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Prezidentas savo kalboje 
į tautą pasisakė 

Pabaltijo klausimu 
W a s h i n g t o n a s . 1991 m. 

sausio 29 d. — Tą vakarą JAV 
prez. G. Bushas savo kalbą šio 
krašto piliečiams pradėjo, pasa
kydamas, jog maždaug už pusę 
pasaulio amerikiečiai kovoja 
padangėse, jūrose ir ant smėlio. 
,,Mes žinome, kodėl mes ten 
esame". Per du šimtemčius 
buvo dirbama už laisvę. Ir šį 
vakarą to siekiama, vadovau
jant Amerikai, nes yra ne 
vienas mažas kraštas, kurių 
tautos siekia bendrų tikslų — 
taikos ir saugumo, laisvės ir 
įstatymais pagrįstos tvarkos". 
„Naujojo pasaulio tvarka'" — 
yra didelė idėja, sakė prezi
dentas. Dėl jos verta kovoti. 

Tautų bendruomenės nutarė 
kar tu pasmerkt i neteisėtą 
agresiją. Saddamo Husseino 
neišprovokuota invazija ir 
sistematinis išprievartavimas 
taikaus kaimyno, pažeidė viską, 
ką tautų bendruomenės laiko 
brangiausia. 

Bushas priminė, jog Irako 
t i rono invaziją pasmerkė 
Jungtinės Tautos su savo 12 
rezoliucijų, reikalaudamos be 
sąlygų pasitraukti iš Kuvvaito. 
Šiuo metu prieš Iraką kovoja 28 
kraštai iš šešių kontinentų. 
Šaltojo karo pabaiga yra visos 
žmonijos laimėjimas, kalbėjo 
jis. Prieš pusan t rų metų 
Vokietija sujungta ir tikslas 
buvo, kad ir visa Europa būtų 
laisva, kas ir pasiekta. 

Pabalti jo k lausimu 
Ir tuoj prez. Bushas pareiškė: 

„Mūsų ryšiai su Sovietų Sąjun

ga yra svarbūs visam pasauliui. 
Tie ryšiai padėjo tuos ir ki tus 
istorinius pakeitimus įvykdyti. 
Bet, kaip ir daugelis k i tų 
kraštų, mes buvome gi l ia i 
susirūpinę smurtu Pabltijyje ir 
mes pareiškėme tai Sovietų 
vadovybei. 

Principas, kuriuo mes vado
vaujamės, yra paprastas: mūsų 
tikslas yra padėti Pabaltijo 
žmonėms pasiekti savo tikslų, 
neskr iaudžaint Sovietų Są
jungos. Mūsų paskutinių dis
kusijų metu su Sovietų vado
vybe mes pr i s ta tėme savo 
nusistatymą, pagal kurias, jei 
bus išpi ldyta , t u rė tų bū t i 
išvestos kai kurios Sovietų 
pajėgos, atnaujintas dialogas su 
respublikomis ir nebevartojama 
prievarta. (Čia Kongreso nariai 
ilgai plojo prezidentui). 

Mes tai seksime rūpestingai, 
kaip tie įvykiai klostytis. Ir mes 
palaikysime kontaktus su So
vietų vyriausybe, kad būtų 
vykdomi įsipareigojimai demo
kratizacijai ir reformoms. 

Jei bus galima, aš noriu tęsti 
ryšius ilgalaikiam Amerikos — 
Sovietų bendradarbiavimui dėl 
didesnės taikingos visai žmo
nijai ateities". 

Po to prezidentas kalbėjo įvai
riais vidaus klausimais, kurių 
esama apsčiai. Bet kai jis pareiš
kė pasigėrėj imą Amer ikos 
ka r i au janč iomis pajėgomis 
Saudi Arabijoje, tai visas Kon
gresas sustojo ir ilgu plojimu 
pagerbė savo karius. Iš viso ši 
JAV prezidento kalba buvo per
traukta daugiau kaip 50 kar tų 
plojimais. 

Okupantų 
terorizuoja 

W a s h i n g t o n a s . 1991 m. 
sausio 29 d. (LIC) — Šiandien 
buvo peršautas per galvą 20 
metų lietuvis, kuris nemanoma, 
kad gyvens. 

Oficiali Sovietų žinių agen
tūra ,.Tassas" pranešė, jog 
Sovietų kareiviai šovė ir sužeidė 
Joną Tautkų prie kariuomenės 
tikrinimo punkto Vilnius -
Kaunas . , ,Tassas" aptar ia 
Tautkų kaip ..išsisukinėjantį 
nuo tarnavimo kariuomenėje, 
kuris buvęs išgėręs ir bandęs 
pabėgti, kai buvęs sulaikytas 
tame punkte. Daugiau informa
cijų dėl jo fizinio stovio ir dėl 
šaukimo statuso neturima. 

Lietuvos Parlamento Infor
macijos biuras patvirtino žinią, 
jog Jonas T a u t k u s buvo 
atvežtas į Vilniaus ligoninę. 
Gydytojas operavo jį. bet 
negalėjo išimti šovinį, kuris įėjo 
per pakaušį ir įsmigo smege
nyse. Danguolė Kaladienė. ligo
ninės ypatingojo skyr iaus 
vedėja, pasakė, jog Tautkui nėra 
vilties išlikti gyvam. Vilniaus 
miesto prokuroras užvedė bylą. 

Kareiviai siautėja 
miestuose 

Informacijos biuras perduoda 
Lietuvos Sveikatos ministerijos 
statistinius duomenis ryšium su 
panašiais įvykiais, kad iš viso 
12 žmonių buvo gydomi nuo 
sužeidimu, kuriuos sužeidė 
Sovietų kareivių patruliai , 
kurie pradėjo savo neteisėtą 
veiklą Lietuvos įvairiose dalyse. 
Aštuoni iš nukentėjusių buvo 
gydomi nuo sumušimų ir dau
gelio kūno sužeidimu. 

kareiviai 
lietuvius 

Taip pa t p ranešama, jog 
Sovietų užpuolimo metu prie 
Lietuvos televizijos bokšto 
sausio 13 naktį mažiausiai žuvo 
14 žmonių ir 539 žmonės buvo 
sužeisti, kuriems buvo reika
linga medicininė pagalba. 31 
asmuo dar tebėra ligoninėje ir 
vienas iš jų y ra kritiškoje 
padėtyje. 

Gi AP žinių agentūra prane
šė, jog pereinamajame punkte 
buvo Sovietų kariuomenės kapi
tono pašautas kitas lietuvis. 
Audrius Ažubalis. Lietuvos vy
riausybės pranešėjas, pasakė, 
jog A. Šalginas buvo peršautas 
per koją su atšokusia kulka. 
Anksčiau šeši suimtieji buvo 
paleisti, bet jie gydomi nuo 
smūgių. Lietuvoje kariniai dali
niai patruliuoja miestuose ir 
didžiuosiuose keliuose. Ažubalis 
sako, jog vyriausybe pradėjo 
r eg i s t ruo t i tuos b r u t a l i u s 
Sovietų karių poelgius. 
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JAV prezidentas George Bushas sutinkamas audringais plojimais prieš 
savo metine kalbą šio krašto gyventojams ir visam pasauliui Už jo. kairėje, 
viceprezidentas Dan Quavie ir dešinėje Atstovu rūmų speakeris Thomas 
S. Folev. 

Laiškas pasaulinėje spaudoje 

— V i l n i u j e , ka ip v a k a r 
pranešė žinių agentūros, prasi
dėjo Sovietų kareivių dalinių 
pasitraukimas už miesto ribų. 

New Yorkas . 1991 m. sausio 
27 drŠią dieną „The New York 
Times" atspausdino iš Harvar
do universiteto Felikso Roziner 
laišką šio dienraščio redakcijai. 

Savo laišką jis pradeda tuo. 
jog paskutinių dienų metu mes 
pas tebime greitą Sovietų 
vyriausybės grįžimą į šaltojo 
karo periodo retoriką. Tai labai 
t inka įvykiams Lietuvoje ir jos 
prezidentui Vytautui Landsber
giui, kuris yra to puikus pavyz
dys. Po tankų invazijos Vilniu
je, Sovietų šaltiniai, kontroliuo
jami Kremliaus, užsuko veikti 
seną propagandos mašiną, kuri 
vaizduoja Vytautą Landsbergį 
..fašistu, dideliu nacionalistu, 
imperialistu bendrininku, kuris 
bando sugrąžinti buržuazinę 
diktatūrą". Jiems nesvarbu 
visus tuos kalt inimus pagrįsti 
faktais ir įrodymais. Bet kas, iš 
tikrųjų, yra tie imperialistai?, 
klausia šis Harvardo Rusų 
mokslinio tyrinėjimo centro 
mokslininkas. Ar tai galėtų būti 
amerikiečiai ir vokiečiai, kurie 
skuba su ekonomine pagalba 
padėti prezidentui Gorbačiovui, 
bet ne Landsbergio vyriausybei? 

,.Aš gerai pažįstu savo drau
gą ir kolegą Vytautą Lands
bergį. Daugiau kaip 20 metų 
aš turėjau profesinius ir as
meninius ryšius su juo. Šitas 
Inteligentiškas, ramus vyras su 
dalykišku priėjimu prie reikalu 
ir puikiu jumoru y ra vienas 
iš labiausiai ypatingų ir in
telektualinių žmonių, kuriuos 
aš žinau Muzikologas ir meno 
kritikas, pianistas i r muzikos 
profesorius, kuris išreiškia tur
t ingos ir įvairios l ietuvių 
kiiltrirn« virSnnp" 

Absurdiškas teigimas 
Toliau jis supažindina dien

raščio skaitytojus, jog Vytautas 
Landsbergis yra kilęs iš žymios 
intelektualų šeimos. Jo tėvas 
gerai žinomas architektas, o jo 
senelio raštai pripažįstami 
klasika lietuvių literatūroje. Jo 
žmona ir dukra, ta ip pat 
muzikės, o sūnų? ruošiasi būti 
filmų direktoriumi. Laiško 
autorius sako, jog nėra nieko 
daugiau absurdiško ir šlykš
taus, kaip pavadinu Landsbergį 
fašistu. ,,Kaip žydas, kuris 
gyvenau Maskvoje, aš turėjau 
daugel puikia pasikalbėjimų 
su juo tautinėm - r politinėmis 
problemomis ryšium su lietu
viais, rusais ir žydais praeityje 
ir dabartyje. -f> yra tikras 
demokratas savo:-įtikinimuose 
ir veiksmuose" 

Baigdamas savo laišką, Felix 
Roziner primena, jog Gorbačio
vas paniekinama: kalba apie 
..muzikus, kurie vadovauja Lie
tuvai". Taip, prezidentas Lands
bergis yra muzikas. O Lenkijos 
prezidentas Lech Walesa yra 
elektrikas, Ček^ ovakijos pre
zidentas Vaclov Havel yra 
scenos veikalų rašytojas. Bet jie 
nėra tie, kurie -:untė tankus 
malšinti tiems žmonėms, kurie 
kovoja už savo V.svę". 

— Amerika p> 
bės departamen* 
jo spaudos dm 
vviler, pasmerkė 
sybe už vykdon" 
kitų žmogaus I 
te i smus , kur 
sunkiems darb 
racijos stovykla 

savo Valsty-
. Kaip praneša 
:.orė M. Tut-
K nijos vyriau -

- studentų ir 
-ių kovotojų 
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— Maskvo je miesto taryba 
pranešė, jog mėsa, javai, vodka 
ir vynas bus sunkiausia nusi
pirkti pagal korteles, kurios 
pradės galioti kovo 1 d. Krau
tuvių lentynos čia yra tuščios 
kaip ir kituose miestuose. Tik 
po ilgų diskusijų Maskvos 
taryba nutarė įvesti korteles, 
pranešė miesto tarybos pir
mininkas Juri jus Lužkovas. 

— Buvęs ekonomistas Gorba
čiovo vyriausybėje Leonidas 
Abalkinas pasikalbėjime su 
„Tasso" žinių agentūra, pasakė, 
jog Sovietų žmonės nėra pa
ruošti laisvai ekonomijai, Gor
bačiovas bi jo, j e i Sovietų 
Sąjunga bus išardyta, tai jis 
nustos daug galios, kurią baigia 
suimti į savo rankas . 

— Kinijos komunistų teismas 
nuteisė dar aštuonis žmogaus 
teisių kovotojus, kurie dalyvavo 
ir organizavo demonstracijas 
Tiananmen aikštėje 1989 m. už 
demokratiją. 

— Miami srities federalinis 
teisėjas William Hoeveler at
s i sakė p a t e n k i n t i buvusio 
generolo Panamos diktatoriaus 
Noriegos prašymą panaikinti jo 
bylą, kurioje j is kaltinamas nar
kotikų prekyba. 

— Va l s tybės departamento 
sekretorius James Bakeris savo 
bendradarbiams išsireiškęs, jog 
jis manąs, kad Ševerdnadze 
atsisakė iš pareigų, jau žino
damas, kad Gorbačiovas yra su
planavęs riaušes, bet pirma
dienį, kai jam pasakė naujasis 
užsienio reikalų ministeris A. 
Bessmertnykas, kad Gorbačio
vas nenorįs būti diktatoriumi, 
tai tuo reikia taip pat patikėti. 

— Paryž iu je pirmą kartą 
įvyko teroristų veiksmai, kai 
buvo s u s p r o g d i n t a bomba 
. .Liberation" la ikraščio pa
talpose, apgriovusi to laikraščio 
pirmąjį aukštą. Tai pirmas tero
ristų aktas, kai prasidėjo Irako 
karas. 

— Fil ipinų kardinolas Jaime 
Sin pasakė, jog prezidentė Cor-
azon Aquino neturėtų kandi
datuoti antrajam terminui, bet 
užleisti vietą jaunam vyrui, 
kuris sugebėtų filipiniečius 
vesti į geresnį ekonominį 
progresą. Aquino per 5 metus 
pergyveno šešis pasikėsinimus 
prieš jos vyriausybę. 

— Lie tuvos vyriausybė ap
kaltino Sovietų specialius dali
nius, kurie užpuolė dvi pasienio 
muitines, šaudė ir sumušė vieną 
muitinės tarnautoją. 

— U k r a i n o s respublika for
maliai įsteigė savo tautinį 
olimpinį komitetą, kuris veiks 
pagal priimtą Ukrainos suve
renumo deklaraciją. Olimpinio 
komiteto pirmininku išrinktas 
Valeriy Borzov. Ukrainiečiai 
sportininkai esą pasiryžę ginti 
gavo respub l ikos garbę ir 
spalvas. Ukrainiečiai parei
kalavo Sovietų Sąjungą ne tik 
sau. bet ir kitoms respublikoms 
leisti veikti savo tautiniams 
komitetams, jei jie to pagei
dauja. 

— I r a k o televizijos stotis 
transliavo pasikalbėjimus su 
septyniais lakūnais, kurie karo 
veiksmuose kokiu tai būdu 
pateko į priešo nelaisvę. Buvo 
parodyti televizijoje trys ame
rikiečiai, du britai, vienas italas 
ir vienas Kuwaito pagrobtas la
kūnas. Nežinia, ar jie buvo ver
čiami skaityti paruoštą tekstą, 
bet jie dažnai sustodavo ir pa
sakydavo tokius žodžius, kurie 
yra panašūs irakiečių pareiški
mams 

Sovietai žada išvežti 
šiek tiek kariuomenės 

Washingtonas. — Preziden
tas Bushas gavo bendrą užtik
rinimą iš Sovietų Užsienio 
reikalų ministerio. jog Sovietų 
Sąjunga išves kai kuriuos dali
nius iš Pabaltijo regiono ir ban
dys sumažinti įtampą tose res
publikose, kurios siekia nepri
klausomybės, rašo ..NYT" tre
čiadienio laidoje. 

Taip pat pranešama, jog žada 
pradėti vėl politinius pasita
rimus su Pabaltijo respubliko
mis. Bet vyresnysis adminis
tracijos pareigūnas pasakė, jog 
Užsienio reikalų ministeris A. 
Bessmertnyk nepasakė, kiek tų 
dalinių^bus išvežta ir ar jie tik 
pasitrauks už miestų į savo 
gyvenamuosius barakus, ar tai 
bus Vidaus reikalų ministerijos 
daliniai ar reguliarios kariuo
menės kareiviai. 

\Vashingtonas l auk ia 
Prez. Bushas savo kalboje 

JAV krašto gyventojams f State 
of the Union) pareiškė, jog jis 
gavęs pareiškimą iš Sovietų 
vadovybės, kad bus kai kurios 
Sovietų pajėgos išvežtos, atnau
jintas dialogas su respublikomis 
ir atsitraukiama nuo smurto 
veiksmų. Tačiau kitas oficialus 
pareigūnas, prašęs nerašyti jo 
pavardės, pranešė, jog esmėje 
Sovietų Užsienio re ika lų 

Sovietai padeda 
Irakui 

Washingtocas . - Praneša 
ma. jog nauji žvalgybos duo
menys rodojog Sovietų pata
rėjai Irake tebepadeda Scud 
raketų aptarnavime I rako 
kariuomenei, kurios šaunamos 
į Izraelį ir į Saudi Arabiją. 
Anksčiau Maskva buvo prane
šusi, kad visi jos patarėjai iš 
Bagdado jau išvyko. Prez. 
Bushas į tai žiūrįs atlaidžiai, 
nes norįs padėti Gorbačiovui, 
nežiūrint, kad jis nepasmerkė 
skerdynių Pabaltijo respub
likose. Be Gorbačiovo galinti su
griūti koalicija prieš Irako 
prezidentą Husseiną. o to la
biausiai biją Baltieji rūmai, rašo 
„Sun-Times" kolumnistas R. 

Novak. 

Jis kalbės taikos 
klausiniais 

Oslo. — AP žinių agentūra 
skelbia, jog 1990 metų Nobelio 
Taikos premijos laimėtojas. 
Sovietų prez. Michailas Gorba 
čiovas. pranešė skyrimo komite
tui, kad jis šį pavasarį atvyks į 
Norvegijos sostinę ir pasakys 
tradicinę taikos kalbą. Gorba
čiovas savo laišką pasiuntė 
Nobelio komitetui praėjusią 
savaitę, o pačią premiją 700.000 
dol. ir medalį atsiėmė per savo 
pasiųstą pasiuntinį gruodžio 10 
d. Sovietų Sąjungoje reiškiamas 
pasipiktinimas, nes Gorbačio
vas kaltinamas už Pabaltijo res
publikose kruvinas riaušes, 
kurių metu specialūs kariuome
nės daliniai nužudė Lietuvoje ir 
Latvijoje 20 žmonių. Nobelio 
Taikos premijos komitetas, kurį 
sudaro 5 nariai, nekomentuoja 
laureato ir atsisakė atšaukti 
premiją, kaip daugelis to reika
lauja, o ypač akademiko Sacha
rovo žmona. Ta premija jam 
buvusi paskirta už praeities 
nuopelnus. 

ministeris pasakęs bendrąją 
mint}, ką Sovietų vyriausybė 
bandanti padaryti, ką ji galin
ti, kad sumažintų įtampą ir 
taikiu būdu išrištų tas prob
lemas. Tad Vv'ashingtonas lau
kiąs konkrečių ženklų, kada tai 
iš tikrųjų įvyks. Bet tai n e 
buvusios labai konkretizuotos 
diskusijos. 

„Aš nor iu tęsti . . ." 
Nors oficialiame pareiškime 

dėl viršūnių konferencijos ati
dėjimo nebuvo minimos Pabalti
jo respublikos, tačiau šis klau
simas nuolatos lydįs adminis
traciją ir pr is idėjęs , kad 
prez iden tas nevažiuotų į 
Maskvą, pasakė aukščiau minė
tas valdžios pareigūnas. Savo 
kalboje prezidentas pasakė: 
..Mūsų tikslas yra padėti Pa
baltijo žmonėms pasiekti savo 
tikslų, nenubaudžiant Sovietų 
Sąjungos". 

Paskutiniu metu ryšiai tarp 
YVashingtono ir Maskvos atšalo 
dėl Sovietų sprendimo pasiųsti 
p a r a š i u t i n i n k ų da l in ius į 
Lietuvą ir Latviją, kurie smur
tu nužudė 21 asmenį. „Jei bus 
galima, aš noriu tęsti ilgalaikį 
bendradarbiavimą tarp JAV ir 
Sovietų", pasakė prez. Bushas. 
Jis sakėjog paskutinių dviejų 
savaičių metu buvo labai susi
rūpinęs riaušėmis Pabaltijyje ir 
apie tai buvo pranešta Sovietų 
vyriausybei. 

Nebenori išvežti 
kariuomenės 

Varšuva. I AP» — Lenkijos vy
riausybės atstovas pranešė 
spaudai, jog Maskva nebenori 
tartis dėl kariuomenės išvežimo 
ir bijoma, kad Sovietų kariuo
menė gali bandyti susigrąžinti 
Rytų Europą, kai tęs iamas 
karas Persų įlankoje ir kai Irako 
prez. Husseinas delsia pasi
priešinti sąjungininkų dali
niams. A. Drzycimski spaudos 
konferencijoje Belvvederio 
rūmuose, kur yra prez. Walesos 
įstaiga, pasakė žurnalistams, 
jog derybos Maskvoje dėl ka
riuomenės išvežimo yra mirties 
taške. Jis mano. kad tai turi ryšį 
su Iraku ir su įvykiais kaimyni
nėje Lietuvoje. Gorbačiovas 
nori. kad jo kariai pasiliktų 
Lenkijoje. Prez. VValesa žino 
padėties rimtumą ir kad tai to 
negalima išspręsti jėga. Lenki
ja turi 13 divizijų, o Sovietai 59. 
Walesa nori tai išrišti susita
rimo keliu. Į žurnalisto klausi
mą, jog sklinda Europoje žinios, 
ir kad įvykdytos riaušės Lietu
voje patviritna prielaidą, jog 
Sovietų kariuomenė gali ban
dyti atgauti kontrolę buvusiame 
Rytų bloke, ar tam yra pagrin
do, tai Lenkijos vyriausybės ats
tovas atsakė: ..Jūs pats atsakėte 
į savo klausima. Mes susidu
riame su ta problema". 

— Atstovų rūmai nubalsavo 
421 balsu prieš 0 padidinti 
nedarbingiems ve te ranams 
5.4<* didesnius išmokėjimus 
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V a s a r i o 1 d.: Ignacas , 
Brigita. Eidvile. Gy tau ta s . 
Zylelė. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saulė teka 7:05. leidžiasi 5:03. 
Temperatūra dieną 23 L, 

naktį 10 1. 
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K L A I P Ė D A IR LIETUVA 

Klaipėdos krašto atvadavimo 
minėj ime D e t r o i t e d idel is 
dėmesys buvo skirtas šiuolai
kinėms Lietuvos problemoms. 
Kun. Alfonso Babono invokaci-
jos pagrindinė mintis ..Pažvelk 
Viešpatie į nelaimių ištiktą 
kraštą" priminė, kad šiuo metu 
dera kalbėt i ne vien apie 
Klaipėdą bet ir visą Lietuvą. 
Mykolas Abarius, pradėdamas 
minėjimą, priminė tautos pas
tangas ginant Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo pastan
gas ir kruvinas aukas. Skatino 
nepulti desperacijon. bet visais 
įmanomais būdais padėti kovo
jančiai ir kenčiančiai Lietuvai. 
Pagrindinis kalbėtojas Edmun
das Vengianskas, ..Ramovės" 
centro valdybos ir ,,Nemuno" 
jūrų šaulių r inkt inės pirminin
kas, palietė Lietuvos ir Mažo
sios Lietuvos išlikimo ir mūsų 
jėgų susikonsolidavimo pro
blemas. Priminė, kad Vytautas 
Didysis laimėjęs Žalgirio mūšį, 
1411 metų Torūnės sutartimi 
pa s i t enk ino tik Kla ipėda , 
Mažąją Lietuvą palikdamas Or
d inui . Vert ino mažlietuvių 
įnašą atvaduojant Klaipėdos 
kraštą ir jį prijungiant prie 
Lietuvos. Iškėlė šaulių ir karių 
vaidmenį šio krašto atvada
vime. Vadavimo kovose dviejų 
dešimčių kr i tus ių sukilėlių 
auka nebuvusi per didelė. 

Klaipėdos krašto atvadavimo 
minėjimą sausio 20 d. Šv. An
tano parapijos patalpose suren
gė savanoriai kūrėjai, ramovė-
nai, šauliai ir birutininkės. Už 
gyvus ir mirusius Klaipėdos 
krašto atvadavimo dalyvius, 
kun. Alfonsas Babonas aukojo 
šv. Mišias ir pasakė pamokslą. 
Pamaldose dalyvavo organizaci
jų a ts tovai su vėl iavomis. 
Pamaldų metu giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 

damas nario mokesčio — vieno 
dolerio. Kuo daugiau surenka
ma nario mokesčio, tuo daugiau 
Balfo centro valdyba gauna iš 
įvairių fondų paramos šalpos 
reikalams. 

Balfo 76-to skyriaus 1990 
metų piniginis vajus buvo 
sėkmingas. Bendrai šalpai 
s u r i n k t a 6,822 doleriai ir 
specialiems fondams 600 do
lerių. 

Nario mokesčio buvo surinkta 
442 doleriai. 1991 metų nario 
mokestį renka Česys Šadeika ir 
Vladas Staškus. 

TELEGRAMOS l 
BALTUOSIUS RŪMUS 

Algridui Vaitiekaičiui paska
tinus, sausio 20 d. per trumpą 
laiką iš Šv. Antano parapijos į 
Baltuosius rūmus buvo pasiųs
tos 25 telegramos. Minėtinas 
dar vienas Algirdo Vaitiekaičio 
geras is darbel is — Stasio 
Butkaus šaulių kuopos knygyno 
sutvarkymas, vertingų knygų 
atrinkimas, supakavimas ir pa
siuntimas į Lietuvą. Tas darbas 
buvo atliktas praėjusios vasaros 
metu Algirdui tam paskyrus 
visus savo laisvalaikius. 

Stasys Garl iauskas 

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo (Vasario 16-tos) mi
nėjimas vasario 17 d., 12:30 v. 
p.p. vyks Dievo Apvaizdos Kul
tūros centre. Kalbės Vliko 
valdybos narys inž. Pilypas 
Narutis ir Michigano U.S. sena
torius Carl Levin. Meninę pro
gramą atliks „Žiburio" litu
anistinė mokykla ir tautinių 
šokių šokėjų grupė „Audinys". 
Minėjimą r eng ia Detroito 
Lietuvių Organizacijų centras. 

Detroito lietuviai sausio 15 d. demonstracijoje 
vimą ir beginklių žmonių žudynes Lietu- »je. 

oja prieš sovi€ 

VERTINGOS JAUNIMO 
PASTANGOS 

Detroito jaunimas sekma
dienį, sausio 28 dieną, Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre 
rinko parašus ant peticijos 
prašant pagalbos Lietuvai. Tau
ros Underienės Lietuvos reikalu 
laišką atspausdino „Detroit 
Free Press" sekmadienio, sausio 
28 dienos laidoje. 

PAGERBTAS 
MYKOLAS ABARIUS 

Mykolo Abariaus 65-tas gim
tadienis, o kartu ir pensijon 
išėjimo proga sausio 26 d. buvo 
atšvęstas gražiu pobūviu Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre. 
Kartu su šeimos nariais — 
žmona Onute, dukra Violeta, 
dukra Alma ir žentu Edvardu 

Sventickais, vaikaičiais Tomu, 
Elenute ir Rūta, dukra Paulita 
ir sūnum Mykolu, keli šimtai 
svečių gimtadienio proga pa
sveikino Šaulių sąjungos trem
tyje CV pirmininką Mykolą 
Abarių. Sveikino įvairių or
ganizacijų atstovai: Bronius 
Valiukėnas, Edvardas Milkus, 
Matas Baukys, Albertas Mi
siūnas, Algis Zaparackas, And
rius Butkūnas, Marija Jan
kauskienė. Algis Rudis ir Ste
fanija Kaunelienė. Raštu svei
kinimai gauti iš Irenos ir dr. 
Leono Kriaučeliūnų, Vytauto 
Kutkaus. Pokyliui vadovavo 
Violeta Abariūtė. Trumpa kalba 
Mykolas Abarius padėkojo daly
viams už dalyvavimą ir šeimos 
nariams už suruoštą pokylį. 
Pokylio dovaną, daugiau negu 
3,600 dolerių, paskyrė Šaulių 
sąjungai Lietuvoje. 

ų kar iuomenės sauvalia-

Nuotr . J o n o Urbono 

ĮDOMIOS R A D I J O 
PROGRAMOS 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės sausio 25 dienos lai
doje, pravestoje Algio Lapšio, 
buvo perduotas telefoninis pasi
kalbėj imas su Washingtone 
apsilankiusiu Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos viceprezi
dentu Bronium Kuzmicku. Sve
čias pasidalino įspūdžiais iš savo 
susitikimo su JAV Valstybės 
sekretorium Jim Baker. Sausio 
29 dienos laidoje buvo perduotas 
pasikalbėjimas su dr. Bronium 
Nemicku, apie jo įspūdžius 
Lietuvoje, ypač sausio 13 dieną. 
Valandėlės yra transliuojamos 
antradieniais ir penktadieniais 
nuo 3 iki 4 vai. p.p. iš WPON, 
banga 1460 AM. 

lm 
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Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 F;fth St., St. Monica, CA 90403. 

Lietuvos Nepriklausomybės ir Klaipėdos vadavimo kovų dalyviai -
savanoriai-kūrėjai Vincas Tamošiūnas ir Stasys Simoliūnas. 

N'uotr J . U r b o n o 

Stas io Sl ižio. Minėj imo 
akademijoje, kurią pravedė 
Mykolas Abarius, susikaupimo 
m i n u t e page rb t i žuvusieji 
Klaipėdos vadavimo žygyje ir 
pasipr ieš inusių okupantams 
Lietuvoje aukos ginant Nepri
klausomybės atstatymą. Pa
gerbti Klaipėdos vadavimo 
dalyviai Stasys Simoliūnas ir 
Vincas T a m o š i ū n a s , j i ems 
prisegant po gėlytę. Meninėje 
dalyje buvo pada inuo tos 
keturios dainos: , Aras" , „Giedu 
d a i n e l ę " , „ P a j ū r i a i s " ir 
„Nurimk, sesut". Dainavimą 
pravedė muz. Stasys Sližys 
pakvietęs visus kar tu su choru 
dainuoti . Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. 

S t a s y s G a r l i a u s k a s 

P R A Š O V I E N O DOLERIO. . . 

Balfo 76-tas skyrius.sėkmin 
gai baigęs aukų rinkimo vajų. 
vėl kreipiasi j detroitiečius ir 
apylinkių gyventojus prašy-

PRISIMINTI A.A. LEONAS 
IR STASĖ MATVĖKAI 

Sausio 27 d., Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje, buvo aukojamos me
tinės šv. Mišios už Stasę ir 
Leoną Matvėkus. Po maldų 
kapinėse, susirinkus kavinėje. 
Česlovas Anužis apibūdino prieš 
penkerius metus mirusio Leono 
ir prieš metus mirusios Stasės 
Matvėkienės įnašą į jaunimo 
auklėjimo organizacijų veiklą ir 
lietuvių telkinio gyvenimą. 
Metines suruošė jų vaikai — 
Rita Kasput ienė , Rimas 
Matvėkas ir Alma Metvėkaite. 

VASARIO 16-TOS 
AUKŲ VAJUS 

Lietuvių Bendruomenės Va
sario 16-tos dienos aukų vajus 
jau prasidėjo. Aukas galima 
į te ikt i sekmadienia is prie 
lietuviškų parapijų, arba vajaus 
vadovui Algimantui Bražėnui. 

CENTRO VALDYBOS 
POSĖDIS 

PHILADELPHIJOJE 

Lietuvos Vyčių centro valdy
bos posėdis, dvasios vadui kun. 
Juozui Anderloniui kviečiant, 
vyko Philadelphijoje. Po už
kandžių, kuriuos paruošė 3-čioji 
šiame mieste veikianti Lietuvos 
Vyčių kuopa, posėdis prasidėjo 
Šv. Jurgio parapijos mokykloje. 
Dalyvavo 30 narių bei svečių. 

Kun. Anderlonis sukalbėjo 
maldą ir pasveikino susirinku
sius: 3-čios f šeimininkavusios) 
kuopos pirm. Viktoras Stepola-
vich taip pat pasveikino daly
vius. Po centro valdybos pirm. 
Ona Wargo pranešimo, ypatin
gas dėmesys buvo atkreiptas į 
Roberto Boris pranešimą apie 
paramą Lietuvai. Robertas 
pranešė, kad per savo rankas 
jau pervedė 20,000 dolerių au
komis, pakankamai lėšų 
pasiųsti du konteinerius medi
cininių reikmenų Lietuvai. Nu
spręsta šį projektą tęsti ir 
kasmet siųsti paramą. Pagvil
dentas ir lėšų telkimo klau
simas. 

Valdybos sekr. Robertas Mar
tin parodė video filmą, kur Vytį Petrauską, gražiai iš lauko 
buvo parodytas ateinančio vi- lemputėmis, viduje kalėdinėmis 
suotinio Lietuvos Vyčių seimo grožybėmis papuoštoje, puikio-
vietovė - St. Petersburg Beach, je Wood!and Hills rezidencijoje 
FL. Buvo aptarta seimo darbo
tvarkė. Kadangi Centro val
dyba globos šį seimą, rengimo 
klausimai yra ypač opūs. Kar
dinolas Vincentas Sladkevičius 
buvo pakviestas seime daly
vauti, tačiau save atstovauti jis 
atsiųs kitą dvasiškį. 

Loretta Stukienė supažindino 
su įvairių rezoliucijų bei 
įstatymų projektais, kurie 
dabar svarstomi JAV kongrese. 
Ragino visus tęsti laiškų 

rašymą politikams. 
Komitetų pirmininkai pateikė 

pranešimus. „Vytis"' žurnalo 
vyriausia redaktorė Marija 
Kober pateikė kai kuriuos 
finansinius projektus. 

Penkias valandas tęsęsis 
posėdi? baigėsi 5 vai. vak. Po jo 
Šv. Jurgio parapijos salėje buvo 
aukojamos šv. Mišios, nes 
bažnyčia dabar remontuojama. 
Pasimelsta už neseniai mirusią 
Garbei n a r ę a.a. Marcelę 
Alexis, Vyčių himno kūrėjo 
žmoną. Maldose prisiminti ir 
kiti mirę bei sergantys Vyčiai. 

Po Mišių, toje pat salėje buvo 
patiekta gardi vakarienė. Jos 
metu kun. Vytui Martusevičiui 
sugiedojome „Ilgiausių metų", 
jo 85 to gimtadienio proga. 

Nariai ir svečiai dėkoja 
3-čiai kuopai ir kun. Ander
loniui už šiltą priėmimą ..Bro
liškos meilės" mieste. 
Vertė Aleks. Pakaln išk is , J r . 

LIETUVOS VYČIAI 
AMERIKOS VAKARUOSE 

Los Angeles Vyčiai prieškalė
diniam sus i r ink imui buvo 
pakviesti pas jaunimo atstovą 

Išsuku? iš greitkelio akį traukė 
gražūs namai, plačios gatvės. 
Pas šeimininką radome būrį 
svečiu iš Lietuvos: dvi moky
tojas ir vienos dukrą — inžinie
rę, dirbančią Lietuvos gamtos 
aplinkos apsaugos depar
tamente, šeimininko tėvelis 
Petras Petrauskas, miręs prieš 
trejus metus, paliko du sūnus: 
Denni, kuris verčiasi namų par
davimu ir Leonardą, gyvenant) 
Burbanke. Sūnūs apmokėjo 

kelionės išlaidas ir Kalėdoms 
pasikvietė tėvelio sesutę Zitą, — 
jos dukrelę Danguolę ir Aldoną. 
Prasidėjus gražiam bendra
vimui, pasijutome trumpam 
persikėlę Lietuvon. Sujaudino 
mus, kai viešnios segė mums 
prie krūtinių Lietuvos ženk
lelius ir dovanojo mažus lino 
paklotukus, perrištus lietuviškų 
spalvų juostelėmis. Atrodo, širdį 
atiduotų už šį malonų bendra
vimą. Seimininkui, nuvežus 
viešnias prieš pobūvį apsipirkti 
maisto, nustebusios pareiškė: 
„Kad mes nors dalelę to turė
tume Lietuvoje". Viešnia papa
sakojo sunkią padėtį Lietuvoje 
— trūkumą maisto ir vaistų. 
Džiaugėsi, kad gaus prieš Kalė
das po bonką šampano. Dir 
bantis iš uždarbio nusiperka 
maistą, o kitiems reikalams 
reikia užsidirbti pinigų iš šalies, 
sodinant daržoves, gėles, augi
nant gyvuliukus. 

Klausydamiesi sunkių per
gyvenimų tėvynėje komunizmo 
laikais, artinomės širdyse prie 
džiaugsmo Šventės — Kalėdų — 
ramybės geros valios žmonėms. 
Kad kiekvienas būtų geros va
lios žmogus, pergyventų t ikrą 
Šventės grožį ir prasmę, gerbtu 
ir mylėtų kitus. Su šiomis min
timis, dvasiniu pakilimu šį 
Kalėdų švenčių susibūrimą pra
dėjome malda, plotkelėmis. 
Vaišindamiesi gardžiais val
g ia i s , i šk l ausėme viešnių 
širdingų kalbų, jų padėką gimi 
nėms už apmokėjimą kelionės 
išlaidų ir suteiktą džiaugsmą 
kartu pabendrauti. Jautriai per 
gyvenome viešnių pasakojimus, 
p i r m i n i n k e i M. Šepikai te i 
sunku buvo pradėti oficialiąją 
dalį. 

Gražų kalėdinį stalui papuo
šalą laimėjimui skyrė Juanita 
M. Emerich. Pelnas buvo ski
riamas vaistams Lietuvai. 

Pirm. M. Šepikaitė papasako
jo kur vėliausiu laiku buvo 
rašoma apie Lietuvą, o kultū
rinių reikalų vicepirm. Robertas 
Novak labai plačiai papasakojo 
apie eglutės ir kūčių papročius 
Lietuvoje. Po to lietuviškai ir 
angliškai giedojome kalėdines 
giesmes. 

Stasė Bajalienė 
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Visur ieškojau atsigaivinimo 
ir jį suradau kamputyje su 
knyga rankoje. 

Šv. Pranciškus Salezietis 

DR. VIJAY 8AJAJ. M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat. Chicago 
Tol . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)246-O0«7; arba (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulsakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

P rmo 3 v p p-7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
trecd užda'ytaa. ketvd 1-3 v p p . penkto 

•r šeštd 9 v r - 1 2 v p p 

6132 S. Koozle Ava., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagai susitarimą 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tel. (312)735-5556 

507 S. Gi lbert . LaGrange, IL. 
Tel. (708) 352-4487 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312)436-7700 

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

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

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tol. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr penkt 12-3 v p.p.. ketv. 2-7 v.v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundao Ava . , ElgJn, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Hlckory Hills, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hilis. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

IL 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

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

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 9 5 St . 
O a k Lawn, IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Tol. 7 0 0 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

Tol. kablnato Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Clcaro 

Kasdien 1 N 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Suita 324 Ir 
5635 S. Pulaaki Rd.. Chicago, IL 

81 St. ir Kean Ave.. Justlce. IL 
Tol . (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M. SALIKLIS 
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Kaip „Dykumos audroje" 

TURKIJA LAVIRUOJA 
Karas prieš Iraką dar net 

neįsibėgėjo, jau nekalbant apie 
įpusėjimą (prez. Bush j au per
spėjo, kad karas galįs tęstis dar 
kelis mėnesius), o „žaidėjai" ir 
„nežaidėjai" jau ruošia sau po
zicijas po karo vyksiančioms 
deryboms, jau iš anksto „žino
dami", kad laimės JAV-ės. 

Štai sausio 22 d. teko skaityti, 
kaip Turkija išsikombinavo sau 
visokių gėrybių ryšium su karu, 
k u r i a m e j i net n e s i s k a i t o 
dalyve. Tokie iš anksto „ži
nojimai", kaip baigsis karas, kol 
jis dar yra labai ankstyvoje sta
dijoje ir jokių pergalių dar 
nematyti, yra grynai azartinis 
lošimas, ir tuo daugelis turkų 
kaltina Turkijos prezidentą Tur-
gut Ozai. Jis tačiau, kalbė
damas apie tai, kad leido ame
rikiečiams iš Turkijos oro bazių 
puldinėti Iraką, ",ako, kad tai 
yra labai išmintingas strate
ginis išskaičiavimas: „Aš nesu 
azartininkas, o inžinierius ir 
išskaičiuotojas". Jo t ikslas: iš
gauti JAV-ių ekonominę ir ka
rinę pagalbą ir duoti Turkijai 
vadovaujamą rolę tame regione, 
karu i pasibaigus. Jo prieši
ninkai tačiau kartoja, kad tie 
sprendimai Turkiją išstato į 
didelį pavojų įklimpti į karą su 
Iraku, kai Turkijos politika iki 
šiol rūpestingai saugojosi iš
laikyti neutralumą Artimuo
siuose Rytuose. 

Prez. Ozai teigia, kad jo poli
t ika laikosi Jungtinių Tautų re
zoliucijos, kuri priešinasi Irako 
agresijai prie Kuwaitą. Bet iš 
tikrųjų Ozai turi ir apčiuopia-
mesnių išskaičiavimų, kuriuos 
jis pats išdėstė privačioje sesijoje 
su vadovaujančiai „Tėvynės 
partijai" priklausančiais par
l a m e n t a r a i s . J i e m s kalbė
damas jis tvirtino: „Turkija išeis 
stipresnė, daug stipresnė po šio 
konflikto, jei ji rems sąjungi
ninkus". Tada jis išdėstė, ką jis 
jau išrūpino Turkijai tuo ėjimu. 

J a u dabar Turkija pradėjo 
gauti karinių ir kitų medžiagų 
iš JAV, kurias anksčiau JAV-ės 
vis atsisakydavo duoti, laiky
damasi vadinamo 7:10 santykio, 
šelpiant Graikiją ir Turkiją. 
Prezidento Bush vyriausybė 
nutarė pridėti 82 milijonų dole
rių vertės ginklų ir amunicijos 
prie Turkijai 1991 m. skirtos 
pašalpos. JAV Kongresas jau 
patvirtino iki 500 milijonų dol. 
priedinės pašalpos. Vienas Tur
kijos Užsienio ministerijos pa
reigūnas atsiduso: „Pagaliau 
panaikino 7:10 santykį!" 

Visai neseniai Turkija taip 
pat gavo neminėtą skaičių va
dinamųjų priešraketinių „Pat-
riot" raketų, o taip pat 48 lėktu
vus , kur ių p rašė . Ki tok ie 
ginklai, imtinai ir tankai , taip 
pat buvo pasiųsti į Turkijos 
pasienį su Iraku, vadinamąjį 
„antrąjį frontą". 

Be visos šios karinės pagalbos. 
Ozai taip pat tikisi, kad dėl šios 
jo politikos pagerėsią Turkijos 
ekonomin ia i ryš ia i su 
JAV-ėmis. Jis numato išrūpinti 
„laisvos prekybos" santykius su 
JAV-ėmis ir jau dabar pranešė, 
kad JAV-ės padidino leidžiamų 
importuoti į JAV-es turkiškų 
tekstilių kiekį. Ozai turkams 
žada: „Kai šis konfliktas pasi
baigs, Turkijos užsienio eko
nominia i ryš ia i , ypač su 
JAV-ėmis, žymiai pagerės". 

Dar vienas pagrindinis da
lykas, kurį Ozai tikisi laimėti 
šia savo strategija, yra pagrin
dinė rolė Turkijai, po karo 
formuojant „naujuosius Arti
muosius Rytus". Viename in
terviu Ozai pareiškė: „Tos sri
ties žemėlapis greičiausiai kei
sis. Galybių pasiskirstymas 
pasikeis Mes turime būti prie 
konferencijų stalo, kai naujoji 
situacija bus diskutuojama. Tur-

APTEMDYTOS AKYS? 
Širdies smūgiai Vilniuje 

VYTAUTAS VOLERTAS 

kija turi būt i įtakinga". 
Viena priežastis, kodėl Ozai 

taip kalba yra ta, kad, žlugus 
Irakui, I ranas ar Sirija gali 
norėti tuo pasinaudoti. Ypač 
gali iškilti spaudimas kurt i 
atskirą kurdų valstybę, kas 
atimtų ir dalį Turkijos žemės, 
ko Turkija jokiu būdu nenori. 
Diplomatų supratimu, pastaroji 
yra svarbiausioji priežastis, 
kodėl Turkija pakeitė savo poli
tiką iš rūpestingai neutralios 
į „dinamišką", net jei ir būtų 
rizikuojama kariškai įsivelti. 

Nežiūrint šių prez. Ozai pa
reiškimų, Turkijoje yra nuo
taika, kad Turkija yra jėga 
traukiama į konfliktą ir kad 
g inkluotas susirėmimas su 
I raku gali pasidaryti neiš
vengiamas. Turkija, gavusi 
p a r l a m e n t o leidimą (nors 
opozicinės partijos priešinosi), 
leido JAV-ėms naudotis įvai
riomis oro bazėmis Turkijoje 
puldinėti Irakui. Jos karininkai 
uždraudė tą informaciją skelb
ti per žinias, kad nesusilauktų 
keršto iš Irako. Tačiau ir opo
zicinės partijos ir spauda rei
kalauja, kad turkams būtų pra
nešta, kas daroma. 

Žmonės gi žino, kad yra 
naudojamos jų bazės ir kad dėl 
to jiems gresia Irako puolimai, 
bet jie nėra pasiruošę karui: 
neturi nei slėptuvių, nei kaukių 
nuo cheminių dujų. Tuo tarpu 
apie 200,000 turkų kariuo
menės yra paruošties stovyje 
prie Irako sienos. Tačiau tiek 
prez. Ozai, tiek ir jo ministeriai 
nemano, kad I r akas pu l s 
Turkiją, nes būtų per sunku 
vesti karą keliais frontais. 

Bet ne taip lengva bus Ozalui 
išlaikyti Turkiją JAV-ių pusėje. 
Turkija savo pozicijoje t a rp 
Europos ir Azijos yra traukiama 
ir Europos per savo narystę 
NATO ir islamiško pasaulio, 
nes ji p r i k l a u s o Is lamo 
konferencijai. 

Be to, ji turi nemažas pro
blemas su nepriklausomybės 
reikalaujančiais kurdais savo 
teritorijoje, nes elgiasi su jais ne 
ką geriau, negu S. Husseinas el
gėsi su kurdais Irake. Bet di
džiausias problemas Ozalui kels 
t u r k a i musu lmona i , ku r i e 
jaučia solidarumą su savo bend-
ratikiais, už kuriuos kovoja S. 
Hussein. Dvi tokias krizes jau 
pergyveno jo vyriausybė, kai 
spalio ir gruodžio mėnesį keli jo 
ministeriai atsistatydino dėl jo 
savarankiškai daromų sutarčių 
su JAV-ėmis, remiant amerikie
tišką koaliciją, ignoruojant ki
tas frakcijas parlamente. 

Turkija netur i gerų santykių 
ir su savo kaimynais. Pernai 
Irakas ir Sirija protestavo, kad 
Turkija užtvenkė Eufrato upę, 
darydama sau elektros jėgainei 
užtvanką. Su Iranu Turkija irgi 
neturi gerų santykių, rašo M. 
Rėza Behnam, Vidurio Rytų 
politikos specialistas. 

Pagaliau ir padidinus JAV 
karių skaičių Turkijoje, padi
dėjo turkų musulmonų jautru
mas, ne tik jaunuolių tarpe, bet 
ir jaunųjų karininkų tarpe, kad 
jų prezidentas išduoda islamo 
vienybę. Nors vyresnieji ka
riuomenės vadai stengiasi išlai
kyti sekularistinę dvasią, kurią 
1920 dešimtmetį Turkijoje įnešė 
jos modernizuotojas Kernai Ata-
turk, rašančiojo specialisto nuo
mone, prez. Ozai veiksmai per 
daug kapituliuojant „bedie
viams Vakarams", tik žlugdo 
kultūringą Turkijos valdžios pa
grindą, erzindami jautriuosius. 
Tokiu būdu, rašo Behnam, 
JAV-ės, ieškodamos per daug 
pagalbos iš NATO narės Turki
jos, gal ir nesąmoningai, silp
nina ir taip nestiprią Vakarų 
poziciją. 

a.g. 

Melas, partijos ir kariuome
nės teroras, vietiniai išdavikai 
buvo ir yra Sovietų Sąjungos 
tvirčiausios kolonos. O mus 
dažnai kaltina — net ir lie
tuviai, linkę Markso valtelėje 
plūduriuoti, — kad neapykanta 
yra užtemdžiusi akis, todėl ne
tikime, kas sakoma iš Maskvos 
tribūnų, nors tai būtų mums 
palankūs žodžiai. Tie žodžiai, tos 
kalbos iš Maskvos... 

Gorbačiovas nežinojęs, kad 
1991.1.13 Vilniuje buvo liejamas 
kraujas. Nežinojęs ir gen. F. 
Kuzmin, Baltijos rajono ka
r iuomenės v i rš in inkas . Po 
savaitės, sausio 20 d., panašūs 
įvykiai pasikartojo Latvijoje. Ar 
Gorbačiovui ir Ryga sudarė 
staigmeną? Sausio 22 d. konfe
rencijoje j is taip pareiškė... 
Kažin — gal jis dar ir šiandien 
negirdėjo, kad 1989 pavasarį 
Gruzijoje kastuvėliais buvo 
kapojami žmonės. 

Sausio 17 d. CNN ryto žiniose 
buvo pasakojama apie žuvu
siųjų la idotuves Vilniuje. 
Komenta to r ius pr iminė — 
Maskvoje kalbama, jog tie 13 
lietuvių Vilniuje mirę nuo šir
dies smūgio! Rusas majoras, 
žudynėse dalyvavęs, teisinosi: 
lietuviai nušovę jo karį, todėl 
įsakęs naudoti jėgą. O tas karei
vis, kaip paaiškėjo po skrodimo, 
miręs nuo rusų karinio au
tomato šovinių. 

Jiems blogai, kai įvykius mato 
užsienio korespondentai. Nuo 
melo krinta uždangos. Sausio 20 
d. Maskvoje dalyvavę milžiniš
kose demonstracijose už Lietuvą 
nepatikėjo oficialia žinia, kad iš 
karto ir toje pačioje vietoje gali 
i š t ik t i 13 š i rdies smūgių. 
Negalime ir mes t ikėti ir labai 
stebimės, jei mūsų tarpe yra 
Maskvos melą p r i imanč ių 
už auksinę monetą. 

Stalino e ros p r o p a g a n d a 

Užsienio žurnalistai Sovietų 
vadus jau išmoko suprasti. Rei
kėjo daug laiko, šis mokslas 
jiems buvo labai sunkus, tačiau 
šiaip taip išpruso. Tik Švedas, 
Burokevičius, Jarmalavičius ir 
eilė kitų lietuvių nepajėgia su
vokti. Skaitytojams bus įdomi 
Fen Monta igne paske lb to 
straipsnio dalis iš Vilniaus 
(The Philadelphia Inąuirer, 
1991.01.20). 

Šalia žudynių šlykščiausias 
savaitės įvykis buvo centrinių 
Sovietų žinių įstaigų ir oficialių 
atstovų melas. Tai aiški Stali

no eros propaganda. Užsienio 
korespondentai, šimtai liudi
ninkų ir gydytojų sutiko, kad 
lietuviai buvo šaltakraujiškai 
žudomi Sovietų kareivių. Dvi iš 
13 a u k ų sutraiškė t a n k a i , 
vienas mirė nuo granatos, liku
sieji nušaut;, beveik visi iš 
trumpo atstumo. Nebuvo net 
įtarimo, kad lietuviai būtų 
šaudę. Bet oficialioji Tass žinių 
agentūra ir vakarinė TV žinių 
programa .Vremia' skelbė, kad 
kareiviai atsišaudė tik ginda
miesi po to kai lietuviai nužudė 
vieną jų kareivį. Sovietų karys 
žuvo, bet skrodimas parodė, kad 
jis nušautas iš nugaros automa
tiniu ginklu, naudotu sovietų 
karių. 

„Nuostabiausią žinių seansą 
davė specialus ir žymus TV 
reporteris Aleksandras Nevzo-
rov. Save .dokumentinėje ' 
apžvalgoje, suklijuotoje iš 
fiktyvių vaizdajuosčių, j is pa
rodė, kaip kraujo iš t roškę 
lietuviai teroristai apsupo spe
cialų policijos dalinį ir rengėsi 
jį išpjauti. Tačiau tokio inci
dento niekur nebuvo. Nevzorov, 
rusas nacionalistas, tvirtino, 
kad t ie žuvusieji (Vilniuje — 
V.V.) mirė arba judėj imo 
nelaimėse, arba nuo širdies 
smūgių". 

Tuo tarpu Sovietų kariuo
menė apie žudynes paruošė savo 
apyskaitą. Sovietų parašiu
tininkų majoras, kuris vado
vavo TV bokšto užpuolimui, pa
reiškė, kad jo vyrai nė vieno 
nenužudė. Paklaustas, iš kur 
a t s i rado tie lavonai, t a r ė : 
„Sunku pasakyti iš kur". Net ir 
šitokį pareiškimą užtemdė 
vėliau savaitės bėgyje vykusi 
konferencija, kurioje sovietų 
karininkas, oficialiai atstovavęs 
krašto gynybos ministerijai, 
pareiškė, jog fotografijos, ro
dančios tanko t r iuškinamas 
vyro kojas, esą fotomontažai. 
Nors Vakarų korespondentas 
pats matė, kaip tankas per
važiavo žmogų, kariuomenė 
tvirtino, kad sumišimo metu ci
vilis, bendradarbiaująs su foto
grafais, sufalsifikavo nuotrau
ką. Karininkas perskaitė, ne
davęs pavardės, parašiutininko 
štai kok; pareiškimą: „Kažkoks 
civilis pakišo kojas po mano 
tanko dešiniuoju vikšru. Kad ši 
nuotrauka yra fotomontažas, 
lengva nustatyti". 

„Konferencijos reporteriai juo
kėsi. Net vienas karininkas 
nusikvatojo". 

Štai kodėl Gorbačiovas sieke 
spaudos cenzūros. Kai jos nėra, 
negalima atsikratyti užsienio 
žurnalistais, kurie apnuogina jo 
ir visų Sovietų vadų melą. Žur
nalistas F. Montaigne savo il
game straipsnyje „Lietuvos 
triuškinimas: grįžta melas ir 
šautuvai" aprašė visos savaitės 
įvykius Lietuvoje. Tai pilnas, 
a iškus vaizdas, kas vyko. 
Žinoma, tai ne burokevičiams 
skaityt i , nes j ie akli. Šio 
žurnalisto straipsnius „The 
Philadelphia Inąuirer" duoda 
beveik kas antrą dieną, ir tie 
straipsniai yra labai svarbus 
objektyvių žinių šaltinis. Šis 
žmogus vertas lietuvių įverti
nimo išeivijoje ir Lietuvoje. 

Tai š tai pažanga 

Mums Sovietų melai nėra 
naujiena. J u k ir 1940 Sovietų 
S-ga Lietuvą todėl okupavo, kad 
Lietuvos saugumas tardė sovie
tinius karius ir tris nužudė... To 
1940 melo paslaptis patiems so
vietams buvo atidengta tada ir 
dabar dokumentų pagalba. 
Tačiau Sovietų pažanga yra lė
ta, ji ir dabar naudoja Stalino 
metodus. 

Štai kaip rieda Markso ir En
gelso socializmas, Lenino su 
Stalinu puoselėtas. Ne veltui 
ant Parlamento rūmus sau
gojančius barikados, lietuvių 
skubomis sumontuotos, kabo 
šimtai ant smeigų pavertų 
SSSR pasų. Ten juos pakabino 
nuo gėdos besiginą piliečiai, 
nes Sovietų pasas yra melo ka
ralystės ženklas. Tik sausio 22 
d. savo konferencijoje užsienio ir 
vidaus žurnalistams Gorbačio
vas pareiškė, kad Pabaltijo šaly
se represija yra sulaikoma, o jau 
kitą dieną, sausio 23 d., ka
riuomenė Vilniuje užėmė naują 
pastatą, spaustuvės sandėlius... 
Gal čia kaip tik yra naujai atsi
radusio neklaužados generolo 
darbas? Ar nepanašu į Bermon-
tą po pirmojo pasaulino karo? 

REKORDINIS SKRIDIMAS 
United bendrovės lėktuvas 

sausio 8 d. iš O'Hare aerodromo 
nuskrido į Tokijo tarptautinį 
aerodromą rekordiniu greičiu 
per 11 vai. 52 minutes. 

ATSKRAIDINO LATVAITE 

I Chicagą atskraidinta dvejų 
metukų latvaitė Krista Liepnie-
ce, kuri r e ika l inga labai 
sudėtingos širdies operacijos, ko 
negalėjo padaryti Latvijos gydy
tojai. Su motina atskrido sausio 
23 d. Bus operuojama Chicagos 
universiteto ligoninėje, kur jai 
gydymą parūpino latvis chirur
gas Christoferas Zarins. Ją ir 
motiną nemokamai Chicagon 
atgabeno Skandinavų lėktuvų 
bendrovė. 

Pasisveikinus su Illinois nauju gubernatorium. Iš kaires: Birutė Vindasienė. 
Nida Tijūnelyte. Daiva Meilienė ir Pranas Meilė. 

Nuotr I. T. 

SPAUDOS ATSILIEPIMAI 
KAZYS B A R O N A S 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 
Kada daugumas užjūrio kraš

tiečių dar saldžiai miegojo — 
Vakarų Europą pasiekė liūdna 
žinia: žuvo lietuvis, keli de
monstrantai sužeisti. Įjungiau 
televizijos aparatą, tačiau pietų 
metu pirmi vaizdai buvo trum
pi 'trumpos ir žinios), žymiai 
platesnį pranešimą duodant an
trame kanale 4 vai. p.p. Komen
tatoriaus pranešėjo sant rauka: 
parodžius Lietuvos žemėlapį su 
atžymėtu Vilniumi ir Kaunu 
vokietis pasakė, kad padėtis 
Lietuvoje yra labai įtempta. 
Toliau filmas žiūrovus perkelia 
prie parlamento ir spaudos 
rūmų. rodant minias žmonių ir 
šarvuočių, girdimi kalašnikovo 
šūviai į viršų, ant spaudos 
pastato matomos šūvių žymės. 
Vokietis dar pridėjo, kad buvo 
panaudotos ašarinės dujos. 

Tai Gorbačiovo ultimatumo 
pasekmės Lietuvai. 

Džiaugsmas Maskvoje. Kelių 
vokiškų dienraščiu nuolatinis 
korespondentas Maskvoje Jens 
P. Dorner davė tokį praeivių 
vaizdą: Maskvos gatvėje, 
apsikabinęs ordinais , k a r o 
ve te ranas S. Valad i jan , 
užklaustas vokiečio — ką jis 
galvoja apie Lietuvą — rusas 
trumpai atsakė: ..galų gale tie 
kvail i l ietuviai pas iduoda 
(„geben auf'i. tad turėsime 
krašte ramybę"'. 

Tai ruso žodžiai,pasiuntus Į 
Lietuvą parašiutininkus ir kaip 
Jazovas pasakęs, paieškojimui 
dezertyrų — naujokų, nes Lie
tuvoje į šaukimo būst ines 
prisistatė tik 12.5^ naujokų ir 
tai 95^ tik rusai ir lenkai! Be to. 
tie parašiutininkai atkelti taip 
pat provokaciniams tikslams, 
parodant jėgą prieš beginklę lie
tuvių tautą. 

Olandijos Amsterdamo dien

raštis „Teiegraf ' sausio 9 d. 
labai teisingai pažymėjo, kad 
vietoje ieškoti kompromisų su 
Lietuva — Maskva rodo tikrą 
savo veidą, atsiųsdama para
šiutininkus ir šarvuočius, kurie 
tikrovėje turėjo būti sunaikinti 
arba išsiųsti už Uralo. Tas įrodo, 
kad ir Olandija negali mažinti 
savo karinio biudžeto. 

Miuncheno „Sueddeutsche 
Zeitung" pažymi, kad Washing-
tonas dėl Persų įlankos krizės 
nenori eiti į konfrontaciją su 
Maskva, nežiūrint Lietuvos 
okupacijos nepripažinimo. Tad 
L i e t u v o s ir k i tų Paba l t i jo 
valstybių byla atsidūrė pa
s a u l i n ė s k r izės šešėlyje, 
panašiai kaip 1940 m. birželio 
mėn.. kada pasaulio akys buvo 
nukreiptos į Paryžių. 

Mano ar t imo miesto dienraš
čio „Mannheimer Morgen" ko
mentaras toks: Persų įlankos 
krizės šešėlyje Maskva nori 
atlikti labai greitą procesą su 
Pabaltijo valstybėm, kadangi 
pasaulinė viešuma aesirūpina 
lietuvių, latvių ir estų likimu. 
Toliau komentatorius rašo. kad 
Gorbačiovas žaidžia su ugnimi, 
kadangi jis savo kariuomene 
dar labiau įkaitina padėtį Lie
tuvoje. 

Atleiskite, rašau sausio 11d. 
16 vai. 45 min. Štutgarto radi-
jos komentavo įvykius Lietuvoje 
bei trumpą telefoninį pasikalbė
jimą su Vokietijos užsienių reik. 
min. H.D. Genscher. J is pareiš
kė, kad Sov. Sąjunga turi laiky
tis Paryžiaus Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konferen
cijos nutar imų (kodėl buvo iš
prašyti pbaltiečiai?) 

..Mannheimer Morgen" toliau 
rašo, kad Gorbačiovas, dikta
toriškai imdamas visą galią į 
savo rankas — automatiškai nu
t raukia ryšius su perestroika. 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 
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Marie Vermont atrodė esanti sausa ir sąžininga, 

gera darbininkė ir save užmiršusi, be iliuzijų moteris. 
Tokių moterų mes dažnai sutinkame tarp neturtingų 
daugiavaikių šeimų, kur jos užauga besirūpindamos 
mažesnėmis sesutėmis ir broliukais, pasku: užima pasi
t raukusios motinos vietą, drauge uždirbdamos 
pragyvenimą, skubėdamos tarp fabrik. ir kuklios 
namų virtuvės, blogai apsirengusios, liesos, apsipra
tusios su savo likimu ir nemėgstančios saldžių 
sentimentų. 

— Labai malonu. — Marie be šypsenos paspaudė 
Jūratės ranką. — Komendant as apie jus labai aukš
tos nuomonės. Man reikalinga padėjėja daugiau gal 
pavaduotoja, kuri bus atsakinga už poilsio ramų tvarką 
man nesant. Kiek supratau, jūs veržiatės ka nors dirbti. 
Nebus per sunku? Dabar šie namai bus ūsų tikrasis 
gyvenimas. 

— Bandysiu. Nedaug dirbau gyven:rr.e, daugiau
sia mokinausi, bet noriu būti naudinga. 

— Puiku. Tad, komendante, iki pietų. 
Marie, pasirodė, turėjo savo mažą automobilį, kurį 

pati vairavo. Per visą kelionę ji daug kalbėjo, klausinėjo 
apie karą, jo pasekmes, žmonių būdą. ateities planus. 
Pasisakė kilusi iš Alžiro kolonistų seimo:- esanti gailes
tinga seselė ir per karą buvusi ligoninės vedėja. 
Klausinėjo apie Jūratės gyvenimą ir. kaip atrodė, gana 

nuoširdžiai domėjosi atsakymais. Jūrai atrodė, kad 
sugyventi nebus sunku, jai buvo net malonu turėti šalia 
savęs moterį taip skirtingą nuo plaštakių Gerulyčių. 

Kaip pasirodė. Marie buvo prityrusi vedėja ir poilsio 
namuose staiga sujudėjo gyvybė. Dabar nuo ankstyvo 
ryto į ten buvo gabenamos lovos, stalai, gėlės, ruošiama 
skaitykla, kambarys plokštelių muzikai, valgyklai. Jū
ratė buvo laiminga. Dienos skriste skrido, jos rankos 
buvo pilnos darbo, galva pilna sumanymų. Savaitės 
gale poilsio namai buvo paruošti atidarymui. 

Mažoje svetainėje buvo įrengtas laikinas baras, 
keletas austrų muzikantų neįkyriai grojo Vienos valsus 
dūmuose ir pašnekesiuose skęstantiems svečiams. 
Mažučiai staliukai, išmėtyti terasoje ir apšviesti vien 
ant stalo stiklinėse besiblaškančių žvakių šviesa, teikė 
vakaro pobūviui jaukumo ir mistikos. Svečių buvo gal 
kelios dešimtys, jų tarpe kelios moterys karo 
korespondentės, sesutės, bet šiaip daugiausia tai buvo 
kariškių būreliai, pilni energijos, gališko humoro ir 
nesibaigiančių kalbų. Aplink generolo stalą grupavosi 
vyresni karininkai, ten buvo matyti ir įraudęs, 
linksmas vietos komendantas. 

Jūratė buvo parengusi nuošalų staliuką savo drau
gams ir dabar ji rūpestingai dairėsi motinos, kuri 
negalėjo jaustis gerai šioje kompanijoje, nemokėdama 
kalbos ir tų skirtingų manierų. Danutė ir Alfa, kaip 
paprastai, buvo nugrimzdę rimtuose pokalbiuose. 
Gerulytės krykštavo kelių jaunų karininkų kompa
nijoje, bet senių Gerulių ir savo motinos ji niekur 
nematė. Grįždama atgal į svetainę ji atsimušė į duryse 
atsirėmusi ir rūkantį vidutinio amžiaus karininką, 
kurio kilnūs, taisyklingi bruožai labai skyrėsi nuo kitų 
svečių, šito žmogaus ji dar nebuvo mačiusi, tačiau ji 
pabandė mandagiai praeiti pro šalį. Vyriškis pasi

traukė į šoną, palydėdamas ją ramiu žvilgsniu, ir nors 
nepasakė ne vieno žodžio, ji juto. kad neliko nepaste
bėta. Jūra tė nuėjo svetainės gilumon. kažkodėl 
jausdamosi nepatenkinta Vienos valsas įkyriai lindo 
į ausis, akis graužė dūmai, ją staigiai apėmė senas 
neramumas. 

Marie stovėjo duryse ir pastebėjusi ją tuoj pradėjo 
šaukti. 

— Kur buvai dingusi. J ū r a . generolas nori 
pamatyti namų vidų ir įrengimus, turėsi jį palydėti. 

Senukas buvo mažutis, guviomis akelėmis ir įkyriai 
slidžiomis, karštomis rankomis. Bet jis buvo generolas 
ir teko jam mandagiai šypsotis. Jūrą staigiai viskas 
pradėjo pykinti. Prisidėjus dar keliems karininkams 
prie jų grupelės, ji pervedė juos per kambarius, parodė 
virtuvę ir valgomąjį. 

— A. mano mielas daktare , čia bus tikri poilsio 
namai! — kreipėsi generolas į staigiai vėl atsiradusį 
kariškį, kurį Jūra buvo mačiusi rūkantį terasoje. — 
Tikras poilsis, t ikra palaima! 

Pavadintas daktaru t rumpai linktelėjo Jūratei ir 
prisidėjo prie generolo grupes. Kada jie grįžo į svetainę, 
Marie jų jau laukė su kava. 

— Daktare Rameur. jums teks dažnai susitikti su 
mano pavaduotoja ponia Jūra! — kreipėsi ji į naująjį 
svečią. — Jūra, tai mūsų dakta ras Rameur. iš karo 
ligoninės, bet jis bus drauge ir mūsų oficialiuoju dak 
tarų. I jį teks kreiptis visais svarbesniais atvejais. 

Rameur paspaudė jos ranką ir trumpai sekundei 
jo žvilgsnis sustojo ties jos veidu. Be jokios priežasties 
Jūratė nukaito. Kažkas buvo tame rankos paspaudime. 
tame trumpame ..esu sužavėtas", ko ji išsigando. Lyg 
kažkas buvo atidaręs jos slapto kambarėlio duris ir 
pažvelgęs į vidų. Ji norėjo bėgti. 

(Bus daugiau) 
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VANDENYNUOSE 
PLAČIAI AIDI 

LIETUVOS VARDAS 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Saulėtas Kalifornijos sekma
dienio rytas 1990 m. lapkričio 

: 11 diena. Šį rytą 15 Radijo 
klubo organizuotoje ekskursijoje 
suvažiavo t Los Angeles aerod
romą, skridimui į Floridą, iš kur 
tos pačios dienos popietę, prisi
jungus dar 9 lietuviams iš Flo
ridos. Ohio valstijos ir Kana
dos, iš Fort Lauderdale uosto 
išplaukė dešimties dienų kelio
nei laivu į plačiuosius Atlanto 
ir Karibų jūros vandenis. 

Los Angeles lietuviai mėgsta 
keliauti. Kiekvieneriais metais 

- vis ką naujesnio. į skirtingas 
vietoves. Havajai. Pietų Ame
rika, Meksikos Riviera ir Alias
ka jau yra praeityje. Tačiau 
šį ka r t ą panoro perskrosti 
Atlanto ir Karibų vandenis su 
jų įdomiomis salomis, kuriose 
pirmą kartą plačiai suskambėjo 
žodis ..Lithuania". 

Pasiekę uosto krantinę ir įlipę 
į laivą jau ten radome mūsų 
laukiančius iš Floridos Eleną 
Damijonaitienę, Dalilą Mackia-
lienę. Marijų Sodonį su žmona 
ir dukra. dr. Romą Gineitį su 
žmona iš Dayton, Ohio. Nuo jų 
neatsiliko ir kanadiečiai Mari
ja Pužauskienė ir Jonas Vilimas 
su žmona. 

„ Po malonaus susipažinimo ši 
24 lietuvių grupė su puikia 
nuotaika tą patį vakarą iš
plaukė kelionei ne vien tik savo 
malonumui poilsiauti ir išdy
kauti, bet turėjo ir svarbesnį 
t ikslą — gars in t i Lietuvos 
vardą. Pirmas žvilgsnis į mūsų 
liuksusinį laivą labai imponuo
jantis. Tai naujutėlis Princess 
Cruise — Love Boat Star Prin-
cess. Baigtas statyti kovo mėn. 

K- 1989 metais St. Nazaire, Pran-
-Tcūzi joje . Laivo tonažas — 
: -«3 .524 ,805 pėdų ilgumo, 22 

- j ū r o s mazgai greičio per vai. 
Veža 1500 keleivių ir 600 laivo 
igulos ir tarnautojų. 

Laivas turi 12 aukštų. Trys 
maudymosi baseinai. Keturi 
jacuzzi. Viršuje sporto įren
gimai, bėgiojimo takai ir kiti 
patogumai. Moderniška ligoni
nė ir komunikacija su išorio 
pasauliu. Telefoninis ryšys su 
sa te l i to p a g a l b a leidžia 
kalbėtis su visomis Amerikos 
vietovėmis. Laivo įgula, parei
gūnai, telkimas ir maisto stalų 
patarnautojai italai. Maistas 
puikus, labai įvairus ir kiek tik 
nori. Kurie laikosi linijų, čia 
turi turėti tvirtą valią ska
numynų pagundoms. O kurie 
nori pasilepinti, pusryčius ir 
pietus atneša į lovą. 

Norintiems išlošti pinigų irgi 
buvo daug progų, nes laivui tik 
pajudėjus nuo krantinės atsi
darė Casino. Ši triukšminga 
gembler ių vieta vadinama 
laiminčiųjų rojus, o prasilo-
šiančiųjų pragaras. 

Laivo programų direktorius 
su savo padėjėjais mus visapu
siškai užima. Nuo ankstyvo ryto 
— gimnastika, šokių pamokos 
stalo tenisas, įvairūs žaidimai, 
bingo. arklių lenktynės ir kita. 
Televizijoje kasdien rodoma du 
seansai naujausių kino filmų. 
Vakarais muzikinės ir dainų 
programos atliekamos Broad-
way ar Las Vegas stilium su 
g rac ingomis šokėjomis ir 
dainininkais. 

Dvi didelės lengvo ir smar
kaus ritmo šokių salės gali 
patenkinti visų šokėjų skonius. 
O kuriems dar ir to negana, gali 
iki 5 valandos ryto šokti disco. 
Beveik kiekvieną dieną šventė
me gimtadienius, vardadienius 
ir v e s t u v i n e s s u k a k t i s su 
linkėjimais, šampanu ir lietu
viškais valio... valio... valio... 
Tačiau šios asmeniškos šventės 

buvo tik maža dalis tos pro
gramos, kurią buvome užsibrėžę 
atlikti. 

Svarbiausia, ši keliautojų 
grupė puikiai reprezentavo Lie
tuvą kitataučių tarpe. Lap
kričio 18 dieną, sekmadienį, visi 
lietuviai dalyvavo laive įvy
kusiose katalikų pamaldose, 
kuriose Mišių metu vaidino vy
raujant į vaidmenį . K a r t u 
meldėsi ir ke le tas š imtų 
amerikiečių. Mišias celebravo 
jaunas katalikų kunigas iš 
Ispanijos, kuris savo tu r i 
ningame pamoksle gražiai 
paminėjo Lietuvą. Aukas prie 
altoriaus nešė gydytojas Zigmas 
Brinkis ir Dana Paškevičienė ir 
gydytojas Romas Gineitis ir 
Elena Damijonaitienę. Skaity
mus atliko Dalilą Mackialienė 
ir Vytautas Šeštokas. 

Kulminacinis punktas buvo, 
kada mišių metų Princess 
Cruise laivo istorijoje pirmą 
kartą suskambėjo lietuviškos 
giesmės. Mariui Sodonui sodriu 
balsu vedant, visi lietuviai 
sugiedojo Prieš Tavo altorių ir 
Lietuva brangi. 

Šios dvi giesmės pamaldose 
dalyvaujančiai amerikiečių 
publikai padarė nepaprastą 
įspūdį. Po pamaldų laive sutikti 
keleviai mus pažinę priėjo ir 
asmeniškai padėkojo uš jaus
mingas giesmes, sakydami, kaip 
švelniai ir gražiai skamba 
lietuviška melodija ir žodžiai. 

Kita nemažesnė atrakcija 

CLASSIFIED GUIDE 

Los Angeles lietuvių radijo klubo ekskursijos dalyviai dalyviai Karibų ir Atlanto vandenyse. 

buvo lietuvių grupės audienci
ja pas laivo kapitoną. Priėmimo 
metu kapitonui Augusto Lago-
marsini buvo įteikta dovana 
gražiom lietuviškom juostom 
papuošta dr. A. Geručio knyga: 
LITHUANIA 700 YEARS. Šia 
proga jis buvo supažindintas su 
Lietuva ir jos siekiais. Dovaną 
įteikė Alė Stasienė ir Dana Paš
kevičienė. Laivo kap i tonas 
nuoširdžiai padėkojo už dovaną, 
pažymėdamas, kad j is yra gerai 
susipažinęs su Lietuvos proble
momis ir mums palinkėjo greitu 
laiku atgaut i pilną nepriklau
somybę. 

Kapitonas ir laivo karininkai 
buvo sužavėti, kai visi dalyviai 
jiems lietuviškai sudainavo: 
valio, valio, valio, ilgiausių 
metų jums valio. 

Vėliau asmeniškuose pokal
biuose su kapitonu jį nustebino 
mūsų lietuvių pažinimas pasau
lio p l a t e sn iu mas tu . D a u g 
dalyvių yra buvę Italijoje ir ne t 
aplankę kapitono kilimo vietą 
— Ameglia netoli Genoa ir Flo
rencijos miestą. 

Nuo kelionės pirmos iki pas
kutinės dienos ir scenoje ir salė
se, laivo tarnautojų ir keleivių 
tarpe buvo nuolatos girdimi žo

džiai Lithuania. Reikia džiaug
tis pasiektais gerais rezultatais 
Lietuvos vardo garsinimui. Visi 
grupės dalyviai pirmoje vietoje 
pabrėždavo esą lietuviai, kurie 
atstovauja Nepriklausomai Lie
tuvai. Jau patį pirmąjį kelionės 
vakarą laive vykstančioje prog
ramoje salėje pakilo 24 lietuvių 
rankos, pranešant programos 
vadovui, kad čia yra Lietuva. 

Tačiau šios kelionės metu ne
buvo užmirštas ir mūsų tarpe 
savitas kultūrinis bendravimas. 
Šios ekskursijos dalyvių tarpe 
buvo du medicinos daktarai, 
kurie laive surengtoje Lietuvių 
Radijo popietėje davė daug 
naudingų patarimų Sveikatos 
palaikymui ir jos išsaugojimui. 
Kultūrinėje popietėje nebuvo 
užmiršta mūsų literatūra ir 
dailiojo žodžio menas. Kartu su 
m u m i s k e l i a u j a n t i t ea t ro 
režisierė ir dailiojo žodžio inter-
pretatorė Dalilą Mackialienė 
jausmingai padeklamavo pora 
deimančiukų poeto Bernardo 
Brazdžionio ir Janinos De
g u t y t ė s e i lėraščių . Šioje 
d e š i m t i e s d ienų kelionėje 
Karibų jūroje ir Atlanto van
denyne aplankėme šešias salas: 
St. Croix, Barbados, Mayreu, 

Mar t in iaue , St. Thomas ir 
Nassau. Šios salos yra trijų 
valstybių teritorijos: ameri
kiečių, britų ir prancūzų. 

Kiekviena sala yra savotiškai 
įdomi su savo ilgamete istorija 
ir gyventojais, pradedant nuo 
15 šimtmečio. Vietiniai gyven
tojai yra neturtingi ir dau
giausia pragyvena iš turistų, 
pardavinėdami įvairius suve
nyrus ir savo gamybos dirbi
nius. Visose salose matyti dideli 
socialinio nelygumo kontrastai. 
Čia a t r a s i t e gyvenvietę 5 
milijonų dolerių vertės, o neto
li jos vietinių gyventojų nu
skurusios lūšnos. Prie kelio 
krūvos sąšlavų, kurių niekas 
nevalo ir neišveža. Verta pa
minėti mažiausią savo teritori
ja bet tikrą rojaus kampelį tai 
Mayreau salą. Šios salos dydis 
yra 1.5 kvadratinės mylios su 
150 vietinių gyventojų. Galima 
įs ivaizduot i antplūdį , kai 
1500 laivo keleivių ir keli 
šimtai patarnautojų išlipo į 
krantą ir tirštai okupavo salą 
vienai dienai. Čia iš laivo buvo 
i šk rau ta į krantinę stalai , 
kėdės, lietsargiai, kepimo kros
nys, jūroj maudymosi guminės 

(Nukelta į 5 psl.) 

PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE 

LIETUVIŠKO KINO FESTIVALIS 
Programoje: Geriausi Lietuvos Kino Studijos paskutiniųjų metų filmai; kūry
biniai susitikimai su žymiais Lietuvos kino meno veikėjais, autoriais, 
režisieriais. 

SUGRĮŽIMAS 

Jaudinanti Sibiro kankinių istorija. Filme pasako
jama apie nelaimes, badą, žmonių kančias, 
žudymus, kuriuos teko patirti 400,000 lietuvių, 
1941-1953 m. ištremtų į Sibirą. 

DOSJĖ (BYLA) 

Filme, kaip teismo byloje, parodyti nuostoliai 
Lietuvos Respublikai ir jos piliečiams, patirti 
sovietinėje okupacijoje, pradedant 1940 m., kai į 
Rusiją buvo išvežtas Lietuvos auksas, pinigai bei 
kitas turtas, ir baigiant 1990 m. ekonomine 
blokada. 

ROMAS KALANTA 

1972 m. gegužy susidegino devyniolikmetis Romas 
Kalanta. Tai buvo pirmoji tautinio protesto akcija 
visuotinės baimės metais. Filmas pasakoja apie 
jauną lietuvių tautos didvyrį. 

DAR SYKĮ — LIETUVA 

Filmas pasakoja Lietuvos psichologinio, tautinio ir 
valstybinio atgimimo istoriją, supažindina su pa
grindiniais politiniais, dvasiniais ir religiniais Lietu
vos atgimimo veikėjais. Filmą sudaro 4 dalys: 
Respublika, Sąjūdis, Auka, Visi kartu. 

BILIETAS Į TAJ-MAHAL 

Vaidybinis filmas pasakojantis, kaip net fizinė mirtis 
negali sunaikinti žmogaus svajonių sudėtingais 
pokario metais Lietuvoje. 

VAIKAI IŠ HOTELIO „AMERIKA" 

Vaidybinis filmas, pasakojantis apie KGB persekio
jimus, nukreiptus prieš jaunąją kartą, protes
tuojančią prieš smurtą ir terorą. Veiksmas vyksta 
Kaune. 

Filmas dalyvaus tarptautiniame festivalyje, Berlyne 
š.m. vasario mėn. 

MOTERIS IR JOS KETURI VYRAI 

Vaidybinis filmas, tarptautinio festivalio laureatas. 
Veiksmas vyksta Lietuvos pajūryje, 19 a. 

Visi filmai bus demonstruojami plačiaformatiniame ekrane, ,,sub-titles" 
anglų kalba, todėl pasikvieskime visus, kuriuos domina Lietuvos istorija, 
jos kultūra, tautos nepriklausomybės kova. 

Festivalis Įvyks kovo 1-24 d.: Baltimorėje, Klevelande, Niujorke, Bos
tone, Filadelfijoje, Los Aogeles, Čikagoje, Montrealyje, Toronte, Hamiltone. 
Sekite reklamą. Informacija: tel . 404-971-7335. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą prašome 
paminėti, kad esate arba/iome būt! 
Rimo Stonkaus Klijentais Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

L 

3 MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalDa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ M este ir priemiesčiuose Sąži
ninga, patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL BACE REAuTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Parduodam* greičiau 
ui didesnę kalną! 

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

ALEKANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

I letuviams žinomas ir patikimas vardas 

LB MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
VIME. Vaitui ĮKAINAVIMAS, 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambinti: 312-778-3971 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

LB nnis 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
NuosavyDių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 416-7878 

Gzntuifc KMIECIK REALTORS 

OI 7922 s Puldski Rd 

• & I 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Maver. ji 
p ro fes iona l ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

Arti „Soktyčios" išnuomojamas 3 
kamb 1 mieg. butas su šiluma, šaldy
tuvu, virykla ir kilimu. $300 į mėn. + 
„security deposit". 

Tai. 312-776-4371 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95 th S t re t 

Tol . - G A 4 -8654 

E L E K T R O S * ~ ~ * 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Tunu Chicngos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
. KLAUDIJUS PUMPUTIS ^=s 

HELP VVANTED 

Acccepting applications for expenenc-
ed coofc. Full time day shift Apply at. 

Sisters of St. Casimlr 
2601 W. Marquette Rd. 

Chicago. IL 60629 
Telephone: (312) 776-1324 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermis Deckys 

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

DRAUGE GAUNAMI ANGLŲ 
KALBA LEIDINIAI 

THE CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH 
IN LITHUANIA. Vol. 11972-1974. 455 psl. $7.00 

THE CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH 
IN LITHUANIA. Vol. 6. 1979-1981. 678 psl. $10.00 

POPULAR LITHUANIAN RECIPES. Josephine J . 
Dauzvardis. 129 psl $5.50 

LITHUANIAN COOKERY. Iz. Sinkevičiūte. 326 
psl $12.00 

HISTORY OF LITHUANIA. Dr. J . B. Končius. 146 
psl $5.00 

LITHUANIAN SELF-TAUGHT M Variakojyte-ln-
keniene. 144 psl $4.00 

AVVAKENING LITHUANIA. Jack J. Stukas. 191 
psl $8.00 

A RADIANCE IN THE GULAG. N Sadunaite. 148 
psl $5.95 

MIND AGAINST THE WALL. essays on Lithu-
anian culture under Soviet oceupation. Rim
vydas Šilbajoris. 180 psl $10.00 

VYTAUTAS THE GREAT GRAND DUKE OF 
LITHUANIA. Dr. J . B. Končius. 211 psl. . $3.00 

CROSSES N THE ARCTIC, A Lith. vvoman survi-

ves the gulag. M. Strimaityte-Meliene. 179 
psl $5.00 

POSTAGE STAMPS OF LITHUANIA 237 psl. $20.00 
LITHUANIA AVVAKENING Alfred E. Senn 294 

psl $24.95 
FIGHTERS FOR FREEDOM. J . Daumantas. 279 

psl $10.00 
ONA, a collection of short stories. By Vyt. F. Belia-

jus. 100 psl $2.00 
SERVING LITHUANIA. J. K. Valiūnas. 288 psl $18.00 
WE WILL CONOUER THE VVORLD. by Liudas 

Dovydėnas. 217 psl $5.00 

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



KVIEČIAME DALYVAUTI 

Minėjme dalyvaus amerikiečių spaudos 
atstovai ir valdžios pareigūnai. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Rochester, N.Y. 

DEMONSTRACIJOS UŽ 
LIETUVĄ 

Sausio 15 dieną Rochesterio 
miesto aikštėje „Liberty" 4 vai. 
po pietų įvyko pabaltiečių 
demonstracijos, kurioms rinktis 
buvo skelbiama po pamaldų 
lietuvių parapijos bažnyčioje ir 
9 vai. sekmadienio rytą per 
lietuvišką radijo pusvalandį dėl 
kruvinų įvykių Lietuvoje. 

Vietos lietuviai ir jų draugai 
greitai reagavo ir visi su vėlia
vomis rinkosi į „Liberty" aikšte: 
lietuviai, latviai, estai ir uk
rainiečiai. Daugelis jų nešė 
efektingais užrašais plakatus. 
Visų rankose žibėjo vigilinės 
žvakutės. 

Demonstracijas a t ida rė 
Paulius Klimas. Po jo žodžių 
buvo ukrainiečių, latvių ir estų 
kalbos. Gale lietuvių. Lietu
viams žodį tarė Raimondas 
Liutkus, kuris nebe pirmą kartą 
oratoriškai prabilo taikliais 
žodžiais: „Kaip ilgai gali laukti 
laisvės lietuvių tauta, kaip ilgai 
latviai, estai, ukrainiečiai , 
moldavai ir kt. Dabar laikas 
laisvei". 

Raimondas Liutkus pasirodė 
savo taikliu žodžiu Rochesterio 
spaudoje, taip pat kalbėjo pa
klaustas televizijoje. Apklausia
mi buvo prof. Antanas Klimas 
ir Paulius Klimas. 

Demonstrantus stebėjo visi 
trys televizijos kanalai ir buvo 
perduodama ir kar to jama 
vakaro žinių metu. 

Ne vienam nuriedėjo ašara, 
kai po kalbų buvo sukalbėta 
malda „Tėve mūsų" po atviru 
žiemos dangumi, p ra šan t 
Aukščiausio neapleisti mūsų 
brolių Lietuvoje jų sunkioje 
kovoje. Maldą pravedė jautrus 
lietuvių reikaluose Šv. Jurgio 
parapijos klebonas Just inas 
Vaškys,OFM. 

Demonstrantai po poros 
valandų skirstėsi į namus, 
sausio 20 d., po 11 vai. Mišių 
parapijos salėje įvyko atei
tininkų sendraugių susirinki
mas. Susirinkimo metu buvo 
kalbama apie Lietuvos būklę 
bei įvairūs pasisakymai iš 
praėjusios vasaros kelionių po 
Lietuvą. Susirinkimą pravedė 

VANDENYNUOSE 
SKAMBA 

(Atkelta iš 4 psl.) 
lentos ir kiti reikmenys. 

Auksinis smėlis, šiltas jūros 
vanduo, tropikiniai augalai ir 
medžiai su pavėsiu davė tikrą 
atgaivą ir poilsį visai dienai, 
kuri buvo praleista iki saulėly
džio. O „hamburgerių" ar „hot-
dogs" mėgėjams kartu su tro-
pikiniais vaisiais pridėjo į kūną 
ne vieną svarą. 

Šioje ekskursijoj nukeliavom 
2925 mylias ir su visais kelei
viais suvalgėme 15 tonų mėsos, 
5 tonas žuvies, 8 tonas bulvių, 
20 tonų vaisių, 72,600 kiau
šinių. Išgėrėme 4600 galionų 
kavos, 1600 butelių vyno, ne
įskaitant šampano ir sunaiki
nome daug kitų maisto gėrybių. 

O Carribų jūra ir Atlanto švel 
niai banguojantieji vandenys ii 
gai primins ir paliks neužmirš
tamus įspūdžius. 

pirmininkas dr. Lelis. Paulius 
Klimas papasakojo apie įvyku
sias demonstracijas New Yorke, 
kuriose jis pats dalyvavo. 

Sausio 19 ir 20 dienomis lie
tuvių Šv. Jurgio parapijos salėje 
buvo rašomi l a i š k a i JAV 
vyriausybei Lietuvos reikalu. 
Šių laiškų rašymo organizavi
mu rūpinosi pabaltiečių komi
tetas. 

Paminėtina, kad, šalia laiškų 
rašymo v y r i a u s y b e i , buvo 
rašoma ir Nobelio premijos 
komite tu i a t š a u k t i į te ik tą 
premiją prezidentui Gorbačio
vui už žiaurų, kruviną elgesį, 
pasiųstą kariuomenę sužlugdyti 
Lietuvoje ir kaimyniniuose Pa
baltijo kraštuose demokratiškai 
i š r ink t iems p a r l a m e n t a m s . 
Laiškų pasiųsta daugiau negu 
du šimtai. 

Iš l ie tuvių pusės la iškų 
rašymą organizavo Raimondas 
Liutkus, Jadvyga Reginienė ir 
latviai Girts ir Velta Žadins. 

Rochesterio lietuviai liūdi, 
netekę Jono Adomaičio, kuris 
buvo v e i k l u s i l g a m e t i s 
Rochesterio lietuvių bendruo
menės choro dir igentas. 

Paskutiniaisiais metais apsi
gyvenęs Floridoje, Sunny Hills,. 
Gili užuojauta našlei Onutei 
Adomaitienei. 

Šviesus velionio a tminimas 
liks ilgai nepamirš tamas Ro
chesterio lietuvių širdyse. 

Nerimą N a r u t ė 

Springfield, IL 

„FREEDOM FOR 
LITHUANIA" SAGUTES 

ATKREIPĖ DĖMESĮ 

Naujojo I l l inois guberna
toriaus Jim Edgar inauguracijos 
proga į Springfieldą atvažiavo, 
tarp kitų svečių, Indrė ir Dona
tas Tijūnėliai su dukra Nida. 

Apie Tijūnėlius buvau daug 
ką girdėjusi iš savo sesers 
Mildos ir išjos vyro Eugenijaus 
Pauliaus. J i e gerai pažįsta 
Tijūnėlius, gal daugiau kaip 10 
metų Milda d a ž n a i man 
papasakodavo apie Tijūnėlių 
veiklumą dėl Lietuvos labo bei 
jų nuoširdumą ir draugiškumą. 
Taip Kaziui, mano vyrui, ir man 
buvo didelis malonumas, kai 
turėjom progos su j a i s 
asmeniškai susipažinti ir pa
bendrauti. Be galo simpatiški ir 
dėl l ietuvybės darbo t ikra i 
energingi. 

Kita maloni staigmena buvo 
susipažinti su Daiva ir Pranu 
Meiliais ir su Birute Vinda-
šiene. Dėlto esu dėkinga Indrei, 
nes ji buvo ryšys. 

Apie jų veiklumą čia Spring-
fielde nekartosiu, nes tai jau 
buvo gražiai ir plačiai aprašyta 
„ D r a u g e " a n k s t y v e s n i a m 
numery. Tik noriu čia pridėti, 
kad gavau informacijų ir pavyz-
džių, ka ip r a š y t i l a i škus 
valdžios pareigūnams. Gavau 
taip pat platinimui „Freedom 
for Lithuania" sagučių. Sagutės 
mano pirmas inst inktas buvo 
platinti per kokį nors lietuviš
ką renginį. Bet paskui per
sigalvojau. Mūsų tautiečiai juk 
ir taip žino, kas darosi Lietuvo
je , g e r i a u s i a i t a i bū tų 
amerikiečius ir ki tus Spring-

KOVO 11-TOS 
16-TOS IR 

MINĖJIME 
MARIA Aukštesniosios Mokyklos Auditorijoje 67 g-vė ir S. California Ave. 

Sekmadienį, vasario 17 d., 2 vai. p.p. 

Paremkite Lietuvos laisvinimo reikalus 
savo dalyvavimu. 

Chicagos Lietuvių Taryba 

ŽYDAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ REPRESIJAS 

PABALTIJY 
Darbininkų zionistų sąjunga 

(Labor Zionist Alliance) savo su
važiavime New Yorke š.m. sau
sio 21d. priėmė rezoliuciją, pro
testuojančią prieš naujas sovie
tų represijas Pabaltijy. Pareikš-
dami, kad tai priešinasi glas-
nost ir demokratėjimo dvasiai, 
jie šaukėsi, kad sovietų valdžia 

sugrįžtų į demokratijos kelią. 
Padėkoję sovietų valdžiai, kad 
žydams leidžiama laisvai išemi
gruoti iš Sovietų Sąjungos, jie 
išreiškė susirūpinimą, kad anti
demokratinės represijos, civi
linių teisių suvaržymai ilgainiui 
gali suvaržyti ir žydų emigra
ciją. 

Kentė j imai yra sielos 
masažas. 

Anonimas 

' GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

Klaipėda. Gyvenamieji namai. 

fieldo gyventojus supažindinti 
su šio laiko tragiška padėtim 
Lietuvoje. Tai nuo kur pradėti? 
Nutar iau, kad geriausia būtų 
pradėti su kaimynais, nes jie 
mane pažįsta ir turės kantrybės 
i šk lausy t i , ką tur iu j iems 
papasakoti. Kitas žingsnis buvo 
su mano dukros mokykla. 

Ir koks buvo man džiaugsmas, 
kai per vienas vietines krep
šinio rungtynes mačiau daug 
žmonių tą sagutę ant palto ar 
megztinio užsisegusių. Kitas 
įdomus įvykis buvo, kai viena 
pažįstama moteris man pa
skambino, ir pasakė, kad vienas 
gražus, aukštas, simpatiškas 
vyras su ja pradėjo lietuviškai 
kalbėti restorane. Ji paskui jam 
pasakė, kad esanti amerikietė, 
kad gavo tą „Freedom for 
Lithuania" sagutę iš pažįstamos 
ir kad ją nešioja, nes ji mus 
palaiko. O vienas kaimynas, 
universiteto profesorius, net 
pradėjo laiškus rašyti mūsų 
kongreso nariams. Turiu daug 
įspūdžių, bet įdomus faktas, ka'4 

ir toks mažas dalykas, kaip ta 
sagutė, gali mums padėti. Kaip 
lietuviai sako, lašas po lašo ir 
akmenį pratašo. Tai ir čia taip 
panašiai yra. Viskas, kas iškelia 
Lietuvos vardą, gali mums būti 
naudinga. 

Dar kartą noriu išreikšti 
mūsų padėką susipažįstant su 
mūsų veikėjais iš Chicagos ir 
j iems toliau pal inkėt i gero 
pasisekimo savo darbuose. 

Vida Idikaitė Totoraitienė 

A.fA. 
PAULINE VALENTAS 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1991 m. sausio 29 d.. 11:15 vai. ryto. sulaukusi 90 

m amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Lillian. žentas 

Johnston Bell ir Stella, žentas Howard Nuli: anūkai: Kim-
berly, Brian. Joseph ir David: trys proanūkai. 

Velionė buvo žmona a.a. Paul Valentas ir a.a. Joseph 
Matuzas. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadieni, sausio 31 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Brady-Gill koplvčioje. 2929 W. 87 St.. Evergreen Park. 
DL 60642. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 1 d. Po apeigų 
koplyčioje 10:30 vai. ryto. velionė bus nulydėta j Tautines 
,:etuviu kapines. 

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

Nuliūdę dukterys, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Brady-Gill. Tel. 708-636-2600. 

1 
STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 

Laidotuvių direktoriai 
nuo 1916 metų 

PRANEŠA I 

kad atidaro n a u j u s la ido tuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Maxquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hi l l s 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hi l l s 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Išsklaidyti po visą pasaulį, 
ietuviai dabar susipažįsta su 

visokių tautų žmonėmis ir pra
deda išmanyti, kad nepriderėjo 
l i e tuv iams save la ikyt i 
menkesn ia i s žmonėmis už 
galingų tautų žmones. Pri
gimtos gerosios lietuvių ypaty-
oės žmoniškumo a tžvi lg iu 
dažnai pralenkia kitų savumus. 
Iš to iškyla labai svarbus 
uždavinys, būtent, pavyzdingai 
apsireikšt visu savo elgesiu, 
savo gyvenimu. 

Vvdūnas 

Mirus 
A . t A . 

ADAI REPČYTEI-PETRAUSKIENEI 

reiškiame gilią užuojautą jos sūnui VIKTORUI su 
^eima, jos broliui ALBERTUI su šeima, seserims 
ALDONAI TAMULIONIKNEI su šeima ir EU
GENIJAI REPČYTEI bei kitiems giminėms ir ar-
"imiems draugams. 

Vincas ir Šarlotė Ruseckai su 
sūnumis Algiu ir Vytautu 

Mamytei 

A . t A . 
NATALIJAI BARONIENEI 

mirus , dukrelei BIRUTEI BARAUSKIENEI reiš
k iame gilią užuojautą. 

Romualdas. Tereso. Tara. Tanya 
California 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 VVest 71 st Street 
Chicago. Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

< 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. sausio mėn. 31 d. 

x Pašto siuntų kainos pa
keliamos nuo vasario 3 d., sek
madienio. Paprastas paštas 
vietoje bus 29 et.. į Kanadą - 40 
et., į užsienį — 50 et. Į tai pra
šome atkreipti dėmesį, kad ne
reiktų primokėti arba kad 
laiško paštas negrąžintų. 

x Margutis r eng ia įdomų 
koncertą. Kovo 10 d. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre koncertuos lie
tuviams mažai girdėta sol. Jina 
Varyte ir pianistas virtuozas 
Povilas Stravinskas, praėjusiais 
metais apsigyvenęs JAV. Solis
tei akompanuos Manigirdas Mo-
tekaitis. 

x Atšaukiama sekmadie
nio kultūrine popietė, turėjusi 
įvykti vasario 3 d. 2 v. p.p. Tau
tiniuose namuose tema LSS 
Vydūno fondas, organizuota 
LMF Chicagos klubo. Skuba 
bes i rutul io jantys politiniai 
įvykiai įtaigoja mus skirti 
dėmesį i pastangas Lietuvos 
laisvės siekiui. Tą pat dieną 
reikia vykti į protesto demonst
raciją Chicagos vidurmiestyje. 

x Dovilė Ša lč iūnas , rašo 
..Chicago Sun-Times" sausio 28 
d. laidoje laiškų skyriuje, pagir-
dama Ravmond R. Coffey už jo 
straipsnį apie Kuwaitą ir 
Lietuvą, ku r i s palygina 
kraštus ir JAV prez. Busho 
pažiūrą į Gorbačiovo vykdomą 
politiką. 

x Pat iks l in imas. Jaunimo 
centro rengiamam Vasario 
16-tosios minėjime programą 
atliks sol. Laima Lapinskienė 
* ne Laima Stepaitienė>. kaip 
buvo sausio 29 d. „Draugo" lai
doje parašytai. Už klaidą atsi
prašome. 

x Demonstracijos, pareiš
kiant solidarumą su narsiais lie
tuviais, saugojančiais Lietuvos 
parlamentą Vilniuje, rengiamos 
sekmadienį, vasa r io 3 d., 3 v. 
p.p. Čikagos centre. Daley Pla-
za. Autobusai paims demonst
rantus Marąuette Parke prie 
..Seklyčios" ir prie Marijos 
Gimimo bažnyčios 2 v. p.p. Re
g i s t r u o t i s : H o t l i n e t e l . 
708-257-6777. Taip pat autobu
sai važiuos iš Merry ville. IN ir 
Lemont. IL. Demonstraci jas 
rengia: LB, ALTAS, S.O.S. ir 
Hotline. 

(sk) 
x , . D r a u g o " k o n c e r t a s 

įvyks kovo 17 d., sekmadienį, 
2 v. p.p. Marijos Aukštesniosios 
mokyklos salėje. Chicagoje. Pro
gramoje: Los Angeles vyrų 
kvartetas — Rimtautas Dabšys. 
Antanas Polikaitis. Bronius Se-
liukas ir Emanuelis Jarašiūnas. 
Akompanuoja: muz. Raimonda 
Apeikyte, kuri taip pat atliks ir 
dalį programos. Bilietai 
gaunami: Gifts International, 
sav. Natalija ir Jonas Vazneliai. 
2501 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-471-1424. 

(sk) 
x „ Ž A I B A S " Nr . 10 -

skanios rūkytos dešros ir skilan
džiai bus pristatyta jūsų nurody 
tu adresu Lietuvoje. 4 kg 
lietuviško skilandžio. 2 kg „Žal
girio" dešros, 2 kg „Suvalkie
tiškos" dešros, 1 kg „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. Pilna 
kaina $100.00 — kreiptis „Žai
ba s " 9525 South 79th Ave„ 
Hickory Hills, 111. 60457. Tele
fonas (708) 430-8090. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - ei. 
VI 7-7747. 

<sk> 

x „ L i t h u a n i a n H o t l i n e " 
skelb ia sekmadienį, vasario 3 
d., 3 vai. lietuvių demonstraciją 
miesto centre. Daley Plazoje. 
Reikia atsinešti savo vėliavas, 
nes dalyvaus ir kitų pabaltiečių 
žmones su savo vėliavomis. 

x Fil isterių Skautų sąjun
ga ruošia įdomią vakaronę su 
įvairių sričių advokatais. Vaka
ronė įvyks šį penktadienį Jau
nimo centro kavinėje. Visi 
kviečiami vakaronėje dalyvauti 
ir paklausyti naudingų teisinių 
patarimų. 

x Montessor i mokyklėlės , 
kaip ir kitos l i tuanis t inės 
mokyklos, negali išsilaikyti be 
lėšų telkimo priemonių. „Žibu
rėlio" ir „Vaikų namel ių" 
Montessori mokyklėlės pagrin
dinė lėšų talkinimo priemonė 
įvyks sekmadienį, vasario 24 d., 
Martiniaue restorane. Nuo 12 v. 
p.p. iki 4 v. p.p. vyks įdomi pro
grama vėliausių madų kartu su 
skaniais, šiltais pietums. 

x Šv. Kazimiero seserys , 
2601 W. Marąuette Rd., Chica
go. IL. tel. 312-776-1324 ieško 
virėjos su patirtimi pilnam 
laikui . Pareiškimą paduoti 
nurodytu adresu. 

x „Elta-Pressedienst" , biu
letenis vokiečių kalba. Nr. 1, šių 
metų pradžios išėjo iš spaudos. 
Biuletenis taikoms sausio, va
sario ir kovo mėnesiams. Siame 
numeryje kalbama apie Lietu
vos nepriklausomybę, Lietuvos 
prezidento lankymąsi Baltuo
siuose rūmuose ir kt. Viršelyje 
yra Trakų pilis ir aplinkinės 
salos. 

x Ats iuntė po 20 dol. a u k ų 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių: Anelė Grigelis, St. Leo-
nard, Qeb.. Kanada. Antanina 
Cejauskienė, Omaha. Nebras-
ka. Gintare Šileika Everett, 
Williamstown. Mass., Elena 
Pagirys, Hollyvvood. Fla.. Nijolė 
Makaitytė Boston, Mass.. Labai 
dėkojame. 

x Užgavėnių cepelinų pie
t ū s ruošiami A.LT.S-gos Čika
gos skyriaus š.m. vasario 10 d. 
2 vai. p.p. L. T. Namuose. Malo
niai kviečiame skyriaus narius 
su artimaisiais ir draugais. Po 
pietų bus rodoma vaizdajuostė. 
P r a š o m e reg is t ruo t i s t e l . 
434-7270 (Valiukėnienė) arba 
925-0693 (Vėbra), nevėl iau 
ketvirtadienio, vasario 7 d. 

(sk) 

x Chicagos m e r a s Kichard 
J . Daley dalyvaus Vasario 16 
dienos minėjime ALTos vasario 
17 d., sekmadienį, ruošiamame 
Maria mokyklos auditorijoje. 
Minėjimo pradžia 2 vai. p.p. Visi 
Chicagos ir apylinkių lietuviai 
kviečiami dalyvauti. 

x Kaziuko mugė , ruošiama 
visų Chicagos skaut iškųjų 
vienetų, kovo 3 d. vyks Jaunimo 
centre. Tą dieną visi skautai ir 
skautes uniformuoti, su savo 
tuntų vėliavomis 10 vai. ryto 
dalyvaus šv. Mišiose Jėzuitų 
koplyčioje. Mugės atidarymas 
bus 11:15 vai. ryto. 

x Ar t r i tas gali būt i paleng
vin tas , taip rašo Šv. Kryžiaus 
ligoninės pranešimas Bet jį 
reikia gydyti, tar t is su gydyto
ju, imti nurodytų vaistų ir laiky
tis dietos. Galima skambinti į 
Šv. Kryžiaus l igoninę te l . 
312-471-5550 nuo pirmadienio 
iki penktadienio 7:30 vai. ryto 
iki 4 vai. p.p. 

x „ N a p l e s Dai ly N e w s " 
laikraštis kartais spausdina 
Lietuvą liečiančius straipsnius 
ar laiškus. Sausio 19 d. laidoje 
išspausdintas B a n y Schweik 
straipsnis apie Lietuvą ir Lie
tuvoje rusų daromas žudynes. 
Tame pačiame laikraštyje prieš 
dieną buvo išspausdintas Vikto
ro Chaino laiškas, aiškiai pasi
s a k a n t i s pr ieš Gorbačiovo 
politiką Pabaltijo atžvilgiu. 

x Dona tas Skučas , Fairfax, 
Va., ž inodamas lietuviškos 
spaudos sunkumus parėmė 
„Draugą" 50 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x Rita Bureikaitė, VVashing-
ton. D.C., Antanas Pleškys, 
Chicago. 111., „Draugo" bendra
darbiai, garbės prenumerato
riai, lietuviškų organizacijų dar
buotojai , p r a t ę sdami pre
numeratą, kiekvienas paaukojo 
po 50 dol. dienraščio stipri
nimui. Labai dėkojame. 

x J u r g i s Stuopis , Sharon. 
Mass., pratęsė prenumeratą ir 
dar paaukojo 40 dol. lietuviško 
žodžio palaikymui. J. Stuopį 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už paramą tariame ačiū. 

x E d w a r d Šileikis iš To
ronto. Kanada, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
30 dol. auką — US Fund. Labai 
dėkojame. 

Demonstracijos Nev. Yorke prieš Sovietų žiaurumus Lietuvoje. Nuotr. Vyt. Maželio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Širdingai dėkoju Cicero 
Kla ipėdos J ū r ų š a u l i a m s , 
kurie taip gražiai atliko garbės 
sargybą, stovėdami prie mano 
Mamytės, a.a. Veronikos Mar
kauskienės karsto ir paly
dėdami ją į Paskutinio Poilsio 
vietą. Su didele pagarba jums ir 
visai šaulių organizacijai — 
A n t a n a s M a r k a u s k a s ir šei
ma. 

(sk) 

x „Kalba Vilnius". Kiaušy 
ki tę Grundig rad i ja i s . 6 
modeliai. Gradinskas , 2512 W. 
47 St., Chicago, IL 60632, tel . 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. Pir
miausia — paskambinkit. 

(sk) 

x Select Wines & L iquo r s . 
3018 Hobson Rd., Woodridge, 
IL 60517 pristato gėr imus 
lietuvių pobūviams urmo kaina. 
Kreiptis. Vytas Miceika, tel. 
708-969-3880. 

>sk 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Su jūsų giminėmis ryši 
palaiko ir perduoda visas infor
macijas mūsų raštinės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G.T. 
I N T E R N A T I O N A L , INC. , 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL. Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

x „Lietuva Parce l Service" 
praneša, kad nuo sausio 28 d. 
siuntinių persiuntime yra pa
keitimų: siuntiniai, siunčiami 
pagal licenzijas (spec. leidimas), 
eis be muito. Visi drabužiai, ba
tai, maisto produktai, skalbimo 
priemonės, vaistai nebus mui-
tuojami nei čia, nei Lietuvoje. 
Tokį leidimą turi ..Lietuva 
parcel Service". Siuntiniai , 
siunčiami be tokio leidimo, bus 
mui tuojami rub l ia i s sena 
tvarka. Galima su naujais dra
bužiais siųsti ir dėvėtus, tik la
bai gerame stovyje. Mūsų biu
re gausite išsamią informaciją 
apie siuntinių persiuntimą. 
Kreipkite^ pas J a n i n ą Juod-
va lk i enę , 4108 S. A r c h e r 
Ave„ Chicago, IL 60632, tel. 
312-254-2817. Darbo vai.: 11 
v.r.—5 v. p.p, išskyrus šeštadienį 
ir sekmadienį. Pr ieš atvyk
dami pas i skambink i t e . 

'sk) 

JAUNIMO CENTRO 
MOTERŲ KLUBAS 

Gruodžio 18 d. Jaunimo cen
tro Moterų klubas susirinko 
kasmetiniam kalėdiniam pobū
viui. Stengiamės šio susirin
kimo metu jokiais darbais 
neįsipareigoti. Susirenkam, 
pasišnekam, pajuokaujam, pasi-
vaišinam ir, palinkėjusios viena 
kitai linksmų švenčių, skirs
tomės namo. Nf visada taip 
išeina, kartais tenka ir posėdžio 
rimtąją dalį eravesti , o 
protokoluoti niekas nebenori — 
juk šventės čia pat. 

Ir 1990 metų kalėdinis pobū
vis buvo skirtingas jau vien 
dėlto, kad dalyvavo ir mūsų pa
galbinis vienetas. Kaip gražu, 
pagalbiniam vienetui pagal
binis vienetas. 0 mūsų pa
galbinis vienetas tai vyrų talki
ninkų grupelė: Juozas Dauno
ras , Aldolfas Dirgėla, Juozas 
Gramas, Aleksas Kikilas, Vik
t o r a s Lesniauskas , S tasys 
Žilevičius ir keletas kitų. Kad 
ir stengėmės posėdžio reikalus 
nukelti ateinančiam posėdžiui, 
bet vis iškildavo 1991 metų 
planai ir darbai. Tačiau 1990 m. 
gruodžio mėnesį 1991 metų dar
bai dar buvo gana tolimi, o pri
artėjo jie nepaprastu greičiu ir 
nenumatyti ir neplanuoti. 

Ir štai sausio 4 d. vakaronėje 
girdėjome rašytoją Stasį Ka-
šauską, kuris neseniai išleido 
knygą „Leisk. Viešpatie, nu
mirti*'. Knygoje aprašomi 
įvykiai nuo 1939 metų — Molo-
tovo-Ribbentroppo su ta r t i s , 
Lietuvos likimas, suimtųjų 
kankinimai ir žudynės. Knygos 
turinys ir viršelis šiurpūs — 
juodam fone erškėčiuota galva 
su kraujo dėme per akis, o per
skaičius nenorom turi sutikti su 
autorium: leisk, Viešpatie, 
numirti, negu tiek kentėti. 

Vakaronę pradėjo Jaunimo 
centro Moterų K jbo pirmininkė 
Salomėja Endrijonienė, pa
brėždama, kad p.e pirmą kartą 

mūsų l i teratūroj pasireiškia 
rašytojų dvejetai. Turėjom dvi 
Lazdynų Pelėdas, du brolius 
Girgėlus, brolį ir seserį Henriką 
Nagį ir Liūne Sutemą, o dabar 
štai tu r im du brolius Stasį ir 
Raimundą Kašauskus. Su auto
rium — Stasiu Kašausku supa
ž ind in t i p a k v i e t ė Stasį 
Žilevičių, kur is iš karto pradėjo 
žemai t i ška i . Tačiau gre i ta i 
perėjo į lietuvių kalbą ir, daug 
negaišdamas , pakvietė prie 
mikrofono patį autorių. Gana 
jaunas vyras atsistojęs prie 
mikrofono prisipažino, kad už 
šią ir k i tas knygas dar ne taip 
seniai būtų atsidūręs baltųjų 
meškų karalystėje. 

„Mano t au ta" garsiai ir ištarti 
nebuvo galima, šiuo metu yra 
atpratinta galvoti, yra papirkta, 
nugirdyta, o tačiau mes iš
tversim. Kalbėjo apie Rainių 
miškely nukank in tus 74 vyrus 
ir j iems statomą paminkline 
koplyčią ir ap ie Lietuvoj 
tvarkomus ir prižiūrimus par
tizanų ir kankinių kapus ir 
jiems statomus paminklus. Pa
baigai parodė keletą skaidrių 
apie Rainių miškelį ir numa
tomą s t a t y t i koplyčią ir 
atsakinėjo į klausimus. 

Sausio 18 d. antra vakaronė — 
Lietuva dabarties perspektyvoj. 
Kalbėjo M e i l u t ė Tali jū-
naitė-Bartusevičienė, filosofijos 
mokslų kandidatė, Estijos vals
tybinės premijos laureatė, šiuo 
metu gilinanti studijas Urbanos 
universitete netoli Chicagos. 
Kalbėjo įdomiai ir gyvai, pateik
dama ke le tą įdomesnių ir 
ryškesnių pavyzdžių iš da
bartinio Lietuvos gyvenimo. 
Tačiau jos kalboje lyg ir labiau 
jautėsi pesimizmo gaidelė, o gal 
tai tik labiau realistinė pažiūra. 
Gaila, neturėjo reikiamos apa
ratūros ir nuotraukas paleido 
per r ankas pasižiūrėti. 

Š ias v a k a r o n e s globojo 
Jaunimo centro Moterų klubas, 
kurio narės paruošė vaišes, 
rūpinosi kava bei vynu. 

Ir bėga laikas. Neužplanuoti 
darbai greitai tampa užplanuo
tais ir būna skubiai vykdomi. 
Ta ig i v ienas iš tokių 
neužplanuotų darbų tai vasario 
8 d. vakaronė, kai St. Žilevičius 
parodys vaizdajuostę — lapkri
čio mėn. įvykiai Lietuvoje. 

Kaip kiekvieneriais metais. 
J a u n i m o cent ro valdybai 
ruošiant Vasario 16-tos minė
jimą, Moterų klubas ateina į 
talką, taip bus ir šį kartą. Vasa
rio 16-tos minėjimas bus tą 
pačią dieną, t.y. vasario 16. šeš
tad ien į v a k a r e . P rograma 
rūpinasi Jaunimo centro valdy
bos narė Albina Ramanaus
kienė, vaišėmis — Jaunimo cen
tro Moterų klubas. Visuomenė 
maloniai kviečiama į abu ren
ginius atsilankyti. 

Tai tik pradžia ir numatomų 
darbu tarpe yra blynų pusryčiai, 
priešvelykiniai priešpiečiai, Po
ezijos dienos, koncertas, o kur 
dar nenumatyti ir neplanuoti 
renginiai. 

Al. L ikander i enė 

DAILIOJO ŽODŽIO 
P O P I E T Ė 

Sausio 16 d. 2 vai. p.p. Vyres
niųjų lietuvių centre Seklyčioje 
buvo surengta dailiojo žodžio 
popietė. Programos vadovė 
Elena Sirutienė atidaromoje 
kalboje pristatė šios popietės 
programos dalyvius. 

Pirmasis buvo A. Šešplaukis 
Tyruolis, poetas, rašytojas, 
vertėjas, išleidęs 8 nuosavos 
poezijos knygas ir daug vertimų. 
Ilgą laiką profesoriavęs šio 
krašto universitete. Čia jis pa
skaitė vėliausius savo kūrybos 
eilėraščius, daugiausia patrio
tinėmis temomis, pvz. Prie 
laisvės kranto. Tėvynei, Visur 
jau mainosi orai ir kt. 
Paskutinis buvo kiek ilgesnis, 
sk i r tas Lietuvos atgimimo 
dainiui Maironiui, iš kurio 
sakėsi išmokęs eiliuoti. 

Antroji programos dalyvė 

x KASA, federal inė kre
dito unija, praneša apie naują 
patarnavimą: dabar galima įsi
gyti taupymo lakštus (certifica-
tes of deposit) iki 5 m. termino. 
Taupykite ilgesniam laikui ir 
gaus i t e a u k š t e s n i u s nuo
šimčius! KASA, 2615 W. 71 St.. 
Chicago, IL. tel. 312-737-2110. 

(sk. 

x Romas Pūkš tys praneša , 
kad než iūr in t n e r a m u m ų Pa-
baltyje, TRANSPAK siunčiami 
siuntiniai eina normaliai , be 
mui to ir ner ibota is kiekiais . 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

Lietuvos Konservatorijos Kauno fakulteto rūmai 

buvo aktorė režisierė Ziti 
Visockienė, visiems žinonu 
savo menine veikla. Ji paskaiu 
rašytojos Nelės Mazalaitės lt 
genda Apie Nežinomo kareivų 
kapą. priedui dar du eilėraščius 
atsiųstus iš Lietuvos, liečiančius 
šių dienų aktualijas. 

Deklamavo poeziją Agnė K i 
žienė, dažnai pasirodanti įvai 
r iomis progomis, d i rbant ; 
„Drauge". Ji padeklamavo kiek 
ilgesnę poeto Vytauto Mačernio 
III viziją, populiariąją J. Aisčic 
Šilainę ir poeto Bern. Brazdžio 
no O, Nemune. 

Paskutinis skaitė Vytautas 
Lapenas, mokytojas, aktorius, 
gražiai pasirodęs Putino dramo
je Dr. Gervydas pagrindinėje 
rolėje, kurią pastatė Vaidilutės 
teatras. Čia jis paskaitė gautą 
iš Lietuvos Gimtojo krašto laik
raščio rašinį Žvaigždė vilties 
žibėt nenustojo. 

Visus programos dalyvių pasi
rodymus publika labai įdėmiai 
išklausė ir šiltai priėmė. Pabai
gai buvo sudainuoti sustojus 
t rys posmai Graži t u mano, 
brangi Tėvyne. 

Po to buvo vaišinamasi Sekly
čioj pagamintais pietumis. 
Vyresnieji yra dėkingi ener
gingai programos organizatorei 
Elenai Sirutienei, kuri kas 
trečiadienį pateikia vis naują 
originalią programą, tuo pra
džiugindama vyresnio amžiaus 
sulaukusius mūsų tautiečius. 
Kai kurie iš jų gana vieniši, lyg 
užmiršti, o čia susirinkę atsigai
vina savo dvasia ir pabendrauja 
šioje visų mėgstamoje 
Seklyčioje. Laukiame daugiau 
dvasią gaivinančių renginių. 

APB 

MOTERŲ KLUBO VEIKLA 

Lietuvių Brighton Parko 
Moterų klubas turėjo metinį 
susirinkimą gruodžio 6 dieną 
Kojak salėje, 4500 So. Talman 
Ave Pirm. Bernice Žemgulis 
atidarė susirinkimą 1 vai. po 
pietų. Sveikindama taip mažą 
būrelį atsilankiusių, valdyba 
buvo visa ir užėmė savo vietas. 

Nu ta r imu rast. perskaitė 
protokolą iš perei to susi
rinkimo. Buvo priimtas su 
pagyrimu. Taipgi gauta padėkos 
kortlė nuo Irenos Urban, dėkojo 
už ligos dovaną. Ir visas ligonės 
yra pasveikusios šiam kartui. 

P i rmin inkė pranešė, kad 
reikia išrinkti valdybą 1991 
metams. Buvo duotas įnešimas 
ir paremtas visą valdybą palikti 
tą pačią su atsiklausimu ar apsi
ima. Ir visa apsiima dar metams 
tarnauti . 

Pirm. Bernice Žemgulis, vice-
pirm. Matilda Folius, nutarimų 
rast. Rožė Didžgalvis, finansų 
rast. Peggy Davidauskas, kasi
ninke Mary Ann Malas, šeimi
ninkės — Josephine Bambalis, 
Maryanne Bambalis. korespon
dentė R. Didžgalvis. Taip per
rinkta rankų plojimu. Knygų 
peržiūrėjimui išrinkta komisija 
Sue Cheplis, Ann Krzyzowski 
vasario 19 d. 1 vai. pas B. 
Žemgulis. 

Klubas nutarė pasveikinti su 
šv. Kalėdom spaudą ir Radijo 
vedėjus, Dariaus Girėno vete
ranus. Visiems paskirta po 25 
dol. Juos perduos Bernice Žem
gulis. Taipgi klubas nutarė 
dar pakelti duokles po 1 dol. 
na rėms , dabar bus 3 dol. 
metams. Taipgi pirmininkė 
pranešė, kad kitas susirinkimas 
bus kovo 7 dieną. Bus metinis 
sus i r ink imas . P rašė visas 
dalyvauti, ir valdyba sveikino 
visas nares su šventėm, linkė
dama stiprios sveikatos įžengus 
į Naujus Metus. Po susirinkimo 
buvo skaniai pavaišintos ir vi
sos skirstėsi linksmos namo. 

Rožė Didžgalvis 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. IL h0fe29 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 4 iki 7 va! \,ik 
^ t a d " v r iki 1 vai d 

I i 


