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JAV prezidento Busho 
pirmoji valstybinė kalba 
Washing tonas . — Pirmojoje 

savo State of the Union kalbo
je, kur i tęsėsi 35 minutes ir 
buvo pertraukta plojimais 35 
kar tus ir visam Kongresui bei 
kabineto nariams penkis kartus 
atsistojus sukeliant ovacijas, 
prez. George Bushas apibūdino 
septynias pagrindines sritis. 

Pirmiausia, jis palietė kariš
kąją sritį ir pasiūlė drastiškai 
sumažinti Sovietų Sąjungos ir 
Amerikos dalinius Europoje. Po 
to, kai prez. Gorbačiovas prieš 
dieną pasakė, jog nebesiprieši
na Vokietijų susijungimui, 
masinės užsienio valstybių 
kareivių gretos nebereika
lingos. Prez. Bushas siūlo išvežti 
80,000 Amerikos karių iš 
Vakarų Europos, jei Sovietai 
išveš iš Rytų Europos maždaug 
400,000 savo karių ir sulygins 
jas su Amerika. Abi šalys tada 
turėtų maždaug po 195,000 
kareivių pirmosiose savo lini
jose. Prezidentas pasakė, kad 
apie šį savo pasiūlymą j is 
telefonu painformavo prez. Gor
bačiovą iš anksto, kuris buvęs 
t am palankus ir pasakęs, kad 
išstudijuos tą jo pasiūlymą. 
Bushas betgi priminė, kad 
NATO organizacija turi ir toliau 
tęsti savo egzistavimą. 

Revoliucijos metai 
Prezidentas pasakė, jog jis 

1989 metus vadina revoliuci
niais metais, ir naujos eros 
pradžia pasaulyje, kai Rytų 

Dar nemirė Ukraina 
Lvovas . — Sausio 21 d., mi

nint Ukrainos valstybingumo 
71-ąsias metines, buvo sudaryta 
žmonių grandinė maršru tu 
Lvovas — Tirnopolis — Rovno — 
Žitomiras — Kijevas, viso 450 
kilometrų atstumu. Akciją suor
ganizavo RUCHas ir Ukrainos 
Helsinkio sąjunga. Joje daly
vavo visos Ukrainos kultūrinės 
draugijos. 

Nuo Lvovo iki Kijevo gyvojo
je grandinėje stovėjo apie 
400,000 žmonių. Kai kuriuose 
kelio ruožuose atstumas tarp 
žmonių siekė iki 25 metrų, kitur 
žmonės stovėjo keliomis eilėmis. 
Buvo matyti nacionalines gelto
nai - žydrios Ukrainos, taip pat 
Gudijos. Pabaltijo respublikų 
vėliavos. Buvo lozungų, reika
laujant nepriklausomybės. 

Daug žmonių buvo tautiniais 
kostiumais, taip pat Siečės 
šau l ių divizijos, Ukra inos 
Liaudies Respublikos gvardijos 
uniformomis. 

P i rmą ka r t ą 
Nors akcijoje nebuvo numaty

ta , tačiau žmonės sudarė dar 
vieną gyvosios grandinės atkar
pą Lvovas — Ivano Frankov-
skas. Akcija tęsėsi pusvalandį. 
Miestuose, per kuriuos ėjo gyvo
ji grandinė, po akcijos įvyko 
mitingai. Kijeve vykusiame 
mitinge dalyvavo apie 50.000 
žmonių. Pasisakė Didžiosios 
RUCHo Tarybos pirmininkas I 
DraČas. rašytojas O. Gončaras. 
partijos Kijevo komiteto sek
retorius M. Horovenko. Ukrai
nos Helsinkio sąjungos pirmi
ninkas L. Lukjanenko. Mitinge 
buvo pažymėta, kad tokia data 
tarybų valdžios metais šven
čiama pirma kartą. Mitingo pa
baigoje dalyviai sugiedojo 
nacionalinj Ukrainos himną 
„Dar nemirė Ukraina". 

Europoje Lenkija, Vengrija, 
Rytų Vokietija, Čekoslovakija. 
Rumunija ir Bulgarija pasuko į 
demokratinį kelią. Demokrati
ja atėjo ir į Panamą, iš kurios jis 
paždėjo išvežti JAV karius dar 
šį mėnesį. 

Aptardamas narkotikų prob
lemą Amerikoje, prezidentas 
ragino kiekvieną amerikietį 
kovoti su šią problema ir 
pasakė, jog yra pinigų, kad 
mūsų vaikai būtų išgelbėti nuo 
narkomanijos. 

Švietimo srityje jis sakė, jog 
mūsų tikslas turi būti mokslo 
sustiprinimas, kad amerikiečiai 
būtų pasaulyje geriausi moksle, 
ypač matematikoje. 

Aplinkos svarinimo reikalai 
pasiekė tokį lygį, kad 
prezidentas pasiūlė šią 
agentūrą padaryti kabineto 
lygio įstaiga, nes su mūsų 
aplinkos tarša susiduriame ne 
tik Amerikoje, bet jau tenka 
bendrauti ir viso pasaulio mastu. 

Socialninio aprūpinimo reika
luose prezidentas pasakė, kad 
šiuo klausimu negali būti jokiu 
pakeitimų. Sočiai Security turi 
išlikti stipri ir nepaliesta įstaiga 
ir jos pinigai tik tam tikslui te
naudojami senatvėje. 

Sveikatos srityje prezidentas 
reikalavo peržiūrėti visą sis
temą ir sutvarkyti sirgimo iš
laidas . įvedant griežtą kainų 
kontrolę. 

Demokrat i jos s t iprybė 
Prez. Bushas ypač pabrėžė 

Amerikos demokratinės siste
mos stiprumą, kurios niekur 
kitur tokios nėra. Ir pagaliau jis 
sakė. kad negali būti užmirštas 
nė vienas amerikietis. Ypač jis 
priminė pagrobtuosius ameri
kiečius, kurie yra mūsų širdyse 
ir pastangose, kad juos išlais
vintume. Per 40 metų Amerika 
ir jos sąjungininkai sulaikė 
komunizmą ir užtikrino, kad de
mokratija laimėtų. Ir šiandien, 
kai komunizmas merdėja, mūsų 
tikslas turi būti. kad demo
kratija dar labiau klestėtų. 
Atėjo laikas ištiesti pagalbos 
ranką ir Rytų Europos tautoms, 
o Sovietų Sąjungoje skatinti 
taikingus ėjimus į demokratiją 
ir į ekonominį stiprėjimą. 

Po prezidento kalbos atsakė 
demokratu vardu Atstovu rūmu 
speakeris Thomas Foley. dau
giau jam pritardams. nors kai 
kur ir kritikuodamas. Bet jis 
pažadėjo, kad Kongresas dirbs 
su prezidentu kartu, nors bus ir 
nuomonių skirtumų, kas demo
kratiniame procese yra nor
malus dalykas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sovietų Sąjunga 1920 m. 
vasario 2 dienos sutartimi sava
noriškai ir visiems laikams 
atsisakė bet kokių teisių į Esti
jos respubliką. 

— Maskvoje užvakar atida
rius pirmąjį McDonald's 
restoraną, sus ida rė daug 
ilgesnės žmonių eilės, negu prie 
Lenino mauzoliejaus, praneša 
AP žinių agentūra. 

— Kuba pavadino Amerikos 

Kažkas sulaiko JAV 
paskirtus pinigus 

Carteris giria Nikaragvos pasiruošimą rinkimams 
M a n a g u a . Nikaragvos naudoja ir valstybes lėšas, 

rinkimai artėja — jie bus vasa- pasiteisindami, kad per 10 metų 
rio 25 d. Valdančioji Sandinistų jie tuos pinigus uždirbo ir gali 
partija, baigdama rinkiminę naudoti kaip jiems patinka. Jie 
kampaniją, nepaprastai sus
tiprino propagandą, kai tuo tar
pu opozicija atrodo yra susilp
nėjusi. 

Daugelio diplomatu, stebėtojų 
pakrančių sargybos kontrolės įr politinių komentator ių 
pareigūnų apšaudymą jos laivo nuomone, sandinistai laimės. 
..piratų veiksmu". Šis laivas F*rez. Daniel Ortega ir viceprez. 
plaukė netoli Meksikos ir buvo Sergio Mercado veda labai in-
įtariama, kad jis veža narko- tensyvią propagandą jau nuo 
tikus. Laivo įgula nenukentėjo, lapkričio mėnesio. Sandinistų 
Prieš tai buvo paleisti įspėja
mieji ženklai, kad laivas sus
totų, tačiau j is nepaklausė. 
Laivas savo jėgomis atplaukė į 
Meksikos uostą. 

— Jugos lva i jos Kosovo pro
vincijoje nesiliauja demons
tracijos ir dažnai būna užmuštų 

šūkiai ir ki ta r inkiminė 
medžiaga už sandmistus yra 
matoma visur 

Opozicijos propaganda yra 
žymiai mažiau pastebima. Jos 
kandidatai — Violeta Ohamorro 
ir Virgilio Reyes daug mažiau 
rodosi viešose vietose negu jų 

šio krašto gyventojams. 
:adier.io vakare pasakė 

— Washingtone prez. G. 
Bushas pr is ta tė Kongresui 
naują 1991 metų biudžetą, kuris 
yra 1.23 trilijono dolerių sumo
je. Nauji fiskaliniai metai 
prasideda spalio 1 d. Dabar 
prasidės įvairios diskusijos 
biudžeto klausimais. 

— Rytų Vokietijos buvęs 
Komunistu partijos vadas ir vy
riausybės galva Ench Honecker 
buvo pirmadienį išleistas iš ligo
ninės , tuoj a reš tuotas ir 
patalpintas į kalėjimą. Prieš tai 
jis buvo pašalintas iš partijos. 
Prokuroras pranešė, kad jis bus 
teisiamas už valstybes išdavimą 
kartu su buvusiu Saugumo 
v i r š in inku Erich Mielke. 
buvusiu partijos sekretoriumi 
Guenter Mittag ir buvusiu pro
pagandos sekretoriumi Joachim 
Herrmann. 

Dukart atidėtas 
sekretoriaus vizitas 

žmonių. Belgrade 5,000 serbų oponentai sandinistai ir jie 
mažiau susirinkimuose teturi 
žmonių. Opozicijos aktyvistai 
sakosi neturį lėšų ir patyrimo 
kaip kad turi sandinistai, ku
riems prieinamos visos prie
monės. Nežiūrint šių palankiu 
marksistams sandinist.^ms pasi 
sakymų, opozicijos vadovai 
sako, kad jiems padės laimėti 
bloga krašto ekonomija. 

Wash ing tonas . — Pasitari
mai, kurie turėjo įvykti kitą 
savaitę tarp Valstvbės departa
mento sekretoriaus James A. 
Bakerio III ir Sovietų Užsienio 
reikalu ministerio E. Shevard-
nadzės Maskvoje, nukeliami jau 
antrą karta. Sakoma, jog tai 
padaryta todėl, kad tai sutam
pa su kritišku Komunistų par
tijos plenumo posėdžiu, kuris 
nebuvo iš anksto numaty tas . 

Dabar tie pasi tar imai įvyks 
vasrio 8 ir 9 dienomis. Bakeris 
atvyks vasario 7 d., praneša 
Valstybės depar tamentas Ko
munistu partijos Centro komite
tas susirenka vasario 5 ir 6 
dienomis ir Bakeris nore;:;, kad 
ta sesija būtu pasibaigusi prieš 
pradedant pasi tar imus su She-
vardnadze. Nors pranešimas 
apie nukėlimą pasitarimų datos 
yra eilinis ]vykis, tačiau Vals
tybės departamente į tai žiūri
ma giliau, nes tai rodo Sovietų 
vyriausybės netvirtumą, dar 
niekas negali pasakyti , kodėl 
pasklido pasaulyje žinia, kad 
Gorbačiovas atsisakė iš Sovietu 
Sąiungos Komunsit.ų partijos 
sekretoriaus vietos. 

P a g r i n d i n ė s k l i ū t y s 
Šio pasitarimo t ikslas yra 

nugalėti tris didžiausias kliūtis 
strateginio ginklavimosi srity
je, kurias norima išrišti dar 
prieš viršūnių konferenciją šią 
vasara, kuri nusta tyta birželio 
mėnesį Wasningtone. Šiuo metu 
diskutuojama nuomonių skirtu
mai kaip sukontroliuoti neiš-
dėstytas branduolines raketas ir 
kaip susekti orbitoje esančias 
raketas. Manoma, kad pats 
Gorbačiovas neturi tam laiko 
susipažinti, nes Pabaltijo ir 
Kaukazo reikalai šiuo metu yra 
pirmoje eilėje. 

Rumunijoje d a u g n e a i š k u m ų 
Tačiau Valstybės departa 

mentas esąs sus i rūp inęs ir 
Rytu Europos klausimais , ypač 
Rumunijos nauja vyriausube. i 

kurią Valstybes departamento 
pareigūnai žiūri -keptiškai. Esą 
duomenų, kad ten demokratija 
dar nebus greitai įvesta Pa
skutiniu metu įiemonstracijos 
Bukarešte įrodo kad daugelis 
žmonių nėra pa.enkinti Tauti
nio Išlaisvinimo vyriausybe, 
kurioje dar yra buvę komunistai 
prisidengę tik e-ama situacija. 
Rūpesčius kelia r vyriausybės 
organizavimas lemonstracijų 
prieš žmonių de aonstracijas ir 
nenoras pripaž ati visų opo
zicinių grupių Valstybės de 
parlamento spcsjdos direktorė 
M. Tutvviler pn akojo reporte
r iams, kad pak liui į Maskvą 
sekr . J a m e s 3aker ga lbūt 
sustosiąs Kurnu ijoje betarpiai 
išsiaiškinti į ku -nna dabartinė 
vyriausybė. Ru mnijoje numa
tyti rinkimai ,'egužės 20 d. 
Išlaisvinimo or anizacija esan
ti nepatikima (omunistų orga
nizacija. Šiuo itu Bukarešte 

yra nuvykęs V. 
riaus asistente 
re ikalams Rk 
veda pasitarir 
vyriausybe 

stybės sekreto-
mogaus teisių 
rd Schifter ir 
a su dabartine 

vėl demonstravo, šaukdami: 
„Salin komunizmas", praneša 
prancūzų žinių agentūra, o 
Kosovo provincija reikalauja, 
kad serbai pas i t rauktų iš 
valdžios. 

— F e d e r a l i n i ų Rezervų 
tarybos viršininkas Greenspan 
pranešė, kad JAV ekonomijai 
nėra recesijos pavojaus. 

— Vakarų Vokietijos lėktu
vai pirmą kartą skrido tiesiai į 
Rytų Vokietiją be sustojimo 
kaimynų valstybėje. 

— Maskvoje sovietų Gynybos 
ministeris Dmitri Jazovas pa
sakė, jog „situacija ne per ge
riausia" Kaukazo regione. Jis 
vėl pakartojo, kad kariuomenė 
pasiųsta į Baku miestą tam, kad 
sunaikintu Frontą ir kitas 
mažesnes grupes, kurios „siekia 
valdžios". 

— „Chicago Tr ibūne" vakar 
dienos vedamajame rašo apie 
Azerbaidžano ir Armėnijos 
frontų delegacijų pasitarimus 
Rygoje Jame taip pat iškelia 
Pabaltijo tarybos pastangas tar
pininko rolėje ir primena, kad, 
ne tik Pabaltijo respublikos, 
bet ir Armėnija ir Azerbaidža
nas galvoja apie atsiskyrimą 
nuo Sovietų Sąjungos. Kremlius 
palaikąs tokį pasitarimo būdą, 
kad tik būtų sustabdytas krau
jo praliejimas. Pabaltijo res
publikoms svarbu, kad nebe 
būtų susirėmimų tarp jų, kas 
galėtų pakenkti ir Pabaltijo 
nepriklausomybės reikalams. 

Prieš dels no politiką 
Ryga. -

vykdomuosiu 
sprendž iami 
klausimai, i 
Fronto infbr 
praneša, kat 
vadovauja nč 
Liaudies Frr 

Sausio 14 «'. 
darbą Latvij 
s t e i g i a m a s ! 
Žaliųjų part ; 

nepriklauso: 
tik tada jos 
t au ta išgelb-
katastrofos, 
pat priėmė 
prievartinio 
TSRS sudėt 
t a r iama La' 
šios Tarybos 
š iuo y pa 
klausimu 

tvijos rajonų 
komitet uose 

rganizac in ia i 
-ijos Liaudies 
teinis centras 
ugelyje vietų į 
postus išrinkti 
atstovai. 

Jrmaloje baigė 
'aliųjų partijos 
uvaž iav imas . 

r i taria Latvijos 
ės siekiui, nes 
nymu, galima 
įuo ekologinės 
uju partija taip 
"ipirnasi „Dėl 
vijos įjungimo į 
sūriame nepri-
s Aukščiausio-

<inimo politikai 
rai svarb iu 

Nepr ik lausomybe paminklas Vare 
nos miestelyje, kuris buvo neseniai 
atnaujintas. 

Kur pinigai, ten ir bėdos 
Amerikos Kongresas paskyrė 

9 mil. dol. opozicijos rinkimų 
reikalams, tačiau kažkas yra 
netvarkoje. Tos paramos tegau
ta labai mažai, ir ta pati gauto 
labai pavėluotai. O parama 
paski r ta praėjusį rudeni, 
pasakojo opozicijos rinkimu 
veikėjai, dirbą, kad laimėtu 
Violeta Chamorro. Buvęs JAV 
prez. J. Carter. kuris vadovau
ja tarptaut inei delegacijai, 
sudarytai iš įvairių buvusiu 
vyriausybes pareigūnu, kurie 
turi stebėti pasiruošima 
rinkimams ir pačius rinkimus, 
pasakė, jog jo delegacija dabar 
tarėsi kaip panaudoti tuos 
paskirtus 9 milijonus dolerių 
opozicijai, kad nelaimėtų 
rinkimų prokomunistai sandi
nistai. 

Opozicijos kandidatai kriti
kavo Amerikos paskirtu pinigu 
sistemą, kurie vis kažkur 
užkliūva. Gi sandinistai naudo 
jasi valdžios teikiama parama ir 
pasiekia visus krašto mieste 
liūs. Valdžios įstaigų tarnauto
jai aktyviai dalyvauja, ragin 
darni balsuoti už Ortegą, ne
vengdami net išgalvotų kalti
nimu opozicijos kandidatams, 
praneša AP žinių agentūra. Val
džios mašinos į susirinkimus 
suvežą žmones ir juos po to atgal 
išvežioja j namus. Opozicijos 
kandidatai prašė taip pat 
sandinistų paramos rinkiminėje 
kampanijoje, kaip kad būna 
Vakaruose, bet negavo. 

Sandinistų Frontas 
Kaip „Christian Science Mo-

nitor'" korespondentas iš 
Managvos praneša, sandinistai 

Prez. Michailas Gorbačio
vas pasakė žurnalistams Mask 
voje, kad jis nemano atsisakyti 
iš Komunistų partijos vado 
pareigų ir paneigė užsienyje pa
sklidusius gandus. 

— Sovie tų Są junga vėl 
pasiuntė šešis MIG-29 kovos 
lėktuvus Kubai ir 4 kariškus 
MI 17 malūnsparnius Nikarag 
vai. 

pradėjo save vadinti Sandinistų 
Frontu ir sako. kad Dovydas 
turi kovoti prieš Amerikos 
Galiotą ir laimėti. Užsieniečiai 
pastebėjo, kad sand in i s t a i 
gatvėse tuoj sunaikina opozici 
jos priklijuotus plakatus, suren
ka atspausdintus lapelius ir su
degina. 

Buvęs prez. Carteris gyrė 
sandinistų pasiruošimus rinki
mams, kai jis pasikalbėjo su 
Sandinistų vyriausybės atsto
vais ir su opozicijos nariais. 
„Techniškai atrodo puikiai", 
sake jis, ,Jei tos problemos bus 
ištaisytos, kurias mes paste
bėjome, kaip mums buvo paža
dėta, tai rinkimai praeis pui
kiausiai ". Carteris Nikaragvoje 
išbuvo 3 dienas, bet kiti jo dele
gacijos stebėtojai pasiliko. Pagal 
susitarimą, jie turi stebėt i. kad 
nebūtų suklastojimų. 

Daug stebėtojų 
Nikaragvoje r inkimai , be 

Carterio grupės, dar bus stebimi 
Jungtinių Tautų stebėtojų ir 
Amerikos valstybių organizaci
jos atstovų, kurie turės 200 
asmenų grupę. Carteris taip pat 
pasakė, kad jo grupe pastebėjo 
visa eilę netikslumų rinkimų 
pasiruošime, bet sandinistai 
jam pažadėję visą tai pašalinti. 
Iš viso Nikaragvoje bus 4.394 
balsavimo vietos ir kiekvienoje 
vietoje turėtų būti bent po viena 
opozicijos stebėtoją, kad nebūtų 
suktybių. Sandinistai jau dabar 
pradėjo gąsdinti tuos opozicijos 
stebėtojus, kurie žinomi iš 
anksto, kad jie gali nukentėti, 
jei skaitys balsavimo lapelius 
rinkimu naktj. 

Koks naivumas! 
Opozicijos vadai pasiskundė 

Carteriui. kad jie negauna 
pažadėtų pinigų rinkimų pro
pagandai vesti. Iš Kongreso 
p;, -kirtu minėtų milijonu dole
rių, kaip opozicija sako. jie 
turėjo gauti A.'-) mil. dol. 
balsavimo būstinių stebėtojų 
paruošimui, bet šią savaitę 
vyriausybė teišdave tik 200,000 
dol. Carteris mano. kad tai yra 
amerikietiškos biurokratijos 
padarinys ir Nikaragvos banko 
suvaržymų kaltė. Carteris pa
sakė, jog Managvos vyriausybės 
pareigūnai pagaliau jam pažą 
dėjo. kad pinigai iš banko bus 
išduoti opozicijos vadams pasku
tinių savaičių propagandai 

Specialiu susi tar ime Sandi 
nistų vyriausybe sutiko leisti 
Cartenui pasikviesti dar 8 na
rius iš Kongreso, kurie padėtu 
stebėti rinkimus. Tie nauji 
nariai bus parinkti iš abiejų 
partijų tarpo, prieš tai pasitarus 
su prezidentu Bushu. 

KALENDORIUS 

Vasar io 2 d.: Kornelijus, 
Kotryna. Rytys, Vandene. Val
demaras 

Vasario 3 d.: Blažiejus, Asta. 
Oskaras. Radvilas. Radvile. 

ORAS CHICAGO J K 

Saule teka 7:03. leidžiasi 5:06 
Temperatūra dieną 35 1 , nak 

tį 26 1. 
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LIETUVIŲ SPORTO MĖGĖJUS, 
DARBUOTOJUS IR ĮŽYMYBES 
CALIFORNIJOJE APLANKIUS 

Los Angeles apyl inkėje , 
maždaug 100 mylių diametru 
gyvena nemažas būrys lietuvių 
sporto mėgėjų, garsinusių Lie
tuvos vardą, dirbusių ar dar 
tebedirbančių su sprotuojančiu 
lietuvių jaunimu. 

Bevažinėjant po šj saulėtą 
Amerikos pakraštį, teko ne 
vieną jų sutikti, aplankyti, pa
sportuoti ir pasikalbėti. Cia 
keletas žodžių apie juos ir su 
jais. Pirmoji, dar pažįstama iš 
Rochesterio ir Chicagos laikų, 
yra 

R a m u n ė Dičienė, Glendale 

Ramunė Dičienė. 

Šiame gražiame Los Angeles 
priemiestyje gyvena nemažai 
lietuvių Čia patŠv. Kazimiero 
lietuvių parapija, netoli ir Los 
Angeles miestas su savo „smo
gu" ir greitkeliais, bet taip pat 
ir su puikiais operos rūmais su 

šiuo metu ten statoma labai 
įdomia opera „Phantom of the 
Opera". 

Cia prieš penketą metų iš 
Chicagos Baxterio kompanijos 
viceprezidentės pareigoms atsi
kėlė Ramunė Dičienė, gerai 
pažįstama lietuvių sporto, ypač 
teniso ir slidinėjimo pasaulyje. 
Kelis metus jos vadovaujamas 
Chicagos lietuvių teniso klubas 
buvo labai aktyvus: per metus 
suorganizuodavo bent penketą 
„round robin" turnyrų, lietuvių 
ar pabaltiečių pirmenybes ar 
piknikus, o 1978 m. I-se PLS 
žaidynėse Toronte tam klubui 
buvo patikėta organizuoti teniso 
varžybas. Ramunės vyras Re
nius, taip pat geras slidinėtojas, 
Il-se PLS žaidynėse laimėjo I 
vietą senjorų slalomo varžybose, 
dar ir dabar dirba kaip slidi
nėjimo patrulis Colorado kal
nuose. Sūnus Raimundas geras 
tenisininkas ir bene geriausias 
mūsų slidininkas, laimėjęs du 
aukso medalius II PLS žaidynių 
slalomų varžybose, šiuo metu 
KirJcwood slidinėjimo bazės 
programos direktorius, treneris 
ir instruktorius. J is planuoja 
dalyvauti IV PLS žaidynėse Lie
tuvoje. Duktė Rita ir jos vyras 
Tumas taip pat yra aktyvūs sli-
dinėtojai. buriuotojai ir žaidžia 
tenisą. 

Žinojau, kad R. Dičienė 
paskutiniais metais nors ir seka 
lietuvių sporto judėjimą, jį 
remia (ypač dosnia auką davė 
spor t in inkų kel ionei į 
Australiją), bet nebėra aktyvi ir 
mažiau besportuoja. Tad ir 
pak laus iau : kodėl paliko 
Chicaga ir ar dar dirba su 
lietuvišku jaunimu. Atsakymas 
buvo: ..Persikėliau tarnybos rei
kalais, tenka daug važinėti, 
todėl aktyviau dalyvauti sporto 
veikloje ar žaisti tenisą laiko 

Futbolas Chicagoje 

SALĖS PIRMENYBĖS 

Praėjusį sekmadienį, sausio 
28 dieną, amerikietiško futbolo 
sezono užbaigtuvių — Super 
Bowl proga, Metropolitan lygos 
komandos turėjo laisvą dieną. 
Po trejetos sužaistų sales pirme
nybių rungtynių susidarė proga 
pailsėti ir apsidairyti, pasvars
tyti, kaip komandai sekasi — ko 
jai trūksta ir ko per daug. Ar 
kas dairėsi ir svarstė? —jau kita 
tema. 

Super Bow! reklamos tikriau 
šiai buvo suparalyžavusios ar iš 
normalių vėžių išstūmusios ne
mažos dalies amerikiečių gyve
nimą, prie jų priklauso ir fut
bolo klubas ..Lituanica-Liths". 

Sugrjžus į kasdienybe, š) 
sekmadieni, vasario 4 dieną. 
2:30 vai.. „Liths" komanda žais 
ketvirtąsias sales pirmenybių 
rungtynes prieš sau lygią vo
kiečių „Fortūna" komandą. 
Rungtynes vyks. kaip ir visada. 
Villa Park. IL. Odeum Sport 
Center. 

Iš sužaistų 3 rungtynių „L" 
komanda laimėjo pirmąsias 
prieš graikų ..Falcons" aukštu 
r ezu l t a tu 6:1 Antrąs ias , 
žaisdami su per dideliu pasiti 
kėjimu, atrodo be pagrindo, 
pralaimėjo dar aukštesniu 
r ezu l t a tu prieš VVauconda 
„ C h i e f s " 7:2. Trečiose 
rungtynėse prieš puikiai žai-

Po daugelio metų teniso aikštėje ( 
Vytau tas Grybauskas. 

aliforr.ijcje susitik Artūras Cenfeldas ir 

džiančius , ,C roa t ans" . po 
ryžtingos ir apylygės kovos, 
mūsiškiai pralaimėjo 3:4. 

Pirmoje divizijoje, kurioje ir 
„L" rungtyniauja, tarp dešim 
ties komandų pirmauja, „Croa 
tans" ir naujai suorganizuota 
komanda iš Addison. IL. „Litu 
anica-Liths" komanda savo 
tikro veido dar neparodė, nes 
įvarčių medžiotojų eilėse, nors 
ir žaidžia komandoje, dar ne
matyti broliu Jenigų. Laimė, 
kad atsirado visai nesitikėtas 
įvarčių šaulys John Cawley. Jis 
savo staigumu labai dažnai at
siranda ten. kur niekas jo 
nesi t iki ir tok iu būdu iš 
vienuolikos komandos įmuštų 
įvarčių. John vienas atskaitė 
šešis. 

Sales pirmenybėse dalyvauja 
ir jaunių komanda 15-19 metu 
amžiaus. J i dar organizacinėje 
stadijoje. Organizatoriai A. Gla-
vinskas ir Ged. Bielskus kviečia 
to amžiaus lietuvius rimčiau 
susidomėti šia komanda, nes 
ateityie numatoma futbolininkų 
išvyka į Lietuvą. į Pasaulio 
lietuvių žaidynes. Dėl infor 
macijų k re ip t i s telefonu 
708-422-8376. 

Šj sekmadienį jauniai žais 
12:15 vai. prieš ukrainiečių 
komandą „Lions Blue". 

J . J 

nebetur iu; džiaugiuosi, kad 
galiu dar retkarčiais ištrūkti 
paslidinėti". 

A r t ū r a s Cenfeldas, 
S a n t a B a r b a r a 

Ši vietovė žavinga, kaip Pran
cūzijos Riviery. Čia apylinkėje 
pasiskleidusios gyvena kelios 
lietuvių šeimos. Prieš 13 metų 
čia įsikūrė ir Artūras Cenfeldas 
su žmona Nastute. 

Pažinojau jį dar Lietuvoje, kai 
Klaipėdos krepšinio lygoje prieš 
jį ir Vytauto Didžiojo gimnazi
jos komandą teko nekaiia žaisti. 
Vėliau kartu žaidėme Vilniaus 
futbolo rinktinėje pr.eš Kauną. 

Išeivijos sporto gyvenime 
Artūras neturėjo progos pasi
reikšti, nes tuoj po karo atsidūrė 
Austrijoje, o truputį vėliau 
susirgo. Grazo mieste, Austrijo
je, buvo pradėjęs sportuoti ir 
buvo pakv ies t a s žaist i už 
„Sturm" klubo futbolo koman
dą. Jo žaidimas imponavo aust
rus; jis buvo pakviestas net į 
Pietų Austrijos rinktine rung
tynėms prieš Vieną. Tačiau dė! 
ligos į lietuvišką sportą nespėjo 
įsijungti. 

Tuo tarpu Lietuvoje jis buvo 
vienas iš geriausių vispusiški} 
sportininkų: itin geras futbole 
krepšinyje ir lengv. atletikoje, 
jau nekalbant apie stalo tenisą 
ar plaukimą. Lietuvos gimnazi
jų sporto varžybose Vytauto Di 
džiojo gimanzija jo dėka laimėjo 
Grand Sutter taure. Sulaukės 
vos 17 m., jis buvo pakviestas 
p i r m o m s r u n g t y n ė m s už 
Lietuvos futbolo rinktinę, ir už 
ją žaidė 5 kartus. I-je Tautinėje 
Olimpiadoje žaidė futbolzj už 
Klaipėdos KSS klubą ir pasi 
puošė aukso medaliu. Vėliau, 
dar iš gimnazijos, jis buvo pa
kviestas su geriausiais Lietuvos 
sportininkais išvykai j JAV. kur 
žaidė krepšini ir dalyvavo 
lengv. atletikos varžybose O 
lengv. atletikoje jis buvo puikus 

dešimtkovin: įkas, turėjo jaunių 
trikovės Lietuvos rekordą, o 
taip pat iš L; -tuvos rekordą 4 x 
100 m estafe:?įe. 1939 metais jis 
buvo dalyvis .įetuvos krepšinio 
rinktinės, laimėjusios Europos 
meisterio tit.ia. Pernai rugsėjo 
men. jis, ka-tu su kitais rink
tinės žaidėjais buvo kviestas 
pagerbimui Lietuvoje. Vykti 
negalėjo, ta: >am skirtą medalį 
už nuoplenu Lietuvos sportui, 
atgabentą L tuvos KK ir S.K. 
pirm. Z. Mouekaičio, su malo
numu įteikiau. 

Sužaidę k-ietą setų teniso, 
kurj jis dar teveik kasdien ir 
gana stipria žaidžia, perkal
bėjome senu- laikus, o atsis
veikindama- dar paklausiau 
porą klausimų. 

Kokie -momentai iš tavo 
s p o r t i n i o g y v e n i m o l iko 
neužmirštami? 

Neužmiršiu to momento, kai 
gimnazijos cirektorius pakvie
tęs į savo kabinetą pasakė, kad 
esu kviečiamas atstovauti Lie
tuvos t r s p a l v ę futbolo 
rungtynėse prieš Latviją. 

Kokie anų laikų krepši
ninkai tave labiausiai impo
navo? 

1937 m. Lietuvos rinktinėje, 
tur būt. v:sų nuomone geriau
sias buvo Talzūnas, o 1939 m. 
rinktinojo techniškai išsiskyrė 
M. Eazgys, o taktiškai žaidimui 
gudriai vadovavo F. Kriaučiū
nas, o jiems reikėjo P. Lubino 
ūgio ir metimų (ypač prieš 
Latvija* 

Ką pačiam sako medalis iš 
Lietuvos? 

Labai gailėjausi, kad 
negalėjau vykti į Lietuvą jo 
asmeniška: priimti. Pagarba ir 
padėka Lietuvos sporto 
vadovybei, kad po 50 m. tokį 
pagerbimą suruošė. Žinoma, 
kad visi grižo labai patenkinti, 
o su jais džiaugiuosi ir aš. 

AR ŽAIS 
LIETUVIAI 
BILIARDĄ? 

Šiemet pasaulio ir Europos 
čempionatuose bei jaunimo ir 
jaunių pirmenybėse Lietuvos 
sportininkai iškovojo 27 ap
dovanojimus. 11 jų aukščiau
sio laipsnio. Sąjungos čempio
nų vardus iškovojo 84 Lietuvos 
sportininkai. Iš viso buvo ap
dovanota 238 Lietuvos trenerių 
auklėtiniai! 

Vakaras surengtas lapkričio 
pabaigoje Vilniaus vals tyb. 
akad. operos ir baleto teat re , ir 
buvo skirtas pagerbti prizi
ninkus už tą sportinį triūsą 
šlovinant Lietuvą visame pa
saulyje. 

1991 metais Lietuva, su 
duona, druska ir džiaugsmu 
širdyse svetingai pasi t iks at
vykusius tautiečius į pasaulio 
lietuvių žaidynes. Įkur tas Lie
tuvos Olimpinis komi te tas . 
Pabaltijo respublikos tapo sava
rankiškos ir sporto reikaluose. 
1989 metų birželio 3 dieną, 
įkuriant Biliardo federaciją, 
buvo atgaivintos šio žaidimo 
tradicijos Lietuvoje. 

Neabejoju, jog mūsų Tautinio 
Olimpinio komiteto savarankiš
kumas prasideda nuo kiekvieno 
mūsų mąstymo ir veiksmų 
savarankiškumo. Taigi ar žais 
tautinėje olimpiadoje lietuvai
čiai biliardą? Grįžus mūsų spor
t i n i n k a m s iš Aus t r a l i j o s , 
išgirdome jų pasiūlymus įtrauk
ti į žaidynes ir šį įdomų žaidimą. 
Šis žaidimas pas mus atkeliavo 
iš Rusijos — ten jį atgabeno iš 
Olandijos caras Pe t ras I-asis, 
išmokęs žaisti biliardą ir rusų 
bajorus. Žinome jog mūsų lakš
tingala Kipras Petrauskas buvo 
geras ir ais tr ingas biliardo 
žaidėjas. Biliardo namai veikė 
Kaune, Panevėžyje. 

Po karo rusų valdžios biliar
das buvo apkaltintas būtom ir 
nebūtom nuodėmėm. Lietuvoje 
liko nedaug gerų stalų, o rengti 
varžybas buvo rizikinga. Galėjai 
greit pamatyti Sibirą ir baltas 
meškas. 

Į nepriklausomą, suverenią 
Lietuvą kelias yra nelengvas. 
Suvereni ir nep r ik l ausoma 
Lietuvos biliardo federacija j au 
užmezgė glaudžius ryšius su 
Europos biliardo federacijomis. 
Kviesdami tautiečius į Tautinę 
Olimpiadą-žaidynes, mes, Bili
ardo federacijos vadovai, krei
piamės į Jus brangūs tautiečiai, 

I tikėdami sulaukti atsako apie 
šio žaidimo vystymosi raidą tiek 
Lietuvoje, tiek užsienio lietuvių 
klubuose. 

Norėtume išleisti Lietuvoje 
knygą skirtą pirmiems šio žaidi
mo pionieriams. Tad gal ir pas 
tautietį gyvenantį V. Vokietijo
je. Australijoje, Kanadoje, JAV 
atsirastų nuotraukų apie šio 
žaidimo istoriją, vystymosi 
raidą Lietuvoje bei kituose 
kraštuose? 

Ruošdamiesi b i l i a r d o 
varžyboms Taut inėje Olim
piadoje, esame n u s i t e i k ę 
optimistiškai, nors ir t rūksta 
gerų stalų, lazdų ir rutulių. 
Neabejoju,gerbiami tautiečiai, 
jog į šį mūsų laišką atsilieps 
lietuviški klubai kuriuose šis 
žaidimas mėgiamas. Laukiame 
prisiminimų, nuotraukų apie 
šio žaidimo raidą Lietuvoje, 
žinomus biliardo entuziastus. 
kaip mūsų Kiprą Petrauską ir 
kitus. Knygoje mes pažadame 
išspausdinti J ū s ų a t s ių s t ą 
medžiagą ir išsiųsti pirmuosius 
jos egzempliorius Jums į namus. 

Žmogaus problema — tai hu
manizmo problema, jo išti
kimybė Lietuvai, jo asmenybės 
laisve ir laimė. Tad baigdamas 
tariu: iki greito pasimatymo 
gimtinėje Lietuvoje 1991 me
tais. 
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T R U M P A I 

Š a r ū n a s Marč iu l ion i s iš
rinktas geriausiu 1989 metų 
Lietuvos sportininku. Ši garbė 
jau tenka antrą kartą. Pirmą, 
kartą tokį titulą pelnė 1987 
metais. 

R o m a G r i n b e r g i e n e pa
kviesta redaguoti Lietuvos Tau
tinio Olimpinio komiteto spor
to žurnalą „Vytį". Žurnalas bus 
mėnesinis, gero popieriaus ir 
spalvotomis nuotraukomis. 

Aš bijau tik Dievo, nieko kito. 
-J. B Ratine 
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Ar Panamos invazija 

BUVO MORALI? 
Ar Panamos invazija buvo 

leistina pagal Katalikų Bažny
čios vadinami) ..teisėto karo" 
dėsnius? Apklausinėjęs įvairius 
moralinės teologijos ekspertus 
JAV-ėse, Our Sunday Visitor 
laikraštis rado. kad jų tarpe 
nėra pilno s u t a r i m o tuo 
klausimu. George Weigel, kuris 
buvo konsultantas JAV vys
kupams 1983 m. ruošiant gany
tojišką laišką apie karą ir taiką, 
pareiškė, kad ši invazija buvo 
toks ryškus pavyzdys to ..teisė
to k a r o " pagal bažnyt in į 
mokymą, kokį galima būtų rasti 
mūsų sudėtingame pasaulyje. 

Bet kun. Francis Meehan. ki
tas vyskupų konsultantas, ra
šant tą laišką, priešingai mano. 
Invazija „neišpildė sąlygų teisė
tam karui, pirmiausia dėl to, 
kad užmuštų civilių skaičius 
neatrodė, kad proporcionalumu 
pateisintų siekiamą gėrį". Kaip 
jau žinome, pereitą gruodžio 
mėn. į Panamą buvo pasiųsta 
26.000 JAV karių tariamai gin
ti ten gyvenančius amerikie
čius, bet su tikslu iškrapštyti 
JAV-ėse norimą teisti Panamos 
vadą Manuel Noriegą ir įstatyti 
praėjusį gegužės mėnesį teisėtai 
išrinktą prezidentą Guillermo 
Endara. Kautynėse žuvo keli 
šimtai panamiečių karių ir 
civilių ir 23 JAV kariai. 

Straipsnyje autorius C. Isen-
hart primena pirmą kartą Sv. 
Augustino suformuluotas sąly
gas, pagal kurias karą būtų 
galima laikyti teisėtu: Karas 
laikytinas teisėtu tik (1) jei jis 
paskelbtas, kantriai išbandžius 
visas kitas galimybes problemos 
sprendimui. Be to, (2) pati karo 
skelbimo priežastis turi būti tei
si. Priedo. <3> naudojama jėga 
neturi sukurti blogio, kuris 
būtų neproporcingas siekiamam 
gėriui. Ir pagaliau (4) karo taiki
niu negali būti nekariaujantys 
civiliai. 

Nesunku matyti, kad pačios 
sąlygos naudoja tiek abstrakčių 
terminų, kad praktiškai ban
dant jas pritaikyti, sąžiningi, 
geros valios krikščionys gali la
bai įvairiai spręsti, koks blogis 
proporcionalumu pateisina kokį 
gėrį. kokios priežastys laiky
tinos teisiomis, kurie civiliai 
partizaninio pobūdžio ka re 
laikytini kareiviais, kurie ci
viliais ir pan. Dėl šių ir panašių 
priežasčių įvairuoja ir įvairių 
teologų nuomonės Panamos in
vazijos atžvilgiu. 

Jėzuitas kun. Francis Win-
ters, dėstąs moralinę teologiją ir 
tarptautinius santykius Geor-
getown un-to Užsienio Tarnybos 
mokykloje, abejoja, ar katalikų 
moralinė teologija pateisintu 
tokią invaziją: ,.Nebent invazi
jos tikslas būtų nuversti genoci
dą vykdančią vyriausybę, būtų 
priešinga tiek tarptautinei tei 
sei, tiek ir katalikų moralei 
vienai vyriausybei keisti kito 
krašto vyriausybę". Kun. Win-
ters. kuris taip pat buvo JAV 
vyskupų konsultantas, rašant jų 
laišką apie karą ir taiką, pridu
ria, kad jo pažiūrą paremia ir is
torinė patirtis bei politinė realy
bė, kaip ir biblinė teologija. 

Kun. Winter aiškina: „Istori
nė patirtis rodo. jog galimybė, 
kad negero valdytojo pašali
nimas pagerintų bendrą krašto 
gerovę tėra tik minimali. Isto
rinės patirties didžiuma rodo. 
kad tokios intervenci jos 
dažniausiai padėtį pablogina. 
Tą matėme Nicaraguoje. Ten. 
pašalinus Somoza dėl daugelio 
tų pačių priežasčių dėl kurių pa 
šalintas Noriega, į susidariusią 
valdžios tuštumą buvo įtrauktas 
Daniel Ortega, kuris iki šiol 
yra dyglys mūsų pašonėje". 

Jis toliau pasakojo: „Kai suži
nojau, jog JAV valdžia domisi 
Noriegos pašalinimu, parei
gūnai su kuriais man teko 
kalbėti, neįsivaizdavo, kas galė
tų ji pakeisti. Jiems tik rūpėjo 
Noriegą pašalinti. Jie manė. 

PERTVARKA - PRIEMONĖ 
IŠSAUGOTI SOVIETŲ IMPERIJĄ 

kad tai išspręs susidariusią pro
blemą A^ jiems priminiau, kad 
panašiai galvojome Vietname, 
pašalindami Diem", kalbėjo 
kun. Francis VVinters, ir dar pri
dūrė: ..Niekas neturėtų nusteb
ti, jei bus bandymas nuversti 
Endarą". 

\Vashingtone esančio George-
tovvn un-to Taikos Studijų cen
tro direktorius jėzuitas kun. Ri-
chard McSorley taip pat labai 
neigiamai žiūri į JAV invaziją 

,,Nė viena teisaus karo sąly
gų nebuvo aiškiai išpildyta", jis 
pareiškė. O dvi ar trys iš viso ne
buvo išpildytos, tad tas karas 
buvo nemoralus, ir bet kuris ka
talikas, kuris tai matė, būtų 
turėjęs jame nedalyvauti". Anot 
kun. MoSorley. didžiausia prez. 
Busho klaida buvo nepasitari-
mas su Jungtinėmis Tautomis: 
„Jei pirma būtumėm prašę 
Jungtinių Tautų pagalbos ir JT 
nebūtų reagavusios, tada bent 
būtumėm parodę gerą valią". . 

McSorley prileidžia, jog galbūt 
visos prez. Busho priežastys kar
tu ir būtų pateisinusios karą, 
bet karo nepaskelbimas pa
da rė neįmanomą apsaugą 
nekal tų amerikiečių civilių 
viešbučiuose ir panamiečių, 
gyvenančių bombarduojamuose 
neturtėlių rajonuose. „Visiškai 
n e a i š k u , a r proporcingai 
daugiau gėrio bus pasiekta su 
visa šia operacija", jis sako. „O 
neigiamybių pusėn stojasi JAV-
ių sugadinti santykiai su ki
tomis Amerikų valstybėmis, su 
Jungtinėmis Tautomis, suma
žintos viltys pasaulinei taikai, 
abiejų pusių žuvusieji, didgaly-
bės panaudojimas jėgos (prieš 
mažą valstybę), reikalas JAV 
daliniams pasilikti Panamoje ir 
nežinia, ar naujai įstatytas pre
zidentas pajėgs valdyti". 

Tačiau George Weigel, Etikos 
ir Viešosios politikos centro pir
mininkas, sako, kad susilauk
toji didžiulė Panamos gyventojų 
daugumos parama Noriegos nu
vertimui taip pat turi vaidinti 
rolę invazijos moralumo svars-
tybose. Weigel sako, kad inva
zijos moralumą ilgainiui pa
rodys invazijos pasekmės — ar 
jos dėka Panamoje išsivystys 
demokratinė, demilitarizuota 
valdžios forma. „Mūsų pareiga 
yra šį reikalą globoti, duoti 
reikiamą ekonominę pagalbą". 

G Weigel priminė, jog buvo 
aišku, kad Noriega neturėjo 
jokios teisės į krašto valdymą ir 
kad pats kraštas neturėjo kaip 
jį pašalinti. „Ar būtų buvę 
geriau tai atlikti per Jungtines 
Tautas ar per Amerikų Valsty
bių Organizaciją (OAS)? Teore
tiškai — taip. Bet tai fantazijos. 
Matėme, kaip buvo su OAS 
(Noriega jų pasmerkimą ignora
vo*. Mano sąžinė visai neprie
kaištauja (dėl JAV veiksmo)". 

Paklaustas, ar jo nuomone, 
JAV nepanaudojo per daug 
jėgos, Wiegel pasisakė neturįs 
pakankamai duomenų spręsti, 
bet „ tenykščiai gyventojai 
neatrodo, kad perdaug skųstų
si dėl perdidelio nukentėjimo. O 
mintis, kad šis veiksmas su
erzino Lotynų Amerikos gyven
tojų mases — pliurpalai! Costa 
Ricoje pravestame apklausi
nėjime 72Cf šį veiksmą palaikė. 
Laikas mūsų draugams Lotynų 
Amerikoje permąstyti savo 
ritualinį amerikiečių smerkimą 
(„gringo-bashing"), kai tas, ko 
dauguma jų nori, iš tikrųjų 
įvyksta", pabaigė Weigel. 

Tad lieka dar ir klausimas, 
kur moraliniai pateisinančių 
sąlygų sąraše įrašyti paties gy
ventojų norą susilaukti užsienio 
pagalbos prieš savo vyriausybę? 
Bet su tuo iškyla ir kitas 
klausimas — kaip be referendu
mo nustatyti, ko gyventojų dau
guma iš tikrųjų nori — ypač kai 
krašte žymiai figūruoja ir „pa-
gelbstinčios" vyriausybės savi 
interesai? 

a j .z . 

Neseniai laikraščiuose buvo 
rašyta, kad didžiosios kos
metikos firmos Estėe I uder 
ir Christian Dior - Maskvoje, 
Gorkio gatvėje atidai ė >;••. o sky
rius, kurių klientais yra aukštų 
partijos pareigūnų ir biurokratų 
damos. Tai prabanga, prieina
ma toms, kurios yra sočiai 
pavalgiusios ir šiltai apsirė
džiusios. Bet žmonių masės 
jaučia didelį trūkumą kasdieni
nės apyvokos reikmenų: mui
lo, cukraus, arbatos, cigarečių, 
sviesto, vaisių, įvairių mėsos 
gaminių, daržovių, net degtukų. 
Tik rublių apyvartoje yra 
pakankamai, todėl klesti juodoji 
rinka. 

Prieš penkerius metus Gorba
čiovas paskelbė vadinamą per
tvarką ne todėl, kad jis yra 
dosnus geradaris, bet kad tai 
sudaro galimybę išsaugoti 
braškančią imperiją. Yra 
ironiška, kad nesėkmė 
totalitarinę sistemą lydi ne dėl 
pilietinių laisvių pažeidimo, bet 
dėl ekonominio nepajėgumo. 
Taigi šiuo atveju Karolis 
Marksas buvo teisus, sakyda
mas, kad blogos ekonominės są
lygos pagimdo nepasitenkinimą 
esama sistema. Jei totalitarinė 
sistema kokiu nors stebuklu 
veiktų sėkmingai, aprūpindama 
savo piliečius reikalingomis 
gėrybėmis — nebūtų nei per
tvarkos, nei atvirumo. Atėjęs į 
valdžią Gorbačiovas manė. kad 
problema yra daug paprastesnė 

IGNAS MEDŽIUKAS 

ir ją pataisy žymiai leng
viau. Pradžioje suvaržė 
alkoholio prekyba. Bet pasirodo, 
kad girtavimas buvo tik vienu 
didelio nega! :mo simptomu. 
Tad reikėjo i' is radikalesnių 
priemonių. 

Iš tikrųjų pertvarka — tai ne 
revoliucija, bet tik priemonė 
išvengti revoliucijai ar bent ją 
kontroliuoti. Bet ta pertvarka 
nuėjo ne visai tokia kryptimi, 
kaip Gorbačiovas buvo prama-
tęs. Iškilo laisvės ir nepri
klausomybės s ekimai. Lietuvos 
Komunistų partija tiek toli 
nuėjo. kad,nepaisydama Gorba
čiovo įspėjimų, didele balsų 
dauguma pasiskelbė esant i 
savarankiška, nepriklausanti 
nuo Maskvos. Ji jau neslepia, 
kad Lietuvos žmonių tikslas — 
a t s t a t y t i nepr ik lausomybę. 
Žinoma, tai nepatinka Gorba
čiovui, kuris stengiasi visa tai 
sutrukdyti, net lankėsi Lietu
voje, norėdamas įtikinti, kad 
liktų Sovietų Sąjungoje. Čia jis 
patyrė, kad ne tik esktremistai. 
kaip jis buvo klaidingai infor
muotas, bet vi?,a tauta, gal 
išskyrus pasturlakus ir dalį 
kitataučių, ilgisi laisvės. 

Tai sudaro Gorbačiovui 
dilemą. Jis nenori leisti, kad 
Lietuva ir kitos Pabaltijo res
publikos atsiskirtų nuo Sovietų 
Sąjungos, nes tai paskatintų ir 
k i tas t au t i ne s r e spub l ikas 

pasekti jų pavyzdžiu. Tai galėtų 
sukliudyti ne tik jo pertvarką, 
bet priartinti ir Sovietų imperi
jos subyrėjimą. Iš kitos pusės, 
jėgos pavartojimas iššauktų dar 
dide- pasipriešinimą ir 
neapy kantą prieš Maskvą, ir tai 
būtų galas jo reformoms. Be to, 
greičiausiai vel būtų atgaivin
tas šaltasis karas. Civiliniams 
reikalams pritaikytos karinės 
įmonės vėl turėtų tęsti gamybą 
karinei pramonei. 

Gorbačiovas yra pasiryžęs 
būtinai išlaikyti Komunistų 
partijos monopolį, nes tai esą 
reikalinga jo reformų pasise
kimui. Neteisėtai smurtu, pri
jungti Pabaltijo kraštai, rem
damiesi tarptaut ine teise, turi 
pagrindą atstatyti valstybin
gumą. Gorbačiovo prieštaravi
mas Lietuvos Komunistų parti-
jos atsiskyrimui nuo Maksvos 
tėra nesėkmingos pastangos iš
gelbėti komunistinę sistemą. 
Bet iš tikrųjų Sovietų Komu
nistų partija faktiškai jau yra 
susiskaldžiusi į daugelį grupių 
ir pati savaime yra problema 

Gorbačiovas, norėdamas nura
minti streikuojančius Sibiro 
angliakasius, prižadėjo juos pir
moje eilėje aprūpinti reikalin
gomis gerybėmis. Tačiau tų 
prekių buvo pristatyta tiek 
mažai, kad jos turėjo būti pa
skirstytos loterijos būdu. So
vietų ūkinio gyvenimo pakri
kimo jau neįmanoma pridengti 
propaganda, skelbiant gamybos 

St Petersburge, Fla., atsisveikinimas su ..' >'r' :va". Vidury vadovas muz. Mindaugas Tamošiūnas, 
apsikabinės saro žmona ir rengėja B Gii įska. 

planų viršijimą. Totalitarinės 
valstybes ūkio sistema sus-
mukde norą dirbti žmonėse. Tai 
ypač pastebima jaunesniojoj 
kartoj: „Jaunesnieji, kaip juo
kais juos vadiname Brežnevo 
anūkais, yra labai sužaloti gy
venimo deformacijų: jiems — 
kad tik mažiau dirbti, daugiau 
ka lbė t i . S tebėdamas kartų 
kaitą, ieškodamas blogio prie
žasčių, vis labiau imu galvoti, 
kad jaunimo darbštumą patys 
s u n a i k i n o m e " . I r tol iau: 
..Liūdniausia žiūrėti į jaunąją 
kartą. Jai jau viskas tapo val
diška: pastoge, staklės, mašinos, 
drabužiai, atlyginimas Nieko 
nebesaugo, nieko nebrangina. 
Visa tai yra didžiuliai mūsų 
gyvenimo minusai". („Tiesa", 
sausio 3, nr. 1). 

Po Stalino mirties buvo mėgi 
narna imtis reformų, pertvar
kant šalies ekonominę ir poli
tinę struktūrą. Bet tam trukdė 
politinis dogmatizmas, tiesiog 
virtęs politiniu fanatizmu, kuris 
grindė požiūrį, kad ne visuo
menės santvarka tur i tarnauti 
žmogui, bet žmogus turi aukotis 
santvarkai — net mirti dėl jos. 
Todėl suprantama, kad Antro
jo pasaulinio karo metu rusų 
kariai patekę vokiečių nelais
vėn po karo buvo siunčiami tie
siog į Sibiro koncentracijos 
stovyklas. Jų kalte buvo ta. kad 
gyvi pasidavė į nelaisvę. Iš tik
rųjų čia yra tartum stalinistinis 
rūkas, pridengiąs tikruosius 
sistemos kėslus, kad to vaisiais 
galėtų naudotis privilegijuota 
mažuma. 

Praėjusių metų pabaigoje Ry
tų Europoje vykstant refor
moms, Gorbačiovas buvo lai
komas ne t ik metų. bet viso 
dešimtmečio herojumi. Jo por
tretus nešiojo čekai, rytų vokie
čiai. Michailas Gorbačiovas tapo 
Superstar. Minios užsikrėtė gor-
bomanija. Gorbačiovas kai 
kieno yra laikomas komunistų 
popiežium ir Sovietų refor
matorium — Martynu Liuteriu. 
Bet kažin, ar jis pajėgs šias 
pareigas suderinti? Jis daug 
kartų žadėjo, einant pertvarkos 
keliu, pagerinti gyvenimą. Bet 
tos gerovės taip ir nematyti, nes 
jis nesiryžta radikalesnėms re
formoms. 

Neseniai ir vėl buvo priimtas 
penkmečio ekonominis planas, 
pagal kurj stiprus centras 
Maskvoje pasilieka gamybos 
kontrolę, nustatydamas kvotas, 
ir atideda kainu reformą iki 
1992 metų. J is mano, kad jo re
formos su laiku išsivystys į de
mokratiją ir ekonomika taps 
efektyvia. Kai lentynos būsian 
čios pripildytos įvairiomis gėry 
bėmis — tada eiti prie kainų 
pertvarkymo, kartu sumažinant 
centrini planavimą ir pažiūra 

Bet tokios išvados nėra parem
tos jokiais realiais duomenimis 
ir atrodo viso labo tik iliuzija. 

Buvęs JAV ambasadorius G. 
Kennan dar 1947 m. yra pasa
kęs, kad Sovietų galybė savyje 
nešioja pati savęs susinaikinimo 
sėklas. Kažin ar tokiam susi
naikinimui nepriartėjo laikas? 
Vladimiras Bukovskis šio laiko 
Įvykiuose įžiūri panašumą su 
1905 metų revoliucija prieš 
Romanovų dinastiją. Atrodo, 
kad jau dabar tokia revoliucija 
prasidėjo ir antikomunistų bei 
neokomunistų konfliktas tampa 
neišvengiamu. Žymus žurnalis
tas Patrick J. Buchanan. buvęs 
Baltųjų rūmų komunikacijos di
rektorius. Gorbačiovą lygina su 
Rusijos caru Nikalojum II, sė
dinčiu ant braškančio sosto, ne
turinčio savo programos, kuris 
žengia žingsnį pirmyn ir vėl 
atgal. Bet jis būtinai pasiryžęs 
išlaikyti Komunistų partijos 
neklaidingumą ir prioritetą. 

JAV prezidentas G. Bush ir jo 
sekretorius Baker yra pareiškę, 
jog jie norėtų, kad Gorbačiovo 
pertvarka pavyktų. Ar JAV. 
remdamos Gorbačiovą, nori 
išgelbėti susikompromitavusią 
partiją ir tuo pačiu sovietinę 
imperiją, pavergusią ne tik dau
gelį t au tų , bet pr imetusią 
totalitarinę sistemą ir pačiai 
rusų tautai, kuri taip pat siekia 
demokratijos, laisvų rinkimų, 
ir rinkų? Daugiau kaip 70 m. 
Sovietų Sąjunga ėjo tuo keliu, 
sovietinis pilietis buvo maiti
namas tik ateities miražais, tą 
dabar daro ir Gorbačiovas. 

Kai šiuo metu matome, kad 
Brežnevo doktrina metama 
į istorijos sąšlavyną, lenkai, 
čekai, vengrai, rytų vokiečiai ir 
kitos tautos vaduojasi iš baisaus 
košmaro, koks cinikas drįstų 
sakyti, kad lietuviai, latviai ir 
estai, kurie buvo okupuoti 1940 
m., neturi teisės būti laisvi? 

DARBAI INVALIDAMS 

Illinois valstijoje veikia invali
dų aprūpinimo tarnybomis 
į s t a iga , vadinama Ill inois 
Department of Rehabilitation 
Services. Pereitais metais ji 
parūpino tarnybas daugiau nei 
7000 invalidumus turintiems 
žmonėms. 

NUBRAUKĖ LaROUCHE 
KANDIDATUS 

I l l inois valstijoje dėl 
netikslumu rėmėjų parašuose 
nubrauk t i penki LaRouche 
kandidatai ir vienas respub
likonas, kurie buvo numatyti 
pa te ik t i pirmiems balsavi
mams. 

ŽALIASIS VELNIAS 
J O N A S RŪTENIS 
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— Pilnos gatvės to šlamšto — tarė šeir ninkė. 
Naktimis negaliu miegoti. Dainos, triukšn - — ne 
prieš gera tai viskas, ne prieš gera... Balzebul •• - palei
do velnius, kaip čia pasakius, Antanėli. Prara m lais
vę, va kas... 

Šeimininkės žodžiai mane nupurtė. Ni< aš jai 
neatsakiau, bet giliai širdyje pritariau. Pa;! -s išsi
skubinau pažiūrėti eisenos ir nutariau daly> Jti mi
tinge. Gatve pravažiavo automobilis ir per g; akalbį 
šaukė: „Visi į mintingą! Darbo žmonių m it ir Tene-
lieka nei vieno abejojančio! Tik liaudies pr vs gali 
sėdėti namie!" 

Tiesa, išeidamas šeimininkei pasisakia ad šią 
naktį nakvosiu savo kambaryje. Vos tik nusii- iu nuo 
kalno, galima sakyti pačiame Laisvės alėjos duryje, 
išgirdau pirmuosius maršo garsus. Iš šalutis gatvių 
alėjon tvino paradininkai. Priekyje ėjo kažk - prasi
gėrusiu veidu, nematytas ir nežinomas džiule 
raudona vėliava nešinas tipas. Užpakalyje vgiavo 
dūdų orkestras. Jį sekė būrys vyrų ir moter risi jie 
nešėsi ir plakatus. Už jų tvirtu žingsniu, i > kari
ninko vedami, ėjo kareiviai. Karininkas sa *>vyza 
ir negyvom akim atrodė lyg statula. Kare; ejo ly
giom drausmingom gretom tylūs, susikaup- -'ienan 
taškan akis subedę. Paskui ir vėl būrelis - ' aip be 
galo. Nusibodo. Patraukiau su visa žioplių m;> • ižuoly-

nan Ikalnėn gretos išsikraipė, žmones suvargo ir iš 
tikėtosios entuziastiškos eisenos virto avinų banda. 
Šaligatviais ir grindiniu krypuodama, lyg nupenėtos 
ūkininko žąsys, lingavo neorganizuota minia. Ir aš jų 
tarpe. Dulkių kamuoliai kilo virš galvų ir po valan 
dos atrodė, kad į kalną Parodos gatve kopia didelis 
dulkių kamuolys. 

Kalnan įkopus visi atsigavom. Ąžuolyno šniokš
timas atgaivino. Po geroko pusvalandžio atsiradom, 
kaip skelbimuose pažymėta: gusarų aikštėje. 
Kažkokiems pareigūnams vis po aikštę zujant. 
pagaliau tribūnon įlipo praplikęs žmogėnas ir laužyta 
lietuvių kalba, pagal visus komunistinius lozungus 
ėmė sveikinti Maskvoje esančius, turbūt, kaip tik 
dabar, vodką gurkšnojančius, vadus ir vadeivas. Kalbė
jo dar keletas nežinomų ir negirdėtų kalbėtojų. Visi 
jie koliojo buvusį režimą, įrodinėjo kokia čia buvo prie
spauda ir dėkojo atėjūnams už pagalbą ir išvadavimą. 
Po to tribūnon įšoko kažkoks pranešėjas ir paskelbė, 
kad yra laukiamas naujasis liaudies prezidentas. 

— Ura! — riktelėjo keletas žydų. 
Aikštėje minia buvo tyli ir susikaupus Tai pajutę 

mitingo rengėjai griebėsi orkestro. Tas plėšė parpen 
čiom dūdom rusiškus maršus. Pagaliau tribūnoje pasi 
rodė pranešėjas ir šūktelėjo: 

— Draugai! Dabar kalbės pažangus ir didelę dvasi 
nę kovą pergyvenęs, ištremtas iš Kauno, studentas, 
kovotojas Algirdas Žolelė. 

Šiurpas perėjo per nugarą. Stovėjau ir laukiau, to, 
ko niekad nesitikėjau. 

Tribūnon įkopė Algis Jo ilgi, vėjo taršomi, plaukai 
krito ant akių. Vilkėjo jis šviesia eilute Atlape jam 
buvo įsegta raudona žvaigžde Tas mane nupurtė 
Valandėlę jis apžvelgė visus, brūkštelėjo ranka per 

plaukus, kranktelėjo ir tarė: 
— Tautiečiai! Broliai ir sesės! Leiskite jus man pa

vadinti draugais, nes čia susirinkom tik draugiškumo 
vedini aptar t i mūsų būsimo gyvenimo gairių. 
Draugiškumas — šiandien tampa ateities raidoje kerti
niu akmeniu. Tad turėkite kantrybės ir man drau
giškai pritardami išklausykite tai ką aš jums turiu 
pasakyti. Šiandien pirmą kartą gyvenime pasijutau 
laisvas, tad laisva krūtine įkvėpęs gimtosios žemes oro 
drįstu jums tarti atvirą ir nuoširdų žodį. Jūs mane 
teiskite, jei aš būsiu neteisus. 

Minia sujudo, bet niekas neplojo Algis nutaikęs 
progą vel šūktelėjo: 

— Aš ateinu šūkiu — žydes Lietuva! Žydes Lietuvos 
žemė' Būsime broliai, nebus posūnių ir podukrų — 
būsime visi lygiateisiai Lietuvos vaikai. Šiandien lyg 
ir revoliucinės nuotaikos, bet jos neišvengiamos, nes 
pajusti po kojom žemę. kurią mylime nėra jau taip 
nepaprasta. Naujos gadynes priešaušryje pradžiunga 
širdis, bet drauge ir suskausta. Nauji ir neįprasti vėjai 
ją skaudina, bet tikėkime, kad viskas išvirs į gerą. 
Todėl be liūdesio ir be šioje minioje jaučiamo 
susikaupimo ar baimės — prapliupkime džiaugsmu. 
Matėt, kad šalia savo tautines vėliavos nešamės ir 
revoliucinius ženklus, bet turime tikėti, kad jie tą mūsų 
tautos simbolį — laisvos Lietuvos didybes nežemina. 
bet priešingai išaukština žmoniškumo pradu Ir aš 
tikiu ir jūsų prašau tikėti, kad ji revoliucinėm varsom 
nušviesta dar vaiskiau spindės ir dar labiau išsiskirs 
iš žaliuojančių lankų ir prinokusių javų laukų Jei ši 
žvaigžde ant mano krūtines, ir raudonosios kovos vėlia
vos reiškia mūsų gyvenimo perversmą, tai mūsų tri
spalve nuo šiol reiškia meilę artimui ir kraštui. 

• Bus daugiau ' 

1 

file:///Vashingtone


DRAUGAS, peni ailienis, 1990 m. vasario mėn. 2 d. 

LIETUVOS MENININKŲ 
K O N C E R T A S 

Sausio 13 d. svečiai iš 
Lietuvos — solistas bosas Vac
lovas D a u n o r a s , p ianis tas 
Robertas Bekionis ir aktorius 
Algirdas Grašys Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje davė 
puiku koncertą. Iškilūs dainos 
muzikos ir žodžio menininkai 
gausius (daugiau negu 300) 
k lausytojus žavėjo, ne tik 
savo talentais , profesionaliniu 
pasiruošimu, bet ir programai 
parinktų kūrinių įvairumu. 

Solistas V. Daunoras pir
mame išėj ime at l iko G. 
Handelio — Dignare, A. Scarlat-
ti — O Cessate Di Piagarmi, L. 
Luzzi — Ave Maria ir G. Verdi 
— Pilypo ariją iš op. „Don 
Carlos"". 

Pianistas R. Bekionis meis
triškai paskambino F. Liszt — 
Miserere — koncertinę parafra
zę. Aktorius A. Grašys jautriai 
rečitavo A. Miškinio „Lietuvai". 

Antroji koncerto dalis buvo 
skirta lietuvių kompozitoriams. 
V Klovos „Rūta žalioji", J. 
Tallat Kelpšo „Už aukštųjų kal
nelių" ir „Žaliojoj lankelėj", Pr. 
Tamošaičio harm. „Užaugo ber
želis" ir L. Abariaus „Dėdės 
Jono polka". 

Algirdas Grašys, Jaunimo 
teatro aktorius, savo teatraliniu 
talentu gan mišrią klausytojų 
auditoriją sugebėjo džiuginti 
taikliu humoru, su nemaža 
sarkazmo doze, aktualiomis 
mūsų gyvenimo temomis, ne
vengiant sugrįžti į praeitį 
Lietuvoje ir čia. Jo programos 
dalis, pavadinta „Ar moka.ų*;-
tuvis juoktis" , tikrai įrodė, kad 
dar neužmiršome į mūsų gyve
nimą pažiūrėti ir iš neigiamos 
puses bei su pasitenkinimu 
pasišaipyti iš savęs ir kitų 
klaidų. 

Solistas Daunoras pabaigai 
padainavo St. Šimkaus „Kur 
bakūžė samanota" ir A. Rau
donikio „Kur balti keliai*'. 
Solistui akompanavo pianistas 
R Bekionis. 

Visi svečių menininkų koncer 
to kūriniai buvo palydimi gau 
šiais aplodismentais. Aldona 
Miškinienė — vyr. skaučių 
Židinio, koncerto rengėjų vardu 
padėkojo svečiams. Jie buvo ap
dovanoti gėlių puokštėmis. 

Vaclovas Daunoras progra
mos atl ikėjų vardu dėkojo 
visiems ir už viską: už moralinį 
ir fizinį Krašto palaikymą, už 
meile tautai , kuri žengia į 
prieki. „Jūs čia puoselėjate 
lietuvybe, nepamiršdami ir 
mūsų. Mes ir jūs — esame mes 
— v iena t a u t a . Nega l ime 
pasirinkti nei tėvų nei tėvynės. 
Didžiuojuos įjimęs lietuviu ir 
jums linkiu tuo didžiuotis". — 
kalbėjo solistas. 

..Lietuva brangi", giedama 

svečių menininkų ir visos 
auditorijos, g r i ausminga i 
nuskambėjo erdvioje salėje. 
Rengėjos po koncerto kvietė 
visus vaišėms į parapijos 
svetainę. 

„DIRVA" - DEIMANTINĖS 
SUKAKTIES IŠVAKARĖSE 

„Dirva" — tautinės minties 
lietuvių laikraštis šiemet mini 
savo 75 metų sukakti. Ji bus 
prisiminta daugelyje lietuvių 
kolonijų, o Clevelande bus 
minima specialiu renginiu ir 
vajumi spalio 6 7 dienomis. 

1915 m. gruodžio 6 žinomas 
verslininkas AB. Bartoševičius 
gavo Cle%elando pašte antrosios 
klasės pašto teisę laikraščio 
siuntinėjimui. Pirmasis „Dir
vos" numeris pasirodė 1916 m. 
rugpjūčio 26 d. Laikraščio re
daktoriais buvo Vincas Jokū-
bynas, Kazys Karpius, Vincas 
Rastenis, Balys Gaidžiūna.-. Jo
nas Čiuberkis. Dabartinis re
daktorius Vytautas Gedgaudas 
„Dirvoje" dirba jau 31 metus, ir 
22 metus ją redaguoja. 

I „Dirvos" redakcija įsijungė 
iš Lietuvos atvykęs žurnalistas 
Paulius Vaitiekūnas, 28 metų 
amžiaus, vienas iš Jaunosios 
Lietuvos atkūrėjų Lietuvoje. Jo 
jau savaitraštyje atspausdintas 
straipsnis ir vedamasis supažin
dina su naujuoju bendradarbiu 
žurnalistiniu stiliumi bei da
bar t in ių įvykių smarkia i 
besikeičiančioje politikoje pa
saulyje ic. Lietuvoje analyze. 

Naująjį bendradarbį prista
tant skaitytojams, susitikime 
dalyvavo red. V. Gedgaudas. 
.Vilties" draugijos vicepirm. 
(„Dirvos" leidėjas i dr. Vladas 
Bložė, draugijos sekr. Vladas 
Blinstrubas. dr. Viktoras ir dr. 
Elena Čeičiai bei „Tėvynės gar
sų vedėjas Juozas Stempužis. 

SIEKIA MAGISTRO 
LAIPSNIO MUZIKOJE 

Australijos muzikiniu vienetu 
„Svajonės" ir „Svajonių aidai" 
vadovė ir sol istė, lyr inis 
sopranas Virginija Bruožytė. 
jau nuo rugsėjo mėnesio studi
juoja Clevelando muzikos insti 
tute. siekdama magistres laips
nio muzikoje. Virginija 1986 
metais yra baigusi Melbourne 
universitetą muzikos bakalauro 
laipsniu. Pagrindinis jos voka
linis profesorius čia yra George 
Vassos. Studijos tesis dvejus 
metus. 

Virginija su savo muzikiniais 
vienetais yra plačiai koncer
tavusi Siaurės ir Pietų Ameri
koje. Europoje ir. aišku, gimto
joje Australijoje. Soliste giedojo 
Bernelių Mišiose ir sekmadieni, 
gruodžio 31 d.. Dievo Motinos 
šventovėje su parapijos choru, 
vadovaujamu dir. muz. Ritos 
Kliorienės. 

TAUTYBIŲ ŽINYNAS 

Algis Rukšėnas, rašytojas, 
žurnalistas, dramaturgas ir 
politinių mokslų magistras, 
vadovaująs Tautybių tarnybos 
centrui (Nationalities Services 
Center in Cleveland) sureda
gavo ir jo vadovaujama įstaiga 
išleido „The Cleveland Ethnic 
Directory 1990". Leidinyje, 
tur inč iame 218 psl. , y r a 
suregistruota 57 tautybių or
ganizacijos su jų vadovų 
adresais ir kitomis svarbiomis 
informacijomis — viso arti trys 
tūkstančiai organizuotų viene
tų. 

Specialios „Plain Dealerio" 
dienraščio sausio 5 d., penkta
dienio, laidos priede, atspaus
dintas žurn. W.F. Miller pasi
kalbėjimas su dir. Algiu Ruk
šėnu. Straipsnis iliustruotas ir 
jo nuotrauka su naujuoju išleis
tu leidiniu. 

Pokalbyje pasisakoma ir apie 
jau 74 metus veikiantį Tautybių 
Tarnybos centrą, kuris padeda 
imigrantams ir pabėgėliams 
įsikurti Clevelande. Knygoje 
pateikiama etninių grupių 
istorija, socialinių organizacijų 
tikslai, tautybių parapijos, laik
raščiai, radijo programos ir t.t. 

Dir. A. Rukšėnas mano, kad 
toks leidinys tu rė tų būt i 
leidžiamas kas dveji-treji metai. 
Paskutinis toks leidinys buvo 
atspausdintas prieš 10 metų. 

Algis Rukšėnas sausio 8 d. per 
Clevelando viešąją radijo stotį 
FM 90.3 dalyvavo diskusijose 
apie paskutinių įvykių raidą So
vietų Sąjungoje ir Lietuvoje. Po
kalbyje dalyvavo Council on 
World Affairs pirm., buv. diplo
matas Henry Precht, Case 
VVestern Reserve universiteto 
politinių mokslų prof. Kenneth 
G r u n d a , S ^ . ^ p j i . aktualus ir 
įdomus pokalbis buvo lietuvių 
klausytojams pertransliuotas 
abiejose „Tėvynės garsų" žinių 
laidose. '•'• 

NAUJAS ŽURNALO 
ADMINISTRATORIUS 

Mirus -^Tėvynės s a r g o " 
administratoVini Adomui Viliu-
šiui Chicagoje, nauju adminis
tratoriumi pakviestas Pranas 
Razgaitis, žinomas krikščionių 
demokratų ir a t e i t i n inkų 
veikėjas. Jo adresas: 6755 
Parkgate Ovai, Seven Hills, 
Ohio 44131. „Tėvynės sargą'' 
redaguoja Algirdas Kasulaitis. 

PAULIUS ALŠĖNAS 
NAUJOSE PAREIGOSE 

Paulius Alšėnas. inžinierius, 
jau 14 metų dirbąs Cuyahoga 
apskrities žinyboje, vadovavęs 
įvairiems projektams, kaip pvz. 
Emergency 911. nuo gruodžio 4 
d. paskirtas apskrities plana
vimo komisijos direktoriumi. 
Šios didelės apskrities (ketvir
toji didumo atžvilgiu JAV) jo 
štabe dabar dirba 15 specialistų, 
o padidinus šios komisijos 
biudžetą iki 1.5 mil. dol.. dirban
čiųjų štabe skaičius pakils iki 
22. 

Komisijos darbų apimtis plati: 
miesto ir rajono planavimas, 
viešoji transportacija, vandens 
sistemos, keliai, tiltai, gamtos 
apsaugos reikalai ir kt. P. Alšė
nas yra tiesioginiai atsakingas 

naujai pertvarkytai regic anei 
planavimo tarnybai, kurią su
daro trys rinkti apskrities komi-
sionieriai ir aštuonių miestų 
burmistrai. 

Paulius ir Kristina Alšėnai 
augina gražią dviejų sūnų ir 
dukros šeimą, reiškiasi visuo
meniniame gyvenime, ypač Sv. 
Jurgio parapijos darbuose. 

MENO DIREKTORĖ 
„Condė Nast Traveler", liuk- Į 

susinio mėnesinio žurnalo, 
leidžiamo Nevv Yorke, 160-250 
psl., su daugybe meniškų ir ak
tualių iliustracijų, meno direk
tore yra Audronė Razgaitienė 
(Audrey Razgaitis) Katinaitė. 
ištekėjusi už Aleksandros ir 
P rano Razgaičių sūnaus 
Andriaus. 

Audronė, kai tik suranda 
progą, į žurnalą įdeda ir Lietuvą 
primenančuis iliustracijas, pvz. 
pe rna i , rugpjūčio mėnesio 
Laiškų — Letters — puslapis 
iliustruota- Nepriklausomos 
Lietuvos pašto ženklais. 

„OKTAVOS" ANSAMBLIS 
CLEVELANDE 

Lietuvos Nacionalinės Fil
harmonijos profesionalinis pra
moginės muzikos ansamblis, 
šiuo metu gastroliuojąs Ameri
koje, vasario 4 d„ 4 vai. p.p. 
koncer tuo- Dievo Motinos 
parapijos salėje. Koncertą 
rengia Clev-Iando sporto klubas 
„Žaibas". 

„Oktavos ansamblį sudaro 7 
i n s t r u m e n a l i s t ų kapela. 2 
dainininką, solistai ir Lietuvos 
„Miss Gracija", šokėja Erika 
Meškauskai tė . t a rp tau t inės 
klasės gimnastė, laimėjusi 2 
sidabro medalius meninės gim
nastikos pasaulio čempionate. 
Vieneto ya/dova§ — M- Tamošiū
nas. 

„Oktava" y ra žymiausias 
Lietuvos lengvo žanro muzikos 
kolektyvas • ir, kaip reprezen-
tinis vienetas, yra dalyvavęs 
įvairiuose tarptautiniuose muzi
kiniuose festivaliuose ir kon
certavęs daugelyje kraštų. 

Bilietus \(po 10 ir 7 dol., 
moksleiviams ir studentams po 
5 dol.) galima įsigyti pas Romą 
Apanavičių, te l . 531-6995, 
Ingrida Bubl ienę — te l . 
481-8854 vakarais, ar dienos 
metu - 486-8692 ir Dievo 
Motinos parapijos svetainėje 
sekmadieni po lietuviškųjų 
pamaldų. 

KITI RENGINIAI 

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

Vasario 25 d. Lietuvių namų 
ir klubo metinis susirinkimas. 

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

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

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

V. R. 
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„SŪKURIO" KONCERTAS 
CLEVELANDE 

Sausio 27 d. Clevelandas atsi
dūrė nuos tabaus grožio 
..Sūkurio" šokių pasaulyje. Šeš
ti" Jienio vakare, Dievo Motinos 
p. apijos didžiosios salės vidury, 
aplinkui ratu susėdus gausiai 
publikai, pradėjo suktis iš Lie
tuvos atvykusio „Sūkur io" 
šokėjų poros. Tai buvo nuosta
bi grožio šventė. 

„Sūkury je" šoka penkios 
balinių šokių šokėjų rinktinės 
poros, dalyvavusios aštuonioli
kos kraš tų konkursuose ir 
laimėjusios aukso ir sidabro 
medalius. 

Pirmoje dalyje šokėjai apsi
rengę frakais, o šokėjos — įvai
rių spalvų ir kirpimų balinėmis 
suknelėmis, sukosi valso, tango 
ir kitų klasikinių šokių ritme ir 
formose. Kiekviena pora at
skleidė ir individualaus šokamo 
šokio charakterio bruožus. Jau
niaus ių jų pora pašoko ir 
sceninės choreografijos grakštų 
suktinį. 

Antroje dalyje šokėjai, jau ki
taip apsirengę — vyrai blizgan
čiais marškiniais ir kelnėmis, 
moterys įdomiomis ir skirtin
gomis lotynų Amerikos stiliaus 
sukne l ėmis , šoko r u m b a s , 
čiačias ir kitus taip pat in
dividualius ir visų porų drauge 
šokamus šokius. 

Programą pravedė „Sūkurio" 
mokytojai „gintarinė pora" 
balinių šokių premijų laurea-
tai-čempionai dr. Česlovas ir dr. 
Jūratė Norvaišos. Jie publiką 
supažindino su šokėjais, jų dar
bu, jų Kauno balinių šokių stu
dija, šokio etiketu ir prajuokino 
linksmais anekdotais. 

Publiką sudarė Clevelando 
lietuviai ir įvairių amerikiečių 
balinių šokių studijų instrukto
riai ir jų lankytojai. Jie gėrėjosi 
„Sūkurio" atliktų šokių aukštu 
lygiu ir pastebėjo, jog visi 
šokėjai įvairaus stiliaus šokius 
šoko aukšto lygio plotmėje. Prie 
„Sūkurio" šokėjų prisijungė ir 
publika, kuri ir po koncerto dar 
ilgai šoko. 

Šiuo koncertu susidomėjo ir 
.amerikiečių žinių media. Pro
gramos ištraukas rodė WJW 
televizijos stotis per vienuolik
tos valandos žinias. 

Publika dėkinga rengėjams ir 
talkininkams: Dievo Motinos 
parapijos klebonui kun. Gedi
minui Kijauskui, raginusiam šį 
koncer tą ruoš t i . Graž ina i 
Kudukienei, Danai Cipkienei. 
Vincui Gelgotui . Nijolei 
Kersnauskaitei už techniškus 
p a t a r i m u s ir še imin inke i 
Albinai Ožinskienei ir jos padė
jėjoms. 

Jo l i t a Kaval iūnai tė 

CLASSIFIED GUIDE 
DČMESIOt Nuo lapkričio 11 d. 
vartokite ,^ręM code" (708). 

skambindami į Chicagos priemiesčius. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to M v e regularty! 

Pa'C and 
Comoouncied 

Ouarterly 

* « » & 

see us for 
financing. 

AT OUR LOW RATES 

TO f 'T vOU» 'NCOMI 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

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

Hours: Mon. Tue. r>i 9-4 Thur 9-8 Sat. 9-1 
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

ra oris, KOMPIUTERIŲ 
pagalūa galite PIRKTI a- PARDUOTI 
NAMĄ mieste •'• pr emiesčiuose Saž -
rungai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZiE 

778-2233 
J 

N A U J A P O L I C I J O S 
SUTARTIS 

Chicagos policininkų unija 
susitarė su miesto vadovybe, 
pasirašė trejų metų sutartį dėl 
atlyginimo. Policija gaus atly
g in imą ITH didesnį , bus 
keliama palaipsniui. 

ra KULS. 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 
Turėdamas ilgų metų patyrimą. 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

RE/MAX 
REALTORS 

GftffJT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arbaronte būti 
Rtmo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybes Įkainavimas 

ŠIMAIT IS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzto Ave. 
Chicago, IL S0S2S 

Tel. 436-7878 

Ą 

FOR SALE 

Property on Lk VVinnabago. Tn of Van 
Dyne. Fond du Lac Cty. Wi. 100 Ft Lk 
Frontage on a I00x 767 lt. Lvg Rm, Kit-
chen. Lndry Room. bath and 2 bdrms Ap-
prox 1.532 sq. ft. lvg area, 2 enclsd addi-
tions. 1 cr garage—Yr round home on a 
great lake CaM AC708 297-8437 (Des 
Plalnes, IL) 

Parduodamo greičiau 
už didesne kainą! 

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

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

O n k J 6 C | OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont. Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

Business (312) 257-7100 IRENA STANIULIS Residence (312) 257-5446 
MILLION DOLLAR REALTOR-ASSOCIATE" 

Ortuos KMIECiK REALTORS 
fc-JI 7922 S. Pulaski Rd. 
• C l . 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. ji 
p ro fes iona l ia i , sąžin ingai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

OLSICK * CO., REALTORS' 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 Q T S I M / 
(708) 257-7100 ^ 2 1 

Ko dar begali reikalauti, matydamas ŠĮ 
erdvų 2 aukštų. 2 metų senumo namą? 2 
dviejų auto garažai! Arti mokyklos ir 
parduotuvės. Daugybė patogumų! Skam
binkite ir sužinosite detales $179,900. 

Puikios kokybes mūrinis „ranch" 
namas Lemont*. 1-1/3 akro sklypas, 
netoli upelis. 3 mieg. kamb 1 ^ vonios 
kamb. židinys: 2 auto garažas Ir namas, 
ir jo aplinka —'žavingi! Ir kaina nedidelė! 
$159,900. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

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

No. 623—63 St. 6 Kartov Ave. 
2 butai. Karališkas! Visas mūrinis su 3 
mieg. kamb. kiekv bute. Atremontuota 
virtuvė ir vonia; 3 kamb. rūsyje išnuomoji
mui; 2 auto. mūrinis garažas. Naujai (vesta 
elektra ir vandens šildymas: labai švarus. 
Skambinkite dabar 

O'BRIEN F A M I L Y REALTY 
(312) 4 3 4 - 7 1 0 0 

FOR REMT 

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit už 
automobil io ir ugnies draudimą pas 
mus. 

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

T o l . — G A 4 - 8 6 5 4 
T- - * 

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

Tunu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ANDERSON FORD 
7 9 5 - 7 9 0 0 

6 5 3 9 W. OGOEN 
BERVVYN, IL 60402 

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

Apartment for Rent, vic. Mar-
quette Park 2nd fl, 4 rms; semi-
furnished; heated; $350 mo. CaM 
(708) 425-1743 after 5 p.m. 

FOR SALE 

Parduodami vargonai Ham-
mond firmos, 600 dol. Kreiptis: tel. 
(312) 776-4595 rytate 6-12 vai., 
vakare 6-10 vai. 

FOR SALE 
SJmmons Hide — A — Bod 

Queen Size. 
CaH (312) 434-5655. 

MELPWAMTEP 

Ieškoma pensininkų pora, kurie 
norėtų gyventi Floridoje, rrame su ba
seinu, netoli jūros Atsilyginant už tai. 
reikėtų prižiūrėti sodą ir namus. 
Skambinti: (305) 492-0164. 

Česlovas GrlncevieKis 

VIDUDIENIO VARPAI 
Pasakojimai ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

šioie knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus. 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurj kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais 

Išleido LK klubas Chicago. 1985. 
Kama su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv. moka $5.32. 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60626 

i 



WASHINGTONO 
LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖ 

INŽINIERIŲ 
A.A. BRONIŲ GALINĮ 

ATSISVEIKINUS 
JAV Lietuvių Bendruomenės 

veikla Washingtone jokiu būdu 
nemažėja. Kas keli mėnesiai 

.". spaudoje aprašomi veiklos pro
j e k t a i , kur iems Lietuvių 
Bendruomenės vardu ir krašto 
valdybos patvirtinimu vadovau
ja Asta Banionytė. JAV LB 

•» krašto valdybos atstovė mielai 
s u t i n k a kalbėti įvairiose 
lietuvių radijo programose, ap
s i lanko įvairiose Lietuvių 

"* Bendruomenės apygardose ir 
" apylinkėse, iškeldama naujas 

lietuvių veiklos galimybes. 
. Washingtono būstinėje neseniai 

pilnu laiku pradėjo dirbti jau 
antras žmogus. Dar vienas 
platins mūsų Lietuvių Bendruo
menės narių aktyvistų tinklą, 
aptarnaus mūsų narius. 

Per praėjusius tris mėnesius 
įvykiai Lietuvoje nepaprastai 
pagyvėjo. Tuo tarpu JAV 
lankosi įvairūs svečiai iš 
Lietuvos ir pačią Lietuvą jau 
lanko įvairūs mokslininkai ir 
valdžios pareigūnai. Svečius 
reikia paruošti jiems reikia tar
pininkauti. O kai Amerikos 
spaudoje pasirodo straipsnis ar 

- - vedamasis, kuris nėra palankus 
Lietuvai, reikia kuo greičiau į 
tai reaguoti. Šalia politinių 

~ procesų, a ts i randa progų 
dalyvauti mokslinėje, ekologi
nėje ir kitose s r i tyse . 
Lietuviams privalu remti šį 
darbą moraliniai ir finansiškai. 
Štai tik keletą pavyzdžių apie 
jau įvykdytus pro jektus , 
užmegztus ryšius. 

Nepripažinimo poli t ika 

organizacijos fondas remia gam
tos resursų taupymo ir raciona
laus panaudojimo projektus. 
Tuo būdu FOE padės Lietuvai, 
kaip jau yra padėjusi Estijos 
FOE skyriui į s te igt i savo 
būstinę, nusipirkti reikalingos 
įrangos ir pan. Stodami į 
Friends of the Earth Lietuvos 
ekologai turi galimybę daly
vauti tarptautinėje ekologų 
veikloje, nes pati organizacija 
yra paplitus po vįsą pasaulį. 

Zigmo Vaišvilos kelionės 
metu padėti Ignalinai buvo 
užmegzti ryšiai su Union of 
Concerned Sc ien t i s t s . Ši 
organizacija yra įsteigta 1969 
m. ir turi daugiau kaip 100,000 
rėmėjų. Ji siekia atskleisti 
technologijos įtaką žmonijai bei 
mokslininkų susirūpinimą. Tuo 
tarpu tarptautinės atominės 
energijos komisijos (Interna
tional Atomic Energy commis-
sion) štabas lapkričio mėn. 
lankėsi Ignalinoje ir po keleto 
mėnesių padarys atitinkamą 
pranešimą. Lietuvos ekologai ir 
gamtos saugos komitetas turės 
būti pasiruošę į tai reaguoti. 
Asta Banionytė jau yra susi
siekusi su JAV gyvenančiais 
lietuvių kilmės kompiuterių bei 
kitų sričių profesionalais, kad 
padėtų paruošti Ignalinos ato
minės jėgainės kompiuterinę 
modeliavimo programą. Tai 
įgalintų atskleisti tos elektrinės 
trūkumus ir netobulumus. 

Lietuvos r inkinia i 

Per paskutinius mėnesius 
JAV LB ragino JAV valdžią ne 
tik įgyvendinti nepripažinimo 
principą, bet ir užtikrinti jo 
praktišką pritaikymą. Pagal 
Astą Banionytę 1990 m. 
l i e tuv iams teks ne t ik 
įgyvendinti šį principą, bet ir 
apginti to principo egzistenciją. 
Ji teigia, kad yra būtina surasti 
lietuvių visuomenėje pasišven
tusių asmenų (gal juos pavadin
kim „ak tyv is ta i s" ) , k u r i e 
vykdytų pilietinę atsakomybe 
(angliškai - vocal constituents): 
jų da rbas už t ik r in tų , kad 
VVashingtone oficialiai būtų 
išsakoma ir iš tikrųjų atstovau
jama balsuotojų nuomonė, kad 
jų kongresmanas žinotų, kas jie 
tokie yra. JAV LB krašto valdy
bos VVashingtono skyriaus dar
bas be užnugario mažai teturi 
reikšmės. 

Ekologiniai projektai 

Asta Banionytė pakvie tė 
VVashingtono Lietuvių Bendruo
menės narį Stasį Bačkaitį, kad 
jis sukviestų ir vadovautų 
komitetui, kuris paruoštų tech
ninį ekologijos projektą. Šį 
projektą pasiūlysime JAV 
kongresui įrašyti į Environmen-
tal Protection Agency biudžetą. 
Šio projekto idėja kilo 1989 m. 
rudenį ir buvo susieta su dr. 
Antanaičio ir Zigmo Vaišvilos 
atvykimu. 

Asta Banionytė jau yra už
mezgusi ryšius su keliais se
natoriais, remiančiais tokią 
pagalba Lietuvai, ir net su kai 
kuriom JAV ekologinėm organi
zacijom, kad jos remtu tok) 
finansų paskyrimą. 

Tuo tarpu Asta yra ištyrusi ir 
įvairių kitų ekologiniu projektų 
galimybes. JAV LB krašto val
dyba jai davė sutikimą užre
gistruoti Lietuvos ekologus į 
Friends of the Earth orga
nizaciją, jiems sudarant ats
kirą FOE, skyrių. Friends 
of the Earth yra įs te igta 
1969 m. ir turi daugiau kaip 
15,000 narių. Si organizacija 
siekia iškelti žmonių atsako 
mybę už fizine aplinką, o 

Yra būtina, kad rinkimai 
Lietuvoje vasario mėn. būtų 
demokratiški. Jau yra padaryta 
pastangų, kad spauda ir kitų 
kraštų valdžių atstovai vyktų 
kaip stebėtojai ir svečiai. Asta 
Banionytė išdalino Sąjūdžio 
pakvietimus vykti į Lietuvą. 
Lietuvių kilmės kongresmanas 
Durbin (iš Illinois) yra pasiryžęs 
vykti į Lietuvą per rinkimus ir 
net kalbino kelis kitus ten 
vykti. Asta dirba su kongres-
mano Durbin štabu, ruošiant 
jam medžiagą (briefing 
materiali Šiuo metu Richard 
Mott (Environmental Law Ins
titute) ir Fred Milar (Friends of 
the Earth) yra pasiryžę važiuoti. 
Environmental Law Institute, 
kaip minėta ankstyvesniame 
..Draugo" straipsnyje, susipaži
no su VVashingtone besilankan
čiais Sąjūdžio nariais prof. 
Antanaičiu ir k i t a i s . Yra 
rezoliucija, k u r i sveikintų 
Lietuvą, einančią demokratiniu 
keliu. Ją įnešė kongresmanai 
Cox (CA) ir Sarpalius (TX). Tai 
įvyko, kai Arvydas Juozaitis 
lankėsi Washingtone ir per 
Astą Banionyte susipažino su 
kongresmanais. 

Asta Banionytė jau yra nu
s iun tus (ar n e t r u k u s tai 
padarys) paraginimų laiškus į 
visas pagrindines JAV televi
zijos žinių agentūras: ABC, 
NBC. CBS. Atrodo, kad CNN, 
kuri gavo laišką, nusiųsta Ar
vydo Juozaičio viešnagės metu 
rudenį, žada vykti į Lietuvą. 
Asta Banionytė labai ragina 

Žaibo gre i tumu pasklido 
žinia, kad sausio 13 dieną, savo 
namuose Nonvell, MA. nuo šir
dies smūgio staiga mirė inžinie
rius Bronius Galinis. Tą žinią 
patvirtino ir Laisvės Varpo radi
jas, ją skaitėme ir amerikiečių 
spaudoje. Pirmadienį vakare 
Kaspero laidotuvių namuose 
įvyko atsisveikinimas: prisirin
ko pilna buveinė mirusiojo 
giminių, pažįstamų, draugų ir 
gerbėjų. Giliai nuliūdę artimie
ji žmona Irena, dukterys Jūra 
ir Giedrė, vaikaičiai Nemura 
Pinčila ir Andrius Mikonis, 
brolis Juozas su žmona, krikš
to sūnus dr. Algis Galinis su 
žmona ir kt. priėmė susirinku
siųjų užuojautas. Atsisveikinimą 
prasmingai ir tvarkingai pra
vedė dr. inžinierius Jurgis Gim
butas, pakvietęs inžinierių Joną 
Vasj ilgesnei kalbai. J. Vasys 
apibūdino mirusiojo praeitą 
gyvenimo kelią, mokslą, darbus 
ir pasiekimus. A. a. Bronius 
Galinis 1936 metais baigė aspi
rantų kursus, 1943 metais Vy
tauto Didžiojo universitete gavo 
inžinieriaus diplomą, Amerikoje 
dirbo Stone and Webster 
kompanijoje. Toliau kalbėjusi 
Moterų Federacijos Bostono 
klubo pirmininkė Elena Vasy-
liūnienė pabrėžė inžinieriaus 
vidinį grožį ir jo intelektą. 
Inžinierius Česlovas Mickūna.s 
iš Centerville tarė žodį Lietuvių 
Bendruomenės vardu, ypač pa 
brėždamas mirusiojo patriotiz
mą. Ramovėnų vardu su 
mirusiuoju atsisveikino Marty
nas Dapkus. Garbės sargyboje 
paskutinę pagarbą velioniui ati
davė jo draugai inžinieriai ir 
kariai. Šv. Petro parapijos kle
bonas kunigas A. Kontautas 
kalbėjo invokaciją ir laidotu
vių maldas. 

Sausio 16 d. Šv. Petro bažny
čioje So. Bostone klebonas 
Albertas Kontautas ir emeritas 
klebonas Antanas Baltrašiūnas. 
atnašavo šv. Mišias. Kompozi
toriui Jeronimui Kačinskui 
vadovaujant, giedojo parapijos 
chorinė grupė bei solistas 
Benediktas Povilavičius. Alto
riaus papėdėje stovėjo lietu
viška vėliava apdengtas kars
tas, kas liudijo jog yra laido
jamas karys. Nepriklausomos 
Lietuvos karininkas. Jo draugai 
ištikimai išlydėjo iš bažnyčios: 
ilga, 33 automobilių procesija, 
su degančiomis šviesomis paju
dėjo į amžinojo poilsio vietą. 
Forest Hill kapinėse. Švietė 
saulė, rodos patys angelai 
parinko gražiausiąją sausio 
dieną. Plačioje kapinių lygumo
je buvo paruošta amžino poilsio 
vieta lietuviui patriotui, kurį 
likimas atvedė į šią svetingą 

Amerikos žemę. Mūsų trispalve 
apklotas karstas jau iš tolo 
traukė akį. Kunigai ir susi
rinkusieji pasimeldė. Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas dr. 
Buivydas pasakė gražią kalbą, 
buvo sugiedotas himnas. Mar
tynas Dapkus nuo kars to 
nuėmė trispalvę ir ją Ramovėnų 
vardu įteikė Lietuvos kario 
žmonai Irenai Galinienei. Ar
timieji pabarstė karstą gintaru 
— to mūsų lietuviško aukso 
trupiniais, kurie atstovavo 
gimtajai Lietuvos žemei. 

Velionis buvo pa t r io tas . 

mylėjo savo kraštą, lietuvių 
kul tūr inj gyvenimą, su žmona 
dažnai dalyvaudavo kultūri
n i u o s e r e n g i n i u o s e . Buvo 
pilnas energijos ir naujų idėjų, 
t a č i a u k u r i a s i š r e i k š d a v o 
ramiai, argumentuotai. Mokėjo 
išklausyti ir kitų nuomonės. Jis 
rūpinosi einamaisiais reikalais, 
ypač a tg imstanč ia Lie tuva , 
kurią žadėjo vasaros metu su 
dukra Giedre aplankyti . Ben
drai a.a. Bronius Galinis mėgo 
žmones, mėgo grožį kalboje, 
ap l i nko je ir žmonių san
tykiuose. Priklausė Lietuvių 
Bendruomenei, Kultūros Fon
dui, So. Bostono Piliečių klubui. 
Lietuvių Inžinierių Amerikoje 
sąjungai, kurios centro valdybos 
nar iu buvo iki pat mirties, pri
klausė karių Ramovėnų sąjun
gai. Susirinkę suaukojo Lietu
vių fondui 2000 dolerių, Tautos 

DRAUGAS, penktadienis, 1990 m vasario mėn. 2 d. 

Fondui 750 dolerių ir kai kas tiki — savo vyrą pamatysi ten, 
aukojo šv. Mišiom. kur nėra mirties, nei ligų, nei 

Nuoširdi užuojauta Tau, a.a. nelaimių. Kokia graži ir 
Broniaus gyvenimo drauge raminanti mintis. Jeigu tiki... 
Irena. Žinok, brangioji sese. jei E ^ n a Vasyliūniene 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
apygardų ir apylinkių valdybas 
ir narius susisiekti su savo 
vietovių laikraščių redakcijom, 
kad jos sektų ir spausdintų 
žinias apie Lietuvos rinkimus ir 
net ten siųstų korespondentus. 

Ramunė Kubiliūtė 
(Bus daugiau) 

I H t m. ••poi 2 d.. 
• 40 M 10 M 

pac WPHA (buv. WOPA i) 14M AM 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 

Labanaktis, vaikučiai 
..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

• : M v.v. M 0:40 v.v. 

A.tA. 
PETRAS RUKŠTELĖ 

mirė 1990 m. sausio men. 3 d., sulaukęs 81 metų. Gyveno Oak 
Park, Mich. Lietuvoje liko sūnus Medardas ir dukra Audrutė, 
taip pat dvi anūkėlės — Živilė ir Margarita. 

Po bažnytinių apeigų Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčio
je, sausio 6 d. buvo palaidotas Šv. Kapo kapinėse. Southfield, 
Mich. 

Ilsėkis Viešpaties Ramybėje, mielas Broli! 
Nuliūdęs brolis Balys su šeima. 

A.tA. 
Dr. JADVYGAI DUBINSKIENEI 

mirus, gilią užuojautą re išk iame jos vyrui dr. VIKTO
RUI. 

-. 
Irena ir Eugenijus Vilkai 

Mylimai Motinai, Seseriai, Uošvei ir 
Močiutei 

A.tA. 
ANTANINAI JONYNIENEI 
mirus, sūnų VYTENĮ, dukteris RIN-
GAILĘ ZOTOVTENE ir RASĄ PUKŠTTE 
NĘ, seserį AGOTĄ GUDAITIENĘ ir jų 
šeimos narius kartu liūdedami nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Aug. Paulionis 
Vytautas ir Stasė Paulioniai 
Bronius ir Zuzana Sčepanavičiai 

A.tA. 
Dr. JADVYGAI DUBINSKIENEI 

mirus , liai liūdintį vyrą dr . VIKTORĄ DUBINSKĄ 
ir kitu- Amines nuoširdžai užjaučiame. 

408 South Oak Park Avanut, Oak Park, H. 60302 

L E. Andriai 
J. Antanaitienė 
B A. Elsbergai 
D E. Giedraičiai 
P O. Griškeliai 
J. Gruzdąs 
S -/• Jazbučiai 
I. V. Jokiai 
E. Jonušienė 
A Juknevičius 
0. Juodikienė 
A S. Kamarauskai 
L Karpavičienė 
T Karvelienė 
D J. Kaunaitės 
K K- Kodačiai 
.}. A. Korsakai 
./ •/. Kučinskai 
P E. Leonai 
A A. Lipskiai 
t\. D. Liaugminai 
K Vf. Linkai 

Mian Fla. 

V. Norvaišienė 
P. S. Pargauskai 
K. S. Radvilos 
B S. Sakalai 
K. Sakalienė 
V. Saladžius 
B. O. Sergaučiai 
G. Stapulionienė 
A. Šatienė 
K. S. Šeputos 
P. O. Šilai 
A. I. Šimkai 
M. Šimkienė 
V. Šukienė 
V. V. Tumasoniai 
J. O. Vaičekoniai 
A. R. Vaina 
A.M. Varnai 
R. J. Vienužis 
L. Vykintiene 
A. E. Zigmantai 
J. J. Žebrauskai 

A.tA. 
ARŪNAS MAŽEIKA 

Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. vasario 1 d., 3 vai ryto, sulaukęs 37 m 

amžiaus. 
Gimė White Plains, N.Y. 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Jurgis ir Aniceta Grin-

cevičiūte Mažeikai, sesuo Sigita Mažeikaitė; tetos: Bronė 
Mažeikienė Amerikoje, Janina Vaičaitienė. Morta 
Ukinskienė, Anelė Krištanaitienė. Antanina Patapiene Lie
tuvoje; tai pat šešios pusseseres ir du pusbroliai Lietuvoje ir 
pusbrolis Robert Mažeika Anglijoje. 

Kūnas pašarvotas sekmadienį, vasario 4 d nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 5 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę tėvai, sesuo ir kiti gimines. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4390-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4005-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5234)440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

S T E P O N A S C. LACK ir S Ū N Ū S 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - (708) 652-1003 
Sally F)onald M.. .Ir 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

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



DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. vasario mėn. 2 d 

x Vasa r io 16 v a k a r a s Jau
nimo centre — tai jau dešimtme
čio tradicija, ir šįmet r enkamės 
penktadienį, vasario 16 d., 7:30 
v.v. Jaunimo centro kavinėje 
džiaugtis Nepriklausomos Lie
tuvos gimtadieniu. 

x J A V L J S C h i c a g o s sky
r i u s ruošia Vasar io 16-tos 
dienos demonstracijas, kurios 
vyks miesto centre Daley Plazoj 
vasario 16 d. Programa numa
u t a nuo 11 va!, ryto iki 2 vai. 
p.p. Laukiame visu. 

x Chicagos S tuden tų ateiti
n inkų draugovės sus i r inkimas 
bus šeštadienį, vasario 3 d., 6:30 
vai. vak. pas Marių Katilių Boy-
dstun. 

x Lietuvių B e n d r u o m e n ė s 
Br ighton P a r k o apvlinkė Va
sario 16-tąją min**s vasario 11 
d., sekmadienį, 10 vai. šv. Mi-
šiomis ir po to parapijos mokyk
los salėje akademine dalimi. 
Lietuvos Vyčių narės prašomos 
vilkėti tautiniais drabužiais 
dalyvaujant procesijoje šv. 
Mišių metu. Po programos ka
vutė. 

x A n t a n o Š k ė m o s „ P a b u 
dimas", dviejų veiksmų drama, 
s ta toma Chicagos scenoje 
Vilniaus akademinio teatro . 
Chicagoje spektakliai vyks va
sario 24 dieną 7 vai. vakare ir 
vasario 25 dieną 3 vai. po pietų 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
Rengia JAV LB K u l t ū r o s 
taryba. 

x J o n a s K a v a l i ū n a s moko 
..Židinio" neakivaizdinėje litu
anistinėje mokykloje Detroite 
dvyliktą skyrių (ne devintą). J. 
Kaval iūnas gyvena Beverly 
Shores, Ind. S 

x J u o z a s B u d r i u s , Jurgio 
sūnus, ieško žinių apie savo 
dėde Vincą Budrį. Vinco, kuris 
išvyko iš Lietuvos prieš karą. 
Gyveno Philadelphijoje. Taip 
pat jis ieško žinių apie savo tetą 
Eleną Kaniušaite, Vinco, k u n 
išvažiavo iš Lietuvos po pirmojo 
pasaul in io karo ir gyveno 
Chicagoje. Žinantys prašomi 
kreiptis Juozas Budrius. Jurgio, 
Šiauliai Vilniaus g-vė 47a-2. 
Lithuania. 

x D R A U G O k o n c e r t a s 
įvyks š.m. b a l a n d ž i o 1 d. 4 v. 
p.p., sekmadieni, Marijos Aukš
tesniosios mokyklos salėje. Pro
gramą atliks okupuotos Lietu
vos solistai: Sofija Jonaitytė, 
Algirdas Januta ir pianistas Po
vilas Stravinskas. Bilietus į 
koncertą galima įsigyti Gifts 
I n t e rna t i ona l Vaznel ių par
duotuvėje, 2301 W. 71 St., Chi-
cago . IL 60629. tel . 471-1424. 

( sk ' 

x Lietuvos ke l i aun inkų dė
mesiui Kas nori patvirt inti ar 
pakeisti Aerofloto .ir kitų linijų 
skrydžius į Lietuva, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro 
muose. iškaitant bilietus į kitus 
miestus — lėktuvais, trauki
niais ar autobusais - skambin
kite j New Yorko kelionių agen 
tūra „VYTIS" 71H-769 3300. 

(ak) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dvū'Hi «i«'imi| namus Chicagoje 
ir ; ylinkėse. Skambinki te 
RE MAX REALTORS, Rimas 
S tankus . teL (J12) 586-5959 ar-

'708i 425-7161. 
(sk) 

» Baltijos r e s t o r a n e goras 
l i e tuv i škas ma i s t a s ir įvairūs 
kokteiliai Dvi s a i o įvairiems 
renginiam- Restoraną ati
daryt • k . -dieną 11 v r 9 v v. 
Uždaryta i pirmadieniais. 8100 
Roher t s Rd„ tel 708-458-144K). 

x Šeš t ad i en i , v a s a r i o 3 d„ 
v i sas Ch icagos ir apylinkių 
jaunimas renkasi pas Aušrą Ja-
saitytę, 7120 S. Troy, Vasario 16 
demonstracijų plakatų darymui. 
Prašomi visi atsinešti naujų 
minčių plakatams ir šūkiams. 

x Nere ik ia ke l iau t j Lie
tuvą jos pamatyti . Atėję šį 
vakarą į Dainavos ansamblio 
vakaronę, galėsite pamatyt: 
Lietuvos miestus. Kryžių kalną, 
Kankinių kryžius, šv. Mišias 
Kauno katedroj su kard. V. 
Sladkevičium, Alytaus Miško 
muziejų, Sedos gimnazijos 
bažnyčios pašventinimo pirmą
sias Mišias ir daug kitų. Taip 
pat gausite paragauti skanių 
„ponėkų". Pradžia 7:30 v.v. 

x Švč. M. Mari jos Gimimo 
p a r a p i j a r eng ia parapijai 
išlaikyti balių su laimėjimais 
šeštadienį, vasario 10 d. Visi 
parapiečiai kviečiami dalyvau
ti, dar vietų yra. 

x „ C h i c a g o S u n - T i m e s " 
sausio 30 d. laidoje yra išspaus
dintas Algio V. Saulio laiškas, 
kuriame jis pacitavęs anglų 
kalba Lietuvos himno dalį „Te
gul meilė Lietuvos...", primena, 
kad tai buvo parašyta prieš 100 
metų ir kad M. Gorbačiovą 
sutiko šimto tūkstančio žmonių 
minia šiuo himnu, kuris anks
čiau buvo uždraustas. Laiške 
primenama okupacija ir Lietu
vos beveik 800 metų istorija. 

x „Detroit Free P res s" laik
raštis sausio 25 d. laidoje įsidėjo 
Kęstučio A. Miškinio laišką, 
kuriame jis sako. kad Lietuva 
buvo laisva ir Sovietų Sąjungos 
okupuota 1940 m. Primena, kad 
laisvojo pasaulio didžioji dalis 
nepripažįsta aneksijos. Lietuva, 
gavusi nepriklausomybę, galė
tų ekonomiškai išgyventi ir 
džiaugtųsi būdama laisva. 

x J u o z a s B. L a u č k a , 
Bethesda, Md., A. Eitmanas. 
West Paterson, N.J. , J. ir J . 
Lieponiai, Lockport, 111.. Juozas 
Žilionis, Cleveland, Ohio, už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

Vyria 
kairė; 
Algis 
Bobe! 

x Dr. A. B. Gleveckas, Ever-
green Park, 111., dr. A. Konce, 
San Francisco. Cal., G. Petkus. 
Los Angeles, Cal., Vytas Vitkus, 
Hinsdale. 111., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
25 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x F a u s t i n a ir Mečislovas 
Mackevič ia i , Lockport. 111.. A. 
ir J. Janoniai, Dovvners Grove, 
111.. Paul Mažinąs, Chicago, 111.. 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių atsiuntė po 25 dol. aukų. La
bai dėkojame. 

x M A I S T O D E F I C I T A S 
LIETUVOJE! Prieš išvykdami 
aplankyti savo artimuosius Lie
tuvoje nepamirškite pasirūpinti 
deficitiniu maistu. Už $100.00 
„Žaibas" pristatys jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje 4 kg. lietu
viško skilandžio, 2 kg. „Žalgi
rio dešros, 2 kg. „Suvalkietiš
kos" dešros. 1 kg. „Sodžiaus" 
dešros. 1 kg. filė plėvelėje. 
„ŽAIBAS" 9525 So. 79th Ave„ 
Hickory Hills, III. 60457, te l . 
(708) 430-7272. 

(sk) 

x G.T. In ternat ional . I nc . 
prašo atkreipti dėmesį, kad 
gydytojų suvažiavimas įvyksta 
gegužes mėn. 20-24 d. Kaune. 
Dar yra likę ribotas vietų skai 
čius G.T. Internat ional Kultū
ros Kongreso-Gydytojų su
važiavimo ture gegužes 15 iki 
31 d. 1990 m. Skambink i te 
(708) 430-7272. 

(sk) 
x Alb inas Kurkulis . akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman & 
R e n s h a w . Inc. . patarnauja 
akcijų bonų. fondų bei kitų ver 
tybių pirkime ir pardavime. Su
sidomėję skambink i t e 
312-977-7916. 

AR PR1 

Bendri per 
nuotykiai, be 
riša. Vyresni^ 
būdavo Lieti 
augo Chici 
jaunystę si 
ninkuose.o ] 
— šeštadieni 
„vargas", ku 
iš mūsų. Ki 
važiuodavor 
eidavome pė 
Ar prisimei 
Domą Ve! 
Šimaitiene i 
Kaip jie st( 
mes; darėm ? 
sėm. o ki1 
rašėm rašte 
tai mes šoki 
lindom į sp: 
(mes dabar I 
bet gal tai 
nežiūrint t< 
aukojusių r 
išmokom ir 
kokie jie r 
nuolaidūs. 1 
slinkus, sui 
sisklaide 
priemiesčii 
kiekvieną i 
vaikus į lit 

Ir prisir 
Masilioni.i 
nę. Pupien 

dabar tel 

x J o n a s 
Miečius, ^ 
Emilija Gii 
Račiūniene 
Adolfas 
Springs, 111 
Bervvyn, I! 
prenumen 
rėmėjai, la 
tęsė preni 
metams su 
dus ačiū 

x A r p 
te!? Klaus 
Radijas ! 
vasario 9, 
centre, k 
Kauno pr; 
„Sūkurys 
sirodymu 
tėn. ..SūV 
Č. ir dr. J 
vasario 9 
rio i 1 d. i 
ria" 263* 
IL 60629 

x Liet . 
šaukia 
rinkimą 
vai. p.p. ', 

x N o r 
gero-- kol 
kankles. 
(312) 88C 

X V>k! 
pe r s iun 
stereo S 
spak. 26 
IL6062< 

ausio Lietuvos Išlaisvinimo komiteto valdyba posėdis Washmgton 
ės sėdi: dr. Jonas Stiklonus. dr. Elena Armar.ienė. dr. Domas Krivic 
s Regis ir Janina Čikotiene; stovi; Vilius Bražėnas, Pilypas Narutis, 
ilis, dr Leonas Knaučeliūnas, Vytautas Jokūbaitis, Algis Vedecka 

HICAGOJE IR APYLI 
IISIMENI TU 

rgyvenimai, bendri 
endri vargai žmones 
lieji kalba apie „kaip 
tuvoje"... Tie. kurie 
:agoje, prisimena 
skautuose, ateiti-
i gal labiau už viską 
linėje mokykloje! Tai 
uris sujungė daugel} 
iekvieną šeštadienį 
>me autobusu arba 
ėsti į „šeštadieninę", 
sni Aliciją Rūgytę, 
lička, Babrauską, 
ir dr. V. Sruogienę? 

tengėsi: O mes? Ka 
i? Viena ausim klau-
ita... Viena ranka 
o darbą, o kita... Ar 
Linėjom per langus ir 
pintas? Sunku tikėti 
• tokie rimti žmonės), 
lip ir buvo. Tačiau 
to, šių ir kitu pasi
mokyt ojų dėka šį tą 
r tik vėliau supratom, 
mums buvo geri ir 
Ir todėl, metams pra-

įkūre cavo šeimas, iš-
po Chicagą ir 

ius, keliamės anksti 
šeštadieni ir vežame 

ituanistinę mokyklą. 
mena mūsų vaikai 
. Eidukiene, Jautokie-
ne. Strolia. kurie dar 
bedirba Chicagos 

is K a u n a s , Juozas 
Mečislovas Vaišvila, 
irdziuvienė, Antonina 
lė, visi iš Chicago, 111.. 

Lekšas . YVestern 
11.. Birute Vindašienė. 
111., ..Draugo" garbes 
-atoriai. nuoširdūs ;o 
ankėsi „Drauge", nra-
įumeratą vieneriems 
u visa šimtine. N'ucŠir-

pr i s imenate jaunys-
įsia Amerikos Lietuvių 
Sužinosite apsilankė 

), 10 ir 11 d. Jaunimo 
kur pasaulinio garso 
ramoginių šokių grupe 
s" pasiruošusi savo pa-
a mus nukelti jaunys-
kuriui" vadovauja dr. 
J. Norvaišos. Valandos: 
9-10 d. 7:30 v.v., vasa-
3 v. p.p. Bilietai „Pat-

18 W. 71 St.. Chicago, 
9. Tel. 312-778-2100. 

'sk> 

t. T a u r a g ė s k lubas 
metinį narių susi-
1990 m vasario 4 d. 1 
tsaulių namuose. 

(sk) 

riu g re i t a i pirkt i 2 
tkybės šviesaus m«>džio 
i. S k a m b i n t i : Nidai 
10-0128. 

(sk) 

t s t an t i ^ms į Lietuvą 
n č i a m e 2-jų kasečių 
?HARP už $98 T r a n 
638 W. 69 St., Chicago. 
!9, tel. (312» 436-7772. 

(.sk> 

aukš tesnė je l i tuanis t ikos C 
mokykloje. Ir prisimena mūsų i 
vaikai Dovą Šaulį, Viliją Ke- • E 
relytę ir Liną Rimkų. Kas gali sau 
užmirš t i Šaulio užduotas lai 
„temas"? Dirbo ir vaikai ir tė- asr 
vai! Kas gali užmiršti aštuntos sv 
k lasės baigiamuosius sul 
egzaminus, kunems tiek daug vai 
reikia mokytis'7 Koks buvo E 
en tuz iazmas au tobusa i s Ga 
važiuojant į tarpmokyklines d. 1 
krepšinio ir tinki:nio rungtynes! b u 
Koks malonumą- gale metų au- mi 
tobusu kartu važiuoti į gamtą, tei 
į mokyklos iškvlą! Kas gali pa 
užmiršti mokyk!"? balius, kai J a 
užimdavom didžiąją ir mažąją sal 
salę Jaunimo centre? tie 

Suaugę vakaroniaudavo di- tęs 
džiojoje salėje prie „savo" or- m ( 
kestro,o jaunimą? pripildydavo vė 
mažąją salę apačioje ir tiek tryp- ta 
davo ir tiek jų" orkestro de 
muzika grodavo, kad tėvams Įji 
viršuj grindys (mažosios salės ro 
lubos) po kojom -okinėdavo! O ,,j 
mokinių pasirodymai! Visi jų m 
laukdavo. Mokiniai repetavo, m 
mokytojai nervus s tengėsi ri 
raminti, o per patį pasirodymą kž 
kiek dar „improvizacijos" bū- m 
davo. Kas gali užmiršti guminį J( 
viščiuką ir kitokius „neprama- ti 
ty tus" pokštus scenoj? O moki- ja 
mams. kiek saldaus juoko! Ir ts 
atlaikė tuos vakarus ir atlaikė b< 
tuos mokslo metus ir mokiniai bi 
ir mokytojai... Ir tie mokiniai šį 
tą išmoko, nes dabar ir jie kelia k 
savo mažyčius šeštadienio ryte o; 
ir veža į mokyklą... b 

O ką apie tuos. kurie dabar v 
lanko mokykla. Skundžiasi, g 
kaip ir visi, kad jų šeštadieniai 
sugadinti.... Tačiau laukia tų ti 
šeštadienių važiuot: į Jaunimo 
centrą, susitikti draugus ir § 
mokytojus. Jie laukia kazimie-
rietes seselės Angelės tikybos 
pamokos. Jie didžiuojasi, kad 
juos moko dr. K. Ėringis, kuris 
„tikrai apie Lietuvą žino* Jie ^ 
važiuojant namo pasakoja apie jj 
Juozaitį. Daunorą ir buvusius 
po l i t in ius kal inius , k u r i e 
lankėsi Jaunimo centre ir su 
jais kalbėjosi . Jie užbėga 
pasižiūrėti, kas vyksta Pedago
giniam institute ir svarsto, ar jie 
dar turės ištvermės jį lankyti. Ir 
šitie vaikai niokosi ne tik is
toriją, literatūrą, gramatiką, 
geografija, tautinius šokius ir 
dainavimą, bet ir visa savo 
dvas ia dalyvauja Lietuvos 
atgimime. Visa tai. visa tai 
todėl, kad lanko Chicagos aukš
tesniąją lituanistikos mokyklą 
Jaun imo centre. Vasario 3 
dieną 7 v.v. bus mokyklos 40 
metų jubiliejine oalius. Vel bus 
mokinių pasirodvmas ir. grojant 
..Gintaro" orke<rui. Šokiai. Be 
dvasinio peno bus ir Talandytės 
pa ruoš t a vakarienė. Daly
vaudami bahi. • pasidalinsime 
prisiminimai- papasakosim 
anekdotų ir padėsim užtikrinti, 
kad užaugs dar viena kar ta , 
kuri kurs lietuviškas šeimas, 
rūpinsis Lietuva, dirbs lie-
tuviškosf oi „anizacijose ir 
mokyklose ir vežios savo vaikus 
j šeštadienine rūkyklą.-

I n d r ė 

I 

, D.C., sausio 28 d. Iš 
as, dr. Kazys Bobelis, 
Fuozas Vitėnas, Jonas 
ir Juozas Giedraitis. 

4KESE 
UNAVA IR JONINĖS 

IS ART 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Vyriausias Lietuvo 
la isvinimo komitetas 
posėdyje 1990 m. sausio ! 
apsvarstęs Jungtinių Ame 
Valstybių nusistatymą Liel 
nepriklausomybės atstai 
klausimu ir gautą infornu 
kad Pabaltijo valstybių '. 
simas numatomas svarsty 
sario 4-9 d. Jungtinių Ame 
Valstybių sekretorius J. E 
ir Sovietų Sąjungos užs 
reikalų ministerio E. 
vardnadze susitikime, m 
įteikti Sovietų sąjungos i 
r aliniam sekretoriui M. 
bačiovui platesnį m 
randumą neteisėtos Liei 
inkorparacijos ir tebesite 
čios okupacijos klaus 
Memorandume plačiau nu 
ta Vakarų valstybių vado^ 

linavos ansamblio valdyba 
>io 31 d. sukvietė į Seklyčią 
r a š t i n i n k u s ir k i tus 
enis. Buvo susirinkę apie 25 
čiai. Prel. Juoz. Prunskiui 
ilbėjus maldą, visi buvo pa-
inti paruošta vakariene, 
linavos pirmininkė Mėta 
alienė pranešė, kad kovo 25 
[orton mokyklos auditorijoje 
pastatytas dviejų veiksmų 
sikinis vaidinimas liaudies 
tomis. Jo skr iptą yra 
ašiusi Danutė Bindokienė. 
te, kaip pati autorė papa-
ojo, yra Lietuvos kaimo bui-

pavaizdavimas. Dainava 
a vaidinimus liaudies te-
nis. Buvo Vestuvės, Užga-
ės, Joninės. Būsimame spek-
ly bus vaizduojami kaimo 
bai, palydimi dainavimo, 
rigta daug tautosakos ir 
įantikos, kai atvykę miesto 
>naičiai" susidomi kaimo 
rginomis. Vaizduojamas iš 
esto atvykęs tautosakos 
kėjas. pasipuošęs daugiau už 
miečius. Juo domisi Kaimo 
rginos . Vaizduojamas 
įinių išvakarėse dainuojan-
, šokantis besilinksminąs 
mimas. Įjungti Joninių bur-
. Tai ne etnografinis veikalas. 
. artimai susietas su kaimo 
itimi. 

Auz. D. Polikaitis pažymėjo. 
d veikale bus 12 dainų, 
testras iš 17 žmonių. Scenoje 
s šeši šokiai. Dainavos choras 
a pajėgus ir tas muzikinis pa-
itymas bus patrauklus. 
Režisierė Liucija Buivydai-
Ambrosini pasigėrėjo, kad 

parinktieji vaidintojai m 
džiai įsijungė į darbą. £ 
vadovė Rasa Poskočin 
pranešė, kad šokius atliks 
dūlio šokėjai, kurių yr 
berniukų ir 11 mergaičių, 
nimas entuziastiškas, p 
k a r t ą dalyvauja tok 
dideliame pastatyme. 

Dainavos ansamblio g!c 
dr. L. Kriaučeliūnas savo 1 
je panaudojo daug humor 
Kriaučeliūnas pabrėžė, k 
šeima gali palaikyti artim 
sius ir gali juos paremti. 

Dainava žydi. Tenka I 
kad Chicagos visuomenė 
šiuo pastatymu susidomė 
L. Kriaučeliūnas įteikė 
tantinę Dainavos veikh 
remti. 

Dekoracijas paruoš dail 
tas Ramonis, kuris labai 
gai papasakojo apie deko 
sukūrimą. Rūbų projek 
Ados Sutkuvienės, che 

teris Audrius Polikaitis. I 
jau visos išmoktos. 

Dainavos ansamblio va 
pirmininkė Mėta Gabž 
vicepirmininkė Dan 
Ilginytė, sekr. Kazys 
kauskas. ižd. Juozas Vie 
renginių vadovės Aldon 
kauskienė Nijolė Rū 
narys Geležiūnas. 

D. Bindokienė pabrėž 
reikia paremti savus iš 
meno vienetus, ne vien i 
tančius iš Lietuvos. Re 
Buivydaitė užtikrino 
pastatymas bus linksmž 
šiems malonus. Dr. L. 
čeliūnas pabrėžė, kaip 
pareiga mums visokiais 

ūminių vardu kalba Jonas Grigaitis dr. Vinco Kudirko 
upažindinime sausio 14 d. 

Nuotr J. Ti 

/ IR TOLI 
reiškimai Lietuvos okupacijos 
nepripažinimo reikalu, neteisė
tas Hitlerio-Stalino paktas ir 
okupuotos Lietuvos bei laisvojo 
pasaulio lietuvių reikalavimai 
pilnos nepriklausomybės. 

— J a a k T r e i m a n , A iva r s 
J e r u m a n i s (Estijos ir Latvijos 
garbės konsulai Los Angeles 
mieste), Antanas Mažeika ir 
Sąjūdžio sekretorius Arvydas 
Juozaitis iš Vilniaus, nakt į iš 
sausio 22 į 23.dalyvavo ABC 
Ray Briem dviejų valandų radi
jo programoje, diskutuodami 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
klausimus. Programos dalyviai 
atsakinėjo į klausytojų pa
klausimus iš visos Amerikos. 
Šią programą suorganizavo 
Baltų Laisvės lyga, kur ios 
direktoriais yra programoje 
dalyvavę konsulai ir Antanas 
Mažeika. 
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paremti išeivijos meno vienetus. 
Danguolė Ilginytė priminė, kad 
ir amerikiečiai remia Dainavos 
vaidinimus. Muz. D. Polikaitis 
skatino nepamiršt i Lietuvos 
menininkų, bet nepamiršt i ir 
savųjų. Br. Nainys sveikino 
Dainavos entuziazmą. Išeivijos 
vienete veikiantieji darbuojasi 
nemokamai, aukodami savo 
laisvalaikį. Reikia bet kokia 
kaina išlaikyti tą, ką turim. Čia 
yra mūsų gyvybė . Va i š i ų 
išlaidas sumokėjo dr. L. Kriau
čeliūnas. 

J u o z . P r . 

KRIAUČELIŪNTJ VAIKŲ 
NAMELIŲ V E I K L A 

Šaltą gruodžio 22 d. į Mon-
tessori Vaikų namelius rinkosi 
vaikučiai su tėveliais, seneliais, 
sesutėm i r brol iukais pasi
linksminti prie gražios eglutės, 
kurią programėlės metu patys 
vaikučiai dainuodami papuošė 
žaisliukais. Mokytoja Marytė 
Utz ir Aldona Pankienė paruošė 
su v a i k u č i a i s m e n i n ę 
programėlę. Popietė prasidėjo 
uždegant kalėdinį vainiką. To
liau tėveliai ir kiti svečiai turėjo 
didelį malonumą žiūrėti, kaip jų 
mažiausieji šeimos nariai dai
navo įvairias daineles arba su
sėdę ratu žaidė ir atrakinėjo į 
Marytės klausimus. Programėlė 
tęsėsi apie valandą. Gal mažieji 
artistai pavargo? 

O kad jūs būtumėte matę jų 
spindinčius veidelius ir besišyp
sančius tėvelius. Kai kur ie 
tėveliai skubėjo video kamerom 
ir foto aparatais įamžinti savo 
va ikų pa s i rodymą . V a i k ų 
uždegtos a n t advento vainiko 
žvakutės s u d a r ė y p a t i n g ą 
nuotaiką. 

Baigiantis programėlei vai
kučiams buvo išdalintos Kalėdų 
senelio dovanėlės, kurias vaikai 
greitai stengėsi išvynioti ir 
apžiūrėti. Po to vaikučiai sė
dosi prie stal iukų ir vaišinosi 
saldumynais, čia pa t turėjo 
galimybės tėveliai prie kavos 
puodelio pasikalbėti ir pabend
r a u t i t a r p u s a v y . T ė v e l i a i 
nuoširdžiai padėkojo Marytei 
Utz. Aldonai Pankienei ir Kris
tinai Genčienei, namelių sekre
torei, už darbą ir visi atsisveiki
no, linkėdami l inksmų švenčių 
ir žiemos atostogų. 

Be kalėdinės eglutės ir Va
sario 16 d. minėjimo dar Kriau-
čeliūnų Vaikų nameliai ruošia 
kitus lėšų telkimo pobūvius — 
rudens balių ir madų parodą 
„Skambėk, pavasarėli" , kur is 
bus vasario 25 d. Kviečiame 
kuo gausiau dalyvauti , nes 
laukia gausūs laimėjimai ir 
įvairi madingų drabužių paroda 
demonstravimas. — T. K. 

s knygos 

tmuJaičio 
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Chicago, IL 60629 
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