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Solidarumas sveikina Sąjūdį 
Vilnius , 1989 vasar io 27. 

(LIC) — Lenkų , ,Solidarumo" 
profsąjungos v a d a s L e c h a s 
Walesa sveikino Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdį Vasario 16-tos 
proga. J i s buvo kviečiamas at
vykti į Sąjūdžio ruoš i amas 
Vasario 16-tos iškilmes. Walesa 
laišką išsiuntė vasario 13 d. 
J a m e j i s apgailestauja, kad 
negalės dalyvauti Vasario 16-tos 
šventėje, nes vyksta pasitarimai. 

Brangūs bičiuliai , 
Nuoširdžiai dėkoju, ta ip pat 

J a c e k o K u r o n o i r J a n u s o 
O n y š k i e v i č i a u s v a r d u , už 
kvietimą dalyvauti Lietuvos 
n e p r i k l a u s o m y b ė s š v e n t ė s 
minėjime vasario 16 dieną. 
Kelionė į Vilnių susi t ik t i su 
jumis y ra sena mano svajone. 
Todėl kuo labiausiai apgai
les taudamas tu r iu pasakyt i , 
kad intensyvūs darbai prie ap
skritojo stalo reikalauja neper
traukiamo mūsų buvimo krašte. 

T a č i a u b ū s i m e su j u m i s 
dvasia. Pri imkite mūsų karš tus 
sveikinimus ir l inkėjimus sėk
mės kelyje j demokratizaciją, 
kelyje į pilietinių ir tau t in ių 
teisių realizavimą. Lietuviai gy
vena ir Lenkijoje, kaip kad 
lenkai gyvena Lietuvoje. Vado

vaudamasis įsitikinimu, kad ne 
etninių ir teri torinių ginčų 
akiigatvis, o teisių ir laisvių 
pi lnybė i šspręs problemas , 
kylančias dėl tautų susimai
šymo. Piliečių komitetas prie 
nepr iklausomos Solidarumo 
profsąjungos vadovo, vienijan
tis labiausiai gerbiamus Lenki
jos visuomenės atstovus, 1988 
metų gruodžio mėnesį įsteigė 
grupę taut inių mažumų reika
lams. 

Lietuvių tautos ištvermė ir 
nepalenkiamumas fginant savo 
prigimtines teises, Lenkijoje 
gerbiamas ir ne vieną lenką 
stiprino jo kelyje į išsilais
vinimą. Pasigėrėjimo lietuviais 
netrūksta kad ir Lenkijos laisvo 
žodžio leidiniuose, kur vis gar
siau skamba susivienijimo ir 
bendro darbo raginimai. Dabar
tinis abiejų mūsų kraštų tauti
nis atgimimas ir mūsų visuo
menių pi l iet inis a tbudimas 
duoda vilčių geresniems nei bet 
kada tarpusavio santykiams. 

K a i p l y g ū s ir d r a u g i š k i 
ka imynai ga l ė tume drauge 
padėti vieną iš kertinių akmenų 
naujajai Europos vizijai. Nori
me, kad tie idealai įsitvirtintų 
gyvenime. Sveikinu jus iš visos 
širdies! r . .— . 

Lech vValesa 

Sulaužytas dar vienas tabu 
Kritikuojama Komunistų partija 

Maskva . — Sovietų žurna las 
sulaužė dar vieną tabu,atspaus-
d indamas aštrią Komunis tų 
partijos kritiką, į ska i tan t ir 
pirmą nuodingą strėlę Michai
lui Gorbačiovui. S t ra ipsnis y ra 
a t s p a u s d i n t a s L e n i n g r a d o 
l i teratūros ir politikos žurnale 
„Neva", kur iame rašoma, jog 
partija ignoruoja visuomenės 
norą d a l y v a u t i „ n a u j o s i o s 
klasės" valdymo apara te . Šiuo 
metu y ra sunku pasakyt i , ar 
s t r a ipsn io m i n t y s i š re i šk ia 
kieno nors pažiūras vadovybėje. 
a r t ik ta i žurnalo redakcijos. 

Jame Gorbačiovas kal t inamas 
prieštaraujančiais pareiškimais: 
vieną kar tą jis skat ina visuo
menę reikšti savo įvairias nuo
mones, o kitą kar tą draudžia 
opozocines partijas veikti prieš 
Komunistų partiją. Naujos par
tijos, autor ius sako, yra nor
malus dalykas demokratijoje, o 
jų draudimas iškelia principinį 
klausimą, kad principiniai de
mokratija draudžiama. 

Siūlo leisti opoz i c ines 
partijas 

Straipsnio autor ius pa ta r ia 
organizuotis nepriklausomoms 
unijoms, popul iar iems sąjū
džiams ir kitoms polit inėms 
organizacijoms prieš Komunistų 
partijos monopolį, ir sako, jog 
s te ig imas opozicinių part i jų 
negali būt i uždraustas. Negir
dėta, kad Sovietų Sąjungoje 
būtų kada nors buvęs toks vie
šas pareiškimas! Maskvoje tai 
yra s ensac i j a . S t r a i p s n i o 
autorius yra 35 m. geologas Ser
gėjus Andrejevas iš vakarinio 
Sibiro. 

J is su sarkazmu atsiliepia 
apie Generalinį partijos sek
retorių Gorbačiovą, pr imin
damas jam įžūlumą ir aprašyda
mas jo Konstitucijos projektą 
apgavyste ir Sovietų sistemą 
tokia, kurioje „geriausi žmonės 
miršta nuo širdies priepuolio ar
ba varomi j kalėjimus". Andre
jevas parodo Sovietų lyderį 
esant padorų, bet ka ip pasigai

lėtiną figūrą, kuris yra gudriai 
kitų jėgų panaudojamas. Auto
rius pasisako aiškiai už radi
ka l ias reformas i r pagir ia 
Gorbačiovą už tai, ką jis bando 
daryti, tačiau pasisako prieš jo 
kompromisus ir nepakankamą 
ryžtą pakeisti ekonominę ir 
socialinę sistemą. 

Partija privalo tarnauti 
žmonėms 

Iki šiol Gorbačiovas nebuvo 
kritikuojamas oficialioje spau
doje. Nebuvo kritikuojami Sta
linas, Brežnevas, Chruščiovas, 
bet kai jie mirė, tik tada pasi
rodydavo neigiami pasisaky
mai. Bet Gorbačiovas dar tik 
pradėjo savo erą. Po trijų peres-
troikos metų krizė didėja ir 
publikos pasitikėjimas mažėja. 
Pagal Konstituciją, Komunistų 
partija yra svarbiausia krašto 
jėga, ir sekant šią logiką, parti
jos vadovybė privedė kraštą prie 
ekonominės ir moralinės krizės. 
Sovietų sistemoje visuomenė 
neturi balso prieš partiją. 

Autorius reikalauja, kad kraš
to prezidentas būtų tiesiog 
renkamas žmonių, bet ne kelių 
šimtų ratelio asmenų. Jis pata
r ia są jūdžiams le is t i bū t i 
politinėmis partijomis. Pasisako 
prieš prezidento ir partijos vado 
pareigas viename asmenyje. 
Reikalauja pakeisti, kad ne 
žmonės ta rnautų partijai, bet 
kad partija ta rnautų žmonėms. 
Andrejevas sako, jog visuome
nės nepasitenkinimas Komunis
tų partija yra toks didelis, kad 
būt inai re ik ia leisti veikti 
opozicinėms partijoms. 

— New Yorke spauda prane
ša, jog susijungė dvi didelės ko
munikacijos firmos — „Time" 
žurnalas ir Warner Communi
cations, kurių vertė yra 18 
bilijonų dolerių. Tai bus didesnė 
korporacija už Rupert Murdocho 
Australijos spaudos, radijo ir 
televizijos stočių magna to 
korporaciją. 

Rusai demonstruoja prieš 
latvius 

Atėjūnai diktuoja savo šeimininkams 

Solidarumo delegacijos nariai pasitarimų metu su Lenkijos komunistų vyriausybės atstovais 
Varšuvoje. 

Lenkams pavyko susitarti 
V a r š u v a . — Lenkų komu

nistų vyriausybės delegacija ir 
Solidarumo atstovai iš principo 
sutarė kreiptis į Vakarų vals
tybes, kad padėtų sumažinti 
Lenkijos deficitą. Diplomatai ir 
patys pasitarimų dalyviai sako, 
jog pareiškimo detalės šiuo 
metu aptariamos, o ta i reiškia, 
kad yra galimi politiniai ir eko
nominiai pasikeitimai Lenkijo
j e . P r i e š 7 m e t u s įves tos 
vakariečių sankcijos daugeliu 
atveju^ buvo jau panaikintos . 
Manoma, kad lenkų komunis
tinė vyriausybė ir Solidarumas 
kartu prašys užsienio valstybes 
panaikinti arba žymiai suma
žinti skolų procentų mokėjimą. 
Taip pat būsią prašoma pritai
kinti Lenkijai draugiškumo sta
tusą iš Vakarų valstybių pusės 

Solidarumo vadas kasdien 
konferuoja su lenkų ministe-
riais ir laukiama viešo Soli
darumo pripažinimo. Sovietų 
Sąjungoje Walesa buvo tabu, 
bet praėjusią savaitę pirmą 
kartą apie jį buvo pradėta rašy
ti , ir gana palankiai. 

kurį sutiko Walesa Jaruzelskis 
ir kiti lenkų vyriausybes nariai. 
Rockefeller y r a Užsienio reikalų 
tarybos narys finansiniams rei
k a l a m s ir su juo buvo tar tas i 
ta is k laus imais . 

Maskvoje pirmą kartą pasi
kalbėj imas su Lech Walesa 
buvo a t spausd in t a s sovietų 
spaudoje ir devyni( mis užsienio 
ka lbomis kitoje -ovietų lei
džiamoje spaudoje. Diplomatai 
tai laiko labai geru ženklu Rytų 
Europos reikalams. 

Ką t i k mus pasiekė žinia,AP 
p r a n e š i m a s , kad Lenk i jo s 
v y r i a u s y b ė ir S o l i d a r u m a s 
s u s i t a r ė pag r ind in i a i s poli
t i n i a i s ir socialinių reformų 
klausimais ir balandžio 3 d. b u s 
pasirašytas susitarimas. Walesa 
pasakė: „Aš esu labai patenkin
t a s " . Žinia p raneš ta kaip t i k 
tada , kai buvo pr is imenamos 
didelės studentų r iaušės Lenki
joje 1968 m. kovo 8 d. Susitari
mo detales dabar ruošia speciali 
komis i j a , k u r i o s t u r i b ū t i 
baigtos iki kovo 20 d., k a i 
Walesa ir Ja ruze lsk is susi t iks 
ga lu t in iam sus i tar imui . 

Lech Walesa, Solidarumo vadas, 
žurnalistu apsuptas kalbasi po 
pasitarimų su vyriausybe. 

37.9 bilijonų skola 
Šiuo metu komunistų val

doma Lenkija atsidūrė tokioje 
padėtyje, kad jai reikalingos 
naujos paskolos, nežiūrint, kad 
ji jau užsieniui yra skolinga 37.9 
bil i jonus dolerių. Europoje 
mažiausią atlyginimą gauna 
lenkų darbininkai. Industrijos 
fabrikai miršta, darbininkai 
nuolat grasina streikais. Be 
užsienio pagalbos vargiai bebus 
galima išsiversti. Reuterio žinių 
agentūra iš Paryžiaus pranešė, 
jog Rytų Europos komunistiniai 
kraštai Vakarų valstybėms yra 
iš viso skolingi 129 bilijonus do
lerių. Praėjusią savaitę Lenki
joje lankėsi David Rockefeller, 

Kaunas ir Fort Worth 
Forth Worth. Texas. — Šio 

m i e s t o vadovybė p l a n u o j a 
užmegzti „seseriškus" ryšius su 
K a u n u , praneša Lietuvos žydų 
k lubas Chicagoje. Pr ieš šešias 
sava i t e s Fort Worth miesto 
meras Bob Bolen parašė Sovietų 
Sąjungai pasiūlymą, kad š ie 
miestai būtų „suporuoti", pami
n ė d a m a s , kad D a l i a s y r a 
p a s i r i n k ę s Latvijos sos t inę 
Rygą, t ad būtų visai gražu, kad 
For t Worth pradėtų tok ius 
ryš ius su Kaunu. 
Minėtas klubą? >ako. jog niekas 
Fort Worth mieste, nežino, kad 
karo metu maždaug 90^- žydų 
buvo nacių sunaikinti Kaune, 
padedan t vietiniams kolabo
r a n t a m s . Č i k a p e t i s William 
Mishel l y ra parašęs knygą 
„Kaddish for Kowno", kurioje 
a p r a š o Kauno žydų likimą 
nacių metu. Žydai pritarė to
kiam miestų ..susigiminiavi-
mui" ir patarė Kaune aplankyti 
tas vietas, kur tūkstančiai žydų 
buvo nužudyti . 

— Guduos beveik penktadalis 
laukų yra paliesti radioakty
viųjų nedžiagu po 1986 m. 
įvykus ios Černobylio bran
duol inės jėgainės sprogimo, 
p raneša „Pravda". 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Afganis tano laisvės kovo
tojai Jalalabado miesto aero
uoste r ake tomis sunaik ino 
kovos lėktuvą, praneša pačių 
afganų radijas. Lėktuvas buvo 
gautas iš sovietų. 

— Kijeve, Ukrainos sostinėje, 
jau seniai vyksta nemaži ginčai 
tarp rašytojų ir partijos vado
vybės. Ukrainiečių rašytojų 
draugija reikalauja suorgani
zuoti masių remiamą sąjūdį 
pabaltiečių pavyzdžiu. Ukrainos 
komunistų partijos viršininkas 
V. Ščerbitskis, kuris Brežnevo 
buvo paskirtas 1972 m. partijos 
vadu, yra aiškiai nusistatęs 
prieš Pabaltijo respublikų sąjū
džius ir griežtai draudžia bet 
kokį didesnį ukrainiečių tautinį 
pasireiškimą. Ukrainiečių di
džiausi šio pobūdžio taut in ia i 
pasireiškimai vyksta Kijeve ir 
Lvive. 

— Imigracijos agentai suėmė 
27 asmenis, kurie be leidimo at
vyko iš Brazilijos. Meksikos, 
Ekvadoro ir EI Slavadoro į 
Amerika per Atlantos miestą. 

— V e n e c u e l o s r i a u š ė s e 
Caracas mies t e j a u y r a 
užmušta 200 asmenų, kurie pro
testavo prieš kainų pakėlimą, 
praneša AP agentūra. 

— Washingtone Valstybės 
departamento terorizmo klausi
mu ekspertas Paul Bremer. 
išbuvęs 22 metus diplomatinėje 
tarnyboje, pasitraukė. Manoma, 
kad j is pereis dirbti į privačią 
Kissingerio konsultacijos firmą. 

— New Yorke Jungt in ių 
Tautų asamblėja paskyrė 416 
mil. dol. taikos daliniui, kuris 
stebi Namibijos persitvarkymo 
procesą į nepriklausomybę. 
Pietų Afrika Namibiją valdė 
nuo I Pasaulinio karo laikų. 

— N e w Yorke JTA agentūra 
praneša, jog 1990 m. žydai 
praves savo tautybės žmonių 
surašymą, kurio tikslas yra gry
nai statistinis ir nebus reika
laujama pasisakyti žydo defini
cijos reikalu. Surašymas bus 
daromas tų metų gegužės ir bir
želio mėnesiais Amerikoje. 

— Kanadoje pirmą kartą 
buvo pravestas liudininkų ap
klausinėjimas Vengrijoje gi
musio Imre Fintą teisme, kuris 
kaltinamas II Pasaulinio karo 
metu pervežimu 8,000 žydų į 
Auschwitzo koncentracijos sto
vyklą mirčiai. Teismo sesija 
buvo ne vieša: joje dalyvavo 
abiejų pusių advokatai. Liudi
ninkai buvo iš Izraelio. 

Ryga. — „Latvija yra pamažu 
verdantis ka t i las" , rašo kovo 8 
d. „Christian Science Monitor" 
dienraštis. Paskut inėmis savai
tėmis didėja į tampa ta rp latvių 
ir rusiškai kalbančių asmenų, 
d a u g i a u s i a r u s ų t a u t y b ė s 
žmonių. Praėjusią savai tę buvo 
išvengta riaušių t i k todėl, kad 
greitai atvyko policija. 

Latvijos Liaudies Frontas yra 
stipri organizacija, kur i dažnai 
perima politinę inciatyvą iš 
oficialios vyriausybės. Ten taip 
pat stiprus Žaliųjų judėjimas, 
kurį toleruoja partija. Žalieji 
p iketuoja Sovie tų k a r i n i u s 
įrengimus, protestuoja prieš jau
nųjų latvių ėmimą į okupuotos 
kariuomenės dalinius. J ų Liau
dies Frontas susi laukė stipraus 
pasipriešinimo iš rusų ir kitų 
tautybių, kurie susiorganizavo 
ir pasivadino Tarptaut iniu fron
tu . J iems padeda pasi t raukę į 
pensiją kar in inkai , kurie ten 
gyvena ir pasigenda „senų gerų 
dienų ir stiprios rankos prie 
valstybės vairo, kaip būdavo 
praeityje", sako vienas Fronto 
tarybos narių. 

Komunistai virsta 
soc ia ldemokrata i s 

Nežiūrint įtampos, Liaudies 
f ron tas , k a i p i r sąjūdžiai 
Lietuvoje ir Estijoje, tęsia savo 
tau t inę latvių veiklą persi
tvarkymo dvasioje. Latvių poe
tas, dažnai vadinamas Fronto 
dvasiniu tėvu, Janis Peters skel
bia, kad Sovietų Komunistų 
pa r t i j a g r e i t a i p a s i d a r y s 
„Eurokomunistų arba Skandi
navijos socialdemokratų parti
ja". Peters, kur is yra Latvijos 
Komunis tų par t i jos Cent ro 
komiteto narys, mano, kad jo 
respublikos partijos organizacija 
jau yra savaime pavirtusi tokia 
partija; ji j au nebesanti Mark-
so-Lenino partija. Oficiali dele
gacija, įskaitant jį patį ir latvių 
komunistų ideologą, lankėsi 
Danijoje ir vedė pas i tar imus su 
Danijos Socialdemokratų vadais 
Kopenhagoje. Pe te r s laukia 
egzilėje gyvenančio prieškarinio 
Latvijos Socialdemokratų vado 
Bruno Kalnins ats i lankymo 
Rygoje. 

Rašytojas Peters sausio 6 d. 

Sakalauskas jau 
Lietuvoje 

Vilnius. — Lietuvos mies
tuose buvo rodomas filmas 
„Vė l i ava iš p l y t ų " , kur io 
režisierius y ra S. Beržinis. Šis 
filmas yra vienas iš penkių ir 
naujų Lietuvos kino dokumen
tinių filmų. J a m e pasisakoma 
apie kareivio Ar tūro Saka
lausko žiaurią tragediją, tar
naujant sovietinėje kariuome
nėje. Filmas susi laukė didelio 
dėmesio, nes žiūrovai po seansų 
klausinėdvo daugiau žinių apie 
jo terorizavimą i r kas buvo 
padaryta kareiviui Sakalaus
kui. Ypač domėjosi jaunieji 
vyrai, kurie dar turėjo atlikti 
k a r i n ę t a r n y b ą . Ka re iv io 
Artūro Saka lausko šlykštūs 
išniekinimai ir terorizavimas 
sukėlė didžius protestus Sovietų 
Sąjungoje. Apie tai buvo rašyta 
ir mūsų spaudoje. Šiuo metu 
pranešama, kad jis jau Lietuvoje 
ir gydosi vienoje ligoninėje. Bet 
daugelis kelia klausimą, kad jis 
nebūtų dabar psichiškai sunai
kintas ir „nugydytas" . 

kalbėjosi su Gorbačiovu ir su so
vietų in te lektuala is apie rei
k a l i n g u m ą Sovietų par t i j a i 
pe r s io rgan izuo t i į socialde
mokra tus . Gorbačiovas išklau
sęs, bet nekomentavęs to klau
simo. Tai reikštų, kad jis galbūt 
nėra priešingas tai idėjai. Peters 
palaiko Sacharovo siūlomą idėją 
kapi tal is t inių ir socialistinių 
principų sujungimą ir daugelio 
partijų sistemos priėmimą. 

K a s d i e n aplink paminklą 
Dienraščio korespondentas ra

šo, kad taut in is a tgimimas Lat
vijoje y r a stiprus. Rygoje j a u 
kur į la iką vyksta štai toks 
dalykas. Kiekvieną dieną 4 vai. 
popiet demonstranta i uždaro 
gatves ap ie Laisvės paminklą, 
kur is pas ta ty tas 1935 m., kai 
Latvija buvo nepr ik lausoma 
valstybė. Latviai nori, jog ta 
aikštė bū tų uždaryta važiavi
mui , kad paminklas būtų ap
s a u g o t a s nuo v i b r a c i j o s - i š 
da l i es b ū t ų p a r o d y t a s t u o 
būdu respektas Latvijos su
veren i te tu i , pasakojo v ienas 
demonst rantas reporteriui. Kai 
jis kreipėsi rusiškai į latvius, tai 
d a u g e l i s la tv ių j am n i e k o 
nea t sakė , bet kai jis pasisakė, 
jog y ra ne rusas, o užsienio 
k o r e s p o n d e n t a s , ta i l a t v i a i 
mielai su juo kalbėjosi. 

R u s ų demonstracija 
L a t v i u s sujaudino didelės 

T a r p t a u t i n i o fronto de
monstracijos vasario 23 d., kai 
dalyvavo nuo 60,000 iki 90,000 
žmoni^minėdami Sovietų armi
jos d i eną — oficialiai, be t 
t ikrumoje tai buvo demonstra
cija prieš naują latvių įstatymą, 
kad visi ki tataučiai privalo 
išmokti latvių kalbą. Tada lat
viai tuoj suorganizavo k i t a s 
demonstracijas su plaka ta is , 
kuriuose sovietai buvo vadi
nami t ik okupantais . Jei polici
j a nebūtų laiku atvykusi i r t a s 
milžiniškas minias išskyrusi , 
Rygos gatvėmis būtų tekėjęs 
kraujas. 

Latvijos prezidentas Anatoli
j u s G o r b u n o v a s , n e ž i ū r i n t 
rusiškos pavardės, yra latvis , ir 
j is pareiškė didelį susirūpinimą 
p a d ė t i m i . Galį bū t i i m t a s i 
represinių veiksmų iš Maskvos 
pusės. J e i tai įvyktų, tai peres-
t roika bū tų žuvusi, sako Gor
b u n o v a s . Pe te rs mano , jog 
Tarp tau t in io fronto nar ia i pro
vokuoja tikrąjį Latvių Frontą, 
kad prasidėtų ne ramumai ir 
būtų a t s ta ty ta senoji stagnaci
jos tva rka . 

Peters taip pat mano. kad Lat
vijos Komunistų valdžioje bus 
pasikeit imų. Gorbunovas gal įs 
perimti i r partijos vado parei
gas. J is y r a jaunas , pragmatiš
kas, naujo tipo vadas. Dabar
t inis partijos vadas yra J a n i s 
Vagris. 

KALENDORIUS 

Kovo 10 d.: 40 šventųjų kan
kinių. Geraldas. Dainius, Nau-
b a r t a s . Ž ibuolė , V i s v y d a s , 
Butgai lė . Emilis. 

Kovo 11 d.: Kons tant inas , 
Vijole. Eulogijus, Kristoforas, 
Gedmintas . Žiedūnas. 

O R A S CHICAGOJE 

Saulė teka 6:13, leidžiasi 5:50, 
Temperatūra dieną 52 1., nak

tį 33 1. 
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F.K. „LITUANICA" METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Kad įvairūs susirinkimai eina 
iš mados — jau ne naujiena. No
r in t n a r i u s privilioti į su
sirinkimą, reikia patiekti kokią 
staigmeną. „Lituanicos" futbolo 
klubo s ta igmena — Vilniaus 
„Žalgirio" jaunių komandos at
vykimas į JAV, Dalias, Texas, 
t au rės tu rnyrą ir t a proga į 
Chicagą. 

Sus i r inkimas įvyko kovo 5 d. 
. .Lituanica" futbolo klubo pa
talpose. Susirinko gausus būrys 
aktyvių nar ių rėmėjų. 

Albertas Glavinskas, trumpu 
žodžiu pradėjęs susirinkimą, jo 
vedimą pavedė sekretoriui ir 
komandos vadovui Ged. Biels-
kui . Jis pateikė dienotvarkę ir 
perskai tė praėjusio metinio su
sir inkimo protokolą. Viskas 
vienbalsiai priimta. 

G. Bielskus pranešė, kad vyrų 
komanda praėjusiais metais te
užėmė antrą vietą tik dėl to, kad 
rudens rate pati save susipleš-
k ino , p r a l a imėdama dvejas 
rungtynes prieš silpniausias 
komandas. Po tų pralaimėjimų 
ir diskvalifikacijų vyrai vėl at
sistojo ant kojų ir sėkmingai 
baigė sezoną. Šiuo metu salės 
varžybose laikosi ketvirtoje vie
toje ta rp 10 komandų. 

Apie veteranų, populiariai 
vadinamą senukų komandos 
veiklą, jos vadovui Henriui 
Jen ingui neatvykus, pranešė 
Jonas Žukauskas. J is sakė, kad 
„senukai" turėjo sėkmingiausią 
sezoną per paskutinius trejus 
m e t u s : nė v ienas žaidėjas 
n e n u k r i t o ir laimėjo trejas 
rungtynes . Iš jų vienerias, kai 
priešo komanda nepasirodė... 
Šiais metais žada atsijauninti ir 
toliau rungtyniaut i . Pranešėjui 
entuzias t ingai paplota. 

Mažiukų komandos vadovas 
Kevin Mc.Linden pranešė, kad 
pirma sugriuvo mažiukų Lyga, 
o p a s k u i ir jo k o m a n d a 
išsiskirstė. 

Finansiniai „Lituanicos" fut
bolo klubas dar laikosi, bet 
met inis balansas pasyvus. 

G. Bielskus pranešė, kad vėl 
organizuojama jaunių 15-18 
metų amžiaus komanda. Pra
džia jau padaryta. Būtų idealu, 
kad tą komandą sudarytų bent 
80 nuošimčių lietuviukų. J is 
prašė visus narius padėti tokią 
komandą suorganizuoti. Jei kas 
žino ar pažįsta tokių žaidėjų, 
prašė juos paraginti stoti į mūsų 
komandą, kreipiantis telefonu 
422-8736. Registracija jau vyks
t a pilnu tempu, bet telefonas 
dar nesuskambėjo. 

Vyt. Grybauskas pranešė, kad 
Pasaulio Lietuvių olimpiada 
1991 meta is vyks Vilniuje. 
Norint joje dalyvauti, dabar 
būtų jau pats laikas pradėti jau 
visokeriopai ruoštis. Žaidėjų 
vardu. Leonas Jonikas sakė, 
kad t ikrai reikėtų pradėti t a 
kryptimi judėti, nes vyrų ko
manda per 7 metus niekur 
nekeliavo. 

Apie Vi ln iaus „Ža lg i r io" 
komandos atvykimą į Chicagą 
kalbėjo ..Lituanicos" futbolo 
klubo svečių sutikimo komiteto 
koordinatorius Jonas Kaunas. 
Žalgiriečiai j Chicagą atvyks 
kovo ] 2 dienos vakare ir bus ap-
K'.vvtnd'.nt; šeimose. Jie čia 
praleis 5 dienas, sužais dvejas 
futbolo r u n g t y n e s sa lė je , 
d a i y v a u . - p r i ė m i m e L e m o n t o 

l i e t u v i u c e n t r e ir n u m a t y t a m e 

s u s i p a ž i n i m o v a k a r e J a u n i m o 

c e n t r e . C h i c a g o j e . S m u l k i p r o 

g r a m ą b u s s k e l b i a m a . . D r a u 

ge", per „Margutį" ir skelbi
mais. Prašė šią viešnagę visoke
riopai paremti. 

Pirm. A. Glavinskas padėkojo 
senajai valdybai už bendradar
biavimą, žaidėjams už pastan
gas rungtynėse ir rėmėjams už 
nuoširdžią paramą. 

P. Stončiui atsisakius, į naują 
valdybą vienbalsiai išrinkta: 
Alb. Glavinskas. K. Mc.Linder, 
B. Balčiūnas, G. Bielskus, Leo 
Jonikas, Edv. Šulaitis ir J. 
Juška. Revizijos komisijon: St. 
Lukauskas, Vyt. Graužinis ir 
Jonas Pleirys. 

Susirinkimas praėjo darbingo
je ir pakilioje nuotaikoje. 

J . J . 

„LITUANICA" 
PASIRUOŠUSI 

F.K. „Lituanica" komanda 
sužinojusi, kad Vilniaus „Žal
girio" jaunių futbolo komanda, 
vykdama į Dalias. Texas, daly
vauti tarptautiniame „Dalias 
Cup" turnyre sustos ir Chicago-
je, smarkiai sukruto ir pradėjo 
rimtai ruoštis rungtynėms prieš 
juos. Dabar beveik visi žaidėjai 
dalyvauja treniruotėse. Dvejas 
paskutines salės rungtynes 
mūsiškiai laimėjo įspūdingais 
rezultatais prieš sau lygius 
varžovus — vokiečių „Fortūna" 
5-1 ir praėjusį sekmadienį prieš 
Wilmette „Trevians" 10-1. 

Apie svečių pajėgumą neten
ka nė abejoti, nes nežinomų, 
vidutinio pajėgumo komandų į 
tarptautinius turnyrus niekas 
nekviečia. „Žalgirio" komandą 
sudaro 18 gera i p a r u o š t ų 
žaidėjų, kurių daugumas yra 
baigę įvairias sporto mokyklas. 
Jų geriausi žaidžia Vilniaus 
„Žalgirio" jaunių komandoje. 

Peržvelgę žaidėjų sąrašą, gal 
rasime ir savo vaikaičių, pro
vaikaičių, gal rasime ir savo ir 
kitokių giminaičių, ar šiaip 
pažįstamų. Štai jie: Marius 
Poškus, Arūnas Skrupskis, Sau
lius Atmanavičius, Arūnas 
Šuika. Audrius Bradauskas. 
Svajūnas Č e r n i a u s k a s , 
Andrejus Tereškinas. Ramūnas 
Stonkus , Vidas Savickas , 
Tomas Žiūkas, Arūnas Miką, 
Darius Šalčius, Vaidas Lukšas. 
Aidas Preikšait is , Svajūnas 
Česnulis. Vytautas Vaškūnas. 
Žilvinas Ingaunis ir Tomas Ra
inelis. Komandos vadovas 
Romualdas Vosylius. 

J . J . 

RUNGTYNĖS P R I E Š 
VILNIAUS „ŽALGIRĮ" 

F.K. „Lituanica" komanda 
žais draugiškas futbolo rungty
nes salėje p r i eš Vi ln iaus 
„Žalgirio" jaunių komandą Oak 
Lawn Community Pavilione. 
9401 S. Oak Park Ave.. kovo 13 
dienos vakare, 9 vai. vak. 

Sporto mėgėjai laukiami. 
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.Dalias C u p " tarp taut in iame t u r n y r e da lyvaus ir V i ln i aus „Žalgir io" j aun ių futbolo komanda 

STATANT IR ATSTATANT 
TILTUS 

PR. MICKEVIČIUS 

Is tor inės pa ra l e l ė s 

Tik retkarčiais pilką kasdie
nybę nustelbia įvykiai savo 
reikšme šaukiasi istorinių^ 
paralelių. Todėl, kalbant apie 
buvusias IlI-sias PLS Žaidynes, 
atvilnija 1969 m. nusileidimas 
menulyje. Žmonijai atrodė — 
stebuklas! 

Išvydęs prieš 2 mėnesius išsi
r ikiavusius Lietuvos sporti
ninkus Adelaidės Apollo sta
dione, stebėjosi visas lietuviška
sis pasaulis — juk ta i Dangaus 
palaima! 

Išlipęs mėnulyje Neil Arm-
strong. atsivežęs moderniškiau-
sius tyrinėjimo aparatus ir ra
dęs nesvetingą, bauginančią 
dykumą, kosminių spindulių 
čaižomus akmenis ir krater ius, 
pareiškė: „Thats one small step 
for men, one giant leap for 
mankind". 

Tuo tarpu Lietuvos sporti
ninkai, atsivežė, vadovo Artūro 
Poviliūno žodžiais, pranešimą, 
kad: „... Lietuva yra tik viena... 
didžiuojamės, kad atvykome... 
su trispalve... su V. Kudirkos 
tautine giesme... su a tkur tu 
LOK. su Tautinės Olimpiados 
vėliava... su linkėjimais, kad bū
simi... susitikimai tarnautų tau
tos vienybei ir gerovei". Atvy
kę, rado jie ne akmenuotą 
dykumą, bet karštai mylinčias 
ir Lietuvai plakančias širdis. 

Poka lb is su v a d o v u 

Įžangos rėmai neleidžia šia 
proga plačiau pažvelgti į šio 
įvykio reikšmę, nei prisiminti 
1959. 64 ir 73 m. buvusias iš
vykas. Bet tenka pastebėti, kad 
tik sporto dėka buvo statomi 
tokie tiltai, kurių pionieriais ir 
inžinieriais buvo lietuviai spor
tininkai ir patys iškiliausi mūsų 
sporto darbuotojai. Tais t i l tais 
ir likusieji mūsų kultūros puo
selėtojai žengė ir dar žengs 
šildyti ir susišildyti lietuviškas 
širdis. Tie patys rėmai neleidžia 
suminėt didelės sporto darbuo
tojų galerijos, tačiau su vienu, 
kuris savo darbu buvo atsa
kingas už pastarojoje išvykoje Š. 
Amerikos a t s tovų ke l ionę , 
reprezentaciją, sėkmę, teko 
pasidalinti pokalbyje min-

A P Y G A R D I N Ė S 
ŠACHMATU PIRMENYBĖS 

1989 m. Vid. Vakarų Sporto 
apygardos Šachmatų 
pirmenybės įvyks balandžio 1 ir 
2 d.. Kazio Jankausko namuose. 
20 W. 516 Drover Lane . 
Downers Grove, IL 60515. Tel. 
<312i 910-0690. 

Varžybos bus pravestos 4-rių 
ratų šveicarų sistema. Laiko 
riba - 40 ėjimų per 90 min. Du 
ratai vykdomi pirmą dieną ir 2 

— antrą. 
Pi rmo ra to p radž ia — 

šeštadienį, balandžio 1 d., 10:00 
vai. ryto. Dalyviai atvyksta ne 
vėliau 9:30 vai. r. 

Žymenys ir premijos už 3 
vietas. 

Dalyvių reg i s t rac i j a 
atliekama iki kovo 25 d., im
tinai, pas varžybų vadovą Praną 
Šalkauską. 6543 S. Campbell 
Ave., Chicago. IL 60629. Tele
fonas: (312) 436-5917. 

ŠALFASS-gos VVSA-da 

t imis, susijusiomis su Žaidy
nėmis. 

J i s — telšiškis. Jo pėdsakus 
užtiksime Telšiuose, Vilniuje, 
elgetinėse DP stovyklose — viso
je V. Vokietijoje, V. Europoje 
(Prancūzijoje, Švietimo Minis
terijos apdovanotas už nuopel
nus Prancūzijos jaunimui), Š. ir 
P. Amerikoje, Australijoje. Išei
vijos sporto istorijoje, tik jo veik
los pėdsakams nusmaigstyti, 
paskir tos ne t 27 eilutės, o 
Š ALFASS-gos pakeltas jos gar
bės nariu. J i s — Vytautas Gry
bauskas . Ir pokalbis su Juo: 

KL. Nors niekuomet nesi
skundei, bet žinome, kad jau 
kurį laiką negaluoji ir, grįžęs iš 
Australijos, buvai operuotas. 
Todėl at leisk už klausimą — 
Tavo dabar t inė savijauta? 

Ats. Nugaros operacija buvo 
sėkminga. Nors pamažu, bet 
rytojus j au šviesėja,ir už keletos 
mėnesių tikiuosi švaistytis net 
teniso aikštelėje. 

KL Šį kar tą organizavai jau 
ketvirtą išvyką! Įsijungdamas 
darban, puikiai žinojai,kuo tai 
„kvepia", ypač, kd šį kartą ne
buvo tik rinktinių reikalai, kaip 
praeityje, bet visa eilė klubų. 
Kurie veiksniai skatino ir lėmė 
darbą pri imti ir vykdyti? O dir
bant, a r kas nors Tave nu
stebino? Turėjai pakankamai 
talkos? 

Ats. Teisingai. Ši — ketvirtoji. 
Pirmose dvejose turėjau trene
rio pa re igas : r i nk t in ių su
darymas, paruošimas ir rungty
nės. Trečioje — į Europą, daug 
ta lk ino d r a u g a s prancūzas , 
todėl visiškai nenujaučiau, kuo 
ši išvyka „kvepia", nes, kasgi 
galvojo, kad Australijon keliaus 
14 įvairių komandų, iš 8 mies
tų ir net su 150 sportininkų! Su
t i k a u , k a d a n g i Aus t ra l i j a i 
jaučiu didelį draugiškumą ir 
šilimą. Žinojau, kad organiza
cijai vadovaus J . Jonavičius, 
kuris mūsų neapvylė pirmą 
kartą ten viešint. Vėliau, šimti
nė australiečių atvyko į Torontą 
I-oms Žaidynėms. Po Žaidynių, 
C. v. atsisakius, teko jiems suor
ganizuoti kelionę po JAV-es. 
Prie paskatinimo prisidėjo ir V. 
Adamkaus, kuris vadovavo I-jai 
išvykai, žodžiai: ,„.. Darykime, 
padarysime, kaip niekad iki 
šiol! Žaidynes organizuoja tas 
pats Jonavičius ir jis tikisi gau-

• šios grupės iš Š. Amerikos..." O 
nustebti teko gana greitai, kada 
Adamkus nutarė nebevažiuoti 
ir jo entuziazmas, tuo pačiu, 
sumažėjo. Visa organizacija, 
sekretoriaus darbai — telefonas, 
korespondencija su visais klu
bais, paskirais sportininkais, su 
Adelaide, Sydnejumi, Melbour-
nu, spauda '5 laikraščiai), radijo 
valandėlėmis — krito ant mano 
pečių. Laimei, lėšų telkimui dar 
buvo dr. P. Kisielius su R. Dir-
vonio ir R. Puodžiūno talka. 

KL Remiantis ilgamete ir šia 

pat ir t imis — kokie principiniai 
— organizaciniai reikalai turėtų 
būti pakeisti ar kitaip sut
varkyti , žinoma, jeigu bus dar 
daugiau išvykų? Gal didesnė de
centralizacija, didesnė sporto 
klubų arba sp. šakų komitetų 
atsakomybė, transportas, lėšos, 
išvykų popul iar izavimas vi
suomenėje? 

Ats . Pamoka — būsimai iš
vykai , kuri, t ikiu, bus — reikia 
daugiau žmonių, norinčių dirb
ti; gero sekre tor iaus , k u r i s 
žinotų, kas vyksta; būtų pajėgus 
s u r e d a g u o t i r a š t ą , l a i šką , 
žinutę. Reikia taip pat ir spau
dai keletos žmonių, o lėšų 
te lkimui viso komiteto. 

KL Bet grįžkime Australijon. 
Lietuvos sportininkų vadovo A. 
Poviliūno žodžiai (anksčiau mi
nėti) atidarymo metu ir bendras 
Kūčių vakaras — ką, manai , 
bylojo jauniausiems išvykoms 
dalyviams? Ar jie t inkamai ir, 
kiek Tau teko pastebėti, aiškiai 
suprato viso to reikšmę šiai 
dienai ir rytojui? 

Ats. Kūčių iškilmingumą, esu 
t ikras , kad jaunimas suprato: 
r i m t i s , t i n k a m a i r p a k i l i 
nuotaika, ne t pati, be priekaiš
tų apranga — aiškiai tai dik
tavo. O Poviliūno žodžiai iš kar
to „pr i l ipo" , nes mūsiškių 
užmegzta draugystė su broliais, 
lyg senais draugais, tęsėsi iki 
Žaidynių pabaigos. 

KL Ar, perduodant I-jų Žai
dyn ių (Toronte) vėliavą A. 
Poviliūnui, buvo suredaguotas 
koks nors iškilmingo perdavimo 
a k t a s — pro tokolas , k u r i s 
aiškiai bylotų perdavimo tikslą, 
tradicijas, tęstinumą, Žaidynių 
dvasią, mūsų tikėjimą, viltis? 

Ats . Perduodant vėliavą, neži
n a u ar buvo suredaguotas pro
tokolas, bet juk tai yra užfiksuo
t a Žaidynių uždarymo kalboje, 
po kurios vėliava ir buvo per
duota. Ta kalba, manyčiau, ir 
byloja visa tai. Ar reikia ir 
rašyto dokumento? 

KL Prisimenant praėjusio su
važiavimo metu iškeltą nuogąs
tavimą dėl galimų sportinių 
„susikirt imų" žaidimo metu, ar 
v i sos spor to kovos praė jo 
broliškumo ženkle? 

Ats. Tikrai broliškai. Visose. 
Pvz.: kiekvienam parkri tusiam 
buvo ištiesta ranka , šiurkš
tesnis susidūrimas baigdavosi 
rankos paspaudimu. Malonu 
buvo stebėti. 

KL Skaitydami Tavo repor
tažus „Sporto apžvalgoje", su 
nuostaba sutikome žinią apie 
sutrumpintą laiką ir nutrauk
t a s rungtynes. J u k tai nesusi
prat imas! — PLS Žaidynėse! 
Kodėl? 

Ats. Buvo nu ta r ta trumpinti 
laiką tik pirmame rate. O dėl 
sutrumpinimo pusiau baigmi
nėse ir baigminėse — sužinojau 
t ik 3 dienas prieš išvyką. Į mano 
protestą (telefonu) rengėjai 
atsakė: „Kitaip neįmanoma, nes 
iki paskutinių dienų nežinojome 
komandų skaičiaus". Pagrindi
nė priežastis — per uždarymą. 
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b u v o n u m a t y t o s , , e x t r a " 
rungtynės t a rp P. Australijos ir 
lietuvių r inkt inių. Tuo buvo 
praras ta diena, todėl per vieną 
dieną teko sužaisti dvejas run-
tynes. Su t inku — to ne tu rė tų 
būti , bet pridursiu, kad bent 
šiuo atveju į galut inę pasekmę 
į takos neturėjo. Pro tes to ir 
skundo nebuvo. Tinklinio sis
tema buvo gera, bet ir man nau
j iena, kad esant pasekmei 2:2 
buvo nu t rauk tos rung tynės dėl 

laiko stokos. Mano prielaida — 
buvo vadovo nuosprend i s , 
t ač iau Bostono vadovui V. 
Eikinui dėl to neprotestavus, 
reikalas buvo baigtas. 

(Bus daugiau) 
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3900 W. 95 St. 
T4I . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tad. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
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DR. ANTANAS G. RAZMA 
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2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 
Ta i . : 436-0100 
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Kovoje su biurokratine neteisybe 

SVARBU NEPABŪGTI 
Mums, Amerikos lietuviams, 

gerai ž inant , ka ip Lietuvoje 
kenčia mūsų tautiečiai,kai val
dininkai — net ir nerusai — 
dažnai savo politinę galią par
duoda (nebūtinai už pinigus) 
tam, kad asmeniškai geriau įsi
taisytų, vienok nereikia įsivaiz
duoti , jog š i a m e la isvame 
krašte nėra politinės galios 
piktnaudojimo incidentų, kad 
nebūna daromi spaudimai kai 
kam nemalonius faktus nutylėti 
ir kad tokios didelės valstybės 
labirintuose pavienis asmuo yra 
bejėgis kovoti su neteisybe. 

Šįmet kaip tik išėjo knyga The 
Whu>tle-Blowers: Exposing Cor-
ruption in Government & In
du stry (Basic Books, 1988), ku
rioje aprašytos 64-ių asmenų 
kovos su užtikta korupcija val
džioje ar pramonėje. Aprašy
dama šią knygą Chicago Tri
būne laikraščiui (1988.III.2), 
Linnet Myers iškėlė du toje 
knygoje aprašytus asmenis — Ir-
win Levin, kovojusį keisti pro
cedūrą valdiškoje Vaikų Apsau 
gos agentūroje Ne\v Yorke. kad 
mažiau apleistų ar skriau
džiamų vaikų mirtų, biurokra
tijos ra tams per lėtai sukantis, 
ir Valdą Adamkų, JAV Didžiųjų 
Ežerų regiono Gamtos Apsau
gos agentūros (EPAI direktorių 
Chicagoje. 

Jo vadovaujama įstaiga rado. 
kad didžiulis chemijos kombina
tas Dow Chemical Co.. Midland. 
Mich., į Michigan upę pylė nuo
dingus dioksino junginius. Tai 
užprotokolavę, savo raportą pa
siuntė į EPA centrinę Washing-
tone. kuri pareikalavo išbraukti 
užuominas į Do\v. Laikraštyje 

KAI GALVOS IMA SVAIGTI 

Adamkus ir Clark toliau rašė 
teisingus raportus, tik tuo laiku 
dar nepaskelbė cenzūros spau
dai . Už tai jiems vėliau buvo 
i šme t inė jama , kodėl tylėję. 
T a č i a u j ie laukė t i n k a m o 
momento — kol prasidės kong
resinės investigacijos 1983 m. 
C la rk sako: „Jei per anksti iš
sižiosi, tave nutildys ir viskas 
bus baigta". ,,Kai Kongreso 
komisija mus iškvietė", pasako
jo Adamkus, „mes nė minutės 
nedelsėm, nežiūrint to, kad 
buvome nedviprasmiškai per
spėt i gerai apsvars tyt i , ką 
sakysime". 

Čia žurnalistė iškelia dar 
moksleivio Adamkaus veiklą su 
pogrindiniu laikraščiu nacių 
okupuotoje Lietuvoje ir kaip dėl 
to j is buvo pašalintas iš gimna
zijos. Tuomet Adamkui teko 
apleisti Lietuvą, bet jo rezis
tencinė dvasia.kovojant dėl tei
sybės tebėra gyva, rašo L. 
Myers. 

Visais atvejais, kur individai 
kovojo su biurokratišku netei- I 
singumu. Glazeriai rado, kad šie i 
a s m e n y s nepas idavė gras i - i 
n imams darbų netekti ar kito- ; 
kiems bauginimams. Tačiau, jie i 
rado, šie asmenys ir nebuvo j 
jokie revoliucionieriai, o turin- į 
tys palyginti konservatyvias 
pažiūras. J i e buvo iš tų, kurie į 
gerbė sistemą, suprato, kaip ji Į 
tur i veikti, ir siekė tik užtikrinti 
jos teisingą veikimą. Jų virsi- \ 
ninka i norėjo juos įtikinti, kad i 
jų pačių elgesys yra tikroji pro- į 
b lema — ir tai juos labiausiai 
erzino. Tačiau jie stojo kovon, į 
dažnai su šeimos bei kitų bičių- j 
lių parama. Adamkų ir Clark ! 

aprašoma, jog Adamkui katego- rėmė visas Chicago EPA sky-
riškai atsisakius tai padaryti, jo r i au s štabas. Jie Adamkui pri-
karjera atsistojo pavojuje, kai sk i r ia stiprų ir drąsų vadova-
jįs buvo pakviestas viešai liu- vimą; jis j iems duoda kreditą už 
dyti JAV Kongreso komisijos pasiryžimą ir ištvermingumą, 
pravestoje investigacijoje. r enkan t galybę dokumentacijos 

Knygos autoriai Myron ir investigacijai, ruošiant įtiki-
Pen ina Glaze r žu rna l i s t e i nančius paliudijimus ir tvir tai 
pasakoja, kad knyga išsiru
tuliojo iš Myrono dėstomo etikos 
kurso Smith kolegijoje, jam pra
dėjus po visą Ameriką ieškoti 
pavyzdžių, kaip individai stojo 

kovon su piktnaudojimais dide
lėje biurokratinėje sistemoje. 
Pavyzdžiuose iškilo individų 
heroišką drąsą, ir savo kelio
nėse po visą Ameriką tokiu pa
vyzdžių rado daug. Tačiau jie 
taip pat susidūrė su šiurpia 
biurokratijos išvirkštine puse: 
slaptumu, korupcija ir filoso 
fija, kuri pelną stato aukščiau 
už viską. Norėdami užtikrinti, 
kad jų rast i asmenys iš tikrųjų 
yra etiniai rezistentai, o ne tik 
kerštingi darbininkai , autoriai 
jų bylas tyrė su kitos organiza
cijos pagalba (Government Ac-
countability Project), kuri pa
deda ginti kovojančius prieš ko
rupciją valdžioje. 

Rašoma, kad Adamkus ir jo 
štabo m o k s l i n i n k a s Milton 
Clark abu pradėjo savo dar
bą kaip idealistai gamtos ap
saugos da rbu to ja i , bet kai 
prez. Reagano paskirta EPA 
administratorė Ann Gorsuch 
Buford pradėjo trukdyti jų EPA 
regiono darbą, jie susirūpino, 
įmonių pelnas pradėjo turėti 
daugiau svarbos negu sveikatos 
ir gamtos apsaugos reikalai. 

Mokslininkui M. Clark buvo 
pavesta ištyrinėti Dow kombi
natą Midland, Mich. Kai jis 

pagrįs tas išvadas, per t ikr intas 
aukščiausių mokslinių autori
tetų. Svarbiausia buvo teisingai 
i š p l a n u o t i s t ra tegi ją i r ją 
tuomet tiksliai vykdyti. 

Investigacija baigėsi, Kongre
sui labai aukštai įvert inant šį 
EPA skyrių ir reporteriams jo 
š tabą nušviečiant heroiškomis 
spalvomis. Tačiau svarbiausia 
šios kovos pasekmė buvo kon
kre tūs , veiksmingi pakeitimai 
pačioje Gamtos Apsaugos agen
tūroje, gerokai sugriežtinant 
gamtos apsaugos s tandartus . 
,,Su mumis džiaugėsi beveik 
visi EPA regionai", sako Adam
kus . „Mano supratimu, tai di
džiausias moralinis pasitenkini
mas , kokio galima susi laukti" . 

Kitas EPA mokslininkas pa
reiškė: „Šiandien Do\v įmonės į 
Michigan upę leidžiamas dioksi
nu kiekis yra sumažėjęs 90-čia 
procentų, o Dow menedžeriai su 
EPA pagalba planuoja ir ki tas 
pr iemones taršą dar labiau 
sumažinti , tuo savo įmonę pa
darydami viena gerųjų JAV 
piliečių-įmonių". 

Glazeriai pastebi, kad tokia 
biurokratijos teisingumo prižiū
rėjimo veikla plinta Amerikoje 
ir susirūpinimas moraliniais 
klausimais kyla. Ir tai , jie sako, 
nė ra dėl to, kad šių laikų 
žmonės doresni, o todėl, kad 
prieš 25-eris metus nebuvo įsta-

Pereitos vasaros įvykiai Lie
tuvoje bėgo lyg vaizdai kaleidos
kope. Buvo sunku susigaudyti ir 
žinoti, kas ten vyksta. Viskas 
vyko greičiau.negu buvo galima 
įsivaizduoti. Metų pirmojoje 
pusėje įvairios taut inės ap
raiškos dar vis buvo slopinamos, 
o demonstrantai mušami. Pas
kui Vingio parkas! Gal nei par
tija, nei saugumas to nesitikėjo. 
Gal manė, kad išgąsdinti žmo
nės namuose sėdės ir rengėjai 
susikompromituos. Bet išėjo 
priešingai. Kai minia užplūdo 
parką ir kai atsirado tautinės 
vėliavos, ne kelios ar keliolika, 
buvo jau vėlu. Užtvanka, kuri 
buvo ilgai statyta, jau sugriuvo. 
Partija pamatė, kad liaudis 
numetė jos apinasrius, kad 
liaudis nebeseka paskui ją. Ką 
da ry t i ' ' Par t iečiai įpra tę 
laviruoti, šliaužioti ir plyšiais 
landžioti. Tad ir jie įsijungė į de
monstruojančių eiles. Buvo 
tokių, kurie net vėliavas nešė. 

P a g a l i a u iškilo t a u t i n ė 
vėliava Gedimino kalno pilies 
bokšte. Grąžinta katedra. Minia 
skandavo „Lietuva. Lietuva, 
Lietuva". Šiuos vaizdus rodė 
Vilniaus televizija ir pranešė 
Lietuvos radijas. Be jokių fanfa
rų ar televizijos kamerų tautinė 
pakilo ir virš saugumo rūmų. 
Tautinė virš rūmų, o juose 
tebesėdi Eismuntas. Saugu
mas kantriai sėdi, laukia ir re
gistruoja. Jeigu jie šiandien 
neareštuoja, tai dar nereiškia, 
kad jie neegzistuoja. To nereikia 
užmiršti. Tai ir išeivija turi 
žinoti ir atsiminti. 

Išeiviai gaudėme ž in ias , 
jaudinomės ir verkėme. Kiek
viena atvažiuojantį iš tėvynės 
apkabinome ir glėbesčiavome. 
Klausėmės jų kalbų. Ant scenos 
lipo ir tokie, kurie dar taip 
neseniai ant išeivijos srutas ir 

pamazgas tepylė. O dabar 
"neatsiprašę ir nemirksėdami į 
mus kalbėjo ir. . mes jiems plo
jome. Užmiršome skriaudas ir 
nuoskaudas, užmiršome, kad į 
mus kalbėjo buvę saugumiečiai. 
Tai vis buvo persitvarkymo var
dan 

Į tautinio atgimimo procesą 
norėjome įsijungti ne tik plo
jimu, bet ir realia pagalba. Iš to 
kilo įvairūs projektai bei su
manymai. Tų projektų buvo 
realiu ir visai neapgalvotų. 
Grąžinti tautai jos istoriją, 
istorinių paminklų apsauga ir 
jų atstatymas, Vilniaus žemu
t i n ė s pi l ies ir K e r n a v ė s 
kasinėjimai bei atstatymai. Tai 
vis realūs projektai, bet ir čia 
nereikėtų vien jausmais vado
vautis. Turėtų būti laikomasi 

J U O Z A S ŽYGAS 

principo: ką partija sugriovė, tai 
partija tur i i r atstatyti! Dabar 
nebėra ka l t in inkų Visažinanti 
pa r t i j a p a s i d a r ė n i e k o 
nebežinanti. 

Paimkime pavyzdžiu Kryžių 
kalną. Part iečiai ir milicija 
k r y ž i u s v e r t ė , t e ro r i zavo 
lankytojus. Ke l ius ir šunkelius 
net n a k t i m i s saugojo, kad 
žmonės n e l a n k y t ų . Dvejetą 
kartų visą ka lną traktoriais 
nusiaubė. Bet Kryžiai vistiek 
naktimis vėl ats irasdavo. Gar
sas sklido ir lankytojai bei 
m a l d i n i n k a i i r iš k i tų 
respublikų plūdo. Dabar valdžia 
sugalvojo šį kalną padaryti 
turistų lankoma vietove. Numa
toma įrengti autobusų sustojimo 
ir au tomobi l ių pas i s ta tymo 
aikšteles. 

Pradėjus Kryžių kalnu domė
tis, tarybiniai žurnalis tai krei
pėsi į r a jono vykdomąjį 
komitetą, norėdami sužinoti, 
kieno įsakymu praeityje kalnas 
buvo na ik inamas . Vykdomojo 
komi te to p a r e i g ū n a i n ieko 
nežinojo. Bal tomis akimis į 
lubas spoksojo, akis var tė ir 
vapaliojo. Kieno įsakymu buvo 
daroma — t a i nežinojo (mes 
galėtumėme j iems padėti — 
J.Ž.i. O nežinojo gal dėl to , kad 
tie pa tys ga l garbės prezi
diumuose tebesėdi arba gauna 
riebesnes personalines pensijas. 
Tai vis „šventosios karvės" , 
kurių negalima paliesti. Kol bus 
tokių, kurių paliesti negalima, 
tol negal ima t ikėtis didelių 
pasikeitimų. Ta i vis bandymai 
fasadą pagražint i ir „pamalia-
voti". bet nieko pagrindinai ne
keičiant. Nepaliečiant nei par
tijos, nei saugumo. 

Ir mūsų tarpe yra tokių, kurie 
tam „pamaliavojimui" t iki . Pra
deda įvairius projektus planuo
ti, visai užmiršdami, k a d yra 
viską matant i ak is . Skandavi
mai „Lietuva. Lietuva". . ." , dar 
nereiškia p i lnu t inės laisvės. 
Gerai ir tai , je igu vergas jau 
l a i sva i d a i n u o t i ga l i . Tol 
dainuoti ir demonst ruot i gali. 
kol ta . . a k i s " a p s i m e t a jo 
nematanti . Net r imt i žmones iš 
inercijos neapgalvotai pasisako. 
V i e n a s iš t o k i ų b ū t ų ta i 
. . I š t r emtų jų g r ą ž i n i m a s 
tėvynėn". Toks šūkis gražiai 
skamba ir gal a t idaro pinigines, 
bet ar j is realus? J a u į lendama 
į KGB teritoriją ir jų kom
petenciją. Nejaugi manome su 
saugumu b e n d r a u t i a r jam 
padėti. Be to. j tokias plačias 
l a n k a s i šė jus n u m a t o m a s 
ketvirtis milijono tebū tų lašas 

jūroje. Čia jau neužtektų mūsų 
fondų. 

Spaudo j e b u v o ir visai 
neapga lvo tų p a s i s a k y m ų ir 
projektų. N u m a t o m a statyt i 
viešbučius Palangoje, steigti 
bendroves ir pradėti prekybą. 
Dargi numatoma, kad tokia 
prekyba būtų ir mums pelninga. 
Atrodo, kad t ie , ku r i e tais 
k laus imais r a š o , netur i jokio 
s u p r a t i m o , k a s t a i yra 
marksizmas- leninizmas ir jo 
sovietinė prakt ika . Gali būti 
t a rp t au t inės prekybos teoreti
kai ir specialistai, tačiau jų 
sovietines ekonomijos samprata 
gali būti lygi nuliui . Ekonomis
ta i , kur ie , svars tydami sovie
t ines problemas, vadovaujasi 
Vakarų pasaulio sąvokomis, yra 
lyg tie, kurie užrištomis akimis 
tunelyje ieško išėjimo. Mūsų pa
reiga turė tų būt i st iprinimas 
Lietuvos laisvėjimo proceso, bet 
ne Maskvos imperijos. Kiekvie
nas doleris, kol j is per Maskvą 
eina, prisideda prie jos palai
kymo. 

Dar niekas pilnai neišaiškino, 
ką ta „glasnost" reiškia. Tik 
t iek aišku, kad tai bus antrasis 
rus iškas žodis, kur is įėjo į tarp
taut in į žodyną. Pirmasis buvo 
„n ie t " Gorbačiovas į viršūnes 
iškilo per partijos aparatą. Buvo 
vienas išjos „aparačikų". tad jis 
nenori ir negali partijos su
gr iaut i . J is tik ieško būdų, kad 
jos aplūžęs vežimas taip baisiai 
netaršketų. Per septynis dešimt
mečius partija ūkį ta ip nugy-
vendino, kad be žymesnės užsie
nio ekonominės ir techniškos 
pagalbos išeities nėra. Tai jie 
patys j au supranta . Tik vieno 
dalyko nesupranta, kad partija, 
sukūrus i tokį skurdą, negali 
vadovauti jo pašal inimui . Bet 
Rusija yra paradoksų kraštas, 
t ad įvairios nesąmonės ten 
galimos. 

Kai k u r i e m s mūs i šk i ams 
galvas susuko jvairios spaudo
je randamos žinutės. Viena iš 
tokių: „Lietuviai nori prekiau
ti su A m e r i k a " („Draugas" 
1988.XII.15). Tačiau toliau 
n e p a s i s k a i t ė . kas y r a t ie 
lietuviai, o yra aiškiai parašy
ta. ..Amerikoje lankėsi Lietuvos 
komunistų agropramoninio ko
miteto pirmininko pavaduotojas 
G e n a d i j u s K o n o p l i o v a s 'ma
no pabraukta J .7 . . \ kuris čia iš 
p r e k y b i n i n k u norėjo gaut i 
užsieninius įrengimus. . . ." 
Ta ig i Konop l iovas ! Gerai 
nepasiskaitė. kas yra t ie „lie
tuviai" , pradeda organizuoti 
Lietuvo> atstat\ mo draugijas ar 
bendroves. 

A t s i r a n d a r a š i n i a i apie 

Svečias vysk. Julius Paetz iš Lenkijos ..Draugo" jubiliejiniam koncerte ir 
viešame pagerbime. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

išeivių įnašą i ūkiskaita. būtent 
„Amerikiečių tarpe šiuo metu 
vyksta įvairios diskusijos apie 
biznio galimybes su sovietais. 
Ar manote, kad lietuviams iš
eiviams taip pat šis ekonominis 
persitvarkymas turėtų rūpėti. . . 
... Kai kurios galimybės bus net 
pelningos. Mes lietuviai taip 
pat šiom galimybėm turė tume 
domėtis. Ypač tomis, kurios 
padėtų kelti lietuvių gerove 
t ė v y n ė j e . . . " ( „ D r a u g a s " 
1989.11.11). Besirūpinantieji 
organizuoti ūkinius ryšius , 
turėtu aiškiai žinoti, kur ia 
linkme ta ..ūkiskaita" eina. 
Spaudoje jau buvo perspėjamųjų 
balsų ir faktų. . .Sovietu 
Sąjungos vyriausybė paskelbė 
M i n i s t e r i ų tarybos nau ja s 
t a i s y k l e s , kuriomis laba i 
suvaržoma privati žmonių in
iciatyva, įskaitant medicinine 
pagalbą sergantiems. Taip pat 
labai suvaržomos mokyklos, 
spauda, nauju knygų spausdi 
nimai ... Jvedama tvirta mi
nisterių kontrole visoms sri
tims" (Draugas 1989.1.7i. O sau
sio 10 d. rašoma: Komunistai 
išsigando privačios iniciatyvos 

— įvedė daug suvaržymų. Taip 
pat į.m plačiau buvo mim ta. 
kad valdžia užšaldė ..Sąjūdžio" 
sąskaitą. 

Kokias slaptas informacijas 

turi tie. kurie planuoja stambes
nių sumų perkėlimą į okupuota 
k raš tą? Sep tyn iasdeš imt ies 
metu patirtis n paskui miųjų 
įvykių slinktis bei kalbos,atei
nančios iš Kremliaus.jokių ga
rantijų neduoda. Kol Lietuva 
neturi banko, kuris galėtu 
vykdyti t a rp tau t ines t rans
akcijas, ko! nėra gerbiama 
privati nuosavybe — tai visi pro
jektai tėra tik vėjo gaudymas. 
Visuomet buvo tokių, kurie tiki 
savo iliuzijoms ir vaikosi 
vaivorvkštę! 

ŠIURPI ORO TARŠA 

Illinois valstijoje pramonės 
įmonės 1987 m. paleido i savo 
aplinką 440 milijonu svaru 
chemikalu, kuriu 3.9 milijono 
gali -įkelti veži" ' ^ a S-->n»r 
Chicago- >\ linkiu a|>-k i tyse 
tu chetnik u paleist.i 174 mil 
svaru 

NETURTINGIEMS 
MOKSLEIVIAMS 

Coleman Fannie May fondas 
Chicagos arkivyskupijai iteike 
200.000 dol. ne tur t ing iems 
mokslen lam- paremti. Ta- fon
das yra pasižadėjęs moksleivių 
paramai iš viso vyskupijai duoti 
milijoną doleriu. 

KELIONES LIETUVON 
DIENORAŠTIS 

ALFONSAS NAKAS 

aiškiai rado. jog jie neleistinai t ymų valstijose, ginančių tuos, 
teršia upe. jis jau žinojo, kad ku r i e stoja kovon prieš biuro-
esamajame politiniame klimate krat inį neteisingumą. Tačiau, 
su šiais duomenimis jam teksią J*e primena, kad toks pasise-
stoti labai nelygion kovon su di- k imas , kokio susilaukė Adam-
džiausiu chemikalų gamintoju 
JAV-ėse. Jo nujautimai pasi
rodė nesą be pagrindo, suži
nojus, kad Washingtono biuras 
jų raportą pasiuntęs pačiai Dow 
įmonei ir palaikęs Dow teigimą, 
jog šie duomenys tesą tik „sąšla
vos". Centrinė įsakė išbraukti 
visas užuominas į Dow teršimą. 

Nežiūrint tokios cenzūros. 

k u s ir Clark , yra retenybė. 
„Svarbu tik tai", sako Adam
kus , „kad užtikus neteisybę, 
žmonės nepabūgtų ir netylėtų". 
N e t e i s i n g u m o pavyzdžių ir 
š iame krašte apstu. Tačiau gau
sėja ir nepabūgstančių rizikuo
ti sumokėti aukštą kainą tei
singumo vardan. 

a.j.z. 

Pati didžiausia pirmojo aukšto „Lietuvos" salė vadi
nasi Šviesiąja (Light Room). Ji L raidės formos. Visada 
gražiai, baltai dengtais stalais, o vėlų vakarą, berods, 
ir su gėlėm ant stalų. Mūsų ekskursijos nariai čia dau
giausia pusryčiaudavom, pietaudavom ir vakarieniau-
davom. Daugiausia, bet ne visada: teko su kortele 
valgyti ir 22 aukšte, saliukėj su puikia Vilniaus pano
rama, ir viename iš požeminių restoranų. Minetoj pir
mojo aukšto salėj kiekvieną vakarą groja orkestras ir 
vyksta šokiai. Berods, iki pirmos po vidurnakčio Ne 
kartą mačiau ten būrį puošnių žmonių, veikiausiai 
turistų su Vilniaus svečiais, valgančių, geriančių, 
šokančių. Beje, svečius turistai nustatytom valandom 
gali linksminti iki valiai, tik turėk pinigų. Buvau ir 
aš savo svečius vakarienei atsivedęs, t ik į kitą resto
raną. Rubliais mokant, atsiėjo labai pigiai, kelis kar
tus pigiau, negu doleriais Amerikoj. Kai kurie turis
tai „Lietuvoj" išsikelia sau išleistuves. Tik reikia nepa
vėluoti. Aš pavėlavau užsakyti. Be minėtų, yra da r 
puošnios salės valgyti bei linksmintis dviejuose žemu
tiniuose aukštuose (sakytume, Tirst and second 
basement"). 

Nenorėdamas giminių apsunkinti , po savai tės 
paprašiau (per kambario tvarkytoją), kad išskalbtų 
baltinius, kojines, nosines. Susidarė keliolika nevieno
dų gabalų. Ryte su rašteliu ant lovos visa tai pal ikęs . 

vaka re radau darbą labai gražiai atliktą. O sąskaita 
k u r ? Kai ki tą dieną ėjau atsi imti palikto rakto, su juo 
— sąskai ta ir prašymas vestibiuly, už kampo, apsi
mokėti . Užrašyta: mokėti tvir ta valiuta. Kas gali būt i 
tvir tesnio už rublį, keičiant vert inamą daugiau nei 
pusantro dolerio?! Einu pas kasininkę su a tkiš ta 
dešimtruble . J i šypsosi. Iš kurio J ū s krašto, klausia? 
Iš Amerikos. Tai mokėsite doleriais... Nejuokaukite, 
aš noriu t v i r t a val iuta. Ji j au garsiai susijuokia. Man. 
sako. dolerio tv i r tumas pakankamas. . . išėjo vis tiek ne
daug , apie penkinę . Kalbėjau telefonu su Panevėžiu. 
Už tą, rodos, ėmė kapeikas. Tik kapeikas; kažką 
mažiau nei pusrublį. 

Ats imenu kalėjimo atmosferą „Gintare" prieš 11 
metų (1977-jų vasarą). Vėliau sugrįžęs buvai kvo
čiamas, turėjai aiškintis , atsipražinėti . I „Lietuvą" 
galėjai grįžti kada nori. a rba visai negrįžti. Dabar t ie 
rudom uniformom sargai — šilkiniai. Tik ir laukia, kad 
galė tu t au duris a t idaryt i . Tiesa, svečiams į kamba
r i u s pas tu r i s tus leidimų reikalauja. Pačių turis tų 
labui. Nes a te ina lankytojų, kurie norėtų likti gal per
nakt. . . Kai nuo vestibiulio durų į liftą atsektą svečią 
paklausė , a r tur i leidimą ir šiam atsakius „ ta ip" pa
vadino melagiu, o gal tarp dešimties žmonių išgirdome 
ironišką balsą: „ J ū s dr įs ta t jį vadinti melagiu? Jū s , 
kur ie visą gyvenimą meluoti mokėte? Žiūrėkite, kokie 
angelai pasidarėt!" Sargas liko nustėręs. Lifte visi su-
juko . Durys užsivėrė. „Melagis" išlipo sept intam 
aukš te . 

Kur kada valgysim, kokios ekskursijos ateinančiai 
dienai numatyta, rasdavom gidės pranešimą ant skelbi
mų lentos. Valgymui visus tris ka r tus skir ta po dvi 
va landas . Kad ne t rukdytumem kitom grupėm, gide 
prašydavo ribotis viena kur ia valanda. Bet tai tik pa 
geidavimas. Atėjęs bet kada tų dviejų valandų tarpe 

gaudavai. Su turisto kortele valgant, visą laiką veikė, 
kaip Lietuvoj vadinama, „švediškas stalas", taigi savi
tarna. Maistas buvo visą laiką labai įvairus ir gausus. 
Pusryčiams virti kiaušiniai bei visokios kiaušinienės, 
bent dvejopos ar trejopos košės, saldžios ir paprastos 
bandelės, juoda ir balta duona, dešros ir plonos dešrelės. 
Gerti — kava. arbata, pienas. Ir visada sklidini, 
didžiuliai dviejų ar trijų rūšių vaisių sunkų, dažniau
sia obuolių, ąsočiai. Pietums įvairios sriubos, bent 
dviejų ar daugiau rūšių mėsos ar žuvys, visokio pavi
dalo bulvės-bulvienės. desertui kompotai, visi minėti 
gėrimai. Vakarienės daug kuo panašios į pusryčius ir 
pietus. Man keistenybe, kad vieną kartą, nepamenu, 
pietums ar vakarienei, neduodavo kavos. Šiaip, bent 
man, visko daug. daug per daug. Aš dažnai valgiau tik 
prisiversdamas, kad nebūčiau alkanas susitikęs su 
giminėm... 

Mane. su Maskvoj minėtu bendru, apgyvendino 712 
kambary. Jau rašiau apie 7-to aukšto lango panoramą. 
O pats kambarys? Deja. tai ne kambarys, o mažytis, 
mažytis kambarėlis. Bent dvigubai mažesnis ne tik už 
Holiday Inn kambarį, bet ir už Days Inn. Jeigu čia 
įdėtum dvi amerikoniškų motelių lovas, vargu ar belik
tų takelis praeiti. Kadangi lovelės siauros, kaip aprašy
tosios Maskvoj, tai vietos dviems prasilenkti užtenka. 
Bent dvigubai per maža spinta drabužiams Juk esame 
skirtingų šeimų žmones, čia apsistoję 9 dienom ' kitų 
ekskursijų — 15 dienu, o ateity bus ir ilgiau t. Po spin 
ta i.,klosetu"> — trys stalčiai. Ironija: trečiasis, apatinis, 
prasiveria vos per du pirštu, nes tyčiom užkaltas 
stipriu, plačiu mediniu kaiščiu. Man labai knietėjo tą 
kaišti batu išspirti, bet nenorėjau sulaužyti stalčiaus 
rėmo. 

(Bus daugiau* 

http://1988.XII.15


DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. kovo men. 10 d. 

Aukos Religinei ša lpai 

Religinės šalpos rinkliava 
Clevelande vyksta sėkmingai. 
Dievo Motinos parapijos 
bažnyčioje ji buvo vykdoma 
vasario 26 d., o kovo 19 d. ji bus 
Šv. Jurgio bažnyčioje. Daugelis 
savo aukas siunčia tiesiogiai 
j Brooklyną, N.Y., arba Cle-
velando komiteto iždininkei 
Onai Žilinskienei. Būtų džiugi 
naujiena šiai svarbiai instituci
jai, kad aukų suma pasiektų 
praėjusių metų dydį, ar jį 
viršytų. 1988 metais Clevelan-
do komitetas surinko 20.050.17 
dol. Didžiausi aukotojai: Vaclo
vas Valys - 10,000.00 dol.. 
Aušra Babickienė - 2,000.00 
dol. Po 200 dol.: dr. J.B. 
Skrinskai, K. Gobienė. Č.J. 
Šatkai: po 150 dol.: J. Rumbu-
tienė. A. Styra. P.O. Žilinskai: 
po 100 dol.: dr. E.B. Juodėnai, 
E.X. Kersnauskai. VI. G. Pleč
kaičiai, kun. J. Bacevičius. A. 
Eidukaitis. „Ateities"* klubas, 
A.B. Kark l ia i . dr. V A . 
Karobliai, dr. G. Matienė. 

Aukos veiksniams 

Vasario 16-sios proga Cle-
velando ir apylinkių lietuviai 
mūsų veiksnių veiklai remti au
kojo (dar nepilni, negalutiniai 
duomenys': Lietuvių Bendruo
menei 3.200 dol., Altui 1,600 
dol. ir Vlikui 1,200 dol. 

Aukos Lietuvos 
istorijai 

Liefūvos istorijai leisti ir 
kitiems Lietuvos reikalams per 
LB Clevelando apylinkę pasiųs
ta per 4.000 dol. Daug aukotojų 
siuntė tiesioginiai į LB krašto 
valdybą. 

„Čiurlionis" ieško 
dir igento 

Dr. Bronius Kazėnas, muzikos 
daktaras ir Youngstovvn chorų 
dir igentas, nuo vasario 19 
pasitraukė iš Čiurlionio an
samblio meno vadovo ir diri
gento pareigų. Dr. Kazėnas 
buvo tretysis Čiurlionio an
samblio vadovas po Alfonso Mi
kulskio ir Ryto Babicko. An
sambliui vadovavo dvejus 
metus. Ansamblio vadovybė 
ieško naujo dirigento. Šiemet 
ansamblis švenčia 50 metų su
kaktį. 

Prezidentas dėkoja 

Ingrida Bublienė vasario 8 d. 
gavo padėkos laišką iš prez. G 
Bush už jam inauguracijos die
ną įteiktą Lietuvos persitvarky
mo sąjūdžio sveikinimą ir 
gražią, liepsną vaizduojančia 
gintaro skulptūrą. 

Sveikina JAV prezidentą 

Gražina ir Raimundas Kudu-
kiai, dalyvavę inauguracijos iš
kilmėse VVashingtone, Vytauto 
Landsbergio — Sąjūdžio pirmi
ninko ir Vytauto J. Bieliausko 
— PLB pirmininko vardu JAV 
prezidentui įteikė taip pat svei
kinimą ir gražią gintarinę 
dovaną. 

Rekolekcijos DM šventovėje 
Kun. Ričardas Repšys, baigęs 

slaptąją kunigų seminariją Lie
tuvoje, bus Gavėnios rekolekci
jų vadovas Dievo Motinos 
šventovėje kovo 13-16 d. Mielas 
svečias laukiamas religinio atsi
naujinimo ir susikaupimo die
nose. 

Ateitininkų šeimos šventė 

Ateitininkų šeimos šventė 
Clevelande rengiama balandžio 
29 ir 30 dienomis. Iškilmin
goje akademijoje kalbės dr. 
Vytautas Vygantas iš Houston. 
Texas. Visi kviečiami. 

Folklorinio ansamblio 
koncertas 

Vilniaus universiteto folklo
rinio ansamblio gastrolėmis 
balandžio 15 d., Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje, susido
mėjimas labai didelis. Jau plati
nami bilietai abiejų parapijų 
svetainėse, „Taupoje", Lietuvių 
namuose. Koncertą rengia-glo-
boja Čiurlionio ansamblio 
valdyba, kuriai vadovauja 
Vladas Plečkaitis. 

Kaziuko mugė 

Kaziuko mugė. rengiama 
„Neringos" ir „Pilėnų" tuntų, 
ir šiemet bus Dievo Motinos 
parapijos patalpose kovo 12 d. 
Skautai ir skautes kviečia visus 
atsilankyti. 

Suvažiavimai 

Clevelande šį pavasarį be 
gausių vietinių renginių, kon
certų, įvyks taip pat visos 
Amerikos konferencijų, 
suvažiavimų: kovo 11 d. — Pa-
baltiečių žmogaus teisių kon
ferencija, gegužės 20-21 
Lietuvių karių veteranu są
jungos Ramovės skyrių atstovų 
suvažiavimas ir ,.Kario'* 
žurnalo 70 metų sukakties 
minėjimas ir birželio 23-25 SLA-
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje seimas. 

Pens in inkai remia svarbų 
reikalą 

400 dol. Lietuvos istorijai Lie
tuvoje išleisti paskyrė Clevelan
do lietuvių pensininkų valdyba, 
kurią sudaro pirm. Jurgis 
Malskis , vicepirm. Kazys 

CLASSIFIED GUIDE 

Lemonte minint Lietuvos Nepriklausomybes šventę giedant himnus. Vidury stovi federalinis 
kongr. George Shangmeister su žmona. 

MOSU KOLONIJOSE 
Lemont, 111. 

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS 

JAV LB Lemonto apylinkės 
valdyba suruošė Vasario 16-tos 
minėjimą Lietuvių centre 
sekmadienį, vasario 19 dieną. 
Iškilmingos šv. Mišios buvo 
atnašautos 11 vai. kunigo Leono 
Zarembos. Vėliavas įnešė 
skautų ir skaučių atstovai. Po 
šv. Mišių, 12:30 po pietų pra
sidėjo tautos Nepriklausomybės 

Ziedonis sekretorius Jonas 
Citulis, Jadvyga Budrienė, 
ižd. Stepas Butrimas bei nariai 
Aleksandra Mikoliūnienė ir 
Jonas Balbatas. Gražus organi
zacijos mostas laisvėjimo 
pastangose! 

Religinis koncertas 

Religiniame koncerte, įvyks
iančiame kovo 19, 4 vai. p.p. 
Dievo Motinos parapijoje, daly
viai girdės Gabriel Faurė ,,Re-
quiem'\ kurį atliks DM parapi
jos choras, vadovaujamas Ritos 
Kliorienės. ir Rochesterio LB 
choras, vadov. Raimundo 
Obalio. 

Svarbi konferencija 

Pabaltiečių žmogaus teisių 
konferencija įvyksta kovo 11 d., 
šeštadienį, Holiday Inn, 111 
Lakeside, Clevelande. Pradžia 9 
vai. ryto. 

„Grandinėlė" tarptautiniam 
festivalyje 

„Grandinėlė", vadovaujama 
Renės Motiejūnaitės-Booth, ba
landžio 8, 7:30 vai. vak. daly
vauja International Foks Dance 
Festival, Brecksville. Ohio. 
„Grandinėlė" atliks šešis šo
kius: kepurinę, , viliotinį, 
lenciūgėlį, tolkašokį, malūną ir 
juostas. Tautinių šokių festiva
lis vyks Brecksville-Broadview 
gimnazijos auditorijoje. 6376 
MillRd. 

V.R, 

minėjimas. Minėjimą pravedė 
jauna apylinkės narė studentė 
Asta Kazlauskaitė. Nepriklau
somybės aktą perskaitė Lemon
to Maironio l i tuanis t inės 
mokyklos studentės. 

Buvo supažindinta su sve
čiais , apylinkių valdžios 
a ts tovais , kurie t rumpai 
pasveikino susir inkusius 
svečius šia proga. Toliau buvo 
pristatytas minėjimo pagrin
dinis paskaitininkas svečias iš 
Washingtono. LB krašto val
dybos narys Arvydas Barzdu-
kas. Jis kalbėjo nuoširdžiai,ir 
susirinkę svečiai labai šiltai 
priėmė jo žodžius. 

Išnešus vėliavas, buvo meninė 
programa. Kaip jau įprasta, šią 
programą atliko Lemonto Mai
ronio lituanistinės mokyklos 
mokiniai. Vyresnieji mokiniai 
padainavo ir pašoko tautinius 
šokius. Dainas paruošė Rasa 
Poskočimienė, o šokius Dana 
Gylienė ir Lidija Ringienė. 
Toliau vyresnieji mokiniai 
atliko montažą: skaitymus iš 
poeto Henriko Nagio veikalo 
,,Kryžių ir Rv intojėlių 
Lietuva". 

Po montažo pasirodė 
mokyklos jaunasis atžalynas: 
darželio, pirmo ir antro skyriaus 
mokinukai. Jie padainavo, 
pašoko ir taip pat padeklamavo 
eilėraštukus. Didelė padėka 
mokytojai Živilei Šilgalienei, 
kuri surežisavo montažą ir jau
nesniųjų programą. Šia iškil
minga proga JAV LB Lemonto 
apylinkės valdybos pirmininkas 
Liudas Slėnys įteikė aukas iš 
JAV LB Lemonto apylinkės 
Maironio mokyklai ir taip pat 
Žiburėlio Montessori mokyk
lai. Lemonto apylinkės pagrin
dinis darbas buvo ir bus remti 
jaunimo ugdymą ir auklėjimą. 
Lemonto Maironio mokyklos 
direktore Laima Trinkūnienė 
taip pat priėmė auką Maironio 
mokyklai iš Lietuvių Fondo. Šią 
auką įteikė Rita Kisielienė. 
Džiugu, kad Lietuvių Fondas ir 
Lietuvių Bendruomenė taip 
nenuilsdami remia švietimą. 

Vasario 16-tos proga taip pat 
viršuje buvo išstatyta Lemonto 
Maironio mokyklos mokinių 
meno paroda. Tėveliai, giminės 
ir svečiai turėjo progos pasi
džiaugti jaunųjų menininkų 
darbais. Šie darbai bus vežami 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankau* klijentais Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

^ mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KE02IE 

778-2233 

°*Si KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

į jaunimo parodą Čiurlionio 
galerijoje šį pavasarį. Parodą 
suorganizavo mokytoja Dalia 
Slenienė. Pasibaigus minėjimui, 
svečiai dar ilgą laiką svečiavosi 
kavinėje, kur Maironio mokyk
los Tėvų komitetas buvo pa
ruošęs vaišes. 

Agnė Katilikškytė 

Worcester, MA 
BENDRUOMENĖS 

VEIKLOJE 

LB Worcesterio apylinkės 
valdyba vasario 1 d. posėdžiavo 
Maironio parko patalpose. Pir
mininkavo St. Rudys, sekreto
riavo Jonas Baškys. 

Posėdžio pradžioje pirminin
kas dalyvius supažindino su LB 
Krašto valdybos raštų svarbiau
siomis ištraukomis. LB Krašto 
v-ba kviečia visus jungtis į 
bendrą darbą ir vienybėje su 
tauta švęsti Vasario 16-tąją. Ji 
taip pat prašo paskirti vieną 
asmenį politinei veiklai ir kiek
vienoje valdyboje turėti vieną 
asmenį jaunimo reikalams, 
skatina gausiomis aukomis 
atsiliepti į mūsų tautiečių 
prašymus Lietuvoje. Jiems šiuo 
metu reikia įvairios literatūros. 

Baigus raštų apžvalgą, buvo 
pasiūlyta ir vienbalsiai išrinkta 
v-bos narė Aldona Shumway 
politinės akcijos atsotve. 
Jaunimo reikalams narys šiuo 
metu dar nenumatytas. 

Toliau vyko aukų paskirs
tymas. Jos paskirtos: Laisvė
jančios Lietuvos reikalams — 
200 dol.; Vasario 16 proga LB-
nei, Vlikui, ir Altui paskirta po 
50 dol.; vietinei radijo valandė
lei „Aušra" — 75 dol., spaudai 
- 125 dol. (po 25 dol. „Drau
gui", „Darbininkui", „Dirvai", 
„Pasaul io Lietuviui ' ' ir 
„Eglutei"). 

Pirm. St. Rudys dėkojo LB-nės 
narėms, kurios iš prieš Kalėdas 
suruošto kepinių išpardavimo 
pajamas ir aukas (573 dol.) 
įteikė LB v-bos kasai. Ypatinga 
padėka tenka Worcesterio Balfo 
skyriaus vedėjui Povilui 
Babickui ir jo talkininkui J 
Šteiniui, kurie praėjusių metų 
Balfo vajaus metu surinko 
1,960 dol. 

Taip pat buvo svarstomi 
svarbūs, visus liečiantys 
reikalai bei artėjantys ren
giniai. 

J.B. 

Clevflandc Vasario 
Kndukis. Čyvas ir 
vnSininkas 

M * * 

16 tąja minint. Av. Mišiose Dievo Motinos šventovėje. Iš k.: Šilgalis. Matienė, 
inž Valdas Adamkus. JAV Vidurio regiono Gamtos apsaugos jstaigos 

Nuotr V. Bacevičiaus 

Pradedant 1988 m. Ilapos 2 d., kas «a*tadlan( 
8:40 Iki 10 v.v. 

par WPNA (buv. WOPA atotla) 1400 AM 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika • tvaikata • motarų pasauli* - sportą* • Htaratūra • kinas • satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

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

Alllanca Communicat iona, Inc. 
408 South Oak Park Avanua, Oak Park, IL 60302 

tai. nr. 848-8980 

DANUTĖ SCERBAITE MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutal 
Sčarbartai Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kadzla Ava. 
Chicago, IL 80629 

Tai. 436-7878 

HELP WANTED 

taškomas patyręs laikrodininkas laikro
džių taisymui. Gera proga pensininkui pa
didint savo pajamas. Alga proporcinga 
sugebėjimui. Darbas saulėtoje Kalifornijoje. 
Rašyti angliškai: PAM Jawlal*rs, P.O. 
Box 1666, Paao Roblaa, CA 93447. 

FOR SALE 

Lietuvos — JAV vėliavos! 
Banketams, pokyliams balionai su 

lietuviškais užrašais! 
THE FLAG CENTER 
John A. Ambros* 

954 B*schwood Driva 
Lansdala, PA. 19446 

215-855-7788 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
MO V I NG 

Til. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

• L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

No. 372 — 63 * Narraganaatt — 
$75,500. vieno sav 27 metų „ranch" 
namas; 3 dideli mieg. kamb.; 20 pėdų 
virtuvė su ąžuolinėmis spintelėmis; nauja 
šildymo-šaldymo sistema; naujas stogas; 
didelis kiemas; pusė bloko iki Jewel par
duotuvės, banko, autobuso, gydytojo, 
restorano. Skambinkite dabar! 

No. 380 — 59 A Kilboum — 3 mieg. 
<amb.. mūrinis. 35 metų amžiaus namas; 
'isiškai nauja virtuvė; ištisas rūsys; 2 auto 
garažas; aluminio ..trim"; nauja šildymo 
sistema; centralmis vėsinimas; labai šva
rus. Skubėkite! 

No. 423 — 71 A Lavmdala mūrinis 32 m. 
namas: 3 dideli mieg. kamb.; 1 % 
prausyklos, šeimos kamb su baru; alumi-
maus apdaila (trim); 2 auto garažas; namų 
reikmenys; užtektinai vietos dar 2 mieg.; 
Oueen of Universe parapija. Puikus 
pirkinys! 

No. 424 — 53 A Kolln. 2 butų apt Tik 
$94,900! 3 mieg. kamb. kiekv. bute; didelis 
valg. kamb. sav.; ištisas rūsys; 2 auto. 
garažas: naujas stogas, karšto vandens 
katiline: nuomininkas moka už šilumą; 
aukšta nuoma. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
^Jamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
iatoar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel . — 434-7100 

Lemonte puikiai pastatytas 3 
mieg. , 2VŽ prausyklos, 2-jų a. namas. 
Ištisas rūsys; daug priedų. Galima išsi
r ink t i k i l i - i us ir kok l ius (ti les). 
$147 ,900 . 

Ger iaus ias šių metų pirkinys 
Lemonte! išskirtinis stilius. Mieg. 
kamb. su ,.loft". vonios kamb., balko
nas. Pusiau įrengtas rūsys. Moderniš
kas, ypatingas! $149,900. 

Onliajc 

OLSICK A CO., REALTORS 
1180 Stata Straat 
Lamom, Illinois 60439 
(312) 257-7100 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LIETUVIAI TAUTININKAI — KOMUNISTŲ KAN
KINIAI. Red. A. Kerulis, Juozas Prunskis, M. 
Valiukėnas. 191 psl $600 

ASMUO IR LAISVĖ, mūsų idėjos dabarties švie
soje. Antanas Paškus. 159 psl $5.00 

BALYS SRUOGA mūsų atsiminimuose. Spaudai 
paruošė Vanda Sruogienė. 549 psl $20.00 

PRAEITIES KALBA, dienoraštiniai užrašai. Gudija 
1941-1944. Zenonas Ignonis. 286 psl. . . $10.00 

RUGSĖJO ŠEŠTADIENIS, premijuotas romanas. 
Birutė Pūkelevičiūtė. 237 psl $5.00 

RINKTINĖS MINTYS. Spaudai paruošė Juozas 
Prunskis. 326 psl $4.00 

RAUDONŲJŲ STOVYKLOSE, misionieriaus 
atsiminimai. Kun. J. HermanoviČius, MIC. 
359 psl $5.00 

KOMPOZITORIUS BRONIUS BUDRIŪNAS. 
Spaudai paruošė Rūta Klevą Vidžiūnienė. 
159 psl $12.00 

LIETUVA BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOJE. Juozas 
Prunskis. 240 psl $600 

GANYTOJAS IR VILKAI, istorinis romanas iš 
vysk. M. Valančiaus laikų. J. Gliaudą. 242 
psl $9.00 

LIETUVOS GINKLUOTOS PAJĖGOS 1918-1940 
Vytenis Statkus. 1040 psl $27.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 



MOŠŲ KOLONIJOSE 
Phoenix, AZ 

P A M I N Ė T A VASARIO l & J I 

Arizonos Lietuvių Bendruo
menės suruoštas Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo minė
j imas vyko vasario 19 dieną, 
sekmadienį. Pirmoji minėjimo 
da l i s buvo a t l ik ta Brophy 
koplyčio je , kur Miš i a s už 
Lietuvą atlaikė ir giliai patrio
tišką pamokslą pasakė kun. 
Juozas Domeika. Į pamaldas 
buvo susirinkę daug žmonių. 
Visi giedojo lietuviškas giesmes, 
o pabaigoj Lietuvos himną. 

Po pamaldų visi skubėjo j Sun 
City, kur gražioj, lietuviškais 
ornamentais ir gyvomis gėlėmis 
papuoštoj salėj laukė šilti pie
tūs, paruošti lietuvių šeimi
ninkių. Iškilmingą minėjimo 
programą atidarė Arizonos apy
l inkės p i rmininkė Antonija 
Petrul ienė, trumpais žodžiais 
iškeldama šios dienos prasme ir 
pasveikindama susirinkusius. 
Sugiedojus Amerikos himną, 
kun . J . Domeika sukalbėjo 
įžanginę maldą, prašydamas 
Dievo , k a d mūsų t ė v y n ė s 
d a n g u j e pas i rodęs a u š r o s 
ruoželis virstų šviesiai žėrinčia 
laisvės saule. Po to buvo minu
tei susikaupta, pagerbiant žuvu
sius ir kitaip nukentėjusius 
kovose už Lietuvos laisvę. 

Tolimesnei programai vado
vauti buvo pakviesta Danguolė 
Balceris, kuri paprašė Donato 
Zakaro perskaityti Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
aktą, o pati perskaitė Arizonos 
g u b e r n a t o r ė s proklamaci ją . 
Latvių vardu pasveikino Ivans 
Reimanis, sulygindamas abiejų 
t au tų likimą ir kovą už laisvę. 
Buvo paskaityti ir kitų organi
zacijų sveikinimai raštu. Dr. 
Vio le ta Juodak i s pe r ska i t ė 
Arizonos lietuvių paruoštą re
zoliuci ją L ie tuvos l a i s v ė s 
reikalu, kuri vėliau bus nusiųs
ta aukštiems Amerikos pareigū
nams ir vietinei spaudai. 

Pagrindinį žodį anglų kalba 
pasakė JAV LB-nės tarybos 
n a r y s inž. Almis K u o l a s , 
pažymėdamas, kad Lietuvoje 
vykstą įvykiai atgaivino viltį 
kelyje į laisvę. Turime džiaugtis 
ir didžiuotis tėvynėje esančių 
l i e tuv ių ryžtu ir d rąsa ir 
visokiais būdais jiems padėti , 
į skai tant ir finansinę paramą, 
nes ekonominė būklė Lietuvoj 
labai pasunkėjo. 

Lietuvių kalba kalbėjo iš Kau
no atvykęs svečias Saulius Pau
l a u s k a s . Inžinier ius , dai l i 
ninkas, žinomas Persitvarkymo 
sąjūdžio veikėjas, vienas iš 
redaktorių „Sąjūdžio Žinių'- ir 
„Kauno Aidų" žurnalo. Jo žo
džiais Lietuva dabar pergyvena 
paradoksinę sistemą: dvi val
džios, dvi vėliavos, du himnai . 
Sąjūdis at l ieka nepapras ta i 
didelį darbą, nors yra dažnai 
kontroliuojamas ir cenzūruo
jamas . Svarbiausia jėga — jau
nimo dvasinis pakilimas, entu
ziazmas, užliejęs visą Lietuvą. 
Išeivija, šalia ekonominės pa
ramos, turėtų ir toliau visomis 
priemonėmis teikti politinę bei 
moralinę paramą, nenustodama 
skelbus pasauliui Lietuvos teisę 
būti laisva. 

Meninę dalį atliko „Žiežirbų" 
duetas iš Los Angeles. Sigutė 
Mikutai tytė Lownds ir Nijolė 
Sparkytė Dakota padainavo eilę 
l ietuviškų dainų, o 11-mėtis 

. Marius Petrulis gražiai pagro
jo kelis dalykėlius smuiku ir 
taip pat trimitu pritarė dai
nininkėms, atliekant „Lietuva 
b rang i " dainą. Programos pa
baigoje A. Petrulienė šiltai 
padėkojo visiems, padėjusiems 
suruošti šį minėjimą, o daini
ninkėms buvo įteikta po gėlių 
puokštę. Minėjimas baigtas Lie
tuvos himnu. Lietuvos reika
lams buvo surinkta apie 1.500 
dol. 

L IETUVIŲ MISI JA 
SUSILAUKĖ KAPELIONO 

Po pusės metų pertraukos 
Phoenixo Lietuvių katal ikų 
misija vėl t u r i kapelioną. 
Vyskupas Paul ius Bal takis 
paskyrė ir Phoenixo diecezijos 
vyskupas Thomas O'Brien pat
virtino kun. Romaną Klumbį 
būti Phoenixo, Sun City ir kitų 
vietovių lietuvių dvasios vadu. 
Kun. Klumbis daugiau kaip 40 
metų dirbo Arizonoj bei Kalifor
nijoj indėnų — meksikiečių 
misijose. Pereitą vasarą išėjęs į 
pensiją, jis mielai sutiko dirbti 
su lietuviais, nes. pasak jo, „yra 
laimingas nors į senatvę galė
siąs tarnaut i savo tautiečiams". 

Phoenixo lietuviai seniai pa
žįsta kun. Klumbį ir labai 
džiaugiasi gavę jį savo kape
lionu. Prieš kelis mėnesius jis 
net įsigijo nuosavybę Sun City 
pašonėje ir atsikėlė čia gyven
ti. Nemažai rūpesčių visiems 
buvo sukėlusi jo sunki liga ir 
operacija, apie tris savaites 
išlaikiusįjį Sun City ligoninėje. 
Visų l inkėj imai ir maldos 
išsipildė — kun. R. Klumbio 
sveikata pasitaisė ir iš ligoninės 
jis grižo namo. Tačiau, kol jis 
galutinai sustiprės, kun. Juozas 
Domeika pavaduos jį ateinančių 
Velykų dieną at laikydamas 
lietuviškas Mišias Phoenixe 
Brophy koplyčioje. 

Vikt . Zaka r i enė 

Waterbury, Conn. 

Mary Vaichus iš Watertown. Conn.. 
viena iš trylikos vaikų paskutinę 
dieną išnešioja vietos laikraščius. 

A P I E GAUSIĄ LIETUVIŲ 
ŠEIMĄ 

Dienraštis „The Waterbury 
A m e r i c a n " ap rašė Vaičių 
šeimą, kur i pr iemiesčio 
Oakville gyventojams 30 metų 
laikraštį po namus nešiojo. 
Raimundas ir Ona Vaičiai 
užaugino trylika vaikų, kurie iš 
eilės platino laikraščius, sugrįžę 
iš mokyklos. „The American" 
įdėjo spalvotą Mary Vaičius 
nuotrauką, nes paskutinioji 
duktė jau baigia Watertown 
gimnaziją ir užbaigia nešėjų 
dinastiją, kurioje iš eilės buvo 
Anne, Raimond. Joseph, Michel-
le, Peter, Thomas, Charles, Ed-
ward, Paul, Andrew, Frank, 
Vincent ir Mary. 

A.a. Raimundas Vaičius 40 
metų dirbo dienraščių admi
nistracijoje, o vaikai kaimy
n a m s l a i k r a š t į p radėdavo 
nešioti, sulaukę 12 m. amžiaus. 
Kai j a u n e s n i s pas iekdavo 
į s t a tymo le is tą amžių, iš 
vyresniojo pareigas perimdavo. 
Ligi šios dienos ka imiška 
apylinkė neturi šaligatvių, loja 
šunys, kalno briauna pučia 
vėjas, bet Vaičių vaikai išti
kimai savo pareigas atliko. O 
lietuviams įdomu, kad per tuos 
30 metų lietuvių ūkininkų 
anūkai patarnaudavo beveik 

išimtinai lietuvių šeimose, ap
sigyvenusioms tarp Waterburio 
ir Watertown: Jurkšas , Jurkšai-
tis, dvi Arnauskų šeimos, trys 
Ulinskų, patys Vaičiai (dabar 
trys šeimos), Valiuliai, Matu-
sevičiai, Budriai, Valaičiai, Sau-
laičiai. 

Mary Vaičius dvejus metus 
dalyvavo Watertown gimnazijos 
plaukimo komandoje, ketverius 
metus priklauso lengvosios at
letikos rinktinei ir šiemet yra 
komandos kapitonė, ir dvejus 
metus mokyklos žygiuojančio 
orkestro gimnastikė. Jos se
neliai Juozas ir Ona Vaičiai il
gus metus ūkininkavo, priimda
mi darbui ar talkai po karo 
atvykusius lietuvius. — K. 

Beverly Shores, Ind. 

L I E T U V O S 
N E P R I K L A U S O M Y B Ė S 

P A S K E L B I M O VASARIO 
16-TOSIOS M I N Ė J I M A S 

Lie tuv ių k l u b a s Bever ly 
Shores Vasario 16-tą minėjo 
vasario 19 d. Pamaldos ir 
minėj imo p r o g r a m a buvo 
atl ikta Sv. Onos bažnyčioje. 
Minėjime dalyvavo Beverly 
Shores, Union Pier ir Michiana 
apylinkės lietuviai. Dalyvavo 
gana gausiai ir daugelis moterų 
buvo pasipuošusios tautiniais 
drabužiais. Pamaldas atlaikė 
kun. V. Bagdanavičius, jam tar
navo J. Kavaliūnas. Kun. V. 
Bagdanavičius pasakė labai 
turiningą pamokslą, primin
damas, kad nepriklausomybes 
ats tatymas yra didžiulis šio 
šimtmečio lietuvių tautos tur
tas . J i s kvie tė klausytojus 
suprasti , kokia yra didžioji 
lietuvių tautos vertybė pasiek
ta šiame šimtmetyje. Didžioji 
lietuvių tautos politinė vertybė 
esanti tautos nepriklausomybė 
š iame š imtmety je s u k u r t a , 
didvyriškai apginta, ištobulinta 
ir įgyvendinta plačiuose visuo
menės sluoksniuose. J i s sakė: 
„ir net galima sakyti, kad, jei 
mes esame tuo, kuo mes iš 
t ik rų jų e s a m e , t a i esame 
t a i g a v ę iš L i e t u v o s ne
priklausomybės. Ir dėl to verta 
mums patiems tai pripažinti, ir, 

jei esame krikščionys, už tai 
dėkoti Dievui". 

Toliau, i šdės tęs žmogaus 
santykį su Dievu,kun. V. Bag
danavičius, tarė: „Taigi būkime 
tikri, kad tai, ką mes kiekvienas 
šiandien pasakysime Die
vui nepriklausomybės reikalu, 
jis iš to padarys pačias gerąsias 
išvadas. Tai priklauso Dievo 
esmei ir jo pagr indiniam san
tykiui su žmonija. Dievas nieka
da nėra svetimas žmogui". 

Minėjimą at idarė Lietuvių 
klubo pirmininkas J. Vaznelis. 
pakviesdamas jam vadovauti dr. 
K. Ambrozaitį, kuris supažin
dino su šio minėjimo programa 
ir paskait ininke D. Kojelyte. 
Lietuvos nepriklausomybę skel
biantį aktą perskaitė Viktoras 
Jurkšai t is . 

Advoka tė s D. Koje ly tės 
paskai ta buvo labai rimtai 
paruošta ir labai įdomi. Ji labai 
rimtai pažvelgė ir konkrečiais 
pavyzdžiais pail iustravo mūsų 
veiklos pliusus ir minusus ir 
labai r imta i ir konkreč ia i 
pažvelgė į mūsų ateities planus 
ir darbus. Kada lietuvių tauta 
išdrįso tarti žodį ir nori nusi
kratyti žiaurios ir t au tą naiki
nančios okupacijos, ta i mūsų 
pasyvumas, nesutar imas ir ne
veikia būtų nepateisinama". D. 
Kojelytės paskai ta klausytojų 
buvo labai šiltai pri imta. 

Minėjime, k a i p j a u buvo 
pažymėta, dalyvavo daug apy
linkėse gyvenančių lietuvių. 
Dalyviai savo t a rpe turėjo 
garbės turėti nepriklausomybės 
kovose dalyvavusį ir už pasižy
mėjimus Vyčio Kryžiumi apdo
vanotą Pampalą, kurį dr. K. 
Ambrozaitis gražiai pristatė mi
nėjimo dalyviams. Taip pat dr. 
K. Ambrozaitis labai gražiai 

p r i m i n ė š iuo laiku aukų 
reikalą, ir dalyviai gausiai 
aukojo. 

Minėjimas buvo pradėtas JAV 
ir Lietuvos himną is ir baigtas 
daina Lietuva brangi. Lietuvių 

klubo pi rmininkas J. Vaznelis 
pakvietė visus į S t a n k ū n ų 
restoraną pietums ir pabendra
vimui. Minėjimas t ikra i buvo 
kultūringas ir prasmingas. 

J . M e š k a u s k a s 
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A.tA. 

LISAI R. ALBRECHTAITEI 

m i r u s , tėvams, Union Pier L ie tuv ių draugi jos 
n a r i a m s REGINAI ir VILIUI ALBRECHTAMS, 
g iminėms ir a r t imies iems l iūdint , r e i šk iame gilią 
užuojautą 

Union Pier Lietuvių draugija 

Mielam Draugu i 

A.tA. 
ANDRIUI VAITKUI 

i ške l iavus iam Amžinybėn, jo žmonai MARIJAI, 
duk roms GRAŽINAI , ŽIVILEI ir jo sesutei PELA-
GIJAI ir jų še imoms reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą ir k a r t u l iūdime. 

Salomėja ir Juozas Undraičiai 

Amžinoji Šviesa tegul šviečia 

A.tA. 
ANASTAZIJAI KALVAITIENEI. 

Su velionės vaikais, vaikaičiais ir ar t imais ia is liūdime 
m ū s ų draugijos narės. 

Lietuvos Dukterų draugija 

Mielai 

A.tA. 
BRITAI MEILUTIENEI 

mirus , jos vyrą EDUARDĄ ir sūnų su šeima nuošir
džiai užjaučiame ir ka r tu liūdime. 

Klema ir Juozas Dabravičiai 
Anelė ir Julius Maskeliūnai 
Elena ir Feliksas Gečai 
Aniceta ir Vladas Gedmintas 

A.tA. 
ANASTAZIJAI KALVAITIENEI 

m i r u s , klubo nar iams: dukrai AMALIJAI , žentui 
M Y K O L U I JAGUČIAMS, giminaičiams ir a r t imie
s iems reiškiame širdingiausią užuojautą ir d r a u g e 
d a l i n a m ė s skausmu. 

Daytona Beach Lietuvių 
Klubo valdyba. 

Flor ida , n. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Cal i fornia A v e n u e 
T e l e f o n a i — 523-0440 ir 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h Hermi tage A v e n u e 

T e l e f o n a s - 927-1741-1 
4 3 4 8 S. Ca l i fo rn ia Avenue 

T e l e f o n a s - 523-0440 J 
M i e l ą A M A L I J Ą J A G U T I E N E i r L E O N Ą 
KALVAITĮ bei j ų šeimas, netekus brangios 

MAMYTĖS IR MOČIUTĖS, 

nuoširdžiai užjaučiame 
H 

Gražina ir Benius Mačiuikai 
Onutė ir Narimantas Karašai 
Birutė Kožicienė 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St., Chicago 
T e l e f o n a s — 476-2345 

1410 S o . 50 th Av„ Cicero 
T e l e f o n a s — 863-2108 

A.tA. 
KAZIMIERUI DRUSKIUI 

i škel iavus į Amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame naš lę 
ELENĄ, mūsų draugijos narę , ir v isus jo l iūdinčius . 

Lietuvos Dukterų draugija 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 

Paid and 
Compoonded 

Ouarte' iy 

viotft 
see us for 
financing. 

AT OUR LGVV RATES 
I A I I T H R ( P » V M ( N I 

TO f T V O U « I N C O M I 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwesi Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Ra. - Tel. 430-5700 

1 

! 

1 
Sally 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Donald M.. Jr. 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

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

Hours: Mon. Tue. Fri. 9-4 Thor 9 8 Sat. 9 1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJACHICACiO.IK BKI PRIKMIKSČIUOSE 

T e l . 652-5245 
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x A. a. Antanas Balčiūnas, 
89 metų amžiaus, paskutiniu 
metu gyvenęs Lietuvių sodybo
je, kovo 8 d. mirė. Velionis bus 
pašarvotas Lack-Lakavičiaus 
laidojimo koplyioje kovo 14 d., 
antradieni, laidojamas kovo 15 
d., trečiadienį, 9 vai. r. po 
gedulingų šv. Mišių Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marąuette Parke Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse. Laido
tuvėmis rūpinasi jo brolis prel. 
V y t a u t a s Balč iūnas . Dar 
Amerikoje yra du broliai ir plati 
Balčiūnų giminė. 

x Muzikologė Loreta Venc-
lauskiene skaitys paskaitą apie 
komp. VI. Jakubėno gyvenimą 
ir kūrybą gegužės 12 d. Jau
nimo centro kavinėje rengiamo
je vakaronėje. Čia bus paminėta 
mirusio kompozitoriaus 85-rių 
metų gimimo sukaktis. Vaka
ronę rengia VI. Jakubėno drau
gija. 

x Pr ie Lituanistinio tyrimo 
i r s tudijų centro vajaus prisi
dėjo Algis Regis, Albinas Gražu
lis, Henrika Gražiūnienė, dr. 
Vytautą Karoblis, Petronėlė 
Strumskienė, Teresė Miliaus
kienė, Apolinaras Varnelis, Va
cius Prižgintas, Juozas ir Elena 
Kojeliai. 

x Šeštojo Mokslo i r kūry
bos simpoziumo organizacinio 
komiteto posėdis šaukiamas 
kovo mėn. 19 d. 12:30 vai. 
Lietuvių centre, Lemonte. 

x B a l z e k o L i e t u v i ų 
ku l tū ros muziejuje visą kovo 
mėnesį yra išstatyti įvairių 
stilių margučiai, kuriuos pado
vanojo Danutė Augienė, Liuda 
Butikienė, Rūta Daukuvienė, 
Marija Gotceitienė, Eleonora 
Katauskienė, Marija Kriaučiū
nienė ir Paulina Vaitaitienė. 

x P . Algis Raulinai t is , Bur-
bank, Cal., visuomenininkas, 
„Draugo" nuoširdus rėmėjas, 
atsiuntė 200 dol. su laiškučiu: 
,,Kad ir pavėluotai, sveikinu 
Jus ir visus Jūsų bendradarbius 
su praėjusiomis šventėmis, 
linkiu tolimesnės ištvermės ir 
pasiaukojimo ir toliau darbuo
tis lietuviškos spaudos labui". 
Labai dėkojame už linkėjimus ir 
realią paramą dienraščiui. 

x Dr. A. Valiuškis. Barring-
ton, R.L, L. Reivydas, Los 
Angeles, Cal., Gražina Brown, 
Chicago, 111., Angelė S. Bailey, 
V ie nna , Va., Fe l iksas 
Andriūnas, Wyncote, Penn., V. 
ir K. Kleivai, St. Petersburg, 
Fla., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 15 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Lietuvių Illinois gydytojų 
ir dan t i s tų sus i r inkimas šau
kiamas kovo 12 d. 3 v. p.p. Bal-
tios restorane. Nariai laukiami. 

(sk) 

x Dr. Kastytis J u č a s , der
matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadienį 7 
vai . r. Šį šeštadienį, kovo 11 
d., dr. James Day kalbės tema: 
„Kontaktinių lęšių pritaikymas 
ir įvairūs jų naudojimo būdai". 

(sk) 

x Da r galima gauti VHI-sios 
lietuvių tautinių šokių šventės 
vaizdajuostę. Ši vaizdajuostė yra 
pagaminta profesionalų, jos il
gis 1:45 vai. Kaina su persiun
timu JAV-se — 54 dol., Kana
doje — 53 dol. Taip pat galima 
gauti vaizdajuostes tinkančias 
naudoti Lietuvoje, Pietų Ameri
koje, Australijoje, Anglijoje bei 
V. Vokietijoje. Jų kaina su 
persiuntimu — 70 dol. Čekius ar 
p in ig ines per la idas su 
užsakymais siųsti: Šven tė s 
Video, c/o J . Pleinys, 84 Bal
s a m Ave., S., Hamil ton, Ont. 
L8M 3B3 C a n a d a . Gavus 
užsakymą su pinigais, vaiz
dajuostė tuoj bus oro paštu 
pasiųsta. 

(sk) 

x Darius Polikaitis organi
zuoja orkestrėli, kuris pritars 
„Dainavos" ansambliui per 
rengiamą religinį koncertą 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Brighton Parke. 
Koncertas įvyks kovo 19 d. 4 
vai. p.p. 

x Gėlių duetą iš operos 
„Madame Butterfly" muz. G. 
Puccini, ir barkarolę iš operos 
„Hoffmano pasakos", muz. J. 
Offenbach, atliks solistė Aldona 
Stempužiene ir Jennifer Coch-
ran-Luiza, Margučio rengia
mame koncerte, kuris rengia
mas ateinantį sekmadienį, kovo 
12 d., 3 vai. p.p. Jaunimo cen
tre. Visi kviečiami atsilankyti. 

x „Giedros" korporacijos 
susirinkimas bus ateinantį 
sekmadienį, kovo 12 d., 11:30 
vai. (ne 12:30 vai.) Jaunimo 
centro Pedagoginio lituanis
tikos instituto patalpose. 

x Priešvelykiniai pusryčiai 
Jaunimo centre bus tuojau po 
rekolekcijų pabaigos Jėzuitų 
koplyčioje. Vaikučiams už 
gražiausius margučius bus ski
riamos premijos. Iš anksto rei
kia rezervuotis stalus pas J. 
Ivašauskienę tel. 925-6193. 

x Ateinantį sekmadienį, 
kovo 12 d., po 8, 9:15 ir 10:30 
vai. šv. Mišių Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
Marąuette Parke bus blynų pus
ryčiai parapijos salėje. Visus 
parapiečius kviečia užeiti ir 
paragauti ar pavalgyti blynų 
pusryčius bei atsigerti kavos ar 
arbatos. 

x A. a. Elenai Vertelkai-
tei-Bagdžiuvienei prisiminti 
kovo 6 d. jos vyras Juozas Bag-
džius dešimties metų mirties su
kakties proga buvo užsakęs šv. 
Mišias Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje. Mišias laikė klebo
nas kun. J. Kuzinskas. Po šv. 
Mišių visi buvo pakviesti į Dai
nos restoraną užkandžių. A. a. 
Elena buvo ALRK Moterų 
sąjungos gabi narė. priklausė 
46-tai kuopai ir kitoms or
ganizacijoms. Ji mirė 1979 m. 
kovo 5 d., palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

x Vasario 16-tos dienos 
proga Lemonte, P. Lietuvių 
centro koridoriai buvo išpuošti 
vaikų meno darbais, pradedant 
vaikų darželiu ir baigiant 
gimnazistais. Įvertinant vaikų 
meno pastangas buvo sudaryta 
jury komisija: skulptorius 
Ramojus Mozoliauskas ir daili
ninkas Algis Trinkūnas. „Mai
ronio" lituanistinė mokykla 
reiškia gilią padėką Liudui ir 
Daliai Slėniams už piniginę 
paramą, 30 dol., ruošiant mo
kyklos vaikų meno parodą, ir 
p. Lidijai ir dr. J. Ringiams, 30 
dol., Lemonto Liet. Bendruo
menei ir P. Lietuvių centrui, po 
20 dol. 

(sk) 

x Jeigu norite, kad jūsų 
Velykų stalas būtų pilnas lie
tuviškų gardumynų, jau laikas 
pagalvoti apie užsakymus. 
Turėsime kiaulienos, veršienos, 
antienos, vištienos vyniotinio, 
babkų, beržo šakų, tortų, 
ežiukų, mozūrų, varškės pyragų 
ir daug kitų skanumynų. 
S k a m b i n k i t e nau j iems 
NIDOS sav in inkams , tel . 
476-7675. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX FIRST, R i m a s 
Stankus, tel 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Dr. Petras Kisielius, Ci
cero, 111., Katalikų spaudos 
draugijos direktorių tarybos pir
mininkas, visuomenininkas, dr. 
J. Šalna, Juno Beacb, Fla., A. 
Mažeikienė, Chicago, 111., R. E. 
Bielkeviius, Brockton, Mass., 
Teresė Karvelis, Surfside, Fla., 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė po 20 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x Dail. Vincas ir Ramunė 
Lukai, Evergreen Park, 111., lie
tuviškos spaudos ir veiklos 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams ir dar pri
dėjo 50 dol. auką. Dail. V. ir R. 
Lukams, mūsų garbės pre
numeratoriams, rėmėjams, už 
dosnią auką labai dėkojame. 

x O. Jankev ič iū tė , New 
York, N.Y. dažnai „Draugą" pa
remia didesnėmis aukomis. Pra-
tęsdama prenumeratą pridėjo 
50 dol. dienraščio stiprinimui ir 
20 dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. O. Jankevičiūtę 
laikome garbės prenumeratore, 
o už auką labai dėkojame. 

x Rašyt . J . Kaributas, Los 
Angeles, Cal., mūsų bendradar
bis, rėmėjas, pratęsė pre
numeratą su visa šimtine. 
Rašyt. J. Kaributą skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką tariame nuoširdų ačiū. 

x Romas ir Danutė Česai, 
Naperville, 111., R. ir A. Vaitkai, 
Paradise Valley, Az„ Vytautas 
Bulota, Chicago, 111., V. Andriu
lis, St. Petersburg, Fla., Vytau
tas Sinkus, Chicago, 111., Vaclo
vas Dzigas, Omaha, Nebraska, 
George Sugintas, Oak Lawn, 
111., kiekvienas atsiuntė po 20 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x St. Šiliauskas, Lachine, 
P.Q„ Kanada, „Draugo" garbės 
prenumerator ius , dosnus 
lietuviško žodžio rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą, pridėjo 30 
dol. dienraščio paramai ir 20 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių su tokiu laiškučiu: 
„Nuoširdus ačiū už suteiktą ir 
teikiamą informaciją... Džiau
giuosi Jūsų pagir t inu 
nuosaikumu, tvirtu ryžtu ir iš
tvermingumu. Linkiu ir toliau 
pasilikti nekintamųjų Lietuvių 
tautos laisvės ir nepriklau
somybės siekimų sargyboje ir 
saugoti mūsų išeiviją nuo 
apgaulingų okupanto pažadų, 
vylingų klystkelių ir pastangų 
skaldyti tautiečių vieningumą. 
Sėkmės ir ilgiausių metų visam 
Jūsų pasišventusiam kolekty
vui". Labai dėkojame už gražų 
laiškutį ir auką. 

x Vaistai ir medicininės 
priemonės į Lietuvą! Siunčia
me ir video, stereo magnetofo
nus, siuvimo mašinas ir pan. 
Prekes pristatome per UPS į ki
tus JAV miestus. Sudaromi iš
kvietimai, siunčiame kargo į 
Lietuvą. Romas P ū k š t y s , 
Transpak, 2655 W. 69th St., 
Chicago, IL 60629. Darbo va 
landos: 12-6 v. p.p. kasdien, 
šeštd. 10 v.r. - 4 v. p.p., arba 
susitarus. Pirmad. uždaryta. 
Tel. 312-436-7772, n a m ų 
312-430-4145. 

(sk) 
x Kelionė per Didžiąją Bri

taniją! Šiais metais vėl orga
nizuojama lietuvių grupė į 
Didžiąją Britaniją — 3 kraštai. 
Pereitų metų kelionė praėjo su 
dideliu pasisekimu, todėl karto
jame tą pačią kelionę. Iš Čika
gos išvykstame birželio 13 d., 
grįžtame birželio 27 d. Registra
cija ir informacija pas Vidą 
Jonušienę, Amber Travel Ser
v ice , 11745 Southwest 
Highway, Palos Heights, UI., 
60463. Tel. 312-448-7420. 

(sk.) 
x Albinas Kurkulis, akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk) 

, * * • 

M i v 

p»* 

* * , :,JU 

• ^ ; > l § w ' l i _ _ l 
^_E2£_aB 

jf*~ 

• 

Po „Draugo" jubiliejinio koncerto priėmimo Jaunimo centre prie stalo. Iš kairės: žurn. St. Pieža, 
Joana Piežaitė-McGlone, dirigentė Audronė Gaižiūnienė, solistė Marytė Bizinkauskaitė-Bildienė 
ir jos vyras Petras Bilda. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVOS VALSTYBĖS 

ATKŪRIMO ŠVENTĖ 

Lietuvių Bendruomenės Ci
cero apylinkės suruoštas Va
sario 16-tosios minėjimas 
vasario 19 d. prasidėjo Mišiomis 
Šv. Antano parapijos bažnyčioje. 
Visiems tikintiesiems giedant 
„Dievas mūsų prieglauda", prie 
altoriaus su patarnautojais 
žengė Mišių celebrantas ir pa
mokslininkas kun. dr. Kęstutis 
Trimakas. Išklausius Aldonos 
Zailskaitės pagaunančiai 
perduoto pirmojo skaitinio apie 
Dievo padarymą sandoros su 
Abraomu, tikintieji atliepiamo
joje psalmėje maldavo Viešpa
ties gailestingumo, išklausyti ir 
mūsų maldų. Išklausius antro
jo skaitinio, kuriame buvo 
priminta, kad egoistai yra Kris
taus kryžiaus priešai, kun. Tri
makas paskaitė evangeliją apie 
Kristaus atsimainymą. Savo 
pamoksle kun. Trimakas rišo 
šio sekmadienio skaitinių temas 
su mūsų švenčiama Lietuvos 
Nepriklausomybės švente. Mes 
per Kristų irgi esame Dievo tau
tos vaikai ir dėl to pats Kristus 
šiandien mus visus šaukia į 
tarpusavio meilę ir vienybę, kad 
Lietuvoje vėl būtų laisvai 
kuriama Dievo karalystė. 

Ypač įspūdinga buvo tradicinė 
giesmė Šventas Dieve. Visiems 
kartu giedant pirmutinius ir 
paskutinius posmus, iš visos šir
dies maldaujant Jėzaus, Marijos 
ir šventųjų pagalbos Lietuvai, 
specialius posmus, meldžiant 
ypatingų malonių šiandieni
niams Lietuvių tautos vadams 
bei amžino atilsio žuvusiems už 
Lietuvos laisvę sodriu balsu 
kantoriavo Marius Prapuolenis, 
visiems atsiliepiant giedotu 
„Meldžiam tave, Viešpatie!" 

Aukų paruošimo metu sol. 
Laima Stepaitienė savo skam
biu balsu išreiškė visų maldą 
Valterio Banaičio giesmėje „O 
Tėve". Mišių dalis keliais 
balsais giedojo parapijos choras, 
paruoštas Aldonos Prapuoleny-
tės, kuri ir vargonavo. 

Minėjimas tęsėsi parapijos 
salėje, kur. minėjimo programos 
organizatorės Onos Venclo
vienės pakviesti pasivaišinti, iš 
Chicagos ir jos vakarinių 
priemiesčių atvykę lietuviai 
buvo šiltai ciceriškių priimti ir 
galėjo trumpai pasišnekėti ir 
pasivaišinti. Netrukus Cicero 
LB apylinkės pirmininkas 
Raimundas Rimkus, pasvei
kinęs visus susirinkusius, 
pakvietė Vidą Kuprytę praves
ti minėjimą. Kun. K. Trimakui 
sukalbėjus invokaciją, didingai 
skambėjo beveik 200 dalyvių 
minios sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Perskaičiusi 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo aktą, Vida Kupry
tė perskaitė ir prez. George 
Bush ir jo žmonos Barbara 
sveikinimą lietuviams, šven
čiant Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo šventę. 

Po to ji pakvietė pagrindinį 
minėjimo paskaitininką inž. 
Pilypą Narutį, Lietuvos 
sukilimo vadą, kentėjusį ir na
cių koncentracijos stovykloje. 
Savo paskaitoje j is iškėlė 

Lietuvos valstybingumo tra
diciją, kurios pradžia iš tikrųjų 
buvo ne 1918 m. Tai buvo tik jos 
atkūrimas. Tikroji Lietuvos 
valstybės pradžia, kaip 
pripažinta valstybė Europos 
tautų bendruomenėje, buvo 
1251 m. su Mindaugo vainika
vimu. Narutis iškėlė, jog ilgą 
laiką prieš tai lietuviams buvo 
norima kardu primesti krikščio
nybę. Bet lietuviai smurto spau
dimus atlaikė. Krikščionybė į 
Lietuvą atėjo tik tada, kai jos 
valdovas pats jos panoro ir jos 
paprašė iš paties popiežiaus kar
tu su valstybės karūna. Reiškia, 
ir į Lietuvą krikščionybė atėjo 
garbingai, kaip ir į k i tas 
Europos valstybes, su karūna. O 
kai ji buvo brukama jėga, lie
tuviai spyrėsi ir sugebėjo at
silaikyti, bet jie spyrėsi ne 
tikėjimui tikruoju Dievu, o 
smurtui. Tad ir Vasario 16-tąją 
švenčiame ne Lietuvos valsty
bės įkūrimą, o jos jau labai 
senos nepriklausomybės atkū
rimą. Ir šiandien tauta vėl gai
valingai keliasi, gaivinama la
bai senų, garbingų, krikščioniš
ko valstybingumo tradicijų. 

Padėkojusi inž. Naručiui už 
taip puikiai iškeltą mūsų visų 
savimonę, kaip turinčių gilias 
šaknis krikščioniško valstybin
gumo šaknis, Vida Kuprytė 
pakvietė dr. Ferdinandą Kauną, 
Cicero savivaldybės Sveikatos 
skyriaus direktorių, pristatyti 
kasmet mūsų Nepriklausomy
bės šventėje dalyvaujantį Cicero 
miesto patikėtinį John Kociolko, 
Savo trumpame žodyje J. Ko
ciolko iškėlė lietuvių įnašą į 
Cicero miesto gyvenimą, jų lais
vės branginimo tradicijas, kaip 

stiprinančias pačios Amerikos 
tautinį audinį. Minėjimo daly
viai, vertindami jo nuoširdumą 
lietuviams, jį pasveikino gau
siais plojimais. 

Per pertrauką buvo renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimo dar
bams. Aukoti skatino dr. Petras 
V. Kisiel ius, primindamas 
gausius ne tik Lietuvių Bend
ruomenės, bet ir Pasaulio Jau
nimo sąjungos projektus, ir 
padėkojo ciceriškiams, gausiai 
dalyvavusiems Vasario 16-tos 
demonstracijose miesto centre. 

Vietoje meninės programos 
jungėmės su tautiečiais Lie
tuvoje, stebėdami vaizdajuos
tėse Lietuvos vėliavos iškėlimą 
Gedimino pilies bokšte, klau
sėmės Sąjūdžio atstovų ir sava-
norio-kūrėjo Landsbergio ten 
pasakytos kalbos, atsiminimų, 
kartu su minia jungėmės į 
„Lietuva brangi" dainavimą. 

Kad ir kitus įsipareigojimus 
turintieji minėjimo dalyviai 
galėtų kartu ir minėjimą už
ba ig t i , pirm. Raimundas 
Rimkus padėkojo visiems at
silankiusiems, čia jau minė
tiems asmenims, užkandžius su
organizavusioms Danutei Parei-
gienei ir Genei Gečienei bei 
joms talkilnusioms cicerietėms, 
salę paruošusioms bei kitaip 
talkinusiems valdybos nariams 
Juliui Balučiui, Broniui Bar
tkui, Mindaugui Baukui, Kos
tui Dočkui ir Vytautui Stakiui, 
o ir nuolatiniam bendruomenės 
renginių scenos dekoratoriui 
Vytautui Gečiui. Pasidžiaugė, 
kad per šį minėjimą Lietuvos 
la isvinimo darbams buvo 
surinkta 3,300 dol. ir už tai pa
dėkojo dosniems dalyviams ir 
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— Dr. J o n a s Žmuidzinas, 
Los Angeles, Calif., vadovauja 
specialiam Lietuvių Bend
ruomenės komitetui, kuris ren
ka išeivijos autorių knygas per
siųsti į Lietuvą. Tokios literatū
ros Lietuvos lietuviai labai pa
geidauja. 

— Pianistė Dalia Sakaitė 
turės pianino rečitalį kovo 13 d. 
7:30 vai. vak. Bargemusic laive 
Brooklyne. Tas laivas yra spe
cialiai koncertams įrengtas. 
Pianistė duos didžiųjų kompozi
torių kūrinius. Taip pat D. 
Sakaitė yra atlikusi muzikinę 
programą a.a. Raymond Le-
wenthalio pagerbime. Le-
vventhalis buvo jos mokytojas. 

— A.a. Stasys Nutau tas , 
gyvenęs Woodhavene, N.Y., 
mirė vasario 12 d. Iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios palaidotas 
Cypress Hills kapinėse. Velionis 
buvo 83 metų amžiaus. Nuliū
dime liko žmona Anelė ir trys 
dukterys su šeimomis. 

— Dr. G. Grinis skaitė St. 
Petersburgo, Fla., pensinin
kams paskaitą apie kraują ir 
cholesterolį. Tai buvo semi
naras, kurį pravedė pats dr. G. 
Grinis, bet rengė specialiai 
sudarytas komitetas, kurin 
įeina Natalija Navickienė, Eu
genija Ša t ra i t i enė , Ida 
Valauskienė ir Juozas Taoras. 
Po paskaitos buvo kavutė. 

— Kun. Aušvydas Belic-
kas, pogrindžio seminariją Lie
tuvoje baigęs kunigas, vasario 
mėnesį atvyko į Los Angeles ir 
apsistojęs savo artimų gimi
naičių Balsių šeimoje. Minint 
Vasario 16-sios šventę, kun. 
Belickas Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
pasakė gražų pamokslą. Kun. 
Aušvydas Belickas Lietuvoje 
priklauso Lietuvos Laisvės 
lygai ir yra tos lygos biuletenio 
redaktorius. 

— Vi ln i aus u n i v e r s i t e t o 
filosofijos profesorius Bronius 
Kuzmickas iškviestas į filoso
fijos seminarą Washingtone 
„Catholic University of Ameri
ca". Atskrido ten sausio 19 d. ir 
praleis Amerikoje iki kovo 22 d. 
Prof. Kuzmickas yra Vytauto 
Beliajaus dukraitės vyras. Jo 
žmona, Vytauto Beliajaus duk
raitė, prof. Leonarda Jeken-
taitė-Kuzmickienė irgi filosofi
jos profesorė Vilniaus universi
tete. Abudu dažnai kviečiami 
paskaitoms beveik visame 
pasaulyje. Leonarda Kuzmic-
kienė pernai skaitė paskaitas 
Jordano universitete Amane. 
Bronius Kuzmickas skaitė 
paskaitas Italijoje. 

— Pensininkai St. Peters-
burge paminės trejų metų įsi
kūrimo sukaktį balandžio 16 ir 
20 dienomis. Čia pasirodys 
dailės darbais A. Rūkštelė, M. 
Kuhlman, V. Vaitiekūnas, A. 
Valienė, M. Ivanauskas, A. 
Marcinkevičius. 

aukas rinkusioms Česlovai Ba-
činskienei, Olimpijai Baukie-
nei, Vandai Bichnevičienei, 
Jadvygai Dočkienei, Eleonorai 
Radvilienei ir Anelei Šulai-
tienei. 

Minėjimą užbaigus giesme 
Marija, Marija, daugumas ir 
liko žiūrėti kitų Lietuvos įvykių 
vaizdajuosčių: šventės prie 
Trakų pilies ir Raseiniuose. 
Nors Lietuva dar ne laisva, visi 
pasijutome vienos, garbingos, 
daug iškentėjusios, laisvės 
siekiančios tautos dalimi. 

a.z. 
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