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Lietuvos Respublikos 
nutarimai 

Šį šeštadieni apklausa 
New Yorkas , 1991 vasario 5 

d. — Lietuvių Informacijos Cent
rą pasiekė Aukščiausiosios 
tarybos pareiškimai dėl vasario 
9 d. Lietuvos gyventojų 
visuotinės apklausos, kurią 
TSRS prezidentas Gorbačiovas 
pavadino nelegalia. 

Š i a n d i e n paske lb t a s 
Gorbačiovo įsakas tvirtino, kad 
„šia apklausa Lietuvos lyderiai 
bando sukelti paramą savo 
separatizmo tikslams". 

Pirmininkas Vytautas Lands
bergis, reaguodamas į Gorba
čiovo įsaką, pareiškė: „TSRS 
prezidento įsakas dėl Lietuvos 
gyventojų visuotinės apklausos 

atspindi seną TSR Sąjungos 
tradiciją, pagal kurią teisė ir 
valdžia kyla ne iš liaudies 
valios, kai ji pareiškiama laisvu 
balsavimu, o nustatoma auto
kratiškai savavališkais valdovo 
įsakais. Lietuvos Respublika 
atkūrė demokratiją ir remiasi 
laisvais piliečių valios pareiš
kimais rinkimų, plebiscitų ar 
kita forma. Lietuvos Respublika 
vadovaujasi įs tatymais tiek 
šioje, tiek kitose srityse, o TSRS 
prezidento įsaką vertinam kaip 
neleistiną politinį kišimąsi į 
suverenios Lietuvos valstybės 
reikalus". 

Aukščiausiosios Tarybos pareiškimas 

Kviesdama Lietuvos Respub
l ikos pil iečius p r i t a r t i 
konstituciniam ir politiniam 
teiginiui, kad Lietuva turi būti 
nepriklausoma demokratinė 
respublika, Lietuvos Respub
l ikos Aukščiausioji Taryba 
pabrėžia didelę svarbą, kurią 
t u r i Lietuvos Respubl ikos 
piliečių nuomonės apklausajų 
valios paliudijimas. 

Aukščiausioj i Taryba 
p a a i š k i n a , kad p r i t a r i m a s 
aukščiau minėtai formuluotei 
suprantamas taip: 

Pilietis, pritariantis šiam 
teiginiui, sut inka su tuo, k a d 
Lietuva turi būti nepriklau
soma valstybė, o jos forma — 
d e m o k r a t i n ė re spub l ika . 
Konst i tuc i jos n u s t a t y t a i s 
būdais joje išrenkama daugu
mos valdžia ir ta pati valdžia 
apribojama konstitucinėmis as
mens ir mažumų teisių granti-
jomis. 

Taip konstitucija gina demo
kra t i ją . Šios demokrat i jos 
pagrindas yra tas, kad visi 
žmonės gimsta turėdami svar
biausias teises, kurių niekas 
negali ginčyti: teise gyventi, 
būt i laisvam ir siekti laimės. 
Valstybės šių teisių nesukuria. 
Pr ieš ingai , žmonės sukuria 

valstybes š ioms t e i s ėms 
apsaugoti. 

Šitaip suprasdami demokra
tiją, Lietuvos žmonės priims ir 
naują Lietuvos Konstituciją, 
kurioje ne kas kitas, o jie patys 
duos nurodymus savo valstybei, 
apibrėždami jos įgaliojimų ribas 
bei nustatys įstatymų leidžia
mosios, vykdomosios ir teismo 
valdžios santykius. Savo veiklo
je visos jos remsis Lietuvos Res
publikos Konstitucija. 

Demokratijos kūrimo ir puose
lėjimo principai per daugelį 
amžių susiformavo Vakarų 
demokratinėse valstybėse. Jie 
siekia senovės graikų, romėnų 
krikščioniškąsias bei ki tas Va
karų civilizacijas, taip pat Lietu
vos valstybės tradiciją. Nutarę 
kurti konstitucinę demokratiją, 
Lietuvos žmonės dar kartą pat
virtins savo ryžtą grįžti į 
civilizuotų ša l ių bendriją. 
Lietuvos Konstitucija bus doku
mentas, kuriuo Lietuvos žmonės 
susitars tarpusavyje ir padės 
laisvės, teisingumo bei gerovės 
pamatus šiuolaikinei demokra
tinei nepriklausomai valstybei. 

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 

pirmininkas V. Landsbergis 

Vilnius, 1991 m. vasario 4 d. 

Kreipimasis į Lietuvos žmones 

Sausio tryliktosios, kruvinojo 
sekmadienio, aukos jau pasakė 
Taip nepriklausomai Lietuvai. 

Ar ga l ime mes. gyvieji, 
vasario 9-ąją nepatvirtinti tokio 
sprendimo? 

Mūsų nepriklausomybė? prie
šininkai ragina nedalyvauti ap
klausoje. Atminkime — /ie aiš
kins, jog visi neatėjusieji bal
suoti yra prieš Lietuves nepri
klausomybę. 

Nužudytas, kad 
filmavo... 

Ryga. — Iš Londono Reuteris 
pranešė, jog 43 metų amžiaus 
Andris Šlapins, profesionalas 
filmuotojas, ypač žymus antro-
loginėje srityje, buvo Sovietų 
kareivių nušautas sekmadieni 
vakare, kai bandė filmuoti tų 
dalinių puolimą, norint užimti 
Latvijos Vidaus ministerijos rū
mus . Andris Šlapins buvo 
vienas iš tų keturių, kuriuos 
nužudė Sovietų kareiviai ir 
nedvejodamas pasisakydavo už 
Latvijos nerpiklausomybę. J i s 
yra pagaminęs tris filmus, kurie 
buvo atrinkti Amerikos muziejų 
kuratorių Los Angeles, Nevv 
Yorke ir VVashingtone ir ypač 
vertinami Smithsonian insti
tu to vadovybės. 

Artėjant XXI amžiui, mes 
tvirtai siekiame kurti Lietuvos 
valstybę kaip demokratinę res
publiką, kurioje valdžios galia 
kyla iš Lietuvos žmonių valios, 
o J3 įgyvendinti turi teisę tik 
laisvai tautos išrinkti atstovai. 
Ir niekas kitas neturi teisės šios 
valdžios pasisavinti! 

Tebūnie vasario 9-oji visų Lie
tuvos žmonių — lietuvių, lenkų, 
rusų ir kitų tautybių — valios 
pareiškimas, ypatingos svarbos 
aktas sau. Lietuvai ir pasauliui. 

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 

pirmininkas V. Landsbergis 
Vilnius, 1991 m. vasario 4 d. 

Tūkstančiai lietuvių laidotuvių procesijoje lydi Joną Tautkų, kurio galvą peršovė Sovietų kareiviai 
praėjusią savaite prie vieno žmonių tikrinimo pur.kto už Vilniaus. 

Nobelio Taikos premijos 
laureatas prieš Lietuvos 

nepriklausomybę 
Vilnius . Vasar io 5 d . — 

Sovietų Sąjungos prez. Michai
las Gorbačiovas a n t r a d i e n i 
psskelbė, jog Lietuvos nepri
k l a u s o m y b ė s n u o Sovie tų 
Sąjungos r e f e r e n d u m a s šį 
savaitgalį negalioja, „netur i 
teisinio pagrindo". 

Gorbačiovas kal t ino Lietuvos 
vyriausybę laužant naują So
vietų įstatymą referendumo rei
kalu ir sakė, kad to balsavimo 
rezul ta ta i negal ios. Bet jis 
n e p a s a k ė , k a d C e n t r o 
v y r i a u s y b ė m ė g i n s j uos 
su la ikyt i . I švaž iuojantys iš 
Lietuvos į užsienio kraš tus jau 
yra balsavę. 

Lietuvos vyriausybė šio bal
savimo nevadina referendumu, 
bet tik savo nuomonės pareiš
kimu arba net ir apklausimu: ar 
jūs sut inkate , kad Lietuvos 
valstybė būtų nepriklausoma ir 
demokrat inė respubl ika?" 

Gorbačiovas savo dekre te 
rašo, kad tuo Lietuvos vy
riausybė nori sumažint i visos 
sąjungos plebiscito vertę, kuris 
bus kovo 17 d. Sovietų Sąjungos, 
kaipo federacinės valstybės, 
klausimu. O Lietuva tuo savo 
balsavimu norinti savo sepa
ratistiniams t ikslams pritarimo 
iš k i tų . Prez . Gorbač iovo 
prezidentinį raštą perdavė ir 
„Tasso" žinių agen tūra . 

renios Lietuvos valstybės rei
kalus", rašė „Nevv York Times" 
korespondentas Serge Schme-
mann iš Maskvos b.uro. Lands
bergio spaudos įstaiga išleido 
specialų pareiškirą, kuriame 
pabrėžia, jog Sovietu Sąjungos 
prezidento dekretas Lietuvos 
piliečių pasisakymo klausimu 
laikosi senos Sovietų Socialis
tinių respublikų sąjungos tra
dicijos, pagal kuna įstatymas ir 
vyriausybė neišreiškia laisvos 
žmonių valios laisvu balsavimu. 
bet yra suformuota autokratinio 
valdytojo dekretu'. 

Iš viso 4 respublikos — 
Lietuva, Estija. Gruzija ir 
Armėnija paskeioė nedalyvau
siančios Gorbačiovo referen
dume kovo 17 d. 

Busho nuomonė 
Prez. Bushas spaudos konfe

rencijoje Washingtone pareiškė, 
jog Sovietų prezicentas vis dar 
tebevadovauja ir kad Sovietai. 
nežiūrint kas bebūtų, niekada 
nesugr į š į totalitarizmą — 
uždarą šaltojo karo visuomenę. 
Bushas atmetė sugestijas, kad 
Amerika užmegztų diplomati
nius ryšius su Rusija ir kitomis 
respublikomis, kurios siekia 
autonomijos, pa.-akydamas.jog 
negalima siekti ir kitų 25 di
plomatinių ryšiu su tuo pačiu 
kraštu. 
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Kariai tiria riaušes 
Washingtonas. Vasario 2. 

(LIC) — Prez. Landsbergis gavo 
pranešimą, jog Sovietų kari
ninkų susivienijimas, kuris yra 
už reformas Raudonojoje armi
joje, siunčia savo ekspertus į 
Vilnių betarpiškai ištirti sausio 
13-osios riaušes. Savo telegra
moje jie pasisakė norį ištirti 
Kruvinojo sekmadienio įvykius 
ir pažadėjo tą atl ikti visu 
rūpestingumu ir objektyvumu 
ir išaiškinti tuos, kas yra už tai 
kalti. Landsbergis išsireiškė. 
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Lietuva atmetė j o dekretą 
Lietuvos Respublikos prez. 

Vytautas Landsbergis, kuris 
vadovauja nepriklausomybės 
kovai atgauti turėtą valstybinę 
laisvę prieš karą. paneigė Gor
bačiovo dekretą, ka ip „neleis
tiną politinį įsikišimą į suve-

kad tas karių „Skydo" organiza
cijos tyrinėjimas gali privesti ir 
prie „tikro bendradarbiavimo". 

Shultzas už 
Lietuvos pripažinimą 

Washingtonas. — Buvęs 
Valstybės sekretorius George 
Shultzas pasikalbėjime PBS 
televizijos MacNie Lehrer prog
ramoje antradienio vakare 
p a r e i š k ė , jog -I A V turėjo 
p r ipaž in t i Liet ivos nepri
klausomybę jau pačioje pra
džioje. (Turbūt turėta galvoje 
kovo 11 deklanv ja). Tai būtų 
buvę labai lengva padaryti, 
sakė jis, nes JAV niekad nepri
pažino Pabaltiv okupacijos, 
kurių vėliavos visa laiką yra išs
tatytos kartu su Kitų valstybių 
vėliavomis Valstybės depar
tamento vestibiulyje. Jo nuo
mone, prez. Bushas turėjo vykti 
į Maskvą su tvirtu nusistatymu 
Pabaltijo klausi i ir aplankyti 
Vilnių, taip p r Tbilisį. So
vietai dabar vra x enintelė iėea. 

Įsigali stalinistai 
Naujas sekimo skyrius 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chicagos miesto taryba 
vakar priėmė rezoliuciją, kuri 
smerkia Sovietų Sąjungos 
prievartos veiksmus Lietuvoje 
ir reikalauja, kad pasitrauktų 
Sovietų kariuomenė iš Pabalti
jo ir baigtų okupaciją. Meras 
Richard Daley tuoj pasirašė šią 
rezoliuciją. 

— Į Lietuvą vėl sugrįžo iš 
JAV ten anksčiau dirbę Darius 
Sužiedėlis ir Edvardas Tuskenis 
ir jau pradėjo dirbti Parlamen
to įstaigose. 

— Iranas skelbia, jog Irako 
lėktuvai bus sugrąžinti atgal 
savininkui, kai baigsis karas 
Persų įlankoje. 

— Čekoslovakijos vyriausy
bė pažadėjo padėti atstatyti Vil
niaus televiziją, kai tik ją 
atgaus Lietuva. 

— Prancūzijos Parlamento 
atstovai lankėsi Vilniuje ir čia 
tarėsi su prez. Vytautu Lands
bergiu dėl galimų ryšių užmez
gimo. 

— Lietuvoje vyksta balsa
vimai jau nuo praėjusio pirma
dienio, nes yra asmenų, kurie 
vasario 9 dieną negalės būti 
Lietuvoje. 

— Prez. George Bushas 
spaudos konferencijoje praėjusį 
antradienį pasakė, kad Sovietų 
Sąjungos prez. Michailas Gorba
čiovas yra ypatingai sunkioje 
padėtyje, todėl jam reikia pa
dėti. 

— Jelena Bonner, mirusiojo 
akademiko Sacharovo našlė, vėl 
pareikalavo Nobelio Taikos 
premijos komitetą išbraukti jos 
vyro pavardę iš tą premiją ga
vusiųjų sąrašo. Sacharovas savo 
anksčiau padarytame testamen
te jai suteikė teisę., kur ir kaip 
turi būti naudojama jo pavardė. 
Ji esanti pasiruošusi grąžinti 
Sacharovo gautus 750,000 dol. 
kartu su medaliu. Ji tai padarė 
po to , kai sužinojo, kad Vilniu
je įvyko kruvinos lietuvių sker
dynės, praneša prancūzų žinių 
agentūra. 

— Maskvoje Leonido 
Kravčenko įsakymu, kuris yra 
oficialus viršininkas visoms 
stotims, atsakytos patalpos ne
priklausomai Interfax žinių 
agentūrai. 

kurie gali priešintis JAV7. J i s 
pasisakė už atskiras respubli
kas. 

Maskva. Vasario 4 d. — So
vietų prezidentas Michailas 
Gorbačiovas, norėdamas sus
t iprinti Kremliaus kontrolę 
Sovietų Sąjungoje, apdovanojo 
naująjį griežtosios linijos 
Sovietų policijos vadą, šiandien 
jį p a a u k š t i n d a m a s ka r in iu 
laipsniu ir suteikdamas dau
giau teisių „kovojant su korup
cija ir nusikaltimais". 

Tuo pačiu metu Maskvos 
miesto demokratiškai išrinktoji 
taryba patvirtino naują miesto 
policijos vadą, bet tuoj pat 
Kremliaus vadovybė pareiškė, 
kad šis nutarimas negalioja ir 
tuo sudavė aiškų smūgį vietinei 
savivaldybei, kad be Centro 
vadovybės Kremliuje leidimo 
nebegalimas joks nutarimas. 

Policijos vadas Boris K. Pugo, 
KGB ir Komunistų partijos 
oficialus pareigūnas, kuris 
greitai buvo paskirtas naujuoju 
Vidaus reikalų ministeriu. buvo 
Gorbačiovo pakeltas į pulki
ninko generolo laipsnį. Prieš tai 
jis turėjo majoro generolo 
laipsnį. Pranešimas padarytas 
be jokių Gorbačiovo komentarų, 
bet t a i yra aiškus pagerbimas jo 
už įvestą naują kontrolę, prade
dan t kar iuomenės da l in ių 
panaudojimu, suvaldant nepa
klusnius piliečius ir už įvedimą 
cenzūros programų transliaci
jose, rašo ,,NYT" praėjusio 
antradienio laidoje. 

Naujas skyrius 
Komunistų partijos vadovybė 

esanti susirūpinusi dabartine 
krize visame krašte, nes gresiąs 
neramumų pavojus tarp tauty
bių. Ta pačia proga Kremlius 
įsteigė naują skyrių Vidaus rei-
kalų ministerijoje, ku r i s 
rūpinsis kriminaliniais nusi
kaltimais, sekdamas įtariamus 
žmones ar jų grupes. Naujoji 
administracija šioje ministerijo

je dirbs glaudžiai su KGB 
saugumo policija, kovodama 
prieš „organizuotus nusikal
timus, narkomaniją ir korup
ciją", kaip išsitariama Gor
bačiovo pasirašytame įsakyme. 
Vidaus reikalų ministerijos 
įs ta igose kiekvienoje 15 
respublikų turės taip pat šiuos 
naujus skyrius kovai prieš 
nusikalt imus. Jie turi būti 
suorganizuoti per 6 mėnesius, 
aiškina „Tasso" agentūra. 

Pirmasis diktatas 
Sostinėje jaučiama griežta 

Kremliaus tvarka. Kai buvo 
Maskvoje neišrinkta dauguma 
komunistų į miesto tarybą, ji 
nauju miesto policijos vadu pat
virtino 281 balsu prieš 5 V. 
Komissarovą. Bet dabar nauja
sis Vidaus reikalų ministeris 
Pugo, gavęs naują laipsnį, įsakė 
vėl į pareigas sugrąžinti senąjį 
stalinistą Piotr Bogdanovą, 
kuris buvo pasitraukęs iš tų 
pareigų. Jokių paaiškinimų 
Kremlius dėl šio įsakymo ne
pa te ikė Maskvos miesto 
tarybai. Tuo būdu jau pradėjo 
veikti Kremliaus diktatas. 

Pugo, kuris prieš du mėnesius 
tapo Vidaus reikalų ministeriu, 
pasakė š iandien , jog šis 
įsakymas nerišamas su įvykiais 
Pabaltijo respublikose. Tačiau 
jis pabrėžė, jog dvi policijos 
pajėgos, tai yra centro ir res
publikos, kaip kad yra Lietuvo
je, yra neleistinas dalykas, nes 
tai gali vesti Į ginkluotą susirė
mimą. 

Maskvos įsakymu Vidaus rei
kalų ministerijos daliniai kartu 
su vietinės kariuomenės pagal
ba užėmė Lietuvos Respublikos 
pastatus, įskaitant ir televizijos 
centrą Vilniuje, prie kurio buvo 
nužudyta 15 žmonių, kai Sovie
tų desantininkai puolė lietu
vius, rašo „Nevv York Times" 
korespondentas iš Maskvos. 

Lietuvos atstovo pareiškimas 
VVashingtonas. 1991 m. vasa

rio mėn. 6 d. — Lietuvos Respub
likos atstovas Stasys Lozoraitis 
informuoja lietuvių visuomenę 
šiuo savo pareiškimu. 

Baltų bendradarbiavimas yra 
naudingas, reikalingas ir bran
gus. Jo rėmuose kiekviena 
tauta apsprendžia savo valsty
binius reikalus ir nustato savo 
politikos vykdymo būdus. Gali
me džiaugtis, kad Lietuva, Lat
vija ir Estija su dideliu pasi
ryžimu siekia visiškos nepri
klausomybės. Jos nori atstatyti 
savo suverenias valstybes ne
būtinai eidamos tuo pačiu keliu. 
Tai yra normalu. 

Šiomis dienomis pasklidę gan
dai esą latviai ir estai nenori 

— Chicagos universiteto 19 
profesorių pasirašė raštą prez. 
Bushui, reikalaudami, kad jis 
pareikalautų iš Gorbačiovo 
pasiaiškinimo dėl savo veiksmų 
Lietuvoje ir tuoj atšauktų savo 
kariuomenę iš Lietuvos Respub
likos. Jei to Gorbačiovas nepa
darytų, tai prez. Bushas privalo 
atšaukti viršūnių konferenciją 
ir sulaikyti ekonominę paramą. 
Agresija, kur ji bebūtų. Persų 
įlankoje ar Pabaltijyje, neturi 
būti toleruojama. 

— VVashingtone prez. Bushas 
pasakė, jog, kai bus baigtas 
karas su Iraku, jis tada imsis 
žygių to regiono taikos kon
ferencijai sukviesti. 

tarptaut inio ,,de jure" pri
pažinimo savo vyriausybėms, 
sujaudino mūsų visuomenę. Ir 
šiuo atveju mes ne tur ime 
spręsti apie mūsų kaimynų 
politikos tikslingumą. Pirmoje 
vitoje tur ime rūpintis savo 
valstybės interesais, kurie rei
kalauja, kad Lietuvos vyriau
sybė būtų pripažinta. Šį nusis
tatymą aš šiandien pranešiu 
Valstybės sekretoriaus padėjė
jui p. Seitz. 

Ta pačia proga noriu pažymė
t i , kad Latvijos a ts tovas 
VVashingtone yra man pareiš
kęs, kad jo nusistatymas pri
pažinimo reikalu yra toks pat, 
kaip ir Lietuvos konstitucinių 
organų. Estijos pažiūros, dėl 
susidariusios vidaus padėties, 
yra kiek skirtingos. Jos. tačiau, 
jokiu būdu. neturi drumsti 
Baltų tautų nuoširdaus ben
dradarbiavimo dvasios. 

KALENDORIUS 

Vasar io 7 d.: Ričardas. 
Jomante. Romualdas, Mozė. 
Ramutis. Pašvaistė, Drusva, 
Vildaugas. 

Vasario 8 d.: Jeronimas. Ho-
norata. Daugvilė, Dromantas, 
Nirma. Saliamonas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:58. leidžiasi 5:12. 
Temperatūra dieną 45 1., 

nakti 30 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. vasario mėn. 7 d. 

A.A. INZ. 
JUOZĄ ČERNIAUSKĄ 

PRISIMENANT 
Vasario 19 d. sukanka 10 

metų, kai iš mūsų tarpo 
atsiskyrė inž. Juozas Čer
niauskas, po ilgos ir sunkios 
ligos miręs Providence ligoninė
je, sulaukęs 69 metų amžiaus. 
Po šv. Mišių Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje buvo palaidotas 
vasario 23 d. Mt. Olivet 
kapinėse. 

erniauskas 

Velionis gimė 1911 m. spalio 
2 d. Varnėnų km.. Leipalingio 
valsč.. Seinų rajone. Baigė 
Kauno Aukštesniąją Technikos 
mokyklą, elektronikos skyrių. 
Dirbo Kauno Telefono-telegrafo 
įstaigoje viršininko padėjėjo ir 
pavaduotojo pareigose. 

Karo metu, 1944 m. psitrau-
kė su šeima į Vokietiją ir 
gyveno Seligenstadto lietuvių 
stovykloje. Buvo lektorius ten 
vykusiuose elektromonterių 
kursuose. 

I Ameriką atvyko 1949 
metais, o i Detroitą — 1951 m. 
Kūrimosi sąlygos buvo ne leng
vos. Abu su žmona Liudvika 
kibo į darbus. Juozui, kol 
įsiteisino savo Lietuvoje išeito 
mokslo dokumentus, ilgokai 
truko. Vėliau General Motors 
bendrovėje dirbo savo specia
lybėje iki pensijos. 

1956 m. lapkričio 1 d. 
automobilistas suvažinėjo j 
darbą bėgančią Juozo žmoną 
Liudviką. Tas smarkiai sukrėtė 
Juozą. Jis liko našlys su trimis 
jaunais vaikais. Juozas nepalū
žo. Visus tris savo vaikus — sū
nų ir dvi dukras leido į mokslą, 
iki jie pasirinktuosius moks
lus baigė ir įsigijo specialybes. 
Žinoma, prie to prisidėjo ir jo 
antroji žmona Jadvyga, su kuria 
jis susituokė 1965 m. ir kartu 
išgyveno 15 metų. Antras 
nemažas smūgis Černiauskams 
buvo, kai jie 1978 m. gegužės 11 
d. neteko savo dukrelės Irenos, 
sulaukusios t ik 37 metų 
amžiaus. 

Juozas Černiauskas buvo švel
naus būdo. draugiškas ir gai
lestingas. 

Vargu, ar jis kam nors atsakė 
aukos, kai i jį buvo kreipiamasi. 
Priklausė: Lietuviu Bendruo
menei. Lietuvių Fondui, Susi
vienijimui Lietuvių Amerikoje. 
Inžinierių draugijai. Balfui, 
Ramovėnams, St. Butkaus 
šaulių kuopai ir buvo kurį laiką 
jos garbės teismo narys, Lie
tuvių Namų draugijai, Dariaus-
Girėno klubui, kuriame irgi 
kuri laiką buvo valdybos narys 
ir Amerikos Lietuvių radijo klu
bui „Lietuviu Balsas". 

Dideliame nuliūdime pasiliko 
žmona Jadvyga, duktė Rožė, 
sūnus Saulius ir kiti giminės. 

Ant. Grinius 
PASITRAUKĖ K. GOGELIS 

Vasario 3 dieną, dėl sveikatos, 
iš valandėlių redagavimo ir 
pirmininko pareigų pasitraukė 
Amerikos Lietuvių Balso radi
jo klubo pirmininkas Kazys 
Gogelis. Valandėles redaguos 
v a M v h n s n a r i a i . 

VASARIO 16 MINĖJIMAS 

Vasario 16-tos minėjimas 
Detroite vyks sekmadienį, 
vasario 17 d.. 12:30 vai. p.p.. 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre, 25335 West Nine Mile 
Road, Southfield, Michigan. Pa
maldos už Lietuvą vyks Šv. An
tano, Šv. Petro, ir Dievo Apvaiz
dos bažnyčiose. Minėjime kalbės 
VLIKo valdybos narys inž. Pily
pas Narutis. Meninę programą 
atliks lituanistinė „Žiburio" 
mokykla, vadovaujama Viktori
jos Viskantienės, ir tautinių 
šokių šokėjų vienetas „Audi
nys" , vadovaujamas Astos 
Puškoriūtės-Solt is . Aukos 
renkamos Lietuvos laisvinimo 
kovai vesti prie bažnyčių ir 
Dievo Apvaizdos parapijos 
patalpose prieš minėjimą. 
Minėjimą rengia Detroito Lietu
vių Organizacijų cent ro 
valdyba. 

SVEČIAS IŠ LIETUVOS 

„Lietuviškų Melodijų" radijo 
valandėlės sausio 29 d. laidoje 
dalyvavo iš Kauno atvykęs dr. 
Sigitas Dumčius. „Car i tas" 
atstovas. Jis padėkojo Detroito 
lietuvių visuomenei už medici-

Būrelis skautu sausio 15 d. Detroite v\ 
kar iuomenės smurto veiksmus Lietuvoje. I-
Dėdinas. II eil. — Gailė Dėdiniene. Alma S 

•;>iose demonstracijose, smerkiančiose sovietų 
k: I eil. — Michael Juška . Mark Juška . Tomas 

entickienė ir Krist ina Dėdinaitė. 

nos siuntą per Wor!d Medical 
Relief organizaciją. Dr. Dum
čius lankė Wayne State univer
siteto medicinos fakultetą kur 
susitiko su dr. Vainučiu Vait
kevičium, Kresge Akių klinika. 
ir World Medical Relief orga 
nizaciją. Dr. Dumčių Detroite 
globoja Robert BorK 

MŪSŲ MIRUSIEJI 

Vasario 1 dieną, po gedulingų 
šv. Mišių Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje, Holy Sepulchre 

kapinėse buvo palaidota a.a. 
Marija Krišėiūnienė, 90 m. am
žiaus. Velione mirė sausio 29 d., 
Oakvvood inoninėje. Paliko 
sūnų Kęstuti Kriščiūną su 
šeima. 

Sekmadieni, vasario 3 dieną, 
Michigano universiteto ligo
ninėje po sunkios ligos mirė a.a. 
George Jurgis Augustai t is , 
sulaukęs 63 m. amžiaus. A.a. 
George Jurgis Augustaitis 10 
metų buvo pranešėjas ir nuola
t i n i s bendradarbis „Lietu
viškųjų Melodijų" radijo va-

Nuotr V . J u š k o s 

landėlės. Savininkas ir įkūrėjas 
Apolo Lincoln Mercury automo
bilių parduotuvės, Ann Arbor. 
Pr iklausė automobil ių par
davimo sąjungai ir Lietuvių 
Vaizbos Butui . Gil iam nu
l iūdime l iko žmona R i m a 
Peseckaitė, sūnus Henry, sūnus 
George ,J r . , ma r t i J o a n n e , 
a n ū k a i K a t i e ir George . 
Laidotuves tvarko laidotuvių 
direktorė Yolanda Zaparac-
kienė. Laidojamas iš Harris lai
dotuvių namų vasario 7 d.. 10 
vai ryto. 

ILJTOOTOfl 

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

„GINTARO" 
APYGARDOS VEIKLA 

Lietuvos Vyčių „Gintaro" 
apygardos suvažiavimas 
Easton. PA vyko praėjusių metų 
spalio 14 dieną. Šeimininkavo 
Lehigh Valley 63-čioji kuopa. 
Mišias Šv. Mykolo parapijos 
bažnyčioje atnašavo kun. Ron 
Bovvman. Po pamaldų parapijos 
salėje buvo pietūs. 

144-tos kuopos narė Elena 
Labadis užsitarnavo Ketvirtąjį 
Vyčių laipsnį, o Robertas Klova. 
Edvardas Klova ir Dora Lushis 
fvisi iš 63-čios kuopos^ — Trečiąjį 
laipsnį. Jiems žymenys buvo 
įteikti suvažiavimo metu. 

63-čios kuopos pirmininkė 
Jane Lutick pasveikino susirin
kusius svečius. 

Apygarda įsigijo Lietuvos 
Vyčių vėliavą, kur i bus 

PHILADELPHIJOS 3-CIA 
LIETUVOS VYČIU KUOPA 

1990 m. ruduo prasidėjo 
liūdnais įvykiais. Lapkričio 11 
netikėtai mirė pasižymėjusi 
Vyčių organizacijos veikėja, 
Garbės narė Elena Šaulytė. Dar 
tą pačią savaitę savo bute buvo 
sušaukusi posėdį ruošti Kūčias. 

i Gruodžio 12 laidojome ilgalai
kių kuopos veikėjų Dianos ir 
Juozo Drumstų sūnų Joną, 18 

pašvent in ta Šv. Kazimiero metų amžiaus, vėžio ligos 
minėjimo metu Šiluvos Motinos pakirsta. Kūčių ruošimo neat-
bažnvčioje Maizeville, PA, kovo 
10 dieną. Šią šventę organizuo
ja 144-toji Anthracite kuopa. 

Suvažiavime dalyvavo 36 
delegatai ir 30 svečių iš 7 

sisakyta. Rengimo komitetą 
sudarė : Nellie ir Ray Pandza. 
Alicija Baker, Dorotėja Machio-
nis. Margareta Petronis, Aušra 
Maknys, Irena Sveikla, Lilijana 

kuopų. Mandatų komisijos pra- Greymas. Viktoras Stepalovitch 
nešimu, dalyvių tarpe buvo 4 
apygardos valdybos nariai, bei 
vienas Garbės narys. 

1989-90 veiklos metų valdyba 
buvo vienbalsiai perrinkta 
1990-91 metams. Maizeville, 

ir Irena Ozalis. Jie nenuleido 
ranku ir gruodžio 15 suruošė 
gerai pasisekusias šeštas Kū
čias. 

Kūčios pradėtos šv. Mišiomis 
Sv. Jurgio bažnyčioje. Jas auko-

PA, Šiluvos Motinos parapijos jo Vyčiu organizacijos dvasios 
kunigas Motiejus Jarasunas 
sutiko eiti dvasios vado parei
gas. 

Kitas „Gintaro" apygardos 
suvažiavimas vyks 1991 metų 
rugpjūčio 1-4 dienomis Trade 
VVinds viešbutyje, St. Petersbur-
ge. FL. 

O n a E l e n a M c D o n a l d 

vadas kun. J. Anderlonis, šios 
parapijos klebonas. Mišių metu 
ilgalaikio parapijos vargoni
ninko Petraičio kruopščiai 
paruoštas choras giedojo lietu
viškai Naujalio, Bertulio ir L. 
Šimučio kalėdines giesmes. Po 
pamaldų daugiau negu 150 as
menų susirinko parapijos salėje 
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METINIS JŪROS ŠAULIŲ 
SUSIRINKIMAS 

„ Š v y t u r i o " jūros šaulių 
kuopos metinis narių susirinki
mas įvyks sekmadienį, vasario 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai) 

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

Lietuvos Vyčių choro pokylyje sausio 12 d b;i\<> pagerbti ilgamečiai choristai ir valdybos nariai . 
Iš k.: 30 metų chore dainuoja Vladas Paliulionis, buvęs pirmininkas. Sabina Henson, Jonas 
Aukštumas ir Estelle Rogers, choro atgaivintoja i- ilgam* te pirmininke Dr Leonardas Šimutis . 
10 metų buvęs choro dirigentu Eleonora Laurin būvu -: !llin';^ Inrii.^n.-. upvgardos pirmininkė 
ir mu.7. Faustas Strolia, choro dn;į!<-n!ns p*-r .'}<) m»t<{ 

N'notr. J o n o T a m u l a i f i o 

vakarienei. Čia kun. Anderlonis 
perskaitė Kalėdų evangeliją, 
pašventino plotkeles ir sukal
bėjo maldą prieš valgį. Maistą 
į stalus išnešioti ir virtuvėje 
paruošti be komiteto narių dar 
pagelbėjo Vyčiai Jonas ir Agnie
tė Mickūnai, jų dukrelė Bar
bora, Juozas Marro ir ki t i . 
Vakarienei baigiant is Vy tė 
Julija Antanaitis-Kovvark pui
kiai pagiedojo k a l ė d i n i ų 
giesmių, o giedant „Sveikas 
Jėzau gimusis" prisijungė visi 
dalyviai. 

Vakaronės vadovas Vladas 
Svekla papasakojo apie neseniai 
mirusią garbės narę E. Šaulytę. 
Ji buvo pirmoji Vyčių kūčių or
ganizatorė Philadelphijoje ir be 
jos iniciatyvos ir darbo neapsiėjo 
joks didesnis Vyčių renginys. 
Baigiant kun. J. Anderlonis 
priminė krizėje ir varge atsidū
rusią Lietuvą. Prašė ir tol iau 
remti aukomis vaistų ir medika
mentų gavimą ir pasiunt imą j 
Lietuvą. Per visuotinį Lietuvos 
Vyčių seimą pradėtas aukų 
rinkimas padėjo, kad šį mėnesį 
konteineris beveik 700,000 
dolerių vertės pasiųstas laivu į 
Lietuvą per Lenkiją. 

Edmundas Binkis 

152 ROJI LONG ISLAND, 
NY., KUOPA 

1990 metų spalio 14 dieną 
įvyko Newark, N J . Lietuvos 
Vyčių 29-tos kuopos 75 veiklos 
metų jubiliejus, kuriame daly
vavo šeši Long Island 152-ros 
kuopos nariai. 152-ros kuopos 
narės Bea Lucką ir Emilija 
Vigliarolo didžiuojasi tėvu An
tanu Masanda. kuris buvo vie
nas iš 29-tos kopos steigėjų. 

Į Didžiąją kelionę išvyko t rys 
ištikimi vyčiai: Aleksandras 
Zipkas. Simonas Bu tan ir 
Benjaminas Čeponis. Meldžiam 
jiems amžiną atilsį. 

Rugpjūčio mėnesį Greenport, 
NY, surengėme penktąjį iš eilės 
metinį festivalį. Čia paruošėme 
įvairius lietuviškus pat iekalus 
atsilankiusius svečius pavai
šinti . Programą at l iko Joe 
Thomas orkestras ir Gintarės 
Bukauskas vadovaujamas lietu
viškas tautinis ansamblis. 

Tom Tarmey 
Visus rašinius iš anglų kalbos 

vertė šio skyriaus redaktorius 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)246-0087; arba (708)248-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

39O0 W. 95 St. M (70«) 422 0101 
Va'andos pagal sus tarimą 

Pirmd 3 v pp -7vv .an t rd 12 30-3 v p p 
Ueta uždarytaa. ketvd 1-3 v p.p.. penktd 

ir Sestd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Keozle Ave., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

10 dieną, 12 vai. Šv. Antano 
parapijos patalpose. Bus val
dybos ir revizijos komisijų pra
nešimai ir naujos valdybos rin
kimai. Po susirinkimo vaišes. 
„Švyturio" jūros šaulių kuopos 
valdyba kviečia visas nares ir 
narius dalyvauti metiniame 
kuopos susirinkime. 

l.m. 

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 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, III. 
Tel . (1-312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hlckory Hllls. IL 
1 myiia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79!h Ave . r ic torv HilK IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

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

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

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

D R . P E T R A S V. K I S I E L I U S 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ave., Sulte 324 Ir 

5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago, IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justlce. IL 

T«4. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tel. (708) 448-1777 

D R . A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W . 9 5 St. 
Oak Lawn, IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Tsl . 708-636-3113 

D R . DANA M . S A L I K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak R d . 
VVestchester, IL 6 0 1 5 3 

Tel . 708 -531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LiGOS 

24S4 W 71 at Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 27 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D.. S.C. 
Specialybė - Vidaus hgų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 585-7755 

Kab. t e l . (1-312) 585 0348: 
Rez. (1-312)779 5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42SS W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 12-6. penkt 10 12. 1-6 

Kab. tel . (1 312) 471-3300: 
Rez. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kedzie Ave.. 
Chicago. IK. 80852 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center 

Nepervllle Campue 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310. 

Nepervllle IL 60583 
Tel. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 588-3166: 
Ntmų. (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S Weet 63rd Street 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

I 



Arabai-musulmonai kitaip mato 

KARĄ SU IRAKU 
„Visi žino, kad Michailas Gor

bačiovas spi r ias i prieš pa-
baltiečių spaudimą atsiskirti 
nuo Sovietų Sąjungos. Jis spi
riasi ne dėl to, kad jis ir Sovie
tų Sąjunga nepripažįsta šių 
kraštų nepriklausomybės siekio 
teisėtumo. Nemaža dalimi jis 
spiriasi, nes Sovietų Sąjunga 
bijo pabaltiečių atsiskyrimo 
poveikio j musulmonus". įdomi 
pažiūra. Taip rašė vakarietis Is
lamo specialistas, humanistikos 
prof. John Alden Williams Ame
rica žurnale (1990.X.13). 

Sovietų Sąjungoje y ra 
maždaug 60 milijonų musul
monų, t.y. 20% visų gyventojų, 
ir jie yra greičiausiai auganti 
grupė Sovietų Sąjungoje. Anot 
Williams, už 30 metų musul
monų bus daugiau negu rusų. 
Williams rašo: „Po šimto metų 
represijų — pirma caro, paskui 
komunistų — šešių respublikų 
tautos (Azerbaidžano, Kazaki-
jos, Uzbekijos, Turkmėnijos, 
Tadžikijos, Kirgizijos) tebėra 
aktyvūs musulmonai ir tuo di
džiuojasi". 

Į islamą tenka ir vakarie
čiams rimčiau pažvelgti, ne vien 
tik kaip po Arabijos smiltynus 
jodinėjančius naftos prekiau
tojus. Du šimtus penkiasdešimt 
metų snaudęs, islamiškasis 
pasaulis per paskutinįjį 25-metį 
vėl pradėjo busti. Ypač reli
giniai: Islamas yra greičiausiai 
auganti religija ne tik Sovietų 
Sąjungoje, bet ir JAV-ėse. 

JAV-ės savo tarptautinę poli
tinę egzistenciją pradėjo tik po 
to, kai Napoleonas 1798 m. 
užkariavo Egiptą. Su tuo įvykiu 
vakariečiai t ik pirmą kartą 
pasaulio istorijoje pradėjo reikš
tis kaip musulmonus galinti 
užkariauti galia. Tad JAV-ių 
politinėje patirtyje tik šiame 
šimtmetyje tenka rimtai skai
tytis su musulmonais. Tačiau 
europiečiai turėjo beveik tūks
tantį metų patyrimo ir bend
raujant ir kovojant su musulmo
nais, kurie išugdė vieną didžiau
sių pasaulio civilizacijų ir kurių 
mokslo ir meno vaisiais Vaka
rų pasau l i s tebes inaudoja . 
Ispanijoje musulmonai arabai 
viešpatavo 780 metų. Williams 
rašo: ,,1658 m. musulmonai 
užpuolė Vengriją iš t u rkų 
valdomos Transilvanijos. 1669 
m. jie nugalėjo Kretą. 1672 m. 
jie užpuolė Lenkiją, o 1678 m. 
musulmonai nugalėjo rusų im
periją ir užvaldė dalį Ukrainos". 

Tačiau 1798 m. prasidėjęs 
musulmoniškų tautų 250 m. 
miegas, kurio metu europiečiai 
nubrėžė dabartines arabišku 
kraštų sienas pagal savo komer
cines užmačias, pasibaigė su 
Vidurinių Rytų karu 1967 m. 
Nors ta karą laimėjo Izraelis, 
stambiai remiamas JAV-ių. 
arabų kraštams ir Egiptui pra
radus ne tik islamišką šventovę 
Jeruzalę, bet ir didelę dalį įvai
rių kitų žemių, tai buvo lemia
mas posūkis musulmonų savi
monėje. Iki tol, valdomi europie
čių, musulmonai buvo pradėję 
manyti, kad norint įžengti į 
20-tą šimtmetį, reikia pamėg
džioti vakariečius. Bet kai po 
1967 m. karo vakariečiai iš jų 
juokėsi, jiems paaiškėjo, kad jų 
kelias turįs būti kitas. 

1970 m. dešimtmetyje jie pra
dėjo įkvėpimo ieškoti ne Vaka
ruose, o savo unikalioje ara
biškoje kultūroje. Antras lemia
mas posūkis įvyko 1973 m., kai 
Egiptas ėmėsi ir narsiai kovojo 
„Šešių dienų kare". Nors ir šio 
karo Egiptas nelaimėjo, nes ir 
vėl Izraelį masyviai rėmė JAV, 
o be to, ir Izraelis turėjo stip
riausią kar iuomenę visame 
pasaulyje, bet Egiptas parodė, 
kad musulmonai pajėgia vesti 
karą moderniame pasaulyje su 
moderniais ginklais. 

Prie šios pamokos prisidėjo ir 
arabų naftos gamintojų sutar
tinis veiksmas, sulaikant vaka
riečiams teikiamą naftą, kas žy-
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miai pakėlė naftos kainą, ir ara
bai pirmą kartą pasijuto turin
tys ekonominę galią moderniame 
pasaulyje. Po to Irane musul
monai nuvertė amerikiečių be
sąlyginiai remiamą, daugelio 

ieOių laikomą tironu Irano 
Šachą ir pastatė savo išsirinktą 
religinį vadą Ajatolą Chomeinį. 
Tai buvo ne vien politinė, bet ir 
religine pergalė. Musulmonai 
pasijuto nugalėję net ir JAV ka
riuomenės ir CIA remiamą 
valdžią. 

Tad ir dabar daugelio arabų 
akyse Husseinas matomas 
kaip savas valdovas, kad ir koks 
blogas. Matomas kaip atspirtis 
prieš užsieniečių kišimąsi, kaip 
skinantis arabams kelią į savi-
valdystę, nepriklausomybę nuo 
užsieniečių machinacijų. 

Tokiame kontekste ne taip 
nustebino žinia, kad Irako 
katalikų patriarchas-vyskupas 
remia Saddam Husseiną. Kalbė
damas už Irako vieną milijoną 
krikščionių, Chaldėjų apeigų 
patriarchas Raphael I Bidawid 
pareiškė: „Mes turime remti 
savo prezidentą, nes jis yra 
mūsų prezidentas ir šis kraštas 
yra mūsų kraštas". Negalima 
išskirt i krikščionis iš visų 
irakiečių tarpo. „Mes visi esame 
Irako piliečiai. Krikščionys ne
gyvena atsiskyrę nuo kitų. Mes 
gyvename su savo broliais 
musulmonais visame krašte". 

Kai karas prasidėjo, patriar
chas Bidawid lankėsi Romoje ir 
susitiko su popiežium, kartu su 
dviejų kitų Irako krikščionių 
bendruomenių vadais — armė
nų ortodoksų arkivyskupu 
Avak Asadourian ir Asirijos 
k r ikšč ion ių metropoli tu 
Ghivvarghis Siwa. Bidawid po 
susitikimo su popiežium repor
teriui pasakė: „Šventasis Tėvas 
buvo labai nusiminęs. Visi jo 
prašymai buvo nepaveikus". 
Jonas Paulius II asmeniškai 
buvo rašęs ir JAV prez. G. Bush 
ir Irako prez. Husseinui, bet 
karas vis vien buvo pradėtas. 

Kalbėdamas Romoje Irako 
patriarchas teisino Kuwaito 
okupaciją ir pareiškė, kad Irako 
puolimas Izraelio irgi nėra jokia 
staigmena. Gi Husseinas yra įsi
tikinęs, kad Izraelis yra viso šio 
karo priežastis, kad Izraelis net 
jį suplanavęs. 

Irake yra daugiau krikščionių 
negu daugelyje islamiškų kraš
tų — vienas milijonas iš 18 
milijonų iš viso. Daugiau negu 
pusė jų yra Chaldėjų apeigų 
katalikai. Nors kaip ir daugely
je islamiškų kraštų jie kenčia 
įvairią diskriminacija darbo ir 
mokslo atžvilgiu ir negali pasi
sakyti prieš valdžią nenukentė-
dami, jiems Irake yra geriau 
negu krikščionims kituose isla
miškuose kraštuose. Tačiau yra 
baiminamas:, kad paskelbus 
šventą karą — džihad — islamiš
kame pasaulyje gali nukentėti 
arabai krikščionys, nors jie ir 
kariautų Irako kariuomenėje, 
islamo pusėje. 

Vienas Chaldėjų katalikų 
kunigas, kurio penki broliai 
kariauja Irako kariuomenėje, 
p r i s imindamas nelaimingą 
,,Šešių dienų karą" , sako: 
„Šiame (Irako) kare JAV-ės su 
visa savo galybe per šešias 
dienas nieko nepadarė. Tai yra 
garbė Saddamui . Šiandien 
turime kraštą ir prezidentą, 
kurie sugebėjo atsispirti ir mesti 
iššūkį Izraeliui". Tas kunigas 
nemano, kad karas išspręs Ku-
vvaito okupacijos problemą. Ją 
turėjo arabai spręsti patys savo 
tarpe. Jam Jungtinių Tautų 
pozicija atrodo veidmainiška, 
nes jos nieko nedarė, kai pana
šūs dalykai ištiko palestiniečius 
ir libaniečius. 

Vienintelis Vakarų diploma
tas, likęs Bagdade, yra popie
žiaus nuncijus arkivyskupas 
Marian Oles. Tai laikoma kata
likų solidarumo ženklu Irake. 

ag-
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Bushas kalbėjo kongrese ir darė 
pranešimą Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms. Tokiuose pra
nešimuose retai kada būna 
minima Pabaltijo k r a š t a i , 
tačiau po žiaurių įvykių Lie
tuvoje ir Latvijoje prezidentas 
apie padėtį išsireiškė: „Mes. 
kaip ir daugelis kitų kraštų, 
esame giliai susirūpinę prie
var tavimais Pabal t i jy ir 
susirūpinimą pareiškėme Sovie
tų vadovybei. Vadovaujamės 
paprastu principu. Mūsų tikslas 
yra padėti Pabaltijo kraš tams 
išsikovoti jų siekius, bet nebaus
ti Sovietų Sąjungos". Toliau 
aiškino, kad Sovietai y ra 
pažadėję iš Pabaltijo a t i t raukt i 
dalį kariuomenės, grįžti prie 
dialogo ir pabaltiečių neprievar
tauti. 

Valstybės departamento sek
retorius James Baker ir Sovietų 
Sąjungos Užsienio r e ika lų 
naujasis ministeris Aleksandras 
Bessmertnykas savo bendrame 
pareiškime apie a tšaukimą 
Maskvoje pasitarimo, kuris 
buvo numatytas vasario pra
džioje, Pabaltijo k r a š tuose 
vykusių žiaurumų vis iškai 
nelietė, nors amerikietiškoje 
spaudoje ir televizijos laidose 
buvo nuolatos kartojama, kad 
kaip t ik dėl įvykių Pabaltijy 
pasitarimas neįvyks. 

Kyla klausimas kodėl? Kodėl 
prezidentas Bushas su 
didžiausiu užs ideg imu ir 
energija tikina amerikietišką 
visuomenę, kad jos moralinė 
pareiga yra ginti okupuotą 
Kuwaitą. Aiškina, „Naujoje 
pasaulinėje tvarkoje brutalumu 
nebus gal ima pe lny t i s i r 
agresija susilauks kolektyvaus 
pasipriešinimo". Įrodinėja, kad 
užbrutulumą Saddam Hussein 
vertas sutriuškinimo, nors tos 
pačios kalbos pradžioje už 
brutalumą Pabaltijy Sovietų 
Sąjungos nesirengia „baust i" . 
Nesunku įžiūrėti griežtumą 
vienu atveju ir tolerancija kitu, 
nevienodą moralinį principą. 
Kai kurie žmonės tai vadina 
diplomatija. 

Neturiu tikslo kritikuoti pre
zidento elgesio, tik bandau 
suprasti , kodėl taip įvyko. 
Įdomus faktas, kad jau sausio 8 
d. „The New York Times" rašė. 
jog pasitarimas Maskvoje gali 
būti atidedamas. Privačiame 
pokalbyje valstybės administra
cijos pare igūna i p a s i s a k ė : 
..Baltieji Rūmai ieško būdu, 
kaip prieiti prie .abipusio susi
tarimo' ". Tuo pačiu metu, 
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kuomet tankai riedėjo Vilniaus 
gatvėmis ir apsujo pastatus, ku
riuos vėliau užėmė, prezidento 
Gorbačiovo pareigūnas Vitalis 
Ignatenko aiŠKino apie su
tikimą prezidento Busho Mask
voje. Šiam įvykiui jie labai rim
tai ruošėsi ir tikėjosi, kad įvyks 
numaty tu laiku <,,The New 
York Times", sausio 9 d.). 

Šiandieną matome visos šios 
eigos rezultatus Baltieji Rūmai 
ieškojo išeities ir ją lengvai 
surado Pabalti, kraštų sąskai-
ton. Sovietų Sąjungos Užsienio 
reikalų ministeris A. Bessmert
nykas prieš atvažiuodamas į 
Washingtoną apkaltino JAV, 
kad ta Jungtinių Tautų rezoliu
cija nedavė mandato kariauti 
Irake, o tik atsiimti Kuvvaitą. 
Išreiškė Sovietų rūpestį apie 
žūstančius civilius. JAV iš
reiškė savo rūpesčius apie žūs
t a n č i u s e i l in ius pil iečius 
Lietuvoje ir Latvijoje. Abu 
diplomatai sutarė, kad, jei tu 
nieko nesakysi, tai tylėsiu ir aš. 
Sovietai pasiliko Persijos įlan
kos k a r e sąjungininkais, o 
sąjungininkų bausti negalima, 
nesvarbu, kokie jie bebūtų. 

Iš tikrųjų priežasčių, kodėl 
amerikiečiai šiuo metu nenori 
pasitarimo Maskvoje, galima 
suskaičiuoti visą eilę: Sovietai 
nesilaikė anksčiau pasirašytų 
nusiginklavimo pažadų, or
ganizavo konfliktus demok
ratėjančiose respublikose ir 
naudojo jėgą jas „tvarkyti", 
pasikėsino prieš demokratiniu 
būdu išrinktu? parlamentus, 
atsistatydinimą? perestroiką 
vykdžiusių minsterių, ypač Už
sienio reikalų ministro Eduar
do Ševardnadzes su perspėjimu 
kad prezidentą? M. Gorbačiovas 
eina prie diktatūros, prezidento 
Gorbačiovo neaiškus elgesys, 
pademonstruotas žiaurumas 
Lietuvoje ir Latvijoje, vėliau 
nesiėmimas atsakomybės, stip
ri reakcija Europoje, kongreso ir 
senato rezoliucijos ir svarbiau
sia priežastis tai neaiškumas, 
kas šiuo metu kontroliuoja 
kariuomenę ir kieno atsakomy
bėje yra atominiai ginklai . 
Peršasi mintis, kad prezidento 
Gorbačiovo duotas įsakymas ati
t raukt i dali kariuomenės iš 
Lietuvos taip pat yra tik pa
demonstravimas Vakarams , 
kad j is tebevaido. 

Amerikiečiu spauda apie ad
ministracijos po l i t i kav imą 
netyli. Paskutiniuoju metu gali
ma rasti kritiškų straipsnių, 

kartais net karingoje dvasioje 
siūloma kovoti ne Kuwaite, o 
Pabaltijo kraštuose arba „Dip
lomatinė tyla nėra pakaitalas 
nuoširdžiam pokalbiui. Verčiau 
važiuoti į Maskvą ir pasakyti 
M. Gorbačiovui kaip amerikie
čiai jaučiasi dėl represijų Pa
baltijo kraštuose ir ten vykstan
čio reformų regresavimo. Gai
la, kad prezidentas Bushas pasi
slėpė ir atidėjo susitikimą iki 
„pavasario" (The New York 
Times" vedamasis, sausio 30 d.). 

Tą pačią dieną „The Wall 
Street Journal" išspausdino G. 
Kasparovo, pasaulio šachma
tų meisterio, straipsnį. J i s 
yra pirmininkas demokratų 
partijos Maskvoje. G. Kasparo
vas išryškina svarbą ilgalaikės 
strategijos. Sovietai vykdo 
akciją, amerikiečiai tik rea
guoja, o turėtų turėti tinkamą 
planą, nesivadovauti t rum
palaikia is apskaič iavimais . 
JAV tu rė tų k re ip t i r imtą 
dėmesį į demokratijos vysty
mąsi Sovietų Sąjungoe, ne į Gor
bačiovo šaltoką paramą Persijos 
įlankoje. Straipsnyje duoda 
keletą pavyzdžių, kaip strategi
ją suplanuoti. 

Reikia bendradarbiauti su 
respublikomis, ne centr ine 
valdžia, išvystyti ekonominį 
ryšį, ypatingai su Rusija. Siūlo 
pripažinti nepriklausomybės at
kūrimą Pabaltijo kraštuose. Ši
toks elgesys sustiprintų demok
ra t in į judėjimą Sovietų 
Sąjungoje ir pataisytų JAV 
blogą vardą. 

Sovietų Sąjungoje jau yra 
susidariusi vidurinioji klasė, 
kuri tikėjosi, kad Gorbačiovas 
įves demokratiją ir bus priimti 
į Vakarų rinką, o ne užtrauks 
civilinį karą ir paskolų nu
traukimą. Jei ši vidurinioji kla
sė ir kylantis demokratinis 
judėjimas sujungtų jėgas, tai 
būtų įvesta nauja tvarka ir 
nebūtų civilinio karo. 

Reikia skatinti žmogaus tei
ses. Gerai, kad atidėtas vasario 
mėn. pasitarimas, bet jis turėjo 
būti atidedamas dėl karo Pa
baltijo kraštuose, o ne dėl karo 
Persijos įlankoje. Siūlo atšaukti 
Hels inkio žmogaus te is ių 
konferenciją. 

Kad galėtume tinkamiau pa
dėti Lietuvai, mums taip pat 
r e i k i a t u rė t i p laną, ypač 
artėjant Vasario 16-tai ir Kovo 
11-tai. Vėl rašysime rezoliucijas, 
laiškus, gal demonstruosime. 
Mano siūlymas būtų. kad užvis 
labiausiai turime reikalauti 
nepriklausomybės atstatymo 

Praėjusią vasarą buvo gautas 
iš Lietuvos Kultūros ir Švietimo 
ministerijos kreipimasis į Lietu
vių Bendruomenę su pagei
davimu, kad ji paruoštų knygų 
ir drabužių bei invalidams pa
lengvinimą teikiančių priemo
nių siuntą-krovinį. LB krašto 
valdyba į pageidavimą atkreipė 
dėmesį ir siuntą-krovinį or
ganizuoti pavedė New Yorko LB 
apygardai. Tos apygardos pirm. 
yra Vytautas Alksninis. Tuo 
reikalu pernai metų lapkričio 
7 d. Kultūros Židinyje buvo 
sušauktas specialus bendruome
nės susirinkimas, kuriame buvo 
nutarta, nedelsiant siuntos or
ganizavimą pradėti vykdyti. 
Tiesa, dėl tos siuntos susi
r ink ime buvo pasigirdę ir 
kitokių nuomonių. Kai kurie 
galvojo, kad nedera Ben
druomenei pradėti š{ darbą dirb
ti, kada LKR šalpa taip sėk
mingai reiškiasi paruošusi ir į 
Lietuvą jau pasiuntusi net 4 
siuntas-krovinius. (Tik ne „con-
teinerius"). Galutinėje išvadoje 
visi sutiko, kad visiems darbo 
užteks. Bendruomenės siun
ta-krovinys buvo suruoštas 
palyginti per gan trumpą laiką. 
Pirmą kartą apie tos siun-
tos-krovinio organizavimą 
straipsnis spaudoje („Darbi
ninke" Nr. 44) pasirodė pra
ėjusių metų lapkričio 16 d. Ta
me straipsnyje buvo kreipiama
si į lietuvių visuomenę peržiū
rėti rūbų spintas bei knygų len
tynas ir nebenaudojamus, bet 
tik gerame stovyje rūbus ir 
atliekamas knygas atrinkti , 
atidėti į šalį ir laukti pranešimo, 
kur ir kada juos bus galima pri
statyti. Lapkričio 29 d. vėl buvo 
sušauktas bendruomenės susi
rinkimas, kuriame pirm. V. 
Alksninis pranešė, kad pa
grindiniai reikalai susiję su šio 
krovinio paruošimu yra su
tvarkyti. Po to sekė skelbimai 
savaitraštyje „Darbininkas", 
per „Laisvės Žiburį" radijo 
laidas, o trumpos žinutės matėsi 

kaip pripažinimo. Lietuvoje 
JAV konsulato įsteigimo ir 
aiškinti , ka ip amerikiečiai 
vadovauja k a r u i Persijos 
įlankoje, tai Pabaltijo kraštai 
veda demokratėjimo procesą 
Sovietų Sąjungoje. Jei bus 
numalšintas Pabaltijis, lais
vėjimas mirs ir kitose res
publikose. Priminti, kad lietu
viai taip pat tiki į nauja 
pasaulinę tvarką, kuria propa
guoja prezidentas Bushas. 

ir dienraštyje „Drauge". Dra
bužiai buvo surenkami Kasos 
patalpose, o knygos ir kitkas 
Kultūros Židinyje, kur bet 
kuriuo laiku priimdavo Židinio 
prižiūrėtojas Kazys Jurkūnas . 

Drabužių ir knygų pakavimas 
buvo suman ia i t v a r k o m a s . 
Nelaukiant, kada jau bus viskas 
surinkta, kartą į savaitę susi
r inkus ta lk in inkų būrel iu i , 
savaitės eigoje sunešti daiktai 
buvo surūšiuojami ir supakuo
jami į atskiras (vyrams, mo
terims ir vaikams) dėžes. Jas pa
svėrus ir užklijavus, ant dėžės 
šono buvo ušlipinamas lapelis 
su užrašu, kam dėžė skiriama, 
numeris, svoris ir kas dėžėje 
yra. 

Siuntas bepakuojant pasi
taiko ir linksmesnių nutikimų, 
kada būna supakuojami ir talki
ninkams priklausantieji drabu
žiai. Tokiu būdu pakuojant LKR 
šalpos siuntą, buvo supakuotas 
ir vienos talkininkės naujutėlis. 
ką tik į s igytas megzt in is . 

Pakuojant šią siuntą-krovinį 
, ,nukentėjo" ir šių eilučių 
autorius — buvo „nukepurėtas" 
ir šaltą žiemos naktį, sniegui 
krintant, be kepurės kulniavo į 
namus! 

Ši siunta-krovinys yra iš šių 
daiktų: knygos — Kultūros ir 
Švietimo ministerijai, drabužiai 
ir kiti dalykai (kaip ligoniams 
vežioti vežimėliai, ramentai, 
muilo milteliai) — Tremtinių ir 
invalidų draugijoms (ar sąjun
goms). 

Krovinio išlaidoms padengti 
buvo pageidaujama ir piniginės 
aukos. Su didžiausia auka 
atskubėjo dr. Gintautas, kuris iš 
savo draugų surinkęs ir savo 
pridėjęs, atsiuntė 1,500 dolerių 
čekį ir apie 160 dėžių me
dicininių knygų! 

LB N.Y. apygardos krovinį 
ruošiant pasidarbavo gražus 
būrelis talkininkų, kurių tarpe 
keletas ir besisvečiuojančių iš 
Lietuvos. Bet daugiausia suma
numo, energijos ir darbštumo 
parodė bei daugybę valandų pa
aukojo apygardos pirm. Vytau
tas Alksninis. 

Vasario 5 d. siunta-krovinys 
bus p a k r a u t a į vagoną i r 
iškeliaus į Lietuvą. 

Laisvė iškovota ne tam. kad 
kiti ją uzurpuotų, bet tam. kad 
visi laisvėje gyventų, kvėpuotų 
laisvu tėvynės oru ir patys pri
reikus už tą laisvę mirtų. 

W. Wilson 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 
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rūbai, bet pagaliau viskas buvo suskolinta. pertaisyta 
ir pritaikyta. Namie Danutė nedrąsiai žiūrėjo į save 
pirmoje ilgoje suknelėje, jos šviesūs plaukai buvo 
subanguoti ir juose buvo įsegta raudona rože. 

— Žavinga! — Kazė Varkalienė negalėjo a;-žėrėti. 
— A, pagaliau ir tu namie! — kreipėsi į grįžus:.'..saulės 
ir vandens išvarginta dukterį. — Laikas ir tau r ngtis. 
aš kiek padėsiu, paskui eisiu pas Gerulius kortuoti, 
tebus ir man šventė. Sako, Gerulis turi žinių dėl 
persikėlimo į Prancūziją. Ar dak ta ras atvažiuos jūsų 
pasiimti? 

— Taip, prieš pat vakar ienę. 
Jūratės suknelė buvo daug kuklesnė, šviesia- žalio 

šilko, kuris puikiai tiko prie jos tamsių plauk- ir įde 
gūsio veido. Tą šilką Marie parvežė iš Strassburgo, 
o pasiuvo sena vokietė siuvėja, gal truputį ser višku 
stiliumi, bet tai buvo geriausia, ką esamose -i 'ygose 
pavyko surasti. Plaukus ji jau seniai šukavo i viršų, 
pagal savo draugo norą. 

Svečiai rinkosi gana lėtai , muzika jau kvietė 
šokiams spalvotomis lemputėmis apšviestoje platfor
moje, visur daugiausia vyravo kariškos u : ' Tmos. 
Danutė ir Jūra turėjo nuošalų staliuką su daktaru 
Rameur ir jaunu karo korespondentu Pilypu B irlone. 
privačiame gyvenime rašiusiu eiles ir dahir pilnas 
poezijos akis įsmeigusiu į gražios dainininke- veidą. 

Kai jie išėjo apsisukti porą sykių salėje, Rameur ati
darė vėl naują šampano bonką. 

— Prisimeni mūsų pirmąją šampano taurę. ta. kuri 
dabar ilsisi tarp fontano akmenų? 

— Ir tą prašymą dievams? Oh. la, la! 
Darėsi vėsu ir šampanas truputį šildė kraują. 

Jūra tė jau seniai nebijojo šito keistos spalvos gėrimo, 
jis pradėjo jai net patikti. Gražios damos elegantiškuose 
rūbuose rinkosi prie gretimų staliukų, tokios pasaulie
tiškos, drąsios savo kalboje ir judesiuose, taip skirtingos 
nuo mažyčių seselių ir sekretorių, iki šiol matytų atsi
tiktiniuose restoranuose. Čia buvo turtingų kariškių 
žmonos, pratusios būti dėmesio centre, išlepintos ir 
gražios. Atrodė, Rameur daugumą jų pažinojo, dažnai 
pakildamas nuo savo staliuko pasisveikinti ir visai 
neskubėdamas sugrįžti. Jūratė jautėsi pagauta, ne
reikalinga ir negraži savo senoviškoje suknioje, pačios 
darytu manikiūru. Kylantį nejaukumą stengėsi 
nuvaryti skaidraus šampano gurkšnojimu. Pamažu 
viskas pradėjo darytis nebe taip svarbu, nebekankino 
net tai, kad ji nebuvo pristatoma gausiems Rameur 
draugams, kad jų žvilgsnis nuslysdavo per ją, tarytum 
ji būtų su nematoma kepurėle. Atėjus laikui Danutės 
dainoms Jūra jau visai gerai jautėsi. 

Prožektorių šviesoje geltonplauke lietuvaitė atrodė 
tartum pasakos fėja šalia senoviško fontano. Jos balsas 
skambėjo tyrai ir žavinčiai vasaros vakaro tyloje, ji 
buvo tai kukli piementaitė su paprasta liaudies dainele, 
tai išdidi operos žvaigždė visoje savo garbėje. Net ir 
linksmoki ponai prie baro kiek pritilo, generolas po 
dainų pats pakilo nuo stalelio ir laike katučių audros 
priėjo pabučiuoti jai ranką. Pasisekimas buvo tikrai 
užtarnautas. 

Toliau balius darėsi vis triukšmingesnis. muzika 
vis garsesnė ir moderniškesnė. Šampanas verte juoktis 

iš kiekvieno nieko, neįprasta ilga suknia trukdė šokti. 
Tik mėnuo toks rimtas ir žilas žiūrėjo pro pilaitės sto
gą žemyn į besiaučiančią minią. 

— Ačiū, aš dabar j a u pati rasiu kelią. — Danutė 
griežtai sulaikė jauno Pilypo ranką ir iššoko iš automo-
bilio. 

Dar tebuvo gili naktis ir niekur nesimatė nė vieno 
apšviesto lango. Atsargiai prilaikydama savo ilgą baltą 
suknią ji pasirausė rakto, tada linksmai pamojavo 
draugams ir dingo duryse. Pilypas atrodė toks 
nusiminęs, kad net Rameur nusijuokė. 

— Galėsiu tave grąžinti į balių, ten dabar pats 
linksmumas. Tik mano gražuolei šampanas kiek pakir
to kojas. — Jūratė t ikrai buvo visiškai išvargusi. Po 
tokios karštos saulės ir buriavimo dar ilgas balius ir 
vynas, bet ji juokėsi laimingu, truputį per garsiu juoku. 

— Labanakt, brangusis, rytoj galėsiu ilgai miego
ti, mano laisva diena. Ne, nelydėkit. tik pažadinsit 
mamą! 

— Miegok gerai! — Rameur dar palydėjo ją iki durų 
ir greitai mašina vėl nubirzgė baliaus pusėn. Jūra tė 
lipo laiptais lėtai, nes galva smarkiai svaigo, pradėjo 
darytis net truputį negera. Kad tik greičiau numetus 
tuos neįprastus rūbus ir į lovą! 

Jos kambario durys buvo atviros ir ji staigiai susto
jo. Iš pradžių pagalvojo, kad jai vaidenasi, — bet ne, 
kėdėje prie lango tikrai kažkas sėdėjo, vyriškos galvos 
šešėlis buvo aiškiai matomas lango fone. Jai šūktelėjus, 
žmogus sujudėjo ir sunkiai atsistojo. Kambarį tuoj 
užliejo šviesa ir išplėstos Jū ra tės akys žiūrėjo 
nepažindamos į savo vyro veidą. 

— Jūrate! 
(Bus daugiau) 
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KUR BUVAI, KAI 
BROLĮ ŽUDĖ 

Žinomas įdomus reiškinys: 
žmogaus atminties pajėgumą 
įtaigoja jausmai, o jausmus — 
aplinkybės. Paklausk ameri
kiete ką jis veikė tuo metu, kai 
buvo nušautas prez. Kennedy. ir 
jis atpasakos iki smulkiausios 
detalės. Kiekvienas prisime
name mūsų jausmus sukėlusius 
įvykius, kai šiaip sau girdėti, 
skaityti, įvykę faktai jau būna 
seniai pamiršti. 

Paskutinių metų įvykiai Lie
tuvoje įrodo, kad net per 50 
metų sistematiško mokymo 
mokyklose nebuvo sugebėta 
i šauk lė t i tok io sovietinio 
žmogaus, koks buvo teoretiškai 
suplanuotas. Bergždžiai buvo 
perrašyta istorija, mintinai 
išmokyti atrinkti faktai, datos 
bei šūkiai iš ..patobulintų" 
vadovėlių. Kokius rezultatus 
davė daugelio ilgų valandų 
komunistinė indoktrinacija? 

Niekas nepaneigs mokytojų ir 
mokyklų svarbos. Jų (ir tėvų) 
dėka pateikiamas jaunuoliui 
pasirinkimas tarp prigimtų pri
mityvių impulsų ir didesnio 
gėrio. Jie augina ateitį, sklei
džia šviesą. Matome, kokio 
pasiaukojimo ryžtasi šviesūs 
Lietuvos žmonės. Taip pat 
Amerikoje su nuostaba matome 
jauną kar tą gausiai , pasi
šventusiai ir efektingai stojan

čią į Lietuvos laisvinimo darbą. 
Padėka tėvams, mokytojams ir 
jaunimo organizacijų vadovams 
už išlaikymą patriotizmo lieps
nelės, kurios dėka jaunimas 
buvo išsaugotas nuo nubyrėjimo 
į šalis, juo labiau nuo abejin
gumo. 

Tačiau kas p r ive r t ė šią 
liepsnelę sužėrėti gaisru? Kas 
sužadino pasiaukojimą, savęs ir 
savo smulkių reikalų atsižadė
j imą, darbą, vargą, šal t į 
demonstracijose... su ašaromis, 
su šypsena? Jausmai. Ne pamo
kos, ne pamokslai — jausmai. 
Sušvitusi trispalvė už šalmuotų 
galvų, beginklės minios prieš 
nelygią jėgą, tikėjimas į neuž
ginčijamą teisę — laisvę su
judino jausmus. Pagaliau smur
tas , kraujo auka ... Ką veikei, 
kai brolį žudė?... Dalis čika-
giečių tą valandą demonstravo 
miesto centre. Po to vyko 
daugiau demonstracijų ir vis 
gausesnių. 

Vasario 16-tą dieną, šešta
dienį, 12 vai. dienos Jaunimo 
sąjungos iniciatyva rengiamos 
demonstracijos Daley Plazoje. 
J a u n i m a s pageidauja, kad 
visame pasaulyje, kiek įmano
ma, tą pačią valandą lietuviai 
demonstruotų. Visos lietuviškos 
organizacijos kviečiamos, pra
šomos prisidėti. Pirmininkai, jei 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuviai ir lietuviams prielankūs vietiniai, susirinkę Fort Worth-Dallas spręsti Lietuvos 
Nepriklausomybės reikalus. Iš kairės sėdi: Vida Brown, Nancy Walker, Larry Srubas. Carolyn 
Kicconci. Veronika Stančius ir Vytas Gylys; stovi: Viktorija Gylytė, Joana Vizgirda, Victor Ken-
ter, Gaja Bliūdžiuvienė. Dana Gylienė, Bob Broun. Kęstutis Žukas, Mara Vygantienė ir Ed Malouf. 

Nuotr Petro Bliūdžiaus 

k u r i e nebūtų a smen i ška i 
pakviesti, prašomi paskatinti 
savo organizacijas. Darbo yra 
daug, laiko trūksta. Lietuvos 
reikalą išneškime tarp svetim
taučių, negaišdami tarpusavyje. 
Būkime, kai yra re ikalas , 
pėstininkai, iš kurių daugiau 
pasiaukojimo reikalaujama nei 
iš generolų. Ar nebūtų įmano
ma Lietuvos Nepriklausomybę 
patvirtinti mūsų dalyvavimu 
tūkstančiais? Skaičiumi paro
dyti, kad turime svorį? 

Jau pakviesti ir žadėjo daly
vauti meras R. Daley, kiti poli

tikai, TV, radijo ir laikraščių 
reporteriai, kitu tautybių atsto
vai. Laikas pasirinktas tuo 
metu, kada dar veikia aplin
kinės įstaigos. Bus e inama 
Michigan Avenue iki Tribūne 
Tower. Tuo laiku ten dar masės 
žmonių^kurie vėliau išsiskirsto. 

Lemonto lituanistinė mokyk
la žada vaikus atvežti autobusu. 
Kokia puiki proga parodyti 
vaikui, kaip veikia demokrati
ja, kokia brangi laisvė, kai tur i 
teisę demonstruoti, siekti savo 
tikslo. Tas, kuris iškėlė savo 
plakatą , t r i spa lvę , sušuko 

vis iems, kad visi išgirs tų 
„Lietuva bus laisva!" Jau nebe
liks abejingas, jo jausmai bus 
sukelt i . Tai tikra pamoka, 
daugiau reiškianti nei semes
tras mokyklose. 

Kviečiame visus. Ateikite su 
savo organizacijų, mokyklų an
sambliu, sporto grupių vardais, 
aukštai iškeltais! Kad turėtume 
ką atsakyti, paklausti, „Ką jūs 
darėte, kai lietuvius žudė?" 

Laima Žliobienė 
Americans for Lithuanian 

Freedom 
Lietuvių Bendruomenė — SOS 

DALIA PUSKORIENE 
LIETUVIŲ FONDO 
ĮGALIOTINĖ OHIO 

VALSTIJOJE 
gilino Case Western Reserve 
universiteto Mandel centre ir 
gavo ne pelno siekiančių organi
zacijų administratorės diplomą 
(Non-Profit Management). 

Ilgesnį laiką dirbo „Com-
munity mental heal th" srityje 
ir šešis metus buvo klinikos 
direktore. Mirus vyrui dr. 
Viktorui, 1989 metais Dalia 

per- direktorės gas 
Cou ~ostic Tres: 
m' J 

p 
. . . - • p s i -

chia . s pa t a rnav imus . 
Penkias darbo dienas dirba ir 
gyvena Toledo mies te , o 
savaitgalius praleisti grįžta į 
Seven Hills, vieną iš Clevelan-
do priemiesčių. 

Dalia veikia ateitininkuose, 
LB-nėje ir šiuo metu yra Lie
tuvai pagalbai teikti moterų 
komiteto pirmininkė. 

Atsipalaidavusi nuo kitų 
įsipareigojimų, Lietuvių fondo 
valdybos kviet imu Dalia 

uo šių metų 
pradžios per: "".stovės pa
reigas visai Ohio va u. Nau-

=ėk-

jus narius, kontaktuojant jau 
esamus ir t e l k i a n t įnašus 
Lietuvių fondui. Viso? aukos 
atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių. 

Lietuvių fondo įgaliotinė 
pasiekiama savaitės dienomis 
Toledo įs taigos telefonu 
419-244-8624, o savaitgaliais 
namuose telef. 216-524-7126 
Namų adresas: Dalia Puškorius, 
3867 Cindy Lane, Seven Hills, 
OH 44131. 

B.EAL ESTATE BEALES1ATE 

GREIT 
PARDUODA 

m 

RE/MAX 
REALTORS ^ F • 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 ^ * * 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarna. 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagaba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 

MLS KOMPIUTERIŲ 
pagaica galite PIRKTI i PARDUOTI 
NAMĄ 

J . BACEVIČIUS 

INCOMC TAX — ISSURANCE 

778-2:33 

m MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja ;vairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA 
VIME. Veltui ĮKAINAVIMAS, 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambinti: 312-778-3971 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAl 
ESTATE, INC., 6C' " S. 
Chicago. IL 60629 

Kartu primename, kad Lietu-
>ndo pa rama i gaut i 

nustatytos formos prašymai LF 
būstinėn turi būti atsiųsti: ben-

=mai iki 1991 m. kovo 
:entų stipendijoms — 

ik "ėliaug " 
prašymai nebus svarstomi. Pra
šymų formos gaunamos Lietu
vių fondo būst inė je telef. 
312-471-3900. 

Naujajai Lietuvių fondo įga
liotinei Daliai Puškorienei 
linkime sėkmingo darbo, o visus 
lietuvius prašome su ja bendra
darbiauti ir remti Lietuvių 
Fondą. 

A. Juodvalkis 

Dalia Puškorienė. Lietuvių Fondo 
atstove Ohio valstijai. 

Daug metų Clevelando ir 
Ohio lietuviams Lietuvių fonde 
atstovavo Milda Lenkauskienė. 
Jai dėl kitų įsipareigojimų iš šių 
garbingų pareigų pasitraukus, 
Lietuvių fondo atstove Cleve-
iandui ir visai Ohio valstijai bu
vo pakviesta ir sutiko šias parei
gas perimti žinoma sociologė-

psichologė Dalia Puškorienė. 
Dalia Puškorienė, tada Bart

kutė. 1949 m. su tėvais atvyko j 
Clevelandą. čia baigė gimnaziją 
ir įsigijo bakalaurą iš socio
logijos. Sukūrė šeimą su dr. 
Viktoru Puškorium ir išaugino 
septynis vaikus. Mažiausiąjį 
išvedusi į vaikų darželį, pati 
grjžo į Clevelando valstybini 
universitetą ir įsigijo magistrą 
iš k l in ikinės-visuomeninės 
psichologijos. Domėjosi ad
ministracine sritimi ir studijas 

Pagaliau, kas gi yra mada? 
Meniškuoju atžvilgiu paprastai 
tai yra tokia bjaurumo forma, 
taip nepakenčiama, kad ją 
turime keisti kas šeši mėnesiai. 

O. Vfilde 
* * * 

1863 meta i s , panaik inus 
baudžiava. Kaune buvo 24.000 
gyventojų 1897 m . per visuo
tini gyventojų surašymą, mieste 
buvo užregistruota 71.000 gy 
ventojų. o 1914 m. - 91.000. 

LIETUVIAI, SUSIRINKIME 
TŪKSTANČIAIS r, 

KAD PASAULIS PAM Al YTŲ! 
VASARIO 16-TOS DEMONSTRACIJA! 

Chicagoje, Daley Plazoje 
Demonstracija prasidės 12 vai. p.p. šeštadienį, vasario 16 d. 
Jvyks eisena su plakatais ir vėliavomis Michigan gatve iki Tribūne 
bokšto ir atgal į Daley Plazą. 
Visi lietuviai kviečiami dalyvauti! 
Demonstraciją rengia JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga, Chicagos 
skyrius. Talkin? 'isos lietuvių organizacijos. 
Informacija: Lina Žliobienė, tel. 1-708-969-8544. 

Ontuifc 
21 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mui, kreipkitės Į Danutę Mayer. 
profesionaliai, sąžiningai ir 
.^meniškai patarnaus. įkainavimą*, 
veltui. 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosa. ? tax. 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 4-?6-7878 

FOR RENT 

išnuomojamas 6 kamb. butas 
71 St. ir Rockvveil Ave. Geras 
susisiekimas, arti maisto krautuvės ir 
valgyklos. 

Skambinti tol. 312-471-0078 

EGZODO L I T E R A T Ū R O S 
ATŠVAISTAI 

Išeivių literatūros kritikos antolo-
į išle- a niuje 
1989 meti. je L rn iu r 

Maceina, Nyka-Niliūnas, Šilbaįc 
ir daug kitų. Vilniaus universi^: 
lietuvių literatūros katedros 
Viktorija Daujotytė apie š 
rašo: ,,Be abejonės, tai laba; 

bi knyga, ne vienu i '•:• parankin 
ir literatūros mėgėju studentui, 
ir specialistui". Knygos sudaryto
jas, įvado ir paaiškinimų autorius 
Liūtas Mockūnas. Amerikoje su 
persiu"*;mu kainuoja 17 do ! 
linois gyventojai dar pridec 
tijos mokesčio 1.20 dol. Kitur — 
18 dol . Užsakymus s -
go'* adresu. 

For sale by builder 
.-Tie, Lemont area. 

Cal l for details, 
tel. 708 563 0065 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
MO V ! N G 

Tel. 376-1882 ar 376*5993 
10%_2C <ėst 

už apdraudę i 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel . - GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAi 

:)irbu ir 
ai, garantuotai ir sąžh 

• 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS _-«— 

Laisva aptarnaujančio medi
cinos personalo vieta kardiologų 
įstaigoje r. .vay ae'ouosto. 

rtti pacientus, atsakyti 
Ą istorijas. 

EKG tyrimus Nedirbame 
trečiadienį ir savaitgaliais. Būtina 
turėti 2-3 rnetų darbo stažą medi
cinos |sta:gc;9, geras lekcmendaci-
jas. Pageidcoįarra mokėti Sėtuvių ir 
anglų kalbas. Skambinkite (312) 
436-1780 Mrs. L 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrikas Songinas 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir tol iau skaityti. Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę į vaiz
d ingus pasakoj imus, kurių realybe neKelia abejonių. 

Lengvai , sklandžiai skaitoma knyga, kuri t inka jaunam 
ir senam. 

Gražiai apipav - eta>s viršeliais, patraukliu dail. 
Ramintos Lapšienės aplanku n i : Puiki dovana įvai
r iomis progomis. Kaina su per mtimu 10 dol. Uline? gyven
tojai dar pr ideda 64 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4 5 4 5 W . 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE !R JŲ KALĖJIMUOSE 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą enkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimyne 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pa 
tyt i ir turėt i savo knygų bibliotekoje Kaina s- • 
t imu 9.50 do l . Illinois gyventojai da r 

jos mokesčio 
Užsakymus siųsti: Draugas. 4 5 4 5 W. F 

Chicago, IL 60629. 



Pasitarime VVashingtone. Iš kairės: PLB pirm. dr. Vytautas Bieliauskas. 
Jungtinio pabaltiečių komiteto atstovė estė Mariann Rikken ir „Izvestijos" 
atstovas N. Sturna. 

Nuotr. A. Pakštienės 

TREČIASIS 
PASAULIS IR 
GORBAČIOVO 
TARPTAUTINĖ 

POLITIKA 
įvykus karui su Iraku ir po 

Sovietų vyriausybės posūkio j 
dešinę, Gorbačiovo politika 
trečiame pasaulyje nebesukelia 
tiek susidomėjimo, kiek sukel
davo anksčiau. Nežiūrint to, yra 
verta tą politiką sistematiškai 
apžvelgt i , nes j i padeda 
susidaryti pilną vaizdą Sovietų 
siekių tarptautinių santykių 
sferoje, teigia Mel Goodman, 
Tarptautinio saugumo srities 
prof. Amerikos karo universi
tete, Washingtone. Kalbėdamas 
Kennan institute VVashingtone, 
prof. Goodman išsamiai api
brėžė Gorbačiovo tarptautinės 
politikos išsivystymą nuo vai 
džios perėmimo iki šių dienų, 
trumpai, bet įžvalgiai palietė ir 
Pabaltijo kraštų bei Japonijos 
reikalus. 

Perimant valdžią, Gorbačiovo 
t a r p t a u t i n ė poli t ika buvo 
dominuojama trijų svarbių, pa
veldėtų aplinkybių. Pirma, 
totali netvarka tarptautinėse 
sutartyse tarp Maskvos ir kitų 
kraš tų : Amerikos, Kinijos, 
Japonijos , net ir trečiojo 
pasaulio. Beveik visose srityse 
Maskva matė save menkesnėje 
pozicijoje. Antra, pasaulyje 
egzistavo tam t ikras nepa
stovumas, kuriame Maskva 
lengvai galėjo pakliūti į kokį 
nors konfliktą ar karą. Trečia, 

sovietams labai reikėjo moder
nizuoti savo ekonomiją ir ki tas 
sritis, kad atgautų svarbesnę 
rolę tarptautinėje rinkoje ir san
tykiuose su kitais kraštais. Tad 
Gorbačiovas jau 1987 metais 
pasisakė, kad Sovietai „nebe
gali elgtis visagališkai Rylų Eu
ropos reikaluose". Buvo visa 
eilė pasikeitimų, iš kurių vie
nintelė staigmena Goodmanui 
buvo staigus Vokietijų susi
vienijimas. Tai buvo pavyzdys 
to diplomatijos apibūdinimo, 
kuris teigia, kad diplomatija yra 
„mokėjimas maloningai at
sisakyti to, ko jau nebesuge
bama valdyti". 

Trečiame pasaulyje Gorbačio
vas išsamiai pakeitė Sovietų 
politiką: sumažėjo karinė įtaka 
tarptautinių sutarčių srityje, 
greitai buvo padaryta pažanga 
nusiginklavime, kur i s vyko 
greičiau negu Vakarai tikėjosi 
ar buvo pasiruošę įgyvendinti, 
paskelbtas pasi t raukimas iš 
Afganistano tiksliai buvo 1988 
metais pagal sudarytą planą. 
Praėjusių trejų metų laiku 
Maskvos karinė ir ekonominė 
pagalba trečiajam pasauliui 
žymiai sumažėjo praėjusių trijų 
metų laikotarpyje. Kas dar svar
biau, Goodmanas teigia, kad 
Maskva ne vien tik ats i t raukė 
iš trečiojo pasaulio, bet kai 

kuriais atvejais net aktyviai 
rėmė Amerikos politiką. Pavyz
džiui, Maskva turėjo svarbią 
rolę priversti Nikaragvą prie 
r ink imų ir a k t y v i a i rėmė 
Amerikos politiką Irake. (Good-
mano interpretacijoje, buvęs 
užsienio reikalų ministeris Še-
verdnadze, skubėdamas įgyven
dinti „naują galvoseną", gal net 
padarė žymią klaidą, remdamas 
Amerikos interesus Artimuose 
Rytuose, nepakankamai atsi
žvelgdamas į Maskvos inte
resus. Sovietų karinė vadovybė 
labai susirūpinusi Amerikos 
neribota veikla dabartiniame 
kare su I r a k u , k u r i a m e 
Amerika ir jos sąjungininkai 
naudoja visus moderniausius 
ginklus ir neribotą skaičių per
sonalo). 

Neseniai įvykusiame inci
dente EI Salvadore, kur partiza
nams pavyko nušauti Amerikos 
aviacijos lėktuvą, vartojant 
Sovietų gamybos raketą, Krem
lius padėjo susekti raketos 
šaltinį Nicaragvoje, suderin
damas raketos liekanų eilės 
numerius su savo eksporto 
užrašais. 

Profesorius Goodman labai 
vertina naują užsienio ministerį 
Besmertnykh, kurio pirmas 
uždavinys y ra atgaivinimas 
Sovietų „tautinių interesų" 
tarptautinėse sutartyse. Ypa
tingai svarbus įvykis bus Gor
bačiovo apsilankymas Japo
nijoje balandžio 16 d., kurio 
metu bus sprendžiamas šiaurės 
salų klausimas. Antro pasau
linio karo pabaigoj Sovietai pa
grobė Japonijos šiaurines teri
torijas, kurias iki šiol atsisakė 
grąžinti. Goodmanas mano. kad 
situacija Pabaltijo kraštuose 
komplikuoja Japonijos salų 
klausimo išrišimą, nes abu 
klausimai rišasi su antrojo 
pasaulinio karo pasekmėmis. 
Pabaltijo tautos sovietams bū
siančios svarbesnės nei Japoni
jos salos. Šis korespondentas 
neturėjo progos paklausti, ar 
Japonija svarstytų pripažinti 
Pabaltijo tautas sovietams, jei 
atgautų savo salas, tuo pačiu at
statydama „normalius" san
tykius su Maskva. 

Gal n u o t a b i a u s i a s prof. 
Goodmano pasisakymas lietė 
sąryšį tarp Persijos įlankos karo 
ir Amerikos politikos Pabaltijo 
kraštuose. Jo nuomone, yra 
savaime aišku, kad Besmert
nykh ir Baker supranta, jog 
abiejų kraštų interesai rei
kalauja „tam tikro susilaiky 
mo", kritikuojant vieni kitų el
gesį minėtuose kraštuose. A-
merika privalanti bent laikinai 
atsitraukti nuo stiprios kritikos 
įvykių Lietuvoje. Latvijoje ir Es
tijoje, jei nori. kad Kremlius 
nepakištų jai kojos kare su 
Iraku. 

S. S t r a z d a s 

MOKSLŲ DAKTARĄ 
KAZIMIERĄ MARTINKŲ 

PRISIMINUS 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. vasario mėn. 7 d. 

Savimeilė kvai l ina, meilė 
duoda išmintį. 

F.W. Foerster 

Lygiai prieš dešimt metų — 
1981 — Lietuvoje man teko susi
tikti ir susipažinti su Kaziu 
Mart inkumi, atvykusiu pas 
mus iš Chicagos. Tuo metu jis 
dar nebuvo mokslų daktaras, 
antrą disertaciją - daktaro jis 
apgynė grįžęs savo naujojon 
tėvynėn po vienerių metų 
(1982). Jį traukė tuo metu dar 
labiau negu dabar po didžiojo 
kaimyno padu prispausta jo 
tėvų a.a. Klemenso ir Stasės 
M a r t i n k ų gimtoji ša l is — 
Lietuva. Mylima jo daina prasi
dėdavo žodžiais: „...šalis ta 
Lietuva vadinas..." 

Tik apgynęs daktaro diser
taciją iš biochemijos,po metų — 
1983 m. — jis ir vėl atsirado 
Vilniaus universiteto chemikų 
ir biochemikų kolegų būryje, 
gyvai ir labai kvalifikuotai 
bediskuotuojąs specialybės 
klausimais . Deja, tai buvo 
p a s k u t i n i s mudviejų susi
tikimas. Iš spaudos sužinojau, 
kad kitais metais — 1984 — jo 
nebetekome. Negailestinga mir
tis, tarsi vėtra, nulaužė stiprų 
ąžuolą — 30 metų jaunuolį 
pačioje gyvenimo vasaroje ir 
kūrybinių jėgų suklestėjime. 
Stebėtis tik tenka, kad per tokią 
trumpą kūrybinio gyvenimo 
atkarpą, nesiekiančią net 10 
metų, būtų galima tiek daug 
pasiekti — nuo bakalauro iki 
mokslų daktaro, suspėti at
spausd in t i keliolika r imtų 
mokslo straipsnių ir padaryti 
ke l i s praneš imus t a r p t a u 
tiniuose forumuose. Velionio 
duotas mokslinis impulsas 
biochemijos srityje kovoje su vė
žio ligos paslaptimis šiuo metu 
ir ateityje įgauna vis platesnį 
užmojį ir gilesnę vagą daktaro 
Kazio Martinkaus mokslinių 
idėjų pasekėju, jo vardo stipen-
dijatų darbuose. Nepaprastai 
jaudinanti yra Kazio Martin
kaus tėvų, sesers, jo bičiulių ir 
artimųjų gili meilė ir pasi
šven t imas įp rasmindami 
šviesų sūnaus, brolio bei moksli
niam pasauliui gerai žinomo 
mokslininko atminimą, nuo 
1985 metu jie įsteigė dr. K. Mar
t inkaus stipendiją. Malonu 
pažymėti, kad pirmuoju stipen-

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Waukegan, OI. 

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS 

Waukegan-Lake County Lie
tuvių Bendruomenė Vasario 
16-tosios minėjimą rengia va
sario 10 d., šį sekmadienį. Šv. 
Mišios lietuviškai bus 1:30 vai. 

A.a. dr. Kazys Martinkus 

dijatu buvo dr. Arvydas Žygas, 
šiuo metu profesoriaujantis 
Vilniaus ir Vytauto Didžiojo 
(Kaune) universitetuose, o da
bartinis — Česlovas Vaičys, 
Kauno medicinos akademijos 
n e u r o c h i r u r g a s , r uoš i an t i s 
Rochester, NY, daktarinę diser
taciją, nagr inė janč ią vėžio 
gydymo problemas. Ta proga 
galima primint i , jog šiomis 
dienomis „Drauge" skelbiama 
informacija apie dokumentų pa
davimo tvarką šiai stipendijai 
gauti 1991 metais. 

Lietuvos chemikus ir bio
chemikus maloniai pradžiugino 
ką tik Vilniaus universiteto 
bibliotekos vardu gauta dau
giau kaip 600 knygų siunta, 
atsiųsta velionio dr. K. Mar
t i n k a u s t ėvų ir jo sesers 
rūpesčiu, nuoširdžiai talki
n i n k a u j a n t L i t u a n i s t i k o s 
tyrimo ir studijų centrui bei 
asmeniškai dr. J. Račkauskui. 
Tegu būna man leista Lietuvos 
mokslinės visuomenės vardu 
nuoširdžiai už tai padėkoti. 

Šiomis d ienomis grįžtu į 
Lietuvą, susitiksiu su savo kole
gomis chemikais ir mano stu
dentais — būsimais chemijos 
mokytojais. Jaučiu malonią 
pareigą ir didžiulį pasiten
kinimą pasidžiaugti nepapras
tai gražiu velionio dr. Kazio 
Martinkaus mokslinio atmini
mo įamžinimu. Paskatinsiu šia 
stipendija vertai pasinaudoti 

PRIEŠ PENKIOLIKA 
METŲ AMŽINU 
MIEGU UŽMIGO 

A.tA. 
Muzikas 

BRONIUS 
g JONUŠAS 

M-rties dieną, vasario 12. šv. Mišios bus aukojamos šiose 
vietom: Šv. Antano lietuvių parapijos bažnyčioje, Omaha, NE 
ir Te 4 Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje. IL. 

Be to, vasario mėnesį grigalinės Mišios aukojamos Col-
umbu? Fathers koplyčioje, Columbus.NE ir Tėvų Marijonų 
koplyčioje, Chicago IL. 

A a. Broniaus Jonušo giminės, draugai, pažįstamieji 
prašomi tą dieną ji prisiminti maldose. 

Emilija Jonušienė 

lankai dalyvavo demonstracijose su lietuviais Washinjjtone prie Sovietų ambasados. 
Nuotr A PoViti 

A.tA. 
ANTANUI AUDRONIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai AL
DONAI, dukrai ir sūnui su šeimomis ir ki t iems 
artimiesiems. 

Jurgis ir Regina Mikailai 

mūsų respublikos mokslo sie
kiančius jaunuolius. 

Atsisveikindamas su jumis, 
brangiais išeivijos tautiečiais, 
reiškiu kuo didžiausią dėkin
gumą už jūsų nenuilstančias pa
s tangas kovoje už galutinį 
Lietuvos išlaisvinimą ir sukles
tėjimą visose mokslinio, kultū
rinio ir intelektualinio gyve
nimo srityse. Iki malonaus susi
t ikimo šią vasarą įvyksian
čiame šeštajame Mokslo ir kūry
bos simpoziume Vilniuje. 

Juozas Ciparis 

p.p. Šv. Baltramiejaus bažny
čioje, 8 ir Lincoln Ave. kampas. 
Minėjimo akademija ir meninė 
dalis bus tuojau po pamaldų 
2:30 vai. Chnstian Life Center 
netoli bažnyčios. Minėjime 
rodys video dr. Saulius Sužie
dėlis, neseniai grįžęs iš Lietuvos 
ir akivaizdžiai matęs visus žiau
rumus. Meninėj programoj pasi
rodys Kauno muzikos teatro sol. 
Egidijus Mažintas. Vasario 15 d. 
bus iškelta lietuviška vėliava 
prie miesto rotušės. Yra 
kviečiami visi apylinkės lietu
viai minėjime dalyvauti. 

Arch. Eduardas R. Skališius 
rūpinasi ne tik Nepriklausomy
bės minėjimu lietuviams, bet 
yra paruošęs ir jau atspausdin
ta laikraščiuose Lietuvos reika
lais straipsnių. Jis yra kalbėjęs 
per TV ir radijo, kuriuos 
klauso ne tik lietuviai, bet dar 
daugiau amerikiečiai. Lietuvos 
r e ika las dabar yra l aba i 
aktualus, jis padaro jį aktualų 
ir tokiuose miestuose kaip 
Waukeganas. 

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 

4805-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad at idaro nau jus la ido tuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e Pa rke 

Kiti S . C . Lack l a ido tuv ių nama i : 
11028 S o u t h w e s t H w y . * Palos Hi l l s 
9236 S. Robe r t s R d . * Hickory Hi l l s 

2424 VV. 69 St . * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 West 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

H312M76-2345 

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 pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(3l2)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 
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x Kun. Kęs tu t i s T r i m a k a s 
laikys Misi. džiantis už 
Lietuvą ir pasakys pamo 
-
Sv. Antai 'ioje, 
ryšium su C s LB 

priklau-
somybės minė imu. Pe> 
kilrr 
Egle -n ir 
Mariaus Prapuolen io vado-
vauj 

x V l a d a s Mažel i s , nekilno
jamojo tu r to p no spe-
cialist; . 
žiniomis ir patir t imi pradedant 
pirn ame 
k raš t e . Kv ieč ia 

tiainius at pabend
rauti ir aaudin_ 
šį penktadienį, vasario 8 d.. 6 
v.v. Balzek< vių kultūros 
muzit 

x Bever ly S h o r e s Lie tuvių 
k lubo sus i r ink imas bus 
sekmadieni 
po p 
Sus; P. 
Ankai. Lietuvos nep <>my-
bc— šventės minėj imas bus 
vasario 24 d. Ta diena 12 vai. 

ažnyčioje kun. An
taną- -
š ias 

ima-

x Vii niu je v a s a r i o 4 d. mirė 
J u o z a s L i n k e v i č i u s , Sibiro 
kankiny-. Bronės Veselkienės ir 
Kazio Linkaus brolis ir sol. Ne
rijos Linkevičiūtc--Kasparienės 
dėdė. 

x Mokytojų , t ėvų ir jau
nimo s tud i jų s ava i t ė šiais 
metais bus rugpjūčio 11-18 d. 
Dainavoje. Vadovaus Juozas 
Masilionis. Lietuviškai besi
mokančiųjų grupei vadovaus 
Bronius Krokys. 

x . . D r a u g o " k o n c e r t a s 
įvyks k o v o 17 d., sekmadien i . 
2 v. p.p. Marijos Aukštesniosios 
mokyklos salėje. Chicagoje. Pro
gramoje: Los Angeles vyrų 
kvartetas — Rimtautas Dabšys. 
Antanas Polikaitis, Bronius Se-
liukas ir Emar.uelis Jarašiūnas. 
Akompanuoja: muz. Raimonda 
Apeikytė, kuri ta ip pat atiik« ir 
dalį p r o g r a m o s . B i l i e ta i 
gaunami Gifts I n t e r n a t i o n a l . 

Natalija ir Joni 
2501 W. 71 St. , C h i c a g o . IL 
60629. t e ! . 312-471-1424. 

x V a s a r i o 16-tos m e n o pa
rodos . .Dailė ' 9 1 " a t i d a r y m a i 
bus: 1. Čiurlionio galerijoje va
sar io 15 d. penktadieni . 7:30 
v.v.. 2. ..Lietuviu Dailės"* muzie
juje Lemonte. v a s a r i o 16 d., 

-•-l'.'-ni. 7:30 v v \ 
cianu atsilank> 

x „Lie tuva Pa rce l Serv ice" 
28 d. 
i pa-
ami 

. 
eis be mui to . V 
tai. r: -Kalbimo 
priem< - - isl mui-

ivoje. 
ui va 

parcel S 
siunčiami h- eidimo, bus 
muit 
tvark dra
buži, k la
bai g< • Mūsų biu
re LT;HIS'- mform 
api<' s iun t in ių pers iunt imą. 
Kreipkil J a n i n ą J u o d -
v a l k i e n ę , 4108 S. A r c h e r 
Ave., C h i c a g o , IL 63632, tel . 
312-254-2817. Dai 

5 v p.p. išskyn 
r sekmadienį. Pr ieš a t \ \ k -

dami p a s i s k a m b i n k i t e . 

1991 m. vasario mėn. 7 d. 

x J A V LB Švietimo t a r y b a 
vėl informuoja, kad nuliūdusius 
Lietuvos vaikučius pradžiugins 
naujos vilties žvaigždelės savo 
dosniomis aukomis bei gė 
rybėmis: dr. Irena Juškienė. 
Orland Park. Ona Siliūniene, 
Fort Lauderdale. Jonas Kava 
liūnas. Beverly Shores. Omahos 
lietuvių moterų klubas. Jadvy
ga Povilaitienė, Omaha. Ona 
Jagėlienė. Oak Lawn, Clevelan-
do Šv. Kazimiero, Detroito „Ži
burio" ir Omahos lituanistinės 
mokyklos. Kartu primename, 
kad vajus tęsis iki šių metų 
kovo 1 dienos. 

x Žurna l i s t ė iš Lietuvos 
p r a n e š , kaip ji sveiku maistu 
laikosi ge r i aus i a i , Alvudo 
pažmonyje Lietuvio sodyboje šį 
sekmadienį nuo 2 v. p.p. Daly
vauja kun. Juozas Juozevičius, 

sesuo Elena Peržinskienė, 
lytojas praneša apie tinka

miaus ią a r t r i to tvarkymą. 
Kraujospūdžio m a t a v i m a s . 
Kraujo t\7rimui lapelių išda
vimas ir tyrimo duomenų aiški
nimas. Gulbių ežeras — video 
baletas didžiuliame ekrane. 
Alvudo gėrybėmis pasivai-
š in imas ir vaišių į namus 
išsinešimas. Visi laukiami. Vi
siems įėjimas laisvas. 

x H a n a u , Vokietijoje, bu
vus ios Lietuvių gimnazijos I-
mos abiturientų laidos susi
t ikimas ruošiamas Chicagoje 
gegužės 24-26 dienomis. Abitu
rientai prašomi pranešti savo 
adresus Anatolijui Milūnui, 440 
Roe Ct., Downers Grove, IL 

: papildomai inibrmcijai. 

x Po 10 dol. a t s iun tė už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
kun. A. Naujokas, R. Peckaitis, 
Jul ia Druseikis, Juzė Norkaitis, 
Tėvai Pranciškonai , Juozas 
Paulius, Vyt. Kniburys. Edm. 
Juodėnas, Ona Balčiūnienė, M. 
E. Ivanauskas. A. Bernotaitis, 
Juozas Miką, Ona Raštikis, 
Juozas Prišas, Roza Plepys, A. 
Rugys. Estera Alsenas, Eml. 
Pakštienė, Atef. Barmus. L 
Bichnevičius, Milda Jakštys. 
Reg. Isenebberg, K. Lėlys. La
bai ačiū. 

X Demonst rac i ja , remiant 
Lie tuvos , Latvijos ir Estijos 
kovą už nep r ik l ausomybę 
įvyks Michigan valstijos 
respublikonų konvencijos metu 
v a s a r i o 16 d., šeštadienį , 
Grand Rapids miesto Amway 
Grand Hotel 10 v.r.-12 v. p.p. 
Michigan valstijos lietuviai ir 
kiti pabal t ieč ia i kviečiami 
gausiai dalyvauti. 

(sk) 

x P a m a l d o s , rožinis ir šv. 
Mišios, minint Švč. M. Marijos 
apsireiškimo Liurde sukaktį ir 
už Lietuvą įvyks šį penktadienį 
v a s a r i o 8 d. 6:30 v.v. Tėvų Jė
zuitų koplyčioje. Židinys malo
niai kviečia da lyvaut i . 

<sk) 

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

(sk) 

Pasaulio lietuvių inžinierių ir architektų sąjung - PLIAS) centro vaidybos nariai Chicagoj. Iš 
kairės: Ramojus Vaitys, Rimantas Kunčas-Žema:".a'.:is, Leonas Maskaliūnas, Albertas Kerelis 
— pirmininkas. Vytautas Peseckas. Tadas Bukavecka>. Jonas Baris. (Nuotraukoje nėra dr. Stasio 
Bačkaičio iš Washingtono ir Kęstučio Pempės iš Vilniaus.) 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Akademinė minėjimo dalis 
12:00 vai. vyks Šv. Antano pa
rapijos salėje. 

Nepriklausomybės Aktą skai
tys stud. Mindaugas J. Variako-
jis. Paskaitą skaitys dr. A. 
Statkevičius. 

Meninę programą a t l iks 
V.D.Š. Rinktinės Moterų seks
tetas, vadovaujamas muz. J. 
Sodaičio. Po minėjimo kavu-
tė-užkandžiai. 

Visuomenė kviečiama daly
vauti iškilmingame Tautinės 
vėliavos pakėlime ir Vasario 
16-tos minėjime. 

AUKŠTOS PAREIGOS 

Chicagos gyventojai daug gero 
yra girdėję apie daktarą Kasty
tį Jučą, kaip apie aukšto in
telekto, plačios erudicijos ir 
aukštos kvalifikacijos odos ligų, 
odos vėžio, plastikinės chirur
gijos, kojų venų žaizdų gydymo 
specialistą. 

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

'ski 

x I RANSPAK perveda PI
NIGUS doleriais, tvarko PA
LIKIMUS. Video, stereo. tele
vizorius, kompiu te r ius , fa-
xus, mezgimo, siuvimo ma
šinas galime persiųsti apmokė
tu mintu ir pristatyti į namus 
Lietuvoje TRANSPAK, 2638 
W 69 St. Chicago, IL, 
60629, tel. 312-436-7772 

<sk' 

NAUDINGAS 
PASITARIMAS 

Po žiaurių sausio 13 dienos 
įvykių Lietuvoje, sausio 14 buvo 
sukvies tas pasitarimas ku
riame dalyvavo Vliko, Altos, 
RLB nariai ir spaudos atstovai. 
Pasitarimą atidarė ir pravedė 
Altos centro valdybos pirmi
n i n k a s inž. Grožvydas La-

x Dr. Žibutė Z a p a r a c k a s , 
Chicago, IIL, Laima Jurkūnas, 
La Grange. Iii.. Ed\vard T. Po
cius, Chicago. IIL, „Draugo" 
garbės prenumeratoriai rėmė
jai , pratęsdami prenumeratą, 
pridėjo po 50 dol. dienraščio stip
rinimui. Labai dėkojame. 

x Buvusių Lietuvos poli
c i j o s t a r n a u t o j ų k lubas 
„Krivūlė", Chicago, IIL, „Drau
go" paramai įteikė 25 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x P a r d u o d a m a s l ėk tuvo 
bil ietas į Washingtoną, vasario 
28-tai dienai. Kreipt is : t e l . 
312-476-3135. 

x Dėmesio! Š.m. vasario 10 
d., sekmadienį Chicagos Šauliu 
r i n k t i n ė Užgavėnių proga 
Šaulių namuose ruošia blynų 
balių. Pradžia 12 vai. Gros Kos
to Ramanausko kapela. Malo
niai kviečiame visus dalyvauti. 

(sk) 

x „Kalba Vilnius". Klausy
k i t e Grundig radi jais . 6 
modeliai. Gradinskas, 2512 W. 
47 St.. Chicago, IL 60632, te l . 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. Pir
miausia — paskambinkit. 

(sk) 

x Select Wines & Liąuors . 
3018 Hobson Rd., Woodridge, 
IL 60517 pristato gėrimus 
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 ryšį 
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 „ 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
b a s " 9525 South 79th Ave., 
Hickory Hills, 111. 60457. Tele
fonas (708) 430-8090. 

(sk) 

zauskas. Pasveik r.es ir prista
tęs visus gausiai nusirinkusius 
pasitarimo dalyvius, pateikė 
trumpą darbotvarkę. 

Vliko atstovui :nž. P. Naru
čiui perskaičius visas pavardes 
žuvusių sausio 13 ieną Vilniuje 
priešinantis naujai bolševikų 
kariuomenės invazijai, minutės 
susikaupimu jie visi buvo pa
gerbti. Apie padėtį Lietuvoje 
pranešimą padare Vliko pirmi
ninkas dr. Kazys Bobelis. Kiti 
dalyviai papildė jo pranešimą 
savo žiniomis. Be to. buvo iš
dalinti vėliausieji pranešimai iš 
spaudos, Vliko ir Altos telefak
su ir sausio 13 d. Chicagoje 
įvykusio veiksniu pasitarimai 
atsišaukimai į visuomenę ir į 
JAV prezidentą George Bush. 

Sausio 13 d. ..Washington 
Post" dienraštyje buvo išspaus
dintas atsišaukimas „Support 
Baltic Freedom", kurį pasirašė 
9 JAV senatoriai. Dar norėjo 
prie šio atsišaukimo pasirašyti 
7 senatoriai, bet buvo per vėlu. 
nes jau buvo atiduotas spaudai. 
Šis atsišaukimas kainavo 9.000 
dol. Finansavo Vlikas 6,000 ir 
Altą 3,000 dol Pasiųsta 15 Eur
opos kraštų valstybėms telegra
mos, prašant užtarti atsiku
riančios Lietuvos vyriausybę. 
Apie Altos veiklą kalbėjo pirm. 
Gr. Lazauskas Žinoma, jis pa
teikė gana didelį nuveiktų dar
bu planą, bet jeigu nebuvo pasi
garsinta spaudoje, tai ir liko 
visuomenės užmiršta. 

Po šio posėdžio buvo išsiųstos 
dar dvi telegramos. JAV 
prezidentui George Bush, lie
čiančią brutalu elgesį Lietuvo
je, antrą telegramą pasiuntė 
Norvegijos Nobelio Taikos 
premijos institutui dėl pasky
rimo Taikos premijos Michail 
Gorbačiovui. Abi telegramas 
pasirašė Vliko pirm. dr. K. 
Bobelis ir Altos pirm. Grož. La

zauskas. 
Buvo pasidžiaugta, kad Vliko 

ir Altos iniciatyva įvyko veiks
nių pasitarimas sekmadienį, 
sausio 13 d.. Chicagoje. Jame 
buvo suda ry t a s L ie tuvos 
gelbėjimo koordinacijos komi
tetas (Emergency Committee to 
help Lithuania). Pasirašė: Vliko 
— Pilypas Narutis ir Teodoras 
Blinstrubas, Altos — Grožvydas 
Lazauskas ir dr. Vytau tas 
Dargis, PLB - dr. Petras Ki
sielius ir dr. Adolfas Darnusis ir 
LB — Tomas Remeikis ir L. 
Narušis. 

Toliau sekė įvairios kritikos ir 
sugestijos. Buvo siūloma, kad 
„Hot Line" žmonės įeitų į radi
jo ,,Talk Show". Ta ip pa t 
siūlyta, kad reikėtų stengtis 
įeiti į amerikiečių spaudą. Ir šį 
pasitarimą filmavo antroji tele
vizijos stotis ir 5 vai. vakare 
buvo parodyta. Pas i tar imas 
buvo naudingas ir reikalingas. 
Taip pat vyko jaukioje ir malo
nioje nuotaikoje. 

Ant. Repš ienė 

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
CICERO 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Cicero skyrius rengia iškilmin
gą Tautinės vėliavos pakėlimą 
šeštadienį, vasario 16-tą d., 
12:00 vai., Cicero miesto savi
valdybės aikštėje. 

Vasario 16-tos minėjimą va
sario 17-tą d., sekmadienį, Sv. 
Antano parapijos bažnyčioje ir 
salėje šia tvarka: 

Vasario 17 d. 11:00 vai. r. iš
kilmingos pamaldos Sv. Antano 
parapijos bažnyčioje, Cicero. Sv. 
Mišias aukos kun. Albertas Rut
kauskas. Pamaldų metu bažny
čioje giedos parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Mariaus 
Prapuolenio. 

Dr. Kastytis Jučas 

Nuo šių metų sausio 1 dienos 
dak ta ru i Kastyčiui Jučui 
patikėtos dar vienos aukštos ir 
labai svarbios pareigos St. Mary 
of Nazareth ligoninėje. Šios 
ligoninės prezidentė seselė 
Stella Louise paskyrė daktarą 
Jučą šios ligoninės dermatolo
gijos klinikos direktoriumi. Čia 
jis konsultuoja ligonius ir 
prižiūri kliniką, kad joje būtų 
pagerintas odos ligų gydymas. 

Ligoninės prezidentė seselė 
Stella Louise yra labai 
patenkinta daktaro Kastyčio 
Jučo atsidavusiu ir sąžiningu 
darbu. — J . 

Jaunieji denv>r. 0ja Washingtone sausio 19 d.: 
Laučkaitės ir .John Howes vaikai. 

Nuotr J . Wavlonis 

BALSAVIMAI 
TELEGRAMOMIS 

Lietuvos Aukščiausia Tary
ba pageidauja, kad Lietuvos 
piliečiai su ba lsavimo tei
sėmis, esan tys užsienyje (ne 
sovietuose) ir nor intys daly
vauti visuotinėje gyventojų 
a p k l a u s o j e d ė l L i e t u v o s 
Nepriklausomybės, gali siųs
ti telegramas. Palengvinti šių 
te legramų siuntimą ir Stasio 
Lozoraičio, Lietuvos Atstovo 
W a s h i n g t o n e , p a v e d i m u 
Amerikos Lietuvių Ta ryba 
paruošė teigiamą telegramos 
tekstą. Norintys pasinaudoti 
šiuo p a r u o š t u tekstu skam
bina: 1-800-257-4900 ir p rašo 
ope ra to r 9808. 

Telegramos kaina apytik
riai y ra 19 dol. ir bus priskai-
toma pr ie mėnesinės telefono 
sąskai tos . 

Siunčiant telegramą, Lietu
vos piliečiai su balsavimo tei
sėmis tu r i telegramos priimi-
nėtojui pasaky t i savo vardą, 
pavardę , adresą ir telegra
mos s iunt imo datą. 

Neig iamam pas i sakymui 
nėra p a r u o š t o teksto. No
rintys pasisakyt i neigiamai, 
s iunčia te legramą įpras tu 
būdu. 

Telegramą galima siųsti iki 
vasar io 9 d. 3 vai. p .p. 

Lietuvos Mokslų Akademija 
Respublikos rinkiminė komi
sija, Gedimino 3, Vilnius, 
Lithuania. 

Aš balsuoju už Nepriklau
somą Demokrat inę Lietuvos 
Respubliką. 

Senders Full Name. Street 
A d d r e s s , C i ty , T o w n , o r 
Village. Date. 

IŠ ARTI IR TOLI 
VOKIETIJOJE 

— Vasar io 16 gimnazi jos 
Vysk. M. Valančiaus atei
tininkų kuopa surengė talentų 
vakarą, kuriame pasirodė gro
jikai, skambintojai, dainininkai, 
vaidintojai. Ateitininkų globėja 
M. Šmitienė tarė įžanginį žodį. 
Laimėjo pirmą vietą Paulius 
Stepanas, Ane Lepaitė, Diana 
Milerytė ir grupė jaunesniųjų, 
antrą Liudas Motekaitis, trečia 
— P. Amerikos šokėjai, ketvirtą 
— dainų būrelis, penktą — 
La imutė ir M a r t i n u k a s 
Lipšiukai. 

— Leipzige pere i tų metų 
lapkrič io 17 d. įsisteigė nauja 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kė. Į steigiamąjį apylinkės susi
r inkimą atvyko Vokieti jos 
krašto valdybos pirmininkas 
Arminas Lipšys ir Romuvos 
apylinkės pirmininkas kun. 
Edis Putrimas, kuris rytojaus 
dieną atlaikė visiems pamaldas. 
Susirinko apie 20 žmonių. Susi
rinkimą pradėjo Liutauras La
banauskas. A. Lipšys išaiškino 
LB statutą, o Vasario 16 gimna
zijos kapelionas kun. E. Putri
mas papasakojo apie gimnaziją 
ir kvietė vaikus joje mokytis. Iš
rinkta apylinkės valdyba iš trijų 
asmenų, kurie pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas Liutauras 
Labanauskas, sekretorė Janina 
Frostienė ir iždininkas Vy
gandas Čaplikas. Į Leipzigo apy
linkę užsiregistravo 15 asmenų. 
Numatyta įsteigti ir Dresdeno 
apylinkę. 

— Štu tgar to apy l inkė Bad 
Connstanto Kolpingo name 
surengė Juozo Tumo-Vaižganto 
minėjimą. Pamaldas laikė kun. 
K. Senkus, pamokslą sakė kun. 
Pr. Skėrys. Giedojo visi susi
rinkusieji ir sol. L. Kopūstaitė, 
grojant R. Biveinienei. Apie 
Tumą-Vaižgantą p a s k a i t ą 
skaitė V. Natkevičius. Meninę 
dalį atliko sol. Lijana Kopūs
taitė ir pianistė Rasa Biveinie-
nė. Programa baigta Lietuvos 
himnu. 

— Lebenstedte , Salzgi t ter , 
Tautos šventę paminėjo lietu
viai pamaldomis, kurias laikė 
kun. B. Kučiulis. Buvo kavutė, 
eilėraščiai, lietuviškos dainos. 
Numatyta ir vaikams Kalėdų 
eglutė su programėle. 

— Vokietijos l ietuvių j a u 
n imo sąjungos apžvalgą davė 
stud. Dalia Baliulytė. Buvo su
rengtas politinis seminaras, 
kuriame dalyvavo ir trys Leipzi
go apylinkės atstovai. Išrinkti 
aštuoni atstovai į Pas. Liet. jau
nimo kongresą, kuris bus P. 
Amerikoje. Atstovai yra šie: 
Vilija Bijūnaitė, Rita ir Tomas 
Bartusevičiai, Dalia Baliulytė, 
Alain Gromašauskas, Tanja 
Grunvaldaitė, Andree Mali
nauskas ir Klaus Žulys. Lietu
vių jaunimas išleido brošiūrą 
apie studijavimo galimybes 
Vokietijoje, leidžia biuletenį 
„Kibirkštį". 

— Mykolas D r u n g a , dirbąs 
Laisvosios Europos radijuje, 
skaitė lietuvių jaunimui paskai
tą apie dabartinę Lietuvos pa
dėtį. Paskaita buvo išklausyta 
su dideliu dėmesiu ir 
susirūpinimu. 

— Romuvos LB apy l inkės 
pirm. kun. Edis Putrimas pra
neša, kad turi apie 80 narių. 
Pe re i t a i s meta is mirė du 
veiklūs nariai — ižd. Antanas 
Veršelis ir dail. Alfonsas Kri
vickas. Valdyba perrinkta prieš 
vienerius metus. Surengė du 
koncertus — Aldonos Dvarionai
tės ir Vasario 16 gimnazijos 
mokinių. Kiti renginiai vyksta 
gimnazijoje. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak 
Se^tad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 
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