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Sesija Sovietų vado 
teisėms pritarti 

Galingos prezidentūros vizija 
Maskva. — Sovietų Sąjungos 

vadovai nutarė sukviesti specia
lią sesiją artimiausioje ateityje, 
kad būtų suteiktos didesnės tei
sės Sovietų prezidentūrai, ku
rios prezidentu dabar yra Mi
chailas Gorbačiovas. 

Tą mintį, kad būtų suteiktos 
naujos teisės prezidentui svar
biais bei pavojingais laikais da
ryti sprendimus, pasiūlė praėju 
sią savaitę pats Gorbačiovas. 
Tai Komunistų Centro partijos 
komitetas patvirtino, nes dabar
tinė sistema yra per lėta tvar
kyti iškylančius tautinius nera
mumus ir ekonominę krizę. 

,.Tasso" žinių agentūra prane
šė, jog 41 nario Prezidiumas, ar
ba egzekutyvinis komitetas, nu
sprendė, Gorbačiovui pirminin
kaujant, vienbalsiai ..greitai pa
spausti konstituciniam pakeiti
mui, kad būtų sukurta demo
kratinė prezidentinė galia".Spe
ciali sesija, kurioje dalyvauja 
2,250 Liaudies Kongreso depu
tatų, taip pat turi teisę panai
kinti Komunistų partijos kons
titucinę monopolio teisę ir pra
dėti daugiapartinę sistemą, ku
riai buvo pritarta jau praėjusią 
savaitę. 

Prez idento gal ia 
Partijos platforma buvo taip 

pat pirmą karta paskelbta šį pir
madienį per „Tasso'" agentūrą, 
tačiau ten nėra pasakyta kokios 
naujos galios suteikiamos prezi
dentui. Bet iš šio teksto galima 
susidaryti vaizdą: ..Prezidentas 
privalo vadovauti krašto pasto
viam progresui, pagreitinti pe-
restroiką, garantuoti jos būtinu
mą, apsaugoti normalų ir efek
tyvų visų valstybės bei viešųjų 
institucijų vyksmą ; demokrati
zacija, apsaugoti įstatymo ir 
piliečių saugumą, ginti Sovietų 
Sąjungos interesus ir reprezen
tuoti savo valstybę tarptauti
nėje arenoje". 

Partijos vadai stipriai vyriau
siojo vado pozicijai pritarė, ta
čiau kritikai sako, kad šitos tei
sės neturi būti suteiktos be 
tiesioginių prezidento rinkimų 
iš kelių kandidatų. Pareikštas 
šiuo atveju nepasitenkinimas 
kariškių vadovybėje. Kariškųjų 
pajėgų vadas gen. M. Moiseje-
vas kritikavo partija už nesirū
pinimą moralinėmis problemo
mis kariuomenėje, nes daug 
vyrų atsisako tarnaut i kariuo
menėje, ypač iš tautinių grupių. 
Problemos kyla ir mažinant 
karininkų skaičių Rytų Europo-

Černobyllo valkų 
dovana 

Kijevas. (SIA) — Vasario 12 
d. Kijevo aerouoste nusileido 
lėktuvas su 100 tonų sveriančiu 
kroviniu, kurį sudarė vaistai, 
gydomieji preparatai , vaiku 
mitybos p r o d u k t a i , skir t i 
nukentėjusiems Černobylio 
avarijos metu. Dovanas atsiuntė 
Amerikos fondas — ..Ruch'o 
rėmėjų bend ruomenė — 
Černobylio vaikai". Lėktuvu 
taip pat atvyko bendruomenes 
nariai Taras Gunčakas. Irena 
Labenskaja ir J a ros l avas 
Šundrakas. 

Aerouoste svečius sutiko 
Didžiosios Ruch'o Tarybos pir
mininkas Konstantinas Maci 
kas. Susitikimo metu buvo su
grotas Ukrainos nacionalinis 
himnas ..Dar nemirė Ukraina". 

je. Generolas pareiškė, jog 
praėjusį rudenį 6,000 jaunų 
vyrų atsisakė atlikti tarnybą, 
ypač iš Lietuvos, Latvijos, Esti
jos ir kitų respublikų, kurios rei
kalauja nepriklausomybės. Blo
giausia esą tai, kad jiems prita
ria ir vietinės Komunisų parti
jos tose respublikose. Iš Azerbai
džano ir Armėnijos, sakė gene
rolas, iš kariuomenės pabėgo 
daugiau kaip 1.200 vyrų ir 
įsijungė į Liaudies frontus. 
Nebesą galima jų sugaudyti. 

Partijos platforma bus pri
s ta tyta Komunistų partijos 
kongresui šią vasarą. Neaiš
kiais žodžiais ten aptariama 
privačios nuosavybės teisė. Rin
kimai privalo būti garbingi ir 
atviri visoms viešosioms organi
zacijoms bei judėjimams. Nau
jų partijų steigimas turi atitik
ti Konstitucijos dvasiai ir įsta
tymams. Tokie judėjimai, kurie 
sukelia neramumus ir ginčus 
tarp tautybių yra draudžiami. 
Platforma pažada įteikti kons
t i tucinį papildymą šeštojo 
straipsnio klausimu. 

Sis temos pakei t imas 
Šiuo metu, nežiūrint jog Gor

bačiovas yra valstybes galva, 
įstatymus leidžiančios tarybos 
vadovas ir Gynybos tarybos 
vadas, jis neturi dar laisvų 
rankų pats vienas pasiųsti ka
riuomenės dalinius į prasidėju
sių neramumų vietas, neatsi
klausus Prezidiumo ir Centro 
komiteto. Naujasis projektas 
suteikia ir tą teisę. Tačiau svar
biausia yra tai. jog sukūrimas 
prezidentinės vyriausybės pa
keičia tą parlamentarinę siste
mą, kuriai dar nėra nei vienų 
metų, kai ji buvo priimta. 
Dabartinė sistema turi 2.250 
narių Liaudies Deputatų Kong
resą, kurie išrenka 542 narių 
parlamentą arba Aukščiausiąjį 
Sovietą ir jo vadovaujamą 
komitetą, vadinamą Prezi
diumu. 

Visagalis p rez iden tas 
Istorikas Jurijus Afanaseje-

vas, kuris vadovauja parlamen
ta r ine i opozicijai, griežtai 
pasipriešino šiam pasiūlymui, 
kuris pertvarko visą sistemą. 
Jis sako. kad tuo būdu bus su
kurtas autoritarinis ir totali
tarinis režimas, vadovaujamas 
paties perestroikos iniciato
riaus. Regis, Gorbačiovas be rin
kimų pasidarytų visagaliu val
dovu. Partijos platforma niekur 
neužsimena, kaip turėtų būti 
renkamas prezidentas. 

..Tasso" agentūra praneša 
taip pat. kad paruoštas ir res
publikų atsiskyrimo iš sąjungos 
įstatymas. Primena, jog Lietuva 
ir Estija priėmė nutarimus bei 
įstatymus, kurie paneigia jėga 
atliktą jų įjungimą 1940 m. j 
Sovietų Sąjungą ir sudaro są
lygas šiais metais galimam ne
priklausomumui . 

— Vatikane popiežius Jonas 
Paulius II priėmė tris arabų 
valstybių užsienio reikalų mi-
nisterius ir vieną Arabų lygos 
atstovą. Buvo diskutuojami Li
bano reikalai. 

— Maskvoje, kaip praneša 
Reuteris, sovietų vyresnysis dip
lomatas „Donald" perduodavo 
slaptas karines žinias per 30 
metų Amerikai. Už tai jis buvo 
nuteista? mirtie? bausme. 

Kai Lietuva išlydi savo delegatus, net su gėlėmis, j Maskvą, o Sąiūdžio pirm. prof Vytautas Landsbergis 
jiems kalba: 

-kios dabar gražios dienos LietuToje Saulė danguje ir saulė širdyse... nebesinori niekur 
• - n '• i Rytus. Norisi būti čia ir kartu su jumis dirbti mūsų bendrą darbą. Bet reikia dirbti 
'•••--» Nors ir ,,už dyką". Tiesa, šiek tiek kitaip, negu važiavo mūsų tėvai ir broliai... Laba; 

: o :. nnoje dainuojama, — ant žirgelių pasijodinėjant. Gal ir kaip tais senais kunigaikščio 
migai ̂ štis Algirdas buvo Gedimino sūnus. Gedimino, kuris čia. Vilniuje, valde didelę 
mia; v -dino „lietuvių ir rusų karaliumi". Ir visiems buvo gera. ir visus gynė. ir visus 

t. .da... A .ardo raiteliai ir sudarydavo Maskvoje amžiną taiką (Algirdas Brazauskas santūriai 
e prak ..tą nuo kaktos — karšta). Ir dar pasivaišindavo Maskvos patriarcho, išėjusio ju 
argu^i;'- .. Nebus šį kartą taip linksma ir smagu iš vieno karto nujoti ir sugrįžti ir kad 

•Ta. bet ga' iš kelinto karto ir dainuos iš tikrųjų pilna krūtine... 

— Mieli žmonės, 
važiuoti. Nei j Va' c--
ir kitur. Važiuo . • \: 
būtų gera ir smag 
Algirdo laikais. O 
valstybę ir save )a 
globojo. Na, ir nujod 
šypsosi ir šluostosi i 
pasitikti raudonaisia 
visa Lietuva dainuoti. 

Ir Kinija rašr apie Lietuvą 
Beijingas. — ,.China Daily" 

dienraštis septyniuose nume
riuose rašė Lietuvos klausimais, 
pradedant gruodžio 23 d. nume
riu, kuriame paskelbė Lietuvos 
Komunistų partijos atsiskyrimą 
nuo Maskvos. Gruodžio 26 nu
meryje paskelbė savo žinių 
agentūros iš Maskvos praneši
mą, kad „Sovietų partija disku 
tavo Lietuvos reikalus, kas 
mums jau buvo žinoma. Gruo
džio 27 d. laidoje rašo, kad Gor
bačiovas pasmerkė L.etuvių nu
tarimą ir kad Centro komitete 
pasakė, kad tik viena partija 
tegali būti Sovietų Sąjungoje. 
Tačiau lietuviai neišsigando ir 
nenusileido. 

Sausio 6 d. laidoje rašo, jog 
aukštieji Sovietų partijos vadai 
susitiko su Lietuvos Komunis
tų partijos delegacija, kuriai va
dovavo Algirdas Brazauskas. 
Nutarimo nepadaryta, bet suda
ryta Sovietų delegacija, kuri 
vyks į Lietuva išsiaiškinti situ
acijos su žmonėmis. Sausio 10 d. 
rašė. jog Kremliaus ideologas 
Vadimas Medvedevas pasakė 
lietuviams, kad atsiskyrimas 
yra didelis smūgis perestroikai 
ir didelė krizė partijai. Kitas Po-
litbiuro narys A. Jakovlevas pa
sakęs, kad lietuvių atsiskyri
mas duoda blogą pavyzdį kitoms 
14-kai respublikų. 

Sausio 12 d rašė, jog lietuviai 
raginami pasilikti Sovietų Są-

lr valdžia rengia 
minėjimą 

Vilnius. — SIA praneša, jog 
vasario 15 d 16 vai. Lietuvos 
vyriausybės iniciatyva Valsty
biniame Akademiniame Operos 
ir Baleto teatre įvyks Lietuvos 
Nepriklausomybės dienos minė
jimas, kurio metu pasisakys 
LKP CK Pirmasis sekretorius, 
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas Algirdas Brazaus
kas, po to — koncertas Kvie
čiami dalyvauti LTSR AT depu
tatai, TSAS liaudies deputatai 
nuo Lietuvos, Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio Seimo na
riai. Lietuvos opozicinių poli
tinių partijų atstovai. 

jungoje. Cituoja Gorbačiovo pa
sakymus, kad be lietuvių žinios 
nebus sprendžiamas Lietuvos 
likimas. Rašo. kad ir Ispanijos 
laikraštis ..EI Mundo" Madride 
perduoda She. ardnadzės žo
džius, kuris pasakęs, kad atsi
skyrimas silpnina Sovietų Są
jungą ir kenkia o užsienio politi
kai. Sausio 13 d. kinai rašė, jog 
Gorbačiovas tęsia pastangas įti
kinti už nepr'.K ausomą gyveni 
mą pasisakant ;s lietuvius, kad 
pasiliktų sąjungoje. Gorbačiovas 
pasakęs , JOĮ; neužtenka tik 
rankų pakelirr už atsiskyrimą, 
reikia, kad būt pravestas refe
rendumas. Nežiūrint kad jo lau
kė 300,000 li< rių Vilniuje, bet 
jis t en aikšte • .epasirodė. Rei
kia, kad visi /: rionės pasisaky
tų. Lietuvoj* sur lietuviai jį 
pasi t ikę su - psenomis, bet 
buvo nepajuc imi savo nepri
klausomybe- - ekime. Šie visi 
aprašymai b perduoti Kini
jos žinių ager ' ros į Beijingą ir 
čia atspausd. pirmuose „Chi-
na Daily" : Japiuose visai 
objektyviai 

Deputatų pareiškimas 
Jetuvoje įvyko 

deputatų nuo 
nkimas. Jame 
a Lietuvos TSR 

darbą pradėjo 
d ieno tvarkė 

^kusijų sukėlė 
k laus imai dėl 
AT pirmininko 

1930-40 metų 
ios komisijos 
t inimo. TSRS 
atai vieningai 
arstyti AT pir-
inių rinkimų ir 
Jemą, y ra per 
kalinga. Depu-
ijosmetu netik 
939-40 metų 
ios komisijos 

oareikšti Aukš-
ybos valią dėl 
RS vyriausybe 
ublikos nepri 
kūrimo d e fac-

Vi ln ius . 
TSRS Liaudie 
Lietuvos si. 
buvo apsvar-
AT sesijos, km 
vasa r io 7 d 
Daugiausia d 
dienotvark*-
Lietuvos TSR 
rinkimų ir de 
įvyk ius t> r i 
išvadų pa -

Liaudies d> 
pareiškė, joc -
mininko tiesi«i 
įgaliojimų pr<> 
anksti ir n> '• 
ta ta i pasiūl* -• 
p a t v i r t i n t 
į vyk ius ty 
išvadas, be' 
čiausiosios "• •• 
derybų su 
Lietuvos Re-i 
klausomybė* a 
t o kl ausim r -

Vakarai ir Sovietai sutarė 
pagerinti 2 Vokietijų 

susijungimą 
Gorbačiovas sutiko su Busho pasiūlymu 

TRUMPAI 
_ IŠ VISUR 
— Vals tybės departamento 

sekretorius James Baker III, vos 
tik baigęs pasitarimus Maskvo
je, išskubėjo į Buchareštą ir čia 
turėjo pasitarimus su Rumuni
jos naujaisiais vyriausybes na
riais, o po to išskrido į Kanadą, 
kur Ottavvoje įvyko pasitarimai 
Vokietijos vienybes ir ginkluo
tųjų pajėgų sumažinimo klausi 
mais. 

— Sovietų Sąjunga pareika
lavo sukviesti skubų Jungtinių 
Tautų saugumo tarybos posėdį 
ir pasmerkti Izraelį už sovietu 
žydų apgyvendinimą Izraelio 
okupuotoje teritorijoje. Turima 
žinių, kad Izraelio vyriausybė 
ten patalpino kelis šimtus žydų 
šeimų. 

— Lenkijos Švietimo minis
terija paskelbė, jog daugiau ne-
bereikalaujama. kad studentai 
studijuotų rusų kalbą. Ragina
ma daugiu mokytis Vakarų 
kalbų. 

— Tel Avive dėl nesutarimų 
su Izraelio premjeru Y. Shamiru 
Vidurio Rytų taikos klausimais, 
iš vyriausybės pasitraukė griež
tosios linijos atstovas Ariel Sha-
ron. 

— Washii gtone ispanų kai 
boję vedami televizijos pro
grama, pravedusi apklausinėji
mus Nikaragvoje, patyrė, jog 
57^ pasisako balsuosią už da
bartinį sandinistų prezidentą 
Daniel Ortegą, 35^ už opozici
jos kandidate Violetą Cha-
morro. 

— Graikijoje pasitraukė iš 
visų partijų sudaryta koalicinė 
vyriausybe ir sudaryta tik 
laikinayaldyti iki rinkimų, ku
rie bus balandžio 8 d. Tai jau 
trečia vyriausybe 9 mėnesių lai
kotarpyje, kuri pasitraukė iš pa
reigų 

— Vaka rų Berlyne moksli
ninkams ir istorikams bus leis
ta susipažinti su Vak. Vokieti
jos teismų sprendimais, kurie 
liečia nacių karo meto nusikal 
tėlius, praneša JTA žinių agen 
tūra. 

Ottawa. — Antroji) pasaulinio 
karo sąjungininkai antradienį 
nustatė pagrindinius rėmus Vo
kietijų susijungimui, kuri buvo 
išskirta 45 metus. 

Susitarimas praneštas po trijų 
dienų pasitarimų Rytų-Vakarų 
užsienio reikalų ministerių 
konferencijoje ir kai Maskva 
sutiko su prezidento Busho 
pasiūlymu sumažinti Sovietų ir 
JAV kariuomenę Europoje. Pa
gal šį susitarimą, kariuomenė 
sumažinama iki 195.000 karei
vių, bet Amerika galės turėti 
dar 30,000 kareivių ne centrine 
je Europoje. Vokietijos sujungi
mo klausimu dar yra daug nuo
monių skirtumų, tačiau susijun
gimo procesas gali įvykti daug 
greičiau, negu dar vakar buvo 
manyta, praneša AP žinių 
agentūra. 

Vokietijų susijungimui buvo 
nustatyta dviejų dalių eiga Pir
miausia Rytai ir Vakarai išdis
kutuos vidaus susijungimo sąly
gas ir tada susitiks su JAV, Bri
tanijos. Prancūzijos ir Sovietų 
Sąjungos atstovais aptarti atei
ties saugumo klausimus. Pa
grindinis klausimas yra. ar su 
jaugtoji Vokietija priklausys 
NATO sąjungai, kaip siūlo Va
karų Vokietija ir sąjungininkai, 
arba ji bus neutrali, kaip siūlo 
Rytų Vokietija ir Sovietų 
Sąjunga. 

Pasi tarimai po rinkimų 
Kanadoje buvo sutarta, jog 

tuoj po Rytų Vokietijos rinkimų 
kovo 18 d. pradedami susi
jungimo pasiturimai. Abi Vokie
tijos tada pradeda pasitarimus 
su karą laimėjusiomis valstybė
mis ateities saugumo klausi
mais, nes 4 valstybės tebėra le

galiai atsakingos už Vokietiją. 
Nežiūrint šių nutarimų svar

bumo, pranešimas tuo reikalu 
buvo labai trumpas. Prelimina
riniai pasitarimai pradedami 
nedelsiant. Formaliai tam dar 
turi pritarti 35 valstybių konfe
rencija, kurios originaliai buvo 
susirinkusios Helsinkyje 1975 
m. Išleistame bendrame komu
nikate rašoma, kad Vokietijų 
užsienio reikalų ministenai 
pradeda pasitarimus su ..Ketu
rių didžiųjų" užsienio reikalų 
ministenais, įsteigiant vieną 
Vokietiją. 

Abi Vokietijos Ottavvoje 
sutarė, kad Vakarų Vokietijos 
markė bus ir Rytų Vokietijos 
pinigas, ir dabar tuo reikalu jau 
pradėti pasitarimai, kaip ta i 
praktiškai įvykdyti. Vokietija 
darosi milžiniška ekonominė jė
ga pasaulyje, JOS bendra pro
dukcija bus maždaug 1.1 trili
jonai dol.. kaip pramato JAV 
oficiali informacijos įstaiga 
\Vashingtone. 

Raseiniuose menininkas Kazimie
ras Smilgevičius sukure įspūdinga 
kūnnj - stogastulp; ..Atgimimas" ir 
pastate Vasario 16-osios minėjimo 
proga ..Laisves" bendram*- ūkyje, 
kuriame ji* dirba .Jam pudejo ir ki
tas menininkas J. Dzvega 

— Mongolijos televizijoje bu
vo pirmą kartą leista kalbėti 
Demokratų sąjūdžiui, kuris 
nori, kad būtų panaikinta jų ko
munistų partijos monopolinė 
teisė valdyti kraštą. 

Vėl atidengtos lentos 
Alyt\»s -- Sąjūdžio informa

cija praneša, kad vasario 13 d. 
ant tilto per Nemuną buvo ati
dengtos trys iš keturių stali-
nistų nugriautų paminklinių 
lentų pirmajam karininkui, žu
vusiam kovose už Lietuvos Ne
priklausomybę — Antanui Juo
zapavičiui. Tuo pačiu tiltui grą
žintas senasis jo pavadinimas — 
tiltas vėl vadinamas garbingo 
karininko vardu Vasario 13 d. 
alytiškiai paminėjo 71-ąsias A. 
Juozapavičiaus žuvimo metines. 
Šiam karininkui žūties dieną 
sukako 20 metų. Paminklines 
lentas keramikas Vytautas Le
das atliejo pagal jas kūrusio 
skulptoriaus Juozo Zikaro gsp 
sines kopijas, kurias Alytaus 
miesto Vykdomajam komitetui 
perdavė skulptoriaus dukra 
Alytė Zikaraite. Padėję prie 
memorialinių lentų geliu, žmo
nės nųo tilto patraukė Alytaus 
antros parapijos bažnyčios, ku 
rios teritorijoje palaidotas An 
tanas Juozapavičius, link. Va 
kare už žuvusį karininką šioje 
bažnyčioje buvo laikomos šv. 
Mišios. 

Vasario 13 d politechnikumo 
salėje,susitikimo su miesto kari 
nio komisariato atsakingais 
darbuotojais metu buvo perskai 
tyta> šios mokslo įstaigos moks 
leivių pareiškimas, skirtas Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumui. Pareiškime 
307 šaukiamomo amžiaus Aly 
taus politechnikumo mokslei 
viai atsisakė tarnauti Tarybi
nėje armijoje. 

KALENDORIUS 

Vasario 15 d.: Zygfridas. Jor 
danas, Jurgita. Paustinas, Jovi
ta*, Alina, Girdenis, Kintibutas. 

Vasar io 16 d.: Lietuvos ne
p r i k l a u s o m y b e s paske lb i 
mas . Julijonas. Julijona, Vytis, 
Laimute. Tautvyde. Laisvė. 

ORAS CH1CAGOJE 

Saule teka 6:48, leidžiasi 5:22 
Temperatūra dieną 34 L, nak 

tj 27 ! 

> 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. vasario mėn. 15 d. 

POSĖDŽIAVO 
ST. BUTKAUS ŠAULIŲ 

KUOPOS VALDYBA 

Praėjusių metų Vasario 16 d. proga Lietuvos vėliavos pakėlimo iškilmės St. 
Petersburge, Fla. Iš k.: Treasure Island meras Walter Stubbs, Vasario 16-tos 
iškilmių organizatorė Victoria Jacobsen ir čikagietė Julie Zakarka, abi 
veiklios Lietuvos Vyčių organizacijos narės. 

ILn&lFfUVOO 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr . , 1043 Fifth St.. St. Monica, CA 90403. 

ATSISVEIKINOM SU 
MYLIMA GARBĖS NARE 

Mūsų mylima Lietuvos gene
ralinė konsule Chicagoje Juzė 
Daužvardienė užbaigė savo 
žemiškąją kelionę. Sausio 29 d. 
su ja atsisveikino šeimos nariai, 
artimieji, lietuviškoji visuo
menė ir ją gerbusieji ir mylėju
sieji Lietuvos vyčiai. 

Juzė Daužvardienė buvo Lie
tuvos Vyčių organizacijos Gar
bės narė. Lietuvos Vyčiai velio
nės paskutinėje kelionėje nuo
širdžiai išreiškė jai savo gilią pa
garbą, kurios ji, ilgamečiu savo 
darbu lietuvių tautai ir Lie
tuvai, buvo nusipelniusi. Vyčių 
Garbės nariai velionę iš Svč. M. 
Mari jos Gimimo parapijos 
bažnyčios Marąuette Parke. 
palydėjo į Sv. Kazimiero lie
tuv ių kap ines . Laidotuvių 
koplyčioje Vyčių kuopos 
kapelionas kanauninkas V. 
Zakarauskas sukalbėjo maldas, 
jų tarpe ir Vyčių atsisveikinimo 
maldą. Bažnyčioje su velione 
atsisveikinimo žodi tarė iš Wa-
shingtono atvykęs Lietuvos 
a t s tovas Stasys Lozoraitis 
ir Lietuvos generalinis konsu
las Chicagoje Vaclovas Klei
za. Muzikinę atsisveikinimo 
dalį a t l i k o sol is tai Algir
das Brazis ir Dalia Kučėnienė, 
vargonais palydint muz. M Mo-
tekaičiui. įspūdingai giedojo 
vyrų choras. 

Sunku būtų išvardinti visus 
jos darbingo gyvenimo darbus ir 
talentus. J i buvo gera kalbėtoja. 
visur atstovavusi Lietuvos ir lie
tuvių tautos reikalams. Buvo 
veikli visuomenininke, gera or
ganizatorė. Ji buvo iniciatorė 
sėkmingos „Gintaro" balių tra
dicijos, pradininkė lietuviškų 
kalėdinių eglučių Chicagos 
prekybos ir pramonės muziejuje 
ir kt. 

1971 m. rugsėjo 27 d. minis jos 
vyrui, konsului dr. Petrui Dauž-
vardžiui, j i nedvejodama perėmė 
konsulo pare igas ir l aba i 
sėkmingai jas vykdė. Būdama 
advokate. Juzė Daužvardienė 
puikiai vadovavo konsulatui. 
Sunku būtų rasti asmenį, ku 
riam. reikale kreipiantis, ji ne
būtų ištiesusi pagalbos ranką. 

Viešpaties prieglobstyje te
randa ji garbingai pelnytą 
ramybe ir amžiną atilsį. 

Konnie J . Savickus 

LIETUVOS VYČIU 
CENTRO VALDYBOS 

POSĖDIS 

Lietuvos Vyčių centro valdy
ba susirenka penkis kartus me 
tuose posėdžiauti. 1989 metų 
spalio 21 dieną posėdis vyko Šv. 

Jurgio parapijoje, Philadelphi-
joje. Dalyvavo arti 30 narių ir 
svečių. Po trumpų vaišių pirmi 
ninkė Ona Wargo malda pra
dėjo susirinkimą 3-ios kuopos 
pirmininkas pasveikino susi
rinkusius. Sekė protokolų skai
tymas bei komitetų pranešimai. 
Buvo aptartas praėjęs 76 Visuo
tinis suvažiavimas, delegato 
paskyrimas j ALTą, peržiūrėtos 
suvažiavimo rezoliucijos ir 
diskutuota galimybė atstatyti 
1939 metų pasaulinės parodos 
filmą. 

Robertas Boris, Romos Šv. 
Kazimiero kolegijos fondo pir
mininkas, supažindino su Šv. 
Kazimiero gildijos įkūrimo įsta
tais. Norima efektingiau remti 
šią instituciją. Gildija bus au
tonomiška, atskirta nuo Vyčių 
organizacijos; jai priklausyti 
galės ir kitos organizacijos. 

Buvo diskutuoti Lietuvos 
Vyčių fondo bei „Vyties"' biule
tenio f inansai . Vyriausia 
redaktorė Marija Kober kvietė 
nar ius s iųs t i daugiau 
straipsnių, fotografijų, bei žinių. 
Mykolas Yuknis pranešė apie 
lietuviškųjų reikalų komiteto 
veikla ir pažadėjo artimoje atei
tyje parengti biuletenį. Pra
nešimai buvo išsamūs. 

Po posėdžio, 5 valandą vakare, 
nariai išklausė šv. Mišias. Po to 
kun. Anderlonis pakvietė visus 
vakarienei. Po vakarienės vieš
bučio kambaryje buvo priėmi
mas atstovams iš Chicagos. 

Grįžome į namus su neužmirš
tamu šūkiu - „Dievui ir Tėvy
nei' 

Dalia Bulvičius 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, J r . 

LIETUVOS VYČIU 
VEIKLOS KALENDORIUS 

Kovo 11 d. — Vidurio Atlan
to apygardos Komunijos pus
ryčiai. Globėjai — Newark. NJ 
29-tos kuopos nariai. 

Balandžio 7 d. — Centro val
dybos posėdis. Šeimininkai — 
Pittsburgh. PA. 19-tos kuopos 
nariai. 

Balandžio 29 d. - Naujosios 
Anglijos apygardos pavasarinis 
suvaž iav imas . Globėjai — 
Bridgeport. CT. 141-mos kuopos 
nariai. 

Gegužės 18-20 d. - Vidurio 
Centro apygardos suvažiavimas 
ir kėgliavimo turnyras. Globėjai 
— Dayton, OH, 96-tos kuopos 
nariai. 

Birželio 22-24 d. - Naujosios 
Anglijos apygardos rekolekcijos 
Kennebunkport, ME. 

Verte 
Aleksandras Pakalniškis, J r . 

St. Butkaus šaulių kuopos 
valdybos posėdis įvyko vasario 
2 d. sekretorės Onos Pus-
dešrienės namuose. Posėdyje 
dalyvavo: kuopos pirm. Edu
ardas Milkus, vicepirm. Vincas 
Tamošiūnas, sekr. Ona Pusdeš-
rienė, ižd. Matas Baukys, mo
te rų vadovės pavaduotoja 
Eugenija Bulotienė, valdybos 
narys kultūros reikalams Algis 
Vaitiekaitis ir korespondentas 
Antanas Grinius. 

1989 m. sausio 27 d. kuopos 
susirinkimo protokolą perskai
tė Ona Pusdešrienė. 

Pirm. Ed. Milkus savo prane
šime paminėjo kuopos atl iktus 
darbus: kapų puošimo dienoje 
buvo lankomi Šv. Kapo kapi
nėse palaidotų šaulių ir ramo-
vėnų kapai, papuošiant juos lie
tuviška trispalve vėliavėle. 
Dalyvauta g. T. Daukan to 
šaulių kp. baliuje, Chicagoje; 
Jūrų šaulių kuopos „Klaipėda" 
25-rių metų sukakties minėji
me, Cicero, LL. Dalyvauta dvie
jose Detroite suruoštose de
monstracijose, Kariuomenės 
šventės ir Klaipėdos krašto prie 
Lietuvos prisijungimo minėji
muose. 

„Švyturio" jūrų saulių kp. 
stovykloje „Pilėnai" ruošta iš
vyka buvo sėkminga ir gražiai 
pravesta. 

Kuopos finansinį stovį apibū
dino ižd. Matas Baukys. Vice
p i r m . Vincas T a m o š i ū n a s 
kalbėjo apie kuopos išleistas 
knygas ir jų padėtį. „Crosses in 
the Arctic" lietuviškos laidos 
jau nėra, anglų kalba knygų dar 
turima. Jos bus išsiuntinėtos 
šaulių kuopoms. Knygą parašė 
Sibiro tremtinė M. S. Mėlienė, 
o į anglų kalbą išvertė Nijolė 
Beieška-Gražulienė, Jono Švo
bos parašyta ir išleista „Šeiminė 
ir Prez ident inė L i e t u v a - ' 
knyga, našlei Joanai Švobienei, 
sūnui ir dukrai susitinkant,bus 
spausd inama ir p l a t i n a m a 
Lietuvoje. 

Valdybos narys kultūriniams 
reikalams Algis Vaitiekaitis 
paminėjo, kad St. B u t k a u s 
šaulių kuopos knygynas iš Lie
tuviu namų pervežtas į „Pilė
nuose" įrengtas patalpas ir ten 
knygos išdėstytos lentynose. 

Posėdyje nutarta remti dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės dir
banč ius veiksnius ir atsi
kuriančią Saulių sąjungą Lie
tuvoje. Vasaros metu surengti 
išvyką į „Pilėnų" stovyklavietę 

Ona Pusdešrienė posėdžio 
dalyvius pavaišino kava ir ska
niais kepiniais. 

DARIAUS IR G I R Ė N O 
KLUBE 

Namai nugriauti, o kiti išdaužy
tais langais "aukia nugriovimo. 
Mūsų raudonų plytų dviejų 
aukštų mūras stovi ir laukia... 
Laukia svečių, laukia naujų 
narių, laukia geresnių laikų. 

Kostas Čiuželis ir Alfonsas 
Lukas stumdo biliardo svie
dinukus, keletas žmonių stebi 
televizijoje programą, eilutė sėdi 
prie baro. Gediminas Vindašius 
pasakoja anekdotus, pilsto 
gėrimus ir laukia svečių, o klu
bui naujų narių ir naujo gražaus 
rajono. 

A. Gr in ius 

ARTĖJA KAZIUKO 
MUGĖ 

Detroito „Gabijos" ir „Balti
jos" tuntu skautės ir skautai 
stropiai ruošiasi Kaziuko mu
gei, kur i įvyks Šv. Kazimiero 
dieną — kovo 4 d., sekmadienį, 
Kultūros centre. Visi Detroito ir 
apylinkių lietuviai kviečiami 
atsilankyti j šį metinį skautiško 
jaunimo renginį. Čia bus galima 
ne t ik pasigrožėti jų meniškais 
rankdarbiais, bet jų ir įsigyti. 
Bus galima n u s i p i r k t i ir 
mamyčių Keptų „grybukų" ir 
saldžiųjų ..Kaziuko" širdelių, 
taip tinkamų mylimai mergelei 

ar berneliui dovanoti. Visi 
kviečiami pasivaišinti tėvelių 
gamintais gardžiais lietuviškais 
patiekalais, pasmaguriauti bur 
noje tirpstančiais tortais ir ki
ta is gardžiais kepiniais. O 
laimei išbandyti bus vertingų 
laimėjimų. Tad pasižymėkite 
kovo 4 d. savo kalendoriuose ir 
— susitikime Kaziuko mugėje. 

Skautės ir skau ta i 

SKAUTU TĖVU 
DĖMESIUI 

Kaziuko mugė artėja. Prašo
me kiekvieną skautišką šeimą 
paaukoti kepinių pyragų stalui, 
k u r į tvarkys Bi ru tė Ba
rauskienė. Taip pat labai reika
lingi laimikiai laimėjimų len
tynai. Visi prašomi paaukoti 
laimikių, įteikiant juos Tinai 
Bulotienei. Visi pasistenkime, 
kad Kaziuko muge būtų sėk
minga. Iš anksto dėkojame. 

Skautų tėvų komite tas 

ŽURNALISTU 
SUSIRINKIMAS 

Žurnalistų sąjungos Detroito 
skyriaus susirinkimas įvks 
vasario 25 d. 12:30 vai., Šv. An
tano parapijos patalpose. Bus 
prisiminta mirusieji skyriaus 
nariai, valdyba praneš apie savo 
veiklą, rinks naują valdybą. A. 
Griniaus susuktas filmas iš 
Lietuvos ir vaišes paįvairins 
susirinkimo programą. 

Stasys Gar l iauskas 

veikius lietuviai visuomenininkai Detroite. Iš k.: Jonas Urbonas. Marytė 
Petrulienė, Dievo Apvaizdos parapijos klebonas kun. Viktoras Kriščiūnevičius 
ir LB Detroito apylinkės pirmininkė Nijolė Zelwinder. 

N'uotr. V. P e t r u l i o 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, Fla. 

NAUJA VIRTUVĖ 

Ariana Trejutė-Kumpienė, gi
musi Vokietijoje, augus Kolum
bijoje, gyvenusi Puerto Rico ir 
dabar ..Entrepeneur" (savistovi 
bizniere) Miami mieste yra 
pakilusi į garsenybę dėl savo 

Grįžtant iš renginio Dievo Ap
vaizdos parapijoje, sustojome 
Dariaus ir Girėno klubo sve
tainėje. Baro vedėjas Gediminas 
Vindašius, pamatęs mane pori
na: „Mes dirbame, tr iūsiame 4 
dienas per savaitę (penktadie
niais, šeštadieniais, sekma
dieniais ir pirmadieniais). Čia 
svečiai lankosi ne tik iŠ Detroi
to, atvyksta ir iš Windsoro. 
K a n a d o s " . Baro vedėjas 
Gediminas Vindašius sukasi, 
ka ip vi jurkas. Anekdo tus 
pasakoja, gėrimus pilsto, sve
čius pasitinka, kitus palydi. 

Dariaus ir Girėno klubas sve
tainę įsirengęs viename namo 
kampe. Visos kitos namo patal
pos — tuščios. O buvo laikai, kai 
mes tą namą pirkome Tada 
juose lietuvių gyvenimas virė: 
šventėme įvairias šventes , 
rengėme minėjimus, vestuvių 
balius, skautai ruošė Kaziuko 
muges. Dabar, aplink tuštuma 
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N A U J A T U N T I N I N K Ė 
D E T R O I T E 

„Gabijos" tunto Detroite tun-
tininkei Ginai Baukienei pasi
traukus iš pareigų, tuntui vado
vauti įsipareigojo sesė Vida 
Me i luv i enė . V a s a r i o 4 d. 
vykusioje vadovių psikeitimo 
sueigoje dalyvavo ir LS Seseri
jos Vyriausia skautininke vs t n 
Stefa Gedgaudienė Ta proga 
įvyko vietos vadovių ir vadovų ( 
pasitarimas nuoširdžiai šiltoje 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
(R ODOS CHIRURGIJA 

(Augiiai ru imam kabinete! 
Pfkiauso Holy Cross ir Cririst ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
M L (1-312) 434-5849 įveikia 24 vai ) 
'irm . antr ketv perk', nuo 12 iki 6 v.v 

Anana Trejutė-Kumpienė 

išgarsėjusios „Ariana's Cook 
Shop" ir ,.Ariana's Interna
tional Cooking School". A. 
Kumpienė taip pat yra I. A.C.P. 
..International Association of 
Cooking Professionals" iždinin
ke ir pagrindinė organizatorė I. 
A.C.P Tarptautines konvenci
jos sausio mėnesį Floridoje. 

Sį mėnesį Arianos spalvota 
nuotrauka ir ilgas pasikalbė
jimas su žurnalistais pasirodė 
spaudoje „Miami Monthly maga
zine 

Per dvylika metų „Arina s 
Cookshop" ir „Cooking School" 
patarnauja šeimininkėms ir 
profesionaliams šefams visais 

kulinarijos reikmenimis. Pamo
kos, įrankiai, j patingas maistas 
ir vynas, elektroniniai aparatai ir 
daugiau kaip 500 kulinarijos 
knygų. 

Arianos įstaigose ne t ik 
galima išmokti, kaip paruošti 
egzotiškus skanius patiekalus, 
sutikti iš užsienio pakviestus 
šefus arba sužinoti gil ias 
kepimo paslaptis iš Amerikos 
žymiausių virėju, bet ir gali 
grupė vaikučių atšvęsti gimimo 
dienos balių, patys iškepdami 
savo gimtadienio tortą. Arianos 
Cookshop yra tikrai jdomi ir 
ypatinga įstaiga. 

Ariana ir jos vyras Petras 
augina dukrą ir sūnų ir yra 
aktyvūs- „Joung Lithuanian 
Hentage Culture Club" nariai. 

Visi lietuviai džiaugiamės ir 
didžiuojamės Arianos persikė
limu į žymiąją gastronomijos 
sritį. 

Marytė P runsk i s 

Kab. (1-312) 735-4477; 
«ez. (708)246-00*7: arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYOYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVYFORO M6DICAL BUILDING 

8449 So. Pulaski Road 
Valandos paąa> susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS :R CHIRURGAS 
SPEC!ALVBE — AKIŲ LIGOS 

3<KK> W 95 St. 
Tel. (708) 422-0101 

Valančios naoa; susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Sceciaiybe vidaus ir krau;o i'.gos 
Necni'b'gin'S išsiplėtusių v e i j 

r nemco'du gydymas 
S540 S. Pulaski Rosd. 
Tai (1 312) 585-2802 

Valandos pagai susitarimą 
Penkt M * <etv « pen« 

Reikalu; esant atvaž.uoiu r ; na^us 

DR. JOVITA KERELIS 
- - • ' - . Gydytoja 

3698 A 59tn St C^'cagc. >L 
Tai. (1 312* 476 2112 

9525 S 79Ui -\ve M c<ory H-ils. 
Tat. (708) 598-8101 
Vai oaga! susitarimą 

IL 

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

GYDYTOJAS IR CHIPJRGAS 
1443 So 50th Ave.. Cicero 

kasdien 1 .k 8 vai vak 
išskyrus 'reč Šeš» 12 iki 4 vai popiet 

ŠIUKŠLIŲ DEGINTUVAS 

Robbins priemiesty bus sta
tomas šiukšlių degintuvas, 
kuris per parą sudegins 1,600 
tonų, kas sudaro 1CK£ Cook 
apskrities šiukšlių. Statyba bus 
pradėta šią vasarą ir baigta 
1993 m. 

PRADĖS ATPIGTI 
PIENAS 

Daugiau gaunan t pieno, 
mažėjant sūrio suvartojimui, 
numatoma, kad Chicagoje pra
dės atpigti pienas. 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU '.R VAIKU LIGOS 

SPECIALISTE 
V E D I C A L BUILDING 
3200 W 81 ai Straat 

Kabinate 1*1. (1-312) 737-1168: 
Razld. (708)385-4811 

Dr. Tumasonlo kabinetą pereme 
DR. S. LAL 

SPEOALVRE VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 st Street 

(1-312) 434-2123 
o,,— jĮ_7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2 7 

skautiškoje nuotaikoje. Vado
vėms ir vadovams netrūksta 
entuziazmo, todėl t ikimasi 
sėkmingo skautavimo ir gero 
tarpusavio bendradarbiavimo. 
Dabar jau ruošiamasi Kaziuko 
mugei, kuri čia vyks kovo 4 d. 
Lietuvių Kultūros centre. 

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

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

7722 S. Kedzte Ave., 
CMcago, III. 60852 

Pirm . antr , Ketv ir penkt. 
paga! susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marąuette Meclical Bui ldmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. !L 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D 

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

Namų (7081 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave. . Elgln. III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd. Hlckory Hllls. U 
t mylia i vaka'us nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos Dagai sus'tanmą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N Mlchlgan Ava.. Sulte 324 Ir 

S635 S. Pu'askl Ra Chicago. IL 
Tel. M-312) 565 2980 veKia 2~ vai ) 

Vaiandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviška^ 

T'Kr.na a«:S. pritaiko akinius 
2618 VV 71 »t St. 

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

Palos Vision Cerrter. 7152 W. 12?th St 
Paios Hgts m Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

Or. Turnasonlo kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.O. 

Soeciaiybe — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

Tel. (1-312) 434-1818: Rez. (708) 852 088! 
Vai DTTI antr <etv ir penui 

3 k 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 vv. 71 st. St.. CMcago. III. 

Tai.: (1-312)436-0100 
11800 Southvrest Mlghvray 
Palo* Helghts. III. 60463 

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

Kab. tel. (1-312) 585-0348; 
ReT (1 312) 779-5533 

DR. PRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS RCHHURGAf l 

4255 W 63rd St. 
Vai r>aca! susitarimą p:rm ir Ketv 12-4 

6 9 antr '2-6 r>enkt 10-1 ? i 6 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ D U S L E S IR 

PRQSTATQ CHiRURGUA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1 4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez*, (708) 448-5545 

EDMUNDS VIZINAS. M.D.. S.C 
Spef>a'ytc Vidaus 'igu. gydytoias 

Kalbame lietuviška 
6165 S. Archer Ave. (prie Austi") 

Valandos paga' susitarimą 
Tel. (1-312) 585 7755 

Kab tel. (1-312) 588-3166: 
Namų (708) 3*1-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDVTOJA'S IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai p"m antr ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais paoal sus>tanma 
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Vidurio Europa nebėra 

VIENALYTIS 
REGIONAS 

DAUGIAU DĖMESIO IR PAGARBOS 
LIETUVOS ISTORIJAI! 

DR. VANDA DAUGIRDAITĖ SRUOGIENĖ 

Neseniai JAV Taikos insti 
tuto Washington, DC, bendra
darbis Milan Svec rašė, kad 
šiais metais yra dedami pama
tai Vidurio Europos politinio ir 
ekonominio bendravimo sis
temai. Kaip tik dėl to. kad tame 
regione nauja sąranga yra 
formavimo stadijoje, kaip tik 
dabar yra kritiškai svarbu, kac 
JAV atitinkamai naudotu savo 

poziciją laviruoti. Beje. Vidu 
rio europiečiam? kad visa 
Europa būtų ,,viena ir laisva 
rašo Svec. bet problemą sud 
paskirų veiksmų-ėjirnų tink 
miausias laikas. Nekomunis-
tams tų kraštų reformatoriam? 
rizika neišvengiant; T \V-ė-
tačiau, Svec manv mu, netur 
Vidurio Europos kraš.ų trak
tuoti, kaip vienalyti ..Rytų blo
ką", nes kiekvienos padėtis 
yra skirtinga, kiekviena savitai 
ieško kelio iš sovietinės orbitos. 
O JAV tebekalba, lyg Vaišinos 
paktas galėtų kariškais veiks
mais sutvarkyti neramumu? So
vietų Sąjungoje. 

Komentatorių Svec be to er 
zina JAV nenorą? peržiūrėt', 
prekybos taisykles (COMCOM 
su Rytu Europos kraštais, ypač 
tas, kurios liečia vakarietiško.-
technologijos eksportavimą > 
Rytų Europos kraštus. 

Tiesa, jis rašo, tai nepa 
kenks kraštuose, kaip Lenkijoje, 
kuri ekonomiškai tiek nuken
tėjo nuo komunizmo, išsiugdė 
tokias baisias tarptautines sko
las, kad nežiūrint, kokie eko
nominiai negandai juos užgriū
tų, vis tiek tų kraštų žmonės 
nepasiilgs komunizmo. Visai ki
taip yra kraštuose kaip Čekoslo
vakija, Svec rašo. Didžiausias 
pavojus nekomunistinės eko
nomikos bandymams gresia j 
tokiuose kraštuose kaip Čekos
lovakija, nes jei ten nekomunis
tinės santvarkos ekonominiai 
bandymai nepasisektų, tie kraš
tai sugrįžtų į komunistinę sis
temą. 

Nežiūr in t Čekoslovakijos 
nemažų problemų, jos ekonomi
ja yra geresniame stovyje, ne
gu bet kurio kito Vidurinės 
Europos krašto. Dėl to gero eko
nominio stovio, vakarietiškos 
ekonomikos bandymai turi ge
riausią šansą pasisekti Čekoslo
vakijoje, nors ir čia. be abejo, 
yra rizikos. Toks kraštas, be 
abejo, turi geriausią šansą sėk
mingai pereiti iš centriniai 
planuojamos ekonomikos 
pilnai laisvą rinką. Tačiau lieka 
rimtas pavojus, kad naujiems 
vadams gali nepasisekti krašto 
apsaugoti nuo- daug didesnės 
tarptautinės skolos, negu kraš
tas turėjo po komunistine val
džia. O tai jau labai padrąsintų 
komunistus ir gal net juos 
įgalintų sugrįžti valdžion. Tok? 
įvykis pakenktų ir viso regiono 
laisvos rinkos kūrimuisi. 

Svec manymu, demokratiško
je Čekoslovakijoje lemiama ga
lią turėtu greitas įvedimas žy 
miai įvairesnės ir platesnė? 
kompiuterinės technologijos. 
negu iki šiol pagal senąsias T.v V 
taisykles buvo leidžiama. Kri 
tiškai svarbu padėti tokiems 
kraštams laisvai bendradar 
biauti. prekiauti vakarietiškoje 
ekonominėje sistemoje. Žinia. 
JAV-ės kaip tik tuo klausimu 
veda derybas su Maskva, risda
mos klausima su Varšuvos pak
to kraštu demilitarizavimu. 

Ir tai gerai, bet tuo pačiu, Svec 
primena, kodėl ta pati technolo
gija, kuri neleidžiama Varšuvos 
pakto kraštams, laisvai par
duodama Kinijai, kuri nė iš tolo 
nežiūri į demokratine sistemą ir 
priedo dar žudo jos norinčius? 

Tuo tarpu Vakaru Vokietija 
yra žinoma, kaip lanksčiausia ir 
progresyviausia NATO narė. 
Dėl to ir dėl atsilikusios JAV 
politikos, rašo Svec. tapęs 

Čekoslovakijos prezidentu, Vac-
lav Havel pirmiausia vyko ne į 
VVashingtoną ar Maskvą kalbė
tis, o j Bonną ir Berlyną. 

Svec palaiko prez. Busho 
atsargumą, bet sako. kad reikia 
daugiau vaizduotės, rasti naujų 
galimybių paremti tuos kraštus, 
kurie dabar yra tokiame opiame 
bandymo laikotarpyje ta rp 
Vakarų ir Rytų. Atsargi bet 
kūrybinga, efektyvi politika 

- suteiktų reikič' | sta
ta. Vidurio Europos kraš-

3 ir, be to, būtu realistiš-
įeiga JAV visu to regiono 

kraš tu ne t rak tuo tų pagal 

(.Pabaiga) 
Taip buvo ir 16-ojo amžiaus vi

duryje. Ivanas Žiaurusis veržėsi 
į Lietuvą, grėsė pavojus ir Len
kijai, kuri su Maskva bendros 
sienos neturėjo. Tada Lietuva 

i gynėsi savo jėgomis, o kai reikė-
• jo pagalbos iš Lenkijos — susi-
! durta su reikalavimais: dėtis į 

1655 m. vasarą daiss Maskvos 
kariuomenes įsiveržė į Lenkiją, 
o pats caras Aleksiejus Michai-
lovičius traukė su didele armi
ja į Vilnių. Lietuva buvo už
klupta, nepasiruošusi karui. Ba
jorai tingiai rinkosi, nors D. Et
monas Jonušas Radvila skubiai 
juos organizavo. < > maskoliai 

glaudesnę uniją, kitaip karui ^ ^ 1 užėmė Smolenską. Mins-
pagalbos neduos... Eilę metų ėjo ^ą. artinosi prie Vilniaus. Mūsų 
karštos derybos. Valdovas Žygi- sostinė, turtingas miestas, nuo 
mantas Augustas jau tarėsi su kryžiuočių laikų priešo nema-

j Vokietijos imperatorium Habs cįu51) tapo negirdėto plėšiko 
burgu dėl bendros akcijos su-

• stabdyti Maskvos ekspansijas į 
| Vakarus, karo reikalai darės 
j labai rimti ir Lietuvai pavojin-

.. Svec saka, kad. j gį. 1569 m. bendras lietuvių 
nkų - ;rnas, susirinkęs Liubli 
. bu\ • abai audringas. Lietu 
i protestavo prieš karaliaus 

r ioEurc ne- ,- , i Lietuvos atskir-
būtų- pakenkiama ir JAV ių , u K'.tvo ir Volynės žemes ir pri
teisėtiems interesams. Iš tiesų i skirti jas Lenkijai. Karaliui 
tuo bus geriausiai padedama 
demokrateti tiems kraštams 
Bet jei JAV į visa tą regioną 
žiūrės bendru šablonu, kaip iki 
šiol. yra pavoju? tuos kra : 

prarasti. 
Kai -JAV Valstybės sekretorius 

James Baker atvyko Čekoslo-
vakijon vasario 6 d., jis pareisiu 
kad jų susitikimo tema, kaip tik 
buvo, kaip geriausiai padėti 
Čekoslovakijai perei t i iš 
revoliucijos į demokratiją. Ir to 
išdavoje, palaisvėjo technolo
gijos pardavimo sąlygos Čeko
slovakijai. 

Vasario pradžioje reformos 
vėjai papūtė ir Jugoslavijoje, 
kur sausio pradžioje to krašto 
Komunistų partijos plenumas 
išsiskirstė suirutėje, turtingiau
sio krašto Slovėnijos KP-jai pa
reikalavus reformų, o kitiems 
atsisakius apie tai net pa
galvoti. Slovėnai kalba, kad Ju
goslavijos federalinė KP nebėra 
visos Jugoslavijos federacijos 
jungtimi, kaip buvo nuo II-jo 
Pasaulinio karo. Todėl dabar 
jau Slovėnija nori arba visai 
atsiskirti nuo Jugoslavijos fe
deracijos, arba jei pasilikti, tai 
tik labai laisvais ryšiais. 

Vasario 4 d. Slovėnijos KP 
pakeitė savo vardą į ..Demokra
tinių Reformų partiją" ir ruošia
si laisviems rinkimams toje res
publikoje balandžio mėnesį. Šios 
naujos partijos vadas Ciril 
Ribicic siūlo Jugoslavijos KP-jai 
susidalinti į Slovėnų-Kroatų Re-
formistinę partiją ir į Serbų 
senąją KP. 

Iš tiesų, toks atsiskyrimas tik 
atspindėtų ir geografijos laiduo
jamą skirtumą tarp Slovėnijos i vidury 
^iaurėje, kuri rubežiuojasi su 
Austrija ir Italija, ir kurios | 
gyvenimas ir galvosena todėl 
panašesnė į šių kraštu, ir pie 
tinės Jugoslavijos serbų, kurie 
panašesni į kitus balkanus. 

Ekonominiai, 2.1 milijonas 
slovėnu pagamina 209r visos. 23 
milijonus gyventojų turinčios. 
Jugoslavijos gaminių, ir beveik 
3CKf visų jos eksportų. Neseniai 
padarytame apklausinėjime. 

! rūpėjo stiprinti krašto finansus, 
: kariuomenę. Per lemiomą bend 

rą lietuvių ir lenkų seimą Liub-
', line 1569 m. liepos 15 d. vyko 

labai karšti ginčai. Didysis Lie
tuvos bylos gynėja- Mikalojus 
Radvila Juodasis jau buvo 
miręs, o jo pusbrolis Mikalojus 
Rudasis protestuodamas taip 
įs ikarščiavo, kad iš seimo 
išvažiavo, ir nei jo, nei vieno ki
to Radvilos parašo po unijos 
ak tu nėra. Lietuvos senatoriai 
Eustachijus Valavičius, Jonas 
Katkevičius ir kiti ant kelių 
prašė Žygimanto Augusto ne
vykdyti lenkų pravesto nutari
mo...-kuris siaurino LDK teises, 
mažino jų teritoriją. Jaunas et
monas Romanas Sanguška po 
laimėto mūšio su Maskva atsku
bėjo į Liubliną, siekdamas 
sulaikyti akto pasirašymą. Vel
tui . Nulėmė Maskvos agresija, 
nes jau buvo ..Hannibal ante 
portas"! 

Čia labai suglaustas ir api-
į bendrintas įvykių perteikimas 

yra tik vienas iš pavyzdžių tos 
nelaimės, kuri, anot vieno iš sei
mo atstovų ,.apkarpė Lietuvai 
sparnus". 

Tačiau ir po unijos priėmimo 
Liubline Lietuvos Didžioji Ku
nigaikštija nenustojo nepriklau
somybės, savo valstybingumo: ji 
t ebe turė jo savo a t sk i r ą 
vyriausybę, įstatymus, krašto 
administravimą, kariuomenę. 

Pati didžiausioji žala. kurią 
Lietuva praeityje patyrė iš 
Maskvos, įvyko gražiausio 
Lietuvos valstybės žydėjimo, 
kultūros klestėjimo metu — tai 
baisioji invazija 17-o amžiaus 

auka. Tuo laiku Li<' .vos kultū
rinis gyvenimas. r:> a. menas, 
mokslai buvo pači: ue klestėji
me. Juk Lietuva turėjo pirmąj} 
universitetą Rytu Europoje, 
įkurtą 1579 m., pirmas universi
tetas Rusijoje buvo {kurtas 1725 
m. Maskvoje. Ir visa tai rusų in
vazija ilgam nustelbė. 

Puošnios bažnyčios, praban
gios kunigaikščio, didikų pilys 
liko vandališkai išdraskytos, 
pilni prekių sandėl ai Lšd į t in
ti... Paauksuoti stogai, mar
muro kolonos, portikai, meno 
turtai, rusams Bematyti bran
gūs baidai, karietos, netrukus 
pasirodė Maskvos turgavietėje. 

Gyventojai. siauv>o pagauti, 
bėgo kas į miškus, kas j Prū
sus. Vilniaus vyskupas išvežė 
šv. Kazimiero relikvijas į Kara
liaučių, kancleris Albertas Rad 
vila išgabeno archyvus į Gdans
ką. Žmonės buvo masėmis gau
domi, šimtai tūkstančių paimti 
nelaisvėn, maskolių varomi, 
vežami į Rytus... Vyrai užmuša

mi, upėse skandinami, siunčia 
mi totoriams į pražūtį, lygiai 
taip pat ir moterys, ir vaikai. 
Likę gyvi liudininkai pasakojo 
apie negirdėtus mūsų krašte 
žiaurumus. — sakė, vaikus 
Maskvoje p a r d a v i n ė j o už 
kapeikas. Užimtas ir Kaunas, ir 
Gardinas. Miestai, miesteliai, 
dvarai, kaimai plėšiami, degina
mi — daugybė jų ugnyje supleš
kėjo... 

Caras iškilmingai įvažiavo į 
mūsų sostinę ir pasiskelbė Lie
tuvos Didžiuoju kunigaikščiu... 
Rusų okupacija t ruko 13 metų, 
iki 1667 m. Istorija kartojasi! 

Tuo tarpu netikėtai įsibrovė 
nuo Baltijos švedai, vesdami 
savo sąskaitas su rusais, niokojo 
žemaičius. Dar žmonių atminty
je liko jų atneštų žiaurumų 
prisiminimas: esąs netoli Telšių 
kalnelis, vadinamas „Panų" 
kalnu — tai kapai merginų, ku
rias normanų palikuonys gau
dę, išniekinę ir užmušę čia 
palaidojo... 

Didysis etmonas Jonušas Rad-
vila skubėjo gelbėti kraštą, pa
sirašė su švedais Kėdainiuose 
sutartį, kuri anuliavo uniją su 
Lenkija, bet pats netrukus mirė. 
kovą tęsė su rusais ir švedais 
(Lietuvoje ir Lenkijoje) Povilas 
Sapiega ir kiti . Šio karo padari 
niai Lietuvai buvo labai sunkūs. 
Valstiečiai išbėgiojo, nebuvo kas 
dirba žemę. Laukai ilgai usni
mis apaugę stovėjo dirvonais. 
Seka badas, po jo epidemijos, 
maras. Lietuva neteko apie 46<fr 

savo gyventojų 
Šitas skaudus epizodas Lietu 

vos istorijografijoje vos mini
mas. Kaimynams jis nerūpi, 
kaip ir carų, taip ir komunistų 
cenzūrai nepriimtinas. Mūsiš
kiams šaltiniai sunkiai prieina
mi. Išpopuliarino gal lenkai 
istorikai, gyvenę Austrijos val
domoje Galicijoje, kur cenzūra 
buvo lengvesne, kaip L. Kubala 
savo studijose ..VVojna szvved-
zka" U913) ir ,.Wojna mos-
kiewska" (1910). kuriais čia 
remtasi. 

Įsiviešpatavo anarchija, 
didikų, bajorų sauvale, niekas 
įstatymų nebegerbe. Sunyko 
švietimas, kultūra. Lenkijai 
patekus į galingo Prancūzijos 
karaliaus Liudviko XIV (1643-
-1715) politinės įtakos sferą. 
Lenkijos ir su jais Lietuvos didi
kai panoro sekti to krašto 
prabangos gyvenimo būdą, o 
tam reikėjo lėšų — jas išgauti 
lengviausia buvo apsunkinant 
valstiečius pareigomis. Bau
džiava vis labiau slėgė, ūkis 
katastrofiškai susmuko. 

Bendri karai prieš tuos pačius 
priešus artino karius, bajorų 
mišrios vedybos dažnėjo, lenki
nimas agresyviai didėjo per šei
mas ir bažnyčią. Lietuvių kalba 
ir senoji liaudies kultūra vis 
labiau niekinama, o lenkų kai 
ba Lietuvoje įsigalėjo kaip vals
tybine kalba. 

Tiesa. 18-jo amžiaus šviečia
mojo laikotarpio įtakoje geres
nioji abiejų šalių visuomenės 
dalis buvo sukrutusi atstatyti 
tvarką, kelti ūkį ir kultūrą. Per 
trumpą laiką nuo pirmojo padą 
linimo 1772 m. iki antrojo 1792 
m. nelaimės sukrėsti patriotai 
daug pasiekė. Net peršasi min
tis palyginti tą trumpa laikotar-

i 

i 

pį su taip neilga Lietuvos nepri
klausomybe, kada taip greit di
namiškai buvo sukurtas žydin
tis gyvenimas. 

Nors Liublijo unijos aktas 
1569 m. buvo skelbtas pagal 
šūkį,,laisvi su laisvais, lygūs su 
lygiais", lenkai vis platino savo 
versiją, kad Didžioji Lietuvos 
kunigaikštija esanti jų provin
cija. Ir mūsų piliečių tarpe bren
do įsitikinimas, kad Lietuva — 
organiška Lenkijos dalis, nuo 
senovės turinti su ja bendrą 
istoriją. Pagaliau 1791 m len
kams pavyko pravesti savo idėją 
paskelbtoje konstitucijoje (jos 
pasirašymo diena — gegužės tre
čioji — iki šiol yra lenkų šven
čiama kaip jų valstybinė šven
tė). Tačiau jau buvo per vėlu. 
1895 m. įvyko abiejų valstybių 
pada l in imas t a r p gal ingų 
kaimynų ir toji konstitucija nie
kad nebuvo įgyvendinta. 

Laisvės troškimas niekad ne
buvo miręs. Jis liepsningai de
gė 1812 m. Napoleono žygio į 
Maskvą metu: buvo susidarę at
skiri kariuomenės daliniai, at
skira Vilniuje Laikinoji vyriau
sybė, bet laukiamoji prancūzų 
pagalba apvylė ir bandymai 
atgauti laisvę užgeso. Sekė 
1831, 1863 metų sukilimai. Per 
1905 m. revoliuciją Rusijoje 
nepriklausomos Lietuvos idėja 
jau buvo aiškiai formuluojama, 
o skelbiant 1918.11.16 Lietuvos 
nepriklausomybę, akto signata
rai pabrėždavo, kad tai nėra 
kuriama nauja valstybė, tik 
atstatoma senoji, buvusi Rusijos 
okupuota nuo 1795 iki 1915 me
tų. 

Lietuvos, kaip atskiros vals
tybės sąvoka, liko įamžinta net 
rusijos carų titule, kuris galio
jo iki pat Mikalojaus II abdika
cijos 1917 m. Ji taip skambėjo: 
,.Visos Rusijos imperatorius. 
Lenkijos karalius. Didysis Lie
tuvos kunigaikštis. Suomijos 
kunigaikštis e t c " . 

Tempora mutandum! 

Genero. 
prez. Ai 

Raštikio vedybos su E Smetonai te . tuometinio prezidento giminaite. Iš šonu sėdi 
as Smetona ir Sofija Smetonienė. Dabar visi jau mirė - paskutine E. Raštikienė. 

PIRKO LIGONINE 
UŽ DOLERI 

Illinois valstija už vieną dolerį 
nupirko Provident ligoninę 
Chicagoje. tačiau Cook apskr. 
tarybos pirm. G. W. Dunne 
pareiškė, kad reikės išleisti 50 
mil. dol. iždo pinigų, kad būtų 
galima ją paruošti veikimui. 

SUGAVO KAJOTE 

Panaudodami trankvilaizerio 
šūvį. Chicagos šiaurvakaruose 
sugavo kajotę, kurią paleido į 
Palos draustinį, prie ten esan
čio gamtos muziejaus vadinamo 
Raudona mokvklėle. 

ŽALIASIS VELNIAS 
J O N A S RŪTENIS 

balsu. 

R o m a n a s 

31 
— Ryžtuos pagelbėti tau ir tavo draugam-

pavirtus kovosiu drauge, nes aš labai lauki; 
ilovėnų. jų tarpe ir pats ir viso to košmaro galo. Šoko būrin ir Aiva 

Ribicic. mano. kad Sl«v«-
pajėgių egzistuoti ka ip I 
nepriklausom;* respublik 
nemano, kad šiuo metu nepri-
klausomybė kaip tokia jiem-

i būtina. Tačiau po to. kai j 
pereitą lapkričio mėnesj Serbi-
j i paskelbė blokadą Slovėn 
gaminiams, žym»ai pak i lo 
skaičius slovėnų norinčių išstoti 
iš Jugoslavijos federacijos. Slo
vėnai bijo, kad serbų vadas 
Slobodan Milosevic nori ..ant 
Jugoslavijos pelenu" pastatyti 
Didžiąją Serbiją. Bet serbų 
nebemokėjimas s lovėnams 
sąskaitų, atrodo vietoj juos 
paklupdęs. tik privers Slovėnija j 
ryžtingiau žvalgytis prekybos 
partnerių į Vakarus, paliekant 
serbus vienu.s kapstytis komu
nistinėje ekonomijoje. 

a, g. 

— Aš drauge — su tavim — į kovoto • 
nepalikite manęs. Perkūnai dunda ir šėlsta 
Gyvenimo nebėr Bet, kai visi būsime draug* 
palengvės. — Kančia nebebus tokia baisi. 

Ne karta aš savo mintyse esu bandė-
Karaliaus Mindaugo valstybę — laisvę ir gari 

— Kilnių s v ajonių nelengvas kryžius. Laisv. 
Antanai, ji dediesi... 

Kryžių inešt į kalną - reikėjo Viešpy 
bėr jau žemėje Nazarėno. nebėr ir Sarr 
gailestingo... 

— O ne. mergaitės, jūs klystat. 
— Žinok, pasaulis šiandien kitas.. Ir vė 

šiandien kiti. Praei ' is jau tik legenda... 
— Ne. Niekados Amžiams nenumirsim. 

nesustosim. Gyva gimtoji žemė, dar jos vaiką;' 
Ji gyva. 

I tai man niekas neatsakė, bet aš girdėjau -
Lietuva man pritarė ir šaukė: 

— Gyva! Gyva! Gyva! 
Ir kai aš stovėjau tylus ir kažin kokios ek-" 

gautas, ir mintijau apie tą karalystę,kažka-
pabeldė duris. Merginom ranka parodžiau — rji 

pats čiupau po marškiniais paslėptą parabelių ir 
riktelėjau: 

— Kas ten? 
— Aš, Petras!.. 
Atidariau duris. Prieš mane stovėjo išbalęs Petras, 

Ambrožos grandies vyras. 
— Kas atsitiko? 
— Nelaimė... 

vilke _ Kas. sakyk? 
įesos _ Petras suvirpėjo ir drebančiu balsu tarė: 

— Ambroža ir Stonis — abu negyvi... 
;iles, _ Viešpatie! 
iros. Abu tekini pasileidom Ambrožos kieman, 
skas Įbėgom uždusę. Ant grindų gulėjo Ambroža ir 

Stonis. Iš krūtinių sunkėsi kraujas. Troboje buvo trys 
-curti Ambrožos grandies vyrai. 

— Kas atsitiko? 
alia. Atsakymo iškart negavau. Tik vėliau paaiškėjo 

visos tragedijos pas lapt is . Pasirodo, vos prieš 
Ne- pusvalandį, pasibeldė kažkas į Ambrožos namo duris, pasiunčiau Petrą. Jis grjžo vėlai. Pranešęs viršaičiui. 

iečio Visi išsislapstė į užkampius, o Ambroža čiupęs šautu J į s j a m atsakęs, kad tuo bus pasirūpinta ir viskas su-
vą šūktelėjo, tvarkyta rytoj Budėjom visą naktj. Niekas iki pat ryto 

— Kas ten? nepasirodė. Tik rytojaus dieną, gerokai po pietų, su 
. jau _ Stonis... vežimu atvažiavo du pare igūnai ir viršai t is . 

— Ko tau reikia? Pasik 1 aušinėjęs įsake parūpinti padvadą ir abu 
įams _ Noriu pasikalbėti ir išsiaiškinti... lavonus, sakė, lydesią j valsčių Reikalingas, girdi, pa
birę! — Aš tau netur iu nieko pasakyt i ir nieko nereikia daryti skrodimas. Po to bus pranešta apie jų laidojimą 

išaiškinti - man viskas aišku. Kai jterpiau. kad nėra kam jų laidoti - Stonis gyvena 
>vi«8 _ Bet aš tur iu , - buvo Stonio atsakymas. pas senas tetas, o Ambrožų šeima išvežta - viršaitis 

Ambroža at idarė duris ir jeinančiam Stoniui j šypterėjęs atsakė, kad dar mes tebesame čia. 
krūtinę įrėmė šautuvo tūtą. Stonis iškėlė rankas _ Kaimynas turi pasirūpinti kaimynu - ar ne 

s pa- aukštyn ir žengė per slenksti vidun taip, ponas leitenante?., 
priai _ Stok ir nei iŠ vietos! — riktelėjo Ambroža. Stonis (Bus daugiau^ 

*ti, o tylėjo Minutei net kvėpuot visi liovėsi. 

— Aš... — pradėjo Stonis — aš... 
— Manęs atėjai? — riktelėjo, nesavu 

Ambroža ir šovė Stonis išvirto lauk. 
Lauk iššoko ir Ambroža. Stonis ant slenksčio gu

lėjo aukštielninkas. Ambroža prišokęs vel įrėmė šau
tuvo tūtą. Stonis sukrutėjo ir dešine ranka ką tai rodė 
ar mojo. Prie jo pasilenkė Ambroža ir visi girdėjom, 
sake vyrai, kaip jis sakė: 

— Aš neišdaviau Marytes. Tai klaida... Aš ją 
mylėjau... ir šūvis Ambroža išvirto su šautuvu rankose. 
Sušokom prie abiejų. Abu buvo negyvi. Stonio rankoje 
kyšojo sugniaužtas parabelius. 

Nepamenu ką tuo momentu jaučiau, bet žinau, kad 
ilgokai tylėjau ir pagaliau pasakiau: 

— Tuoj pat apie įvykj reikia pranešti valsčiui 

Tą patį vakarą buvo pranešta valsčiui. Pranešti 
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ŽODIS DAINA IR 
MUZIKA KULTŪROS 

ŽIDINYJE 
P . P A L Y S 

L ie tuvos P e r s i t v a r k y m o 
Sąjūdžio pirm. prof. Vytautas 
L a n d s b e r g i s , v y k d a m a s i 
Mokslo ir kūrybos simpoziumą, 
porai dienų buvo sustojęs New 
Yorke. Su juo ka r tu keliauja jo 
žmona pianistė Gražina Lands
bergienė ir koncertinė solistė 
Regina Maciūtė. Ta prga gana 
skubotai buvo suorganizuotas 
su jais susitikimas vakaras — 
koncertas lapkričio 21 d. 7 v.v. 
Kultūros židinyje, Brooklyne. 
Nors diena t a m r eng in iu i 
nebuvo patogi (antradienis), bet 
vis dėlto susirinko nemažas 
būrys, ne tik iš New Yorko, 
bet ten matėsi ir atvykusių iš 
gretimos New Jersey valstijos. 
Dalyvavo ir čia besisvečiuo
jančių žmonių iš Lietuvos, kurių 
tarpe buvo ir paskutinio Lietu
vos ministerio, o prez. Antanui 
Smetonai išvykus iš Lietuvos, 
laikinai ėjusio prezidento pa
reigas Antano Merkio sūnus, 13 
metų iškalėjęs sovietų kalėji
muose prof. Gediminas Merkys. 

Vakaro programa buvo geru 
pusvalandžiu vėluojama. Prie
žas t is buvo atvykę 13 TV 
kanalo žmonės ir darė pasikal
bėjimą su V. Landsbergiu. 
Vėliau jie salėje jį filmavo, jam 
kalbant ir sol. R. Maciūtei 
dainuojant. 

Programos pradžioje trumpai 
pakalbėjo Kul tū ros židinio 
tarybos pirm. Algirdas Mačiu-
laitis, o programai vadovavo 
Kęstutis Miklas 

Solistė Regina Maciūtė padai
navo dvi St. Šimkaus dainas: 
„Ko vėjai pūtė", „Pas močiute 
augau", iš M. Petrausko opere
tės Birutės ariją, M.K. Čiurlio
nio h a r m . l iaudies dainą 
, Anks t i rytą kėliau". F. Bajoro 
ciklą „Kodėl?" ir „Triptikai". 

I š sk i r t i n į susidomėjimą 
sukėlė F. Bajoro ciklas „Kodėl?" 
Ši kompozicija šliejasi prie šiuo
laikinės muzikos krypties, bet 
vis dėlto nenutolusi nuo lietu
viškos tematikos, reikalaujanti 
skirtingo atlikimo. Nelengvas ir 

išradingas, bet ausiai ne.kyrus 
akompanimentas. Solistė R. 
Maciūtė šj kūrinį atliko su giliu 
įsijautimu ir jautriai išgyven
dama. G. Landsbergienės piano 
palyda buvo aukšto meninio 
lygio. 

Vyt. Landsbergis pranešė apie 
dabartinę padėtį Lietuvoje. 
Daug ką esame girdėję, bet buvo 
ir tokių „plonybių", kurių 
nesame girdėję. Buvo įdomu 
patirti apie Švedijos užsienio 
ministerio išsireiškimą, kad jie 
Pabaltijo valstybių nelaiko oku
puotomis. Tuo reikalu jiems 
buvo pareikštas protestas ir jie 
rengiasi kitaip tą reikalą aptar
ti. Ilgiau stabtelėjo kalbėdamas 
apie Molotovo-Ribbentropo pak
to klausimą Maskvoje, piliety
bės reikalus, balsavimo ir ben
drai, kaip Sąjūdis parlamen
tiniu ir teisės kelius siekia 
Lietuvai nepriklausomybes. 

Kadangi iš profesijos Vy
tautas Landsbergis yra muzi
kologas ir pianistas, tai, baigęs 
pranešimą, paskambino tris 
M.K. Čiurlionio preliudus. 

Antrojoje koncerto dalyje sol. 
R. Maciūtė padainavo keturias 
Fr. Schubert'o dainas: ..Sere
nadą", „Barkarolę" . ..Būk 
p a s v e i k i n t a s " , „Balandžio 
pasaką" ir Ed. Griego „Sol
veigos dainą" ir ..Vandens 
leliją". Šios dainos buvo dai
nuojamos lietuviškai, kurioms 

vertimus padarė V. Landsber
gis. 

Susirinkusiems prašant,solis-
tė dar padainavo Al. K Da
nausko „Vai gražu". 

Tobuliausias muzikos instru
mentas yra žmogaus balsas. Bet 
jis taip pat lengvai gali būti 
pažeidžiamas ir kaip toks reika
lauja ypatingos priežiūros ir ap
saugos. Tą „ in s t rumen tą" 
lengvai gali pakenkti šaltis, 
vėjas, staigūs temperatūros 
pasikeit imai, nuovargis . 
Nežiūrint ilgos ir varginančios 
kelionės, laiko skirtumo skir
tingos ap'.inkos ir trumpo poil
sio (vos dvi dienos nuo at-
s k r i d i m c atrodo, kad t ie 
dalykai solistei neturėjo įtakos. 
Ji sugebėjo atskleisti savo balso 
grožį, jo galią ir sceninės 
kultūros lygį. Stebino akompa-
niatorės Gražinos Landsbergie
nės skambinimo technika ir 
sugebėjimas taip tobulai prisi
taikyti prie solistės. Tokio lygio 
akompanavimą ne kiekvieną 
kartą gaiima išgirsti ir di-
didžiosiose New Yorko koncertų 
salėse. 

Sol. Reginos Maciūtės daina
vimą ir pianistės Gražinos 
Landsbergienės palydą galima 
būtų pavadinti vienu labai 
tobulu instrumentu. Abi meni
ninkės buvo apdovanotos 
gėlėmis ir nuoširdžia vakaro 
dalyvių padėka. 

Šį vakarą-koncertą rengė 
Kul tūros židinio vadovybė. 

Jiems irgi priklauso didelis 
ačiū. 

This is vvhy vve're here 

Mes esame čia, kad jūsų pensijos 
amžius būtų orus ir saugus. 

Mes esame čia, kad jūs galėtumėte 
žiema atostogauti po Floridos pal
mėmis, o vasara švęsti Liepos Ket
virtąja apsupti savo šeimos. 

Mes esame čia, kad jūs būtumėte 
ramūs, žinodami, jog jūsų san

taupas saugo šio krašto tvirčiausia 
finansinė institucija. 

Bet svarbiausia, esame čia, nes čia 
gyvename! 

Mūsų finansiniai ryšiai tamprūs su 
apylinke, kuria aptarnaujame. 

Esame laimingi turėdami virš bili
jono dolerių turto ir šimtą tūkstan

čių draugų! 
Mes kviečiame ir jus būti mūsų 
draugu! Leiskite Standard Federal 
Savings jums patar
nauti finansiniuose 
reikaluose. 

Būkite mūsų partne
riu! vS3£ į=įįri 

FEDER/U. 
SyaANGS 

£UįCigo.4i02S.Archer A.V. BfCaonParkl 847 1140: 2555VV.47thSt.523 1083:6141 S..Vche'Ave. (Garfield Ridge) 767 5200 
Downers Grove 5100 Forest Ave. 963 1 i 40 Evergrec-, Park 3060 W. Q5th St. 636 6000 Hickory Hilb 9357 S. Rooerts Rd 598 5050- 8653 W 95th St. | Hill Creek Shopping Centerl 599-1977 

Uffiįaid 23 N. Mair, St. 627 1140 Oak Lawr, 10350 S. Pulaski Rd. 424 5010; 9801 S. Cicero fe. 424 3300 P3Į0S Heig.V,s 6410 VY. I27th St. 371 4400 

CLASSIFIED GUIDE 
DCMEStOl skambindami j O c a g o s pnem.esčius. vartokite ,«M r (7-a-

«ŪSŲ KOLONIJOSE 
Athol, Mass. 

Nepriklausomos Lietuvos at
kūrimo minėjimas, kuris turėjo 
įvykti vasario 4 d. »dėl sniego 
audros buvo nukeltas iki kovo 
11d. Šv. Pranciškaus parapijos 
bažnyčioj. Visi buvo kviečiami" 
dalyvauti šiame reikšmingame 
minėjime. Bostono vyrų sekste
tas atliks meninę programą. 
Vadovė-direktorė Daiva Matu-
lionytė de la Pereira. 

Vasario 4 d. Frank Rimša 
atšventė 99 m. amžiaus gimta
dienį. Padėkos Mišios buvo 
atlaikytos. Jis yra prižiūrimas 
savo dukters Joanies Chactney. 
Kilimo yra iš Kražių par. 

Taipogi sulaukusi 95 m. mirė 
Paulina Milaikienė ir Bras-
d ienė . Abi kilusios iš 
Vabalninko par. 

Per paskutines dvi savaites 
mirė Bernadette Klebauskaitė 
McCarhy, 90 m., Joseph Coo-
lidge, 81 m., Frances Perages 
Chamber la in , 64 m., Lucy 
Tamošiūnaitė, 80 m., ir Nellie 
Jaiceris, 65 m. amžiaus. 

Koresp . 

REAL ESTATE 

Q MLS, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BEL^-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KED2IE 

778-2233 

m MLS. 

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 

Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA ASMYTĖ 

Community Realty, M L S 
3856 W. 63 St., Chicago 

Tel. 581-9180, res. 434-4323 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 
keblumų. 

BURBANK 
HOUSC FOR SALE BY OWNER 

3bdrrrv. V? baths. bnck. 2 cargarage w:h siae 
dnve Convenient location *or scnools & shoop-
ing. Many extras Call tor further intormation 

70S-430-2O35 
Aftar S pm 

Please respond m Engtish 

Perduodamas 3 mieg. namas arti 
55 St 6 Pulaskl;3 vonios kamb.. 
neįrengtas rūsys, 2 auto garažas; cen-
tralinis šildymas ir oro vėsinimas. 
Skambinti: Bronei, PRO REALTY, 
776-7100. 

Pigiai parduodamas „condo" ant 
vandenyno kranto: 2 mieg. kamb., 2 
vonios kamb., didelis salonas, 
balkonas, virtuvė, maud. baseinas. 
Skambinti savaitgaliais nuo 8 v ryto 
„col lect" : 1-407-860-3555. 

FOR RENT 

••nuomojama* S kamb. butas ir pusė ga
ražo. Apšildomas. $550 j mėn nuo 
balandžio 1 d.; 57St & Maplewood. Gage 
Pk. apyl Namas dviejų butų. mūrinis. 
Galimybė būti šio namo menedžeriu Kreip
tis: Hanry E. Arimas, tai.: dlaną (708) 
657-4424, vakar* Ir savaitgaliai* (312) 
g M t » 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
antrame aukšte, Marquette Parko 
apyl. Su šiluma. Skambinti: 
708-639-9153. 

M1SCELLANEOUS 

R E A L E S T A T E 

RE/MAX GREIT 
REALTORS ! PARDUODA 

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

Norintieji P IRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią jstaigą. prašome 
paminėti. Kad esate arbastorite būti 
Rimo Stankaus Kiijentais Nuosa
vybes (katnavimas n e m o k a m a i . 

S I M A I T I S R E A L T Y 
Viktoras Šimai t is , Reg. Brokeris 

Nuosavybių pardavimas Income Tax 
5953 S. Kadzia Ava. 

Chlcago , IL 6 0 6 2 9 
Tai. 4 3 6 - 7 8 7 8 

Parduodame greičiau 
už didesne kainą! 

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

ALEXANOER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

Lietuviams žinomas ;r patikimas vardas 

Ontuifc KMIEOK REALTORS 

a 7922 S. Pulaski Rd. 
. 4365 S. Archer Av«. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. ii 
p ro fes iona l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

Namai apžlūrajlmui 
Safcmd., vasario 18 d. 1—4 v. p.p. 

6 2 1 0 S. Major 
6 kamb . 30 metų. 3 did mieg mūrinis 
valg kamb daug spintelių. TV kamb 
alumimo apdaila: naujai įvest elektra 
galima pasidaryti 4-tą mieg. St Syms 
parapija. Geras pirkinys. Skambinkite 
dabar 

7148 S. Wnlppla 
7 kamb mūrinis. 30 metų: 4 dideli mieg 
kamb : gražiai įrengtas rūsys: 2 K auto 
garažas: nauja šildymo sistema; centralinis 
šild -šald. daug priedų: puikiai išlaikytas 

No. 623—63 St. & Kartov Ava. 
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 įvesta 
elektra ir vandens šildymas, labai švarus 

AR NORITE PARDUOTI? ^ . 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai ;ums patarnaus Mes jums 
galine padėti, nes daugiau stengiamės, 
^iamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
jaba' 

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

I 

10%—2Q%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. [ 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tol. - GA 4-8654 

t _ —ii 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Tunu Crticagos miesto letaimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

*
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w ANTRAS KAIMAS: VEIDAI IR 
" TEKSTAI — stambi knyga su 
u daugelio autorių straipsniais. 
" humoristiniais ir satyriniais 
j t škicais, atsiliepimų ištrauko

mis, penkiais Šimtais ilius-
•įį- tracikf. gražiai išleista Am. 

Lietuviu Bibliotekos leidyklos 
"#• (Lithuanian Library Press). 

^L Kaina sa persiuntimu $22 00 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 6062S 

Illinois Rvvento-a: moka 524 C0 

* 

* 
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VLIK SVEIKINA 
PASAULIO 
LIETUVIUS 

B r a n g ū s l i e t u v i a i , 

Lietuvių tauta, nors pavergta 
ir išblaškyta po visą pasauli nie
kada neprarado vilties bei 
troškimo, ir niekas nepajėgė iš 
mūsų atimti pasiryžimo vėl tap
ti laisvais ir atstatyti laisvą, 
nepriklausomą Lietuvos vals
tybę. Po daugelio sunkių, var
gingų, bet pamažu į laisvės per
galę vedančių metų mes šian
dien jau matome Lietuvos 
laisvės žvaigždę aukštai dangu
je virš Lietuvos spinduliuojančią 
geltona, žalia ir raudona švie
somis ir skelbiančią pasauliui, 
kad Lietuvos nepriklausomybės 
atsikūrimo diena jau čia pat. 
kad visos tautos yra lygios ir 
visos turi tą pačią teisę savo 
gyvenimą laisvai tvarkyti. 
Totalitarinio režimo sukaustytos 
tautos atgimsta kas dieną. Veng
rija, Lenkija, Rytų Vokietija, 
Čekoslovakija, Rumunija, Bul
garija jau laisvus. Šiandien yra 
Lietuvos eilė. 

Dirbkime visi kartu vieningai, 
neišjungdami nė vieno lietuvio 
iš šio taip svarbaus tautinio dar
bo. Priimkime visus, kurie ne
dviprasmiškai siekia Lietuvai 
laisvės, bet {spėkime tuos, kurie 
prisidengia Maskvos pažadais, 
bando stabdyti Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą ir ap
sunkina mūsų veiklą. Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas jau 47-eri metai skelbia pa
sauliui apie lietuvių tautos 
kančią, apie jos teisę i nepri
klausomybę ir nesugriaunamą 
pasiryžimą ją atgauti. Mes re
guliariai kreipiamės i Vakarų 
valstybių vadovybes ir tarptau
tines konferencijas Lietuvos 
klausimu. Mes džiaugiamės, 
kad Gotlando komunikatas, pa
skelbtas 1989 m. rugpjūčio 6 d. 
Švedijoje, sujungė visus lie
tuvius okupuotoje Lietuvoje ir 
laisvajame pasaulyje didžiajam 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo tikslui. Tikimės, kad 
atsiskyrusi nuo Maskvos Lietu
vos komunistų partija irgi stip
riau prisidės prie bendro nepri
klausomybės siekimo. 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas sveikina viso 
pasaulio lietuvius, pavergtą tau
tą, Sąjūdžio. Laisvės lygos, Lie
tuvių Demokratų partijos, Hel
sinkio grupės. Krikščionių 
Demokratų sąjungos, Jaunimo 
sąjungos ..Jaunoji Lietuva". 
Tremtinių sąjungos ir kitų or
ganizacijų vadovus, vertina jų 
darbą ir pasiaukojimą. Giliai 
tikime, kad visi bendrai sujung
tomis širdimis ir rankomis at
gausime Lietuvai Hitlerio--
Stalino susitarimu pavogtą lais
vę. Tad visi bendrai i ši didelį, 
vieningą, niekieno nesustab
domą, nepriklausomybę Lietuvai 
nešantį pergalės darbą. 

Dr. K a z y s B o b e l i s 
Vyriausio Lietuvos 

Išlaisvinimo Komite to 
p i rmin inkas 

SVEIKINIMAS 
VASARIO 16 D. 

PROGA 
Pasaulio Lietuvių Bendruome

nes valdyba sveikina visus bro
lius ir seseris lietuvius, gyve
nančius Tėvynėje ir visame pa
saulyje. Vasario 16 d. — Nepri
klausomybės šventės proga. 
Minėdami šią 72 metų Lietuvos 
valstybės atstatymo sukaktį, 
reiškiame ypatingą džiaugsmą, 
kad po ilgos krašto okupacijos ir 
priespaudos dabar jau antra 
kartą galime visi visur ją laisvai, 
iškilmingai švęstu Šui proga mes 
didžiuojamės visų Lietuvoje 
gyvenančių ir dirbančių Tėvynės 
laisvinimo darbą pasišventimu, 
aukojimusi ir drąsa ir jungia
mės su visa išeivija i Lietuvos 
laisvinimo darbą ir taip pat ska 

tiname visus mūsų brolius ir se- mums taip pat ir tragišką 50 
seris. išblaškytus po 19 pasaulio metų okupacijos sukaktį, kurios 
kraštų, ir toliau net su stipresniu retežiai, net ir Nepriklausomybę 
entuziazmu remti atgimstančios švenčiant, dar žvanga. Mes 
Lietuvos laisvinimosi procesą tikime, kad Nepriklausomybės ir 
Mes dėkojame visiems indivi- laisvės Šviesa išsklaidys okupa-
dams ir visoms organizacijoms, cijos šešėlius ir ištirpdins laisvę 
kurie ir kurios jau antri metai gaubiančius retežius ir kad Lie-
skiria Lietuvos laisvinimo dar- tuva greit išvys pilną laisvę ir at-
bui savo talentus, savo laiką ir gaus savo teisėtą nepriklausomą 
savo dosnumą Lietuva dabar valstybiškumą 
švenčia savo Nepriklausomybę, 
bet ji tai daro vis dar okupacijos 
šešėlyje, kurio debesys šiek tiek 
supilkėjo, bet jie vis dėlto dar 
nėra išnykę. Šie metai gi atneša 

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba 

p ro f . V y t a u t a s B i e l i a u s k a s 
p i r m i n i n k a s 

A.tA. 
AURELIJA BITAUTIENĖ 

PASLAVIČIŪTĖ 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1990 m. vasario 12 d., 11:30 vai. naktj, sulaukusi 

81 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime pusseserė Krumplis ir kiti 

giminės Lietuvoje. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, vasario 14 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, vasario 15 d. Iš koplyčios 

10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 10:30 val.ryto įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Sv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę pusseserė ir kiti g imines . 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ONA NAKIENĖ 
Mūsų mylima Ona Nakienė mirė 1989 m. gruodžio 18 d. 

ir buvo palaidota gruodžio 21 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. V. Mikolaičiui u i maldas 
Matildai Marcinkienei ir V. Mažeikai už prasmingus atsi 
sveikinimo žodžius, Antanui Juodvalkiui, suorganizavusiam 
karsto palydovus j r kun. V. Mikolaičiui, kuris atlaikė gedu
lingas pamaldas užjos sielą ir kuris palydėjo velionę į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, pa
reiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame smuikininkams Vandai ir Povilui Matiukams 
taip jautriai smuikavusiems ir vargonavusiam Manigirdui 
Motekaičiui. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui Petkui už malonų 

patarnavimą. 
Visiems nuoširdus dėkui, palydėjusiems a.a. Oną Nakienę 

paskutinėje žemes kelionėje. 
J u r g i s Kasakai t is , Birutė Kasakai t ienė , Dalia ir 

J o n a s Kučėnai . 

P a l m B e a c h apy l i nkės 141-mo B A L F ' o s k y r i a u s 
V i c e p i r m i n i n k u i 

A.tA. 
ANTANUI JUCĖNUI 

m i r u s , ve l ion io žmonai , m i e l a i B R O N E I J U C Ė N I E -
N E I , s ū n u i A N T A N U I su š e i m a , d u k r o m s L I Ū D A I , 
M I L D A I i r GAILEI su š e i m o m i s i r v i s iems a r t i m i e -
šiems pas i l ikus iems Amerikoje ir Lietuvoje, s k a u d a u s 
n e t e k i m o va landoje nuoš i rdž ią užuo jau tą r e i š k i a ir 
k a r t u l iūdi 

141-mas BALF'o skyrius ir valdyba 

P a l m B e a c h , FL 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖJE JAV LB 
KRAŠTO VALDYBOS PASTANGOMS IŠLAIKYTI LIETUVYBĘ IR 
PAREMTI BESILAISVINANČIĄ LIETUVĄ skiriu $ 

Vardas, pavardė 

Adresas 

-Zip 

čeki prašome rašyti LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY, |NC vardu Aukos 
gali būti nurašomos nuo mokesčių (10 No 36-3625439^ Jūsg grįžęs čekis atstoja 
kvitą, bet jei pageidauiate atskiro kvito, prašome pažymėli 

UTHUANIAN AMERICAN COMMUNITY. INC. 
c/o Kostas Dočkus 
1901 8. 49th Court 

Clc«ro. IL 60S50 

A.tA. 
STASĖ ŠPOKEVIČIENĖ 

RINKEVIČIŪTĖ 

Gyveno Rockford, IL. 
Mirė 1990 m vasario 10 d., sulaukusi 78 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kauno apskrityje, Kineriškių kaime. 

Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Giedrė Milašienė, 

žentas Stasys, sūnus Romas špokas, marti Kristina, anūkai : 
Diana, Paulius. Ina Špokai; dėdė Liudas Špokas New York'e 
ir kiti gimines Lietuvoje. 

Velionė buvo našlė a.a. agr. Balio Špokevičiaus. 
Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų. 
Kūnas pašarvotas vasario 17 d., šeštadieni nuo 8 vai. ryto 

iki 10 vai. ryto Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuves įvyks vasario 17 d., šeštadieni. Iš koplyčios 10 

vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 10:30 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero lietu
vių kapines 

Nuoširdž'ai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, sūnus , anūka i ir kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
PETRAS 

MARKŪNAS 
Savanoris-Kūrėjas 

1985 m. vasario mėn. 20 d. šios žemes kelionę baigė mūsų 
mylimas ir brangus Vyras, Tėvelis ir Senelis Petras Mar 
kūnas Vasario 23 d. buvo palaidotas Bethania kapinėse, 
Justice. IL. Šią liūdną sukaktį minint, šv Mišios bus auko
jamos vasario 20 d., antradienį. 7:30 vai. ryto Šv. Baltramie
jaus bažnyčioje, Waukegane ir tą pačią dieną 7 vai. ryto pas 
lietuvius Twrus Pranciškonus, Brooklyne. Prašome, kurie a.a. 
Petrą Makūną pažino, prisiminti jį savo maldose. 

Nors j'.ikasbėga, mes jo niekada neužmiršime ir visuomet 
prisimini- rne maldoje. 

Nuliui?: žmona Olga, sūnus Povilas ir duktė Reg ina 
su šeim- ir kiti giminės. 

Ilsėk - ramybėje, brangusis! 

DRAUGAS, ke tv i r t ad i en i s , 1990 m. vasar io mėn. 15 d. 

mirus 
vyrui 

A.tA. 
MAGDALENAI 

LEMBERGIENEI 
;, mano nuoširdi užuojauta jos 
ANTANUI. 

Adelė Pabrėžienė 

A.tA. 
JONAS SKVIRBLYS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parke. 
Mirė 1990 m. vasario 13 d., 7 vai. ryto. sulaukęs 87 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Klaipėdos krašte Amerikoje išgyveno 

40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija, sūnus Jonas, 

marti Birutė, mirusio sūnaus žmona Paulina; anūkas Bene 
diktas su žmona Rasa, kiti keturi anūkai ir trys proanūkai. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, vasario 15 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Kosary koplyčioje, 3100 W. 59 St. 

Laidotuvės įvyks penktadieni, vasario 16 d. Po apeigų 
koplyčioje velionis bus nulydėtas j Tautines lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, sūnus , marčios, anūka i ir p roanūka i . 

Laidotovių direkt. Walter Kosary. Tel. 434-4246 

A.tA. 
ONAI DANIUSEVIČIENEI 

i š k e l i a v u s A m ž i n y b ė n , g i l a u s s k a u s m o v a l a n d o j e jos 
d u k r o m s , LB V i d u r i o V a k a r ų apygardos p i r m i n i n k e i 
B I R U T E I VTNDASIENEI i r IRENAI K I R K U V I E N E I 
bei jų š e i m o m s n u o š i r d ž i ą užuojautą r e i š k i a 

LB Lemonto apylinkės valdyba 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i forn ia A v e n u e 
Te l e fona i - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9862 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Te l e fonas - (1-312) 523-0440 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St.. C h i c a g o 
Te l e fonas — (1-312) 476-2345 

1410 So. 50 th Ave.. C icero 
Te l e fonas (708) 863-2108 

Myli"' Žmonai 

A.tA. 
MAUDALENAI LEMBERTIENEI 

mirų- >s vyrą ANTANĄ LEMBERTĄ i r k i t u s 
gimi: nuoširdžiai užjaučiu ir k a r t u l iūdžiu 

Jonas Indriūnas 

1 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 68th S t r e e t - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Tel . (708) 974-4410 

9236 S. R o b e r t s R d . - Tel. (708) 430-5700 

I 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - (708) 652-1003 

B r a r . Motinai 

A.tA. 
ONAI DANIUSEVIČIENEI 

netik palikus šį pasaulį , sujos dukromis B I R U T E 

VTNI ' ' - ENE ir I R E N A KIRKUVTENE ir su jų šei

mom rtu l iūdi ir lydi ją ma lda 

Danguolė ir Aleksas Vitkai 
Dalia ir Raimundas Vitkai 

Sailv Donald M.. Jr . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICA(X)JE BEI PRIKMIESClLOSE 
Tel. (708) 652-5245 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. vasario mėn. 15 d. 

x Vasa r io 16 v a k a r a s J au 
n imo cent re šj penktadienį, 
vasario 16 d . 7:30 v v. Vakaro 
programoje Jaunimo teatro Vil
niuje aktoriai Apolonija Mat-
kevičiūtė ir Petras Stepona
vičius, vakaro dalyvių dainos, 
kurias praveda inž. Audrius 
Polikaitis, Nijolė? Sadūnaitės 
žodis. Vakaras bus Jaunimo 
centro kavinėje. 

x Kviečiame visus lietu
vius 1990 m. abiturientus re
gistruotis š.m. Lietuvių abi
t u r i e n t ų pavasar io žiedų 
pokyliui pas Ireną Polikaitiene 
tel. 312-434-2243. Pokylis įvyks 
balandžio 29 d., Sabre Room 
salėje. Hickory Hills, IL. Balių 
rengia Lietuvių Moterų klubų 
federacijos Chicagos klubas. 

x V i l n i a u s a k a d e m i n i o 
t e a t r o aktor ia i , direktorius, 
režisierius, dailininkas ir spek
taklio apšvietėjas, atlikę du 
spektakius Škėmos „Pabu
dimas" Los Angeles, ruošiasi 
vykti i Floridą. Chicagoje drama 
statoma vasario 24 ir 25 die
nomis. Bilietai pas Vaznelį. 
Rengia JAV LB Kul tū ros 
taryba. 

x Illinois Lietuviu medikų 
ir odontologu sąjungos susi
rinkimas bus vasario 25 d., sek
madienį, 1:30 vai. dienos Balti
jos restorane, 81 St. ir Roberts 
Rd.. Justice, 111. Kalbės dr. 
Kazan. 

x A n k s t y v a r e g i s t r a c i j a 
J A V J a u n i m o sąjungos IV 
politiniam seminarui priimama. 
Seminaras įvyks gegužės 4-6 
dienomis Washingtone Pra
šoma siųsti 15 do!. negrąžinamą 
užstatą (non-refundable) Pauliui 
Mickui 5938 Veranda Drive, 
Springfield, VA. 22152. Semi
naro kaina 50 do!. iki balandžio 
16 d..o 65 dol. po balandžio 16 
d. Čekius prašoma rašyti Lithu-
anian American Youth Associa-
tion. Del informacijos bei užsi
registruoti prašoma skambinti 
Pauliui Mickui - 301-864-5126. 

x D R A U G O k o n c e r t a s 
įvyks š.m. balandžio 1 d- 4 v. 
p.p., sekmadienį, 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 
In te rna t iona l Vaznelių par
duotuvėje, 2501 W. 71 St., Chi-
cago, IL 60629. te l . 471-1424. 

(sk> 

x L.S.T. Korp! Neo-Lithua-
n ia Čikagos padal inio Vasa
rio 16-tos minėjimas įvyks šeš
tadienį, vasario 17 d., 7 v.v. Liet. 
Tautiniuose namuose Vyriau
sias paskaitininkas bus Lie
tuvos gen. konsulas Vaclovas 
Kleiza kuris kalbės apie da
bartine padėti Lietuvoje. Tą 
vakarą bus įteikiamos spalvos 
naujiems ko»porantams. Visi 
kviečiami. 

fsk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokejimais ir pri 
einamai;- nuošimčiais. Kremki 
tės į Mutual Federal Savinas, 
2'Z' 2 VVest Cermak Road - Tel. 

' VI 7-7747 
<sk> 

x KASA, lietuvių federali
nė k red i to unija, sėkmingai 
veikiant- 10 metų, patarnauja 
lietuviams finansinėje srityje. 
K r e i p k i t e - j a r t imiaus ią 
KASOS skyrių taupymo ir sko
linimo reikalais Informacijai. 
KASA, 2615 W. 71 st Street , 
C h i c a g o , IL 60629. Tel . 
312-737-2110. 

(sk> 

x Vasa r io 16-tosios pagrin
d i n i s m i n ė j i m a s b u s šį 
sekmadienį Marijos aukšt. mo
kyklos salėje 2 vai. p.p. Paskaitą 
skaitys inž. Eugenijus Bartkus. 
Kalbės taip pat viešnia iš Lie
tuvos Nijolė Sadūnaitė. Aukos 
bus renkamos Lietuvos laisvi
nimo darbams. Rengia Chicagos 
Lietuvių Taryba. 

x S t a n d a r d Federa l taupy
mo ir sko l in imo bendrovė 
Vasa r io 16-tosios proga vai
šins savo klientus ir jų svečius 
lietuviškom bulkutėm su laši
nukais (lašiniuočiais) ir kava 
savo Chicagos įstaigose. 4192 
Archer Ave., 2555 W. 47th St., 
6141 Archer Ave. ir savo Oak 
Lawn įs ta igoje , 10350 S. 
Pulaski Rd. Taip pat bus galima 
vel tu i į s igy t i Lie tuvių 
Bendruomenės išleistą spalvotą 
l a n k s t i n u k ą , ,L i t huan i a " . 
Bendrovės centre (4192 Archer 
Ave.1 vyksta lietuviškų rank
darbių ir Vilniaus vaizdų paro
dėlė. Visi lietuviai kviečiami 
atsilankyti. 

x D a r i a u s G i r ėno li tuanis
t inėse m o k y k l o s e Vasario 16 
d. minėjimas bus šį šeštadienį, 
vasario 17 d., 11 vai. ryto Jau 
nimo centro mažojoje salėje. Mo
kiniai ir mokytojai ruošia pat
riotinę programą ir kviečia savo 
tėvelius, senelius ir visus, ku
riems rūpi l ietuviškas švie
t imas , a t s i l anky t i . Gausus 
vyresniųjų atsi lankymas ska
tina jaunimą tautinei kūrybai ir 
stiprina jų lietuviškumą. 

x P a s i r u o š t i Nijolės Sadū
n a i t ė s v i e š n a g e i Chicagoje 
vasario 6 d. seselių kazimie-
riečių motiniškame name buvo 
organizaci jų a t s tovų pasi
tarimas, kurį sukvietė Katalikų 
federacijos centro valdyba ir 
Chicagos apskritis. Pasitarimui 
pirmininkavo adv. Saulius Kup
rys federacijos pirmininkas. 
Visos Chicagos ir apylinkių or
ganizacijos kviečiamos įsijungti 
į sudaromą organizacijų komi
tetą sutikti Nijolę Sadūnaitę. 

x Lie tuvi , n e p a m i r š k atlik
ti savo tau t inę pareigą. Daly
vauk Vasario 16 dienos de
monstracijose šį penktadienį 
nuo 11 vai. iki 2 vai. p.p. mies
to centre. Kiekvienas sąmonin
gas lietuvis turėtų bent valandą 
tą dieną paaukoti atgimstančiai 
Lietuvai. 

x L i t uan i s t i kos k a t e d r o s 
studentai Illinois universitete 
Chicagoje, švęsdami Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę, pa
rašė Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdžiui sveikinimo laišką su 
k u r s o dėstytojos Dalios 
Kučėnienės ir to kurso studentų 
I. Balzaraitės, S. Foley. T. 
Gaižučio, S. Gierštiko, Daivos 
Muzumdar. St. Puodžiūno para
šais. 

x Šokia i , bal inia i šokia i 
Lemonte ! Kauno pramoginių 
šokių kolektyvas . .Sūkurys" 
vadovaujamas Česlovo ir Jū
r a t ė s Norvaišų , pas i rodys 
P a s a u l i o Lie tuvių cen t r e 
vasario 17 d. 7 v.v. Atvykite su 
d r a u g a i s smagiai pra le is t i 
laiką! 

tsk) 

x Genovai tė Karmalavičiū-
t e - P a š k a u s k i e n ė ieško s a v o 
dėdės Michael Karmilovič ir te
tos Anna Miškinis, gyv. gal 
New York'e. gal Cicero, IL Tie 
asmenys, arba apie juos žinan 
tieji prašomi rašyti G. P a š -
k a u s k i e n e i . Lazd i jų r a j . 
234551, Šeštokai , J a u n i m o g. 
22. L i thuan ia . 
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IŠ A RTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖS 

Pr;e Lietuvos 
budėtoja 

generalines konsulės a.a. Juzės Dauž\ iienės šeimos nariai ir Donelaičio mokyklos, 

Nuctr. J. Tamulaicio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VASARIO 16-TOS 

MINĖJIMAS 

Šiais metais pagrindinis Lie
tuvos Nepriklausomybės 
minėjimas, kurį rengia Ameri
kos Lietuvių Tarybos Chicagos 
skyrius, dr. Vytauto Dargio 
vadovaujamas, įvyks vasario 18 
d., sekmadieni. 

Išvakarėse,t.y vrsario 1 7 4 , 
šeštadienį. 12 vai. dieną vėlia
vų pakėlimas ir žuvusiu dėl Lie
tuvos laisvės pagerbimas prie 
Laisvės kovų paminklo Jauni 
mo centro sodelyje, direktoriui 
Juozui Masilioniui vadovaujant. 

x „Kernavės" skaučių tun
t a s šį šeštadienį, vasario 17 d., 
1:30 vai. p.p. renkasi Jaunimo 
centro II aukšte. Visos sesės pra
šomos būtinai dalyvauti pilno
se uniformose Laukiama nepa
prasta viešnia Nijolė Sadūnai
tė, kurios išlaisvinimui rinkome 
p a r a š u s ir vieną stovykią 
buvome pavadinę jos vardu. 
Dalyvaukime ir k a r t u su 
viešnia pasidžiaukime galėda
mos susitikti laisvajame 
pasaulyje. 

x Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje vasario 23 d., penk
tadienį , 7:30 vai. vakaro 
advokatas Povilas Žumbakis 
skaitys parkaitą ,,l ieturiai Lie
tuvoje ir išeivijoje. Kas mus 
jungia ir kas mus skiria". 
Povilas Žumbakis kalbės ir apie 
tautinio charakterio bruožu 
skirtumus, dažnai skirtingas 
pažiūras į Vakarų pasaulio 
vertybes, tam tikram laipsnyje 
sk i r t inga ne t ka lba . Po 
vakarones bus vaišės Visi 
kviečiami į tą nekasd.eninio po
būdžio paskaitą. 

x Arūnas Z a i l ska s buvo 
vasario 1 d. paskirtas direkto
rium tvnmo patarnavimams bei 
administraciniams reikalams 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centre, veikiančiam -laimimo 
centre. 

x D u o d a m a 2-jų metų ga
ranti ja video, s tereo apara tū
ra i perkant per Transpak įstai
gą. Su t a r t i s pasi rašyta su 
ELEKTRONU - didžiausia tai
symo jmone Lietuvoje Praneša 
Romas Pūkštys. T r a n s p a k . 
2638 W. 69 St.. Chicago. IL 
60629. tel . (312) 436-7772. 
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x Lietuvos Nepr ik lauso
mybės sukakties minėjimas 
Cicero &». Antano parapijos 
salėje bus ši sekmadieni, va
sario 18d., 12 vai. Ap linkių ir 
Cicero lietuvių LB valdyba 
kviečia minėjime kuo gausiau 
dalyvauti. 

x Kr. Donelaičio Ut. mo-
kykb j Tėvų komitetas suren
gė mokytojams prienr.ma — 
susip?žinimą vasario ' ' d. Mr-
rijonų svetainėje. Kalbėjo apie 
Tėvu komitetą ir kiek'ieno 
pareigas pirmininkas dr. Jurgis 
Augius, apyskaitą apie mok; kla 
ir supanndinimna su daly
vaujančiais mokytojais atliko h 
tuanistimų mokyklų direkto 
n u s Julius Sirka Buvo pasikal 
beta. pabendrauta ir gerai Tėvų 
komiteto paruoštais užkan
džiais pasivaišinto. 

Programą atliks » -' lituanis
tinės mokyklos . »kiniai. 

Sekmadieni, vasario 18 d., 10 
vai. ryto vėliavų .-ukelimas Svč. 
M. Marijos Ginv.-o bažnyčios 
aikštėje. Praveda Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinė. 

10:30 vai. ryt iškilmingos 
pamaldos Svč. M Marijos 
Gimimo parapį, bažnyčioje, i 
Pamaldų metu r edos A. Lino 
vadovaujama* p -togos choras. 
Tuo pačiu laiku • maldos Lie
tuvių e v a n g e ' v ; liuteronų 
Tėviškės parapr bažnyčioje ir 
Ziono lietuvių . a-.gelikų liu
teronų bažnyčiom 

Tą pačia diena ekmadienį. 2 
vai. po pietų "Viiėjimas-aka-
demija Marijos a <št. mokyklos 
salėje. Minėįirr. pradės sk. 
pirm. dr. V Dar;.s. JAV ir Lie
tuvos himnus -> .riedos Genovai
tė Antanait '• :gianskienė, at
vykusi iš New Jersey. Vėliavų 
paradą tv?-kv« Dariaus Girėno 
ir Don Varno postai. Minėjimą 
praves jai::.c advokatė Ramunė 
Tnčytė-Keleuenė. Invokacija 
sukalbės kur Vito Mikolaiti= 
Bus pagerbt; savanoriai-kūreja:. 
kurie dar iike gyvi. Kalbės 
gen. konsulas Vaclovas Kleiza. 
Mmėjimt dalyvaus ir žodį tars 
iš ok Lietuvos atvykusi žymi 
laisves kovotoja Nijolė Sadūnai
tė Pagr:ndinę kalba pasakys 
buvęs Alto? pirmininkas Eu
genijus. Baruus. Yra pakviesti 
ke'i s-natori kongreso nariai, 
aldermar.ai. meras, guberna
torius ir kelių mūsų draugiškų 
valstybių <?*.-• >vai-
' Po akademinės dalies bus 
menine prorrama. kurią atliks 
sol. Genovaitė Antanaitytė-U-
gianski* ;/• r Irenos Smie-
liausKient> • adovaujami tau
tinių šokių „brandies" šokėjai. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Chicagos skyriMS valdyba kvie
čia organizac is su vėliavomis 
dalyvauti p; maldose ir salėje, 
moteris vilkes tautiniais drabu
žiais, o pla; ą lietuvių visuo
mene k , ' r , a m e da lyvau t i 
minėj! • . penkiasdešimt 

metų. kai Amerikos Lietuvių 
Taryb; ,ū reiškiasi Lie
tuvos laisv j ao veikloje. Todėl 

visi gaus ia i da ly vau it ime 
minėjime ir savo aukomis pa
remkime Lietuvos laisvinimo 
veikią. Kartu su kovojančia tau
ta siekim Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės. 

An t . Repš ienė 

LIETUVOS „ S Ū K U R Y S " 
JAUNIMO C E N T R E 

Amerikos Lietuvių -adijo. 
vedamo A. ir Pr. Siutų, atkvies
tas Kauno balinių šok'.ų klubo 
vienetas „Sūkurys" Jaunimo 
centro salėje vakario 9. 10 ir 11 
d. davė programas. ..Sūkurio" 
vadovai medicinos daktarai Jū
ratė ir Česlovas Norvaišai Jie 
tarptautinės klasės meisteriai 
nuo 1975 m., su jais atskrido 
penkios poros geriausių šokėjų 
nuo 12 iki 22 m. amžiaus, kurie 
yra tarptautiniai čempionai, 
premijų laimėtojai: Darius Mus-
teika ir Jolanta Aidukevičiūtė, 
Valdas ir Lilija Padrėzai, Rolan
das Burneikis ir Diona Geniaus-
kaite, Egidijus Petronis ir 
Diana Velonskytė. Mantas Sta
šaitis ir Beata Onefateraitė. 

Jūratė ir Česlovas Norvaišai 
supažindino su šokių kilme, 
išryškindami, kad šokis yra ne 
vien grožio ar pramoginė apraiš
ka, bet ir sveikas sportas, 
mankšta muzikos melodijoms 
skambant. 

„Sūkurys'" i Chicagą atskrido 
iš Cleveiando, kur davė 
koncertą. ..Sūkurio" gastrolės 
užtruks iš viso tr is mėnesius. Iš 
Chicagos jie skris į Los Angeles, 
o iš ten vasario pabaigoj grįš į 
Kauną. Chicagos saiėje scenoje 
buvo susodinti žiūrovai, o pro
grama vyko salės viduje. Šokėju 
pranešėja yra J. Norvaišienė 
medicinos docentė, kiti studen
tai, moksleiviai. Norvaišos šokio 
mena s tud i javo Londono 
mokyklose. Sūkurieėiat yra 
programą atlikę V. Vokietijoje. 
Kanadoje. Anglijoje, Mozam
bike. Lenkijoje. Vengrijoje. 
Olandijoje, Vietname, Čeko
slovakijoje, Sovietų Sąjungoje. 
Dalyvavo tarptautiniuose šokiu 
festivaliuose. Šokių programą 
siekiama įvesti ir olimpiadų 
varžybose. 

— Lietuvių Žurna l i s tų są
jungos n a r i a i ir spaudos skai
tytojai kviečiami siūlyti šių 
metų žurnalisto premijai kandi-
datą-tę. Premijos į teikimas 
įvyks Floridoje per Atvelykį. 
Esam paprašyti sudaryti komi
siją ir nubalsuoti kandidatą per 
vieną mėnesį , ta ig i laiko 
nedaug. Pavardę siūlyti pirm. 
R. K. Vidžiūnienei: 23500 Via 
Golera, Valencia, CA 91355, ar
ba telefonu S05-259-7020. 

— Ange lė Ne l s i enė , An
t a n a s Mažeika i r Milda Mikė-
n ienė . Baltų Laisvės lygos 
vadovybes nariai, sausio 13 d. 
dalyvavo respublikonų partijos 
suruoštame seminare Sovietų 
Sąjungoje ir Rytų Europoje 
vykstantiems pasikeitimams 
nagrinėti. Pranešimą padarė A. 
Mažeika. Seminare dalyvavo 
politinių mokslų ekspertai ir 
valdžios žmonės, jų tarpe kali-
iornietis kongresmanas. Lietu
viai ir seminare dalyvavęs Lat
vijos konsulas Aivars -Jaru-
manis su kongresmanu Cox 
turėjo ilgesnį pasitarimą. Buvo 
plačiau aptarta jo paruošta 
kongres ine rezoliucija, iš
reiškianti Kongreso valią, kad 
Lietuva turi teisę balsavimų ke
liu, stebint tarptautinei komi
sijai, nuspręsti savo likimą ir 
kad sovietai iki rinkimų turi iš 

Lietuvos išvesti savo ka
riuomenę. Kongresmanas Cox 
vyks į Lietuvą stebėti vasario 24 
d. vykstančių rinkimų. Semina
ro eigą stebėjo iš Lietuvos atvy
kęs Lietuvos Laisvės lygos 
veikėjas Andrius Tučkus. 

— Ina Navazelskytė angliš
kų ir vokiškų laikraščių bendra
darbė, gerai mokanti lietu
viškai, gavusi stipendiją, sausio 
31 d. išvyko į Vilnių redaguoti 
laikraščio anglų kalba. Ji pasi
darė sutartį dvejiems metams ir 
tuo metu studijuos dar ir 
Vilniaus universitete. Jos tėvai 
gyveno Bostone, bet dabar, išėję 
į pensiją, gyvena St. Petersbur-
ge, Fla. 

— Danutė Musteikytė-Ran-
kienė Orcas salos teatre vaidino 
„Dėdės Vanios" dramoje Sonios 
vaidmenį. Kritikai jos vaidybą 
aprašė labai gerai. Seattle, 
Wash., lietuviai ją pasveikino ir 
ja didžiuojasi. 

— Seattle, Wash.. l ietuvių 
š e š t ad i en inė mokykla yra 
Moritis namuose kas antrą šeš
tadienį. Per Kalėdas šešta
dieninės mokyklos mokinius 
aplankė Kalėdų senelis su 
dovanomis. 

— Nerija Pa lūn ienė dirba 
dabar kaip „Tulpės" ekspedi-
torė. Ankstesnieji leidėjai ir 
siuntėjai ją sveikina ir jos dar
bu džiaugiasi. 

D- Leonas Kriaute 'auna* Įteikia Da:n 
baltene< tūkstantinę spektakliu 

avoe msamblio pirmininkei Metai Oa 
K.ai papartis žvdi" paremti 

Nuotr A. Plonio 

Programos pradžioje svečius 
pasveikino Pr. slutienė. J. Nor
vaišiene po pirmo labai sklan
daus šokio padėkojo atvyku
siems ir tiems, kurie šokėjus 
priglaudė, išlaikė, apdovanojo. 

Muzika: ir solistės balsui 
skambant pora pašoko fokstro
tą su gausiomis grakščiomis 
figūromis — šokėjai buvo apsi
rengę išradingais baliniais kos
tiumais. Toliau buvo Ča-ča su 
čempiomškai mikliomis figū
romis, nors šokėjai tebuvo 12 ir 
15 m. J ie 1989 m. iškovojo Lie
tuvos čempionatą. Tai M. Sta
šaitis ir B. Onefateraitė. Pub
lika žavėjosi ir lėtu fokstrotu. 
Šokiu programoje buvo didelis 
įvairumas — lėtas valsas, Vie
nos valsas ir kt. 

Pažymėtina, kad šokėjai pro
gramą atliko su tarptautinių 
šokių čempionų grakštumu. 

Los Angeles mieste jie rungsis 
su JAV šokių poromis. Šios 
varžybos bus vasario 24 d. vyks 
su Lietuvos himnu ir bus iškel
ta Lietuvos vėliava. 

Buvo įtraukta į šokius ir 
publika, šokant polką, valsą. 
Šokiams muzika buvo iš spe
cialiai sukurtos šokių kasetes. 
Labai ryšk i , skambi ir 
patraukli. 

Antrą dalį pradėjo lietuvišku 
tango. Kad nepervargtų, poros 
buvo išleidžiamos neilgam 
šokiui. Visi šokiai buvo meis
tr iškai meniški ir padorūs. 
Rumbą pašoko vienas vaikinas 
su dviem partnerėmis. 

Salė buvo papuošta lempučių 
girliandomis. Dr. J. Norvaišienė 
sakė. kad daugelyje mokyklų 
įvestos balinių šokių pamokos, 
tik t rūksta mokytojų. Antroje 
programos pusėje vyravo P. 
Amerikos, Ispanų šokiai. 

Dr. Č. Norvaiša pažymėjo, kad 
šokėjai labai disciplinuoti: nege
ria, nerūko, save kontroliuoja 
romantikoj. „6ūkurio" šokėjai 
užsienio šokius studijuoja ir iš 
vaizdajuosčių. 

Publika dažnais ir gausiais 
plojimais reiškė pasigėrėjimą 
..Sūkurio" šokiais. Programai 
pasibaigus dar tęsėsi publikos 
šokiai . Vis iems dėkojo A 
Siutas. 

Juozas . Pr. 

LIETUVIU NAMU 
SAVININKU 

SUSIRINKIMAS 

Susirinkimas įvyko sausio 21 
d. Brighton Parko parapijos 
mokyklos salėje Buvo labai 

gausus, dalyvavo 130 narių. Iš 
viso draugijoj yra apie 600 
narių. Po susirinkimo buvo 
pasivaišinta kava ir užkan
džiais. Susirinkimą atidarė Vyt. 
Utara ir į prezidiumą pakvietė 
K. Daulį ir EI. Majauskienę. 
Draugijos pirmininku kelerius 
metus yra perrenkamas V. U-
tara. Jis įgijo narių pasitikėjimą 
ir pagarbą ir draugijos veiklai 
turi įtakos. 

Svarbiausias dienotvarkės 
punktas buvo pirmininko pra
nešimas apie draugijos veiklą. 

Paskutinį kartą buvo pagerb
ti šiais metais mirę draugijos 
nariai: kun. Pranas Jokūbaitis, 
Stasys Kuzmarskis. Aleksas 
Kasperavičius, Albina Ramo
nienė, Marija Stankutė, Justi
nas Vizgirda, Juzė Pranckienė 
ir Feliksas Sereičikas. Svar
biausieji draugijos darbai buvo 
metinis balius ir festivalis 
Western Ave. F e s t i v a l i s 
sutraukė labai didelį skaičių 
lankytojų. Jis praėjo su pasi
sekimu ir atnešė draugijai pelno 
ir pasitenkinimo. Visi apylinkės 
gyventojai minėjo, kad tai yra 
lietuvių renginys. O miesto 
administracija atkreipė dėmesį, 
kad viskas buvo gerai suor
ganizuota. Meras R. Daley 
įteikė žymenį su savo parašu ir 
padėkos laišku. Šį žymenį per
davė daugiausia šiam renginiui 
pasidarbavusiam Žebrauskui. 
Festivalio ruošime daug darbo 
ir energijos įdėjo daugelis ir 
senosios kartos jaunų lietuvių. 
Juos paminėjo draugijos pirm. 
Svarbiausia buvo Debby Žeb
rauskas. Karol Mackus, Pat 
Lynch, Mary Mallas ir kiti. Šis 
didelis parengimas suvienijo 
visų kartų lietuvius. 

Skyriaus kasa gera. Pasiūlė 
susirinkimui didelį skaičių 
mūsų draugijų paremti. Buvo 
paremti laikraščiai, mokyklos, 
labdaros organizacijos ir atsiku
riančiai Lietuvai paskirta 1000 
dol. 

Valdyba pasiūlė planą ir šį
met turėti tokį pat didelį rengi
nį Western gatvėje. Susirinki
mui stipriai paplojus, valdyba 
liko ta pati 

J . J . 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
<e$tad Q v.r. iki 1 vai. d 

t • 


