadovavimo „Pašva i s t e i " j i 
turėjo išeiti „atostogų". J ą 
pavaduoja smuikininkė Regina 
Audėt. Pe r a t s i s v e i k i n i m ą 
kalbas pasakė choro seniūnas 
A. Švilpa, parapijos tarybos 
pirm. A. Pe t raš iūnas , ypač 
gražią kalbą pasakė parapijos 
klebonas kun. K. Kaknevičius, 
kur io Ši luvos p a r a p i j o s 
bažnyčioje visuomet giedojo 
„Pašvaistės" choras. G. Pet
rauskienė įteikė V. Štaškūno 
sueiliuotą Ritai eilėraštį , o 
vaišes suruošė Olga Švilpienė. 
„Pašvaistės" choras dalyvavo 
beveik visose Dainų šventėse, 
atliko koncertus Kanadoje ir 
Clevelande. Chorui visuomet 
padėjo sol. I. Černienė ir muz. J. 
Govėdas. Ritos Vilienės tėvai 
Petras ir Ona Abromaičiai 
gyvena Lemonte. 

— D a n u t ė S t a s k e v i č i e n ė , 
Genovaitė Kudžmienė ir Elena 
Kerbelienė buvo Montrealio 
atstovės Kanados L ie tuv ių 
Katalikų moterų suvažiavime, 
kuris vyko Toronto Prisikėlimo 
parapijos salėje lapkričio 17-18 
dienomis. 

pirmininkas Steponas Nark i s 
1938-1966, o klubo ant ras is 
pirm. Juozas Skeivys, šiame 
susirinkime perr inktas 25 ter
minui. 

Klubas tu r i savo į s t a tus , 
pagal kuriuos ir dabar tebesi-
vadovaujama. Pirm. J. Skeivys, 
a t i d a r a n t šį s u s i r i n k i m ą , 
pirmiausiai pasveikino susi
r i n k u s i u o s i u s ir t a p r o g a 
pateikė darbotvarkę. 

Vadovaujantis pagal pateiktą 
darbotvarkę priėjo valdybos 
rinkimus ateinantiems metams. 
Kadangi klubas te tur i t ik 24 
narius ir iš jų y ra nuo 95 iki 60 
metų amžiaus, t a i perr inkta 
senoji valdyba. 

Valdyba 1991 m. pasiskirstė 
pareigomis: pirm. Juozas Skei
vys, vicepirm. F r a n k Puodžiu
kas, sekretorė Rožė Didžgalvis, 
iždininkas Alfonse Kizlaitis. 
Revizijos komis i j a Aldona 
Aužauskas, Bernice Žemgulis, 
Anthon Gužauskas. 

Po to švenčių proga buvo 
skirstomos aukos už padarytas 
paslaugas išgars inant klubo 
susirinkimus. Klubas tur i 4 
susirinkimus per metus. 

Prie to dar klubo vadovybė 
pareiškė susirinkime nuoširdžią 
padėką spaudai ir radijo stotims 
už paslaugas. . Užbaigus nagri
nėti darbotvarkės punktus, susi
rinkimas uždarytas pirm. Juozo 
Skeivio 2:30 vai. po pietų. Daly
viai pakviesti prie vaišių stalų 
ta proga kar tu paminėti . Pa
dėkos dienos. 

Pirmininkas sukalbėjo maldą. 
Pr ie jau iš klubo iždo užsakytų 
vaišių, buvo papildoma Stella 
Raudis kugeliu, A. Gužauskų 
bent trejų rūš ių salotomis, 
košeliena, sūriu ir pyragu. B. 
Žemgulienės saldžiomis bulvė
mis su priedais. Rožė parūpino 
kalakutienos su priedu ir taip 
pa t iškepė pyragą su razin-
komis. 

Klubo v i cep i rm . F r a n k 
Puodžiukas, minėdamas savo 
gimtadienį 95 m., dar prisidėjo 
ir stipresne atgaiva. Ta proga 
buvo sugiedota Ilgiausių metų 
mūsų solenizantams F. A. Gu-
žauskams švenčiant 46 metų 
vedybų sukaktį . 

Ir taip žemaičiai draugiškai ir 
linksmi išvyko į namučius. 

J . Ske ivys 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzi* Avenu« 

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

Daiva Bobelyte pne kultūrinio lietuviu kampelio (Ziūr gruodžio 20 d laidą). , 
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