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Lietuva skelbia ištikimybę 
žmogaus teisėms 

N e w Yorkas, 1991 kovo 13. 
(LIC) — Aukščiausioji taryba 
dvejais pareiškimais paskelbė 
Lie tuvos Respublikos išti
kimybę žmogaus teisėm ir 
pageidavo, kad Jungtinių Tautų 
organizacija ištirtų Tarybų 
Sąjungos vykdomus žmogaus 

teisių pažeidimus Lietuvoje ir 
skatintų pradėti bei stebėtų 
TSRS-Lietuvos derybas. Patei
kiame abiejų pareiškimų teks
tus, po kuriais vakar pasirašė 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios tarybos pirmininkas V. 
Landsbergis. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos nutarimas 

Dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie Tarptautinės 
Žmogaus Teisių Chartijos dokumentų 

Vilnius — Lietuvos Respub
likos Aukščiausioji Taryba. 
skelbdama ištikimybę visuoti
niai pripažintoms žmogaus tei
sėms ir pagrindinėms laisvėms. 

primindama, kad 1918 m. 
vasario 16 d. Aktu Lietuva 
atkūrė nepriklausomą valstybę, 
o 1921 1940 m. buvo Tautų 
Sąjungos narė ir Nuolatinio 
T a r p t a u t i n i o Teisingumo 
Teismo statuto dalyvė, 

remdamasi 1990 m. kovo 11 
d. Aktu dėl Lietuvos nepriklau
somos valstybės atstatymo bei 
1991 m. vasario 9 plebiscito re
zultatais, patvirtinusiais, jog 
Lietuvos žmones nesusitaikė su 
svet imos valstybės smur tu 
primesta jurisdikcija ir siekia 
taikingomis demokratinėmis 
priemonėmis sugrąžinti laisvę 
ir teisingumą, 

pripažindama, kad valstybes 
pareiga — apsaugoti žmogaus 
teises ir pagrindines laisves — 
lieka svarbiausiu uždaviniu net 
ir svetimų jėgų karinės bei poli
tinės priespaudos situacijoje, 

s i e k d a m a , kad Lietuvos 
Respublika ir jos visuomenės 
nariai visiškai Įsijungtų į lais
vų pasaulio tautų ir valstybių 
bendriją, kurioje pagarba žmo
gaus teisėms ir pagrindinėms 
laisvėms jau tapo visuotiniai 
pripažinta vertybe bei tarp
tautinių santykių principu ir 
kurios kūrime bei veikloje 
Lietuvos Respublika negalėjo 

dalyvauti dėl pr ievar t inės 
izoliacijos, 

atsižvelgdama į tai", kad 
Lietuvos Respublika, prieš Ant
rąjį pasaulinį karą buvusi 
Tautų Sąjungos nare. po karo 
nebuvo Jungtinių Tautų organi
zacijos dokumentų signatorė ne 
dėl savo kaltės, o dėl TSRS ir 
Vokietijos Reicho neteisėtų 
slaptųjų susitarimų pasekmių, 

iškilmingai įsipareigoja 

laikytis Jungtinių Tautų or
ganizacijos Generalinės Asamb
lėjos 1948 m. gruodžio 10 d. 
priimtos Visuotinės žmogaus 
teisių deklarcijos ir nutaria: 

1. Prisijungti prie šių Tarp
tautinės žmogaus teisių charti
jos 1966 m. gruodžio 16 d. 
dokumentų: 

Tarptautinio ekonominių, so
cialinių ir kultūrinių teisių 
pakto; 

Tarptautinio pilietinių ir poli
tinių teisių pakto; 

Tarptautinio pilietinių ir poli
tinių teisių pakto fakultatyvinio 
protokolo. 

2. Įpare igot i Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininką kreiptis į 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
Generalini sekretorių ir infor
muoti apie šį prisijungimo aktą 
bei Lietuvos Respublikos norą 
deponuoti prisijungimo doku
mentus. 

Lietuvos Respubli os Aukščiausiosios 
Tarybos kreipimasis 

Į Jungtinių Tautų organizacijos Generalinį sekretorių 
ir į valstybes — Tarptautinio Pilietinių ir Politinių Teisių 

Pakto dalyves 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba. 

p a r e i k š d a m a , kad prieš 
metus. 1990 metų kovo 11 
dieną. Lietuva atstatė valstybės 
nepriklausomybę ir. nepaisy
dama TSRS karinių pajėgų pa
staruoju metu vykdomų nusi
kaltimų, Lietuvos Respublikos 
vyriausybė kontroliuoja teri
toriją ir padėtį šalyje, 

pažymėdama, kad daugelis 
demokratinių pasaulio valsty
bių nepripažino ir nepripažįsta 
1940 metų prievartinio Lietuvos 
inkorporavimo į TSRS. 

laukdama, kad ir TSRS 
pakeistų savo požiūrį į Lietuvos 
aneksiją. 

gerbdama ir labai vertin
dama Jungtinių Tautų organi
zacijos narių — Islandijos ir 
Danijos veiksmus atkuriant 
diplomatinius santykius su 
Lietuvos Respublika. 

pabrėždama ištikimybę Vi
suotinei žmogaus teisių dekla
racijai, 

prisijungdama prie Tarp
tautinio ekonominių, socialinių 
ir kultūrinių teisių pakto. Tarp
tautinio pilietinių ir politinių 
teisių pakto bei Tarptautinio 
pilietinių ir politinių teisių 
pakto fakultatyvinio protokolo. 

į s i p a r e i g o d a m a bendra
darbiauti su Jungtinių Tautų 
organizacija ir garantuot i 
Lietuvos vasltybėje visuotinį ir 
tikrą žmogaus teisių bei pagrin-
dinių laisvių laikymąsi , 

kreipiasi į Jungtinių Tautų 
organizacijos Generalinį sekre
torių ir į valstybės — Tarp
tautinio pilietinių ir politinių 
teisių pakto dalyves ir prašo: 

1. Kreiptis į Jungtinių Tautų 
organizacijos žmogaus teisių 
komitetą ir prašyti išt ir t i 
Tarybų Sąjungos kariuomenės 
1991 m. sausio 11-13 dienomis 
įvykdytus ir tebevykdomus 
šiurkščius žmogaus te is ių 
pažeidimus Lietuvoje. 

2. Apsvarstyti padėtį Lietuvo
je ir šiame Baltijos valstybių 
regione artimiausioje Jungtinių 
Tautų organizacijos Generali
nės Asamblėjos plenarinėje sesi
joje, remiantis Jungtinių Tau
tų organizacijos įstatų 35 
straipsniu, kuriame numatytus 
įsipareigojimus Lietuvos Res
publika prisiima. 

3. Pasmerkti Tarybų Sąjungos 
veiksmus prieš nepriklausomą 
Lietuvos valstybę, Lietuvos 
tautą ir jos teisėtai išrinktą 
valdžią, pažeidžiančius Jung
tinių Tautų įstatų 2 straipsnio 

Irakas laužo karo paliaubas 
Prezidentas Bermudoje ir Martiniąue 

Lietuvos sargybiniai Vilniuje saugo gatves ir Savo respub!:k<.~ Parlamento rūmus. 

Lietuvoje Sovietai areštuoja 
policininkus 

Vilnius. 1991 kovo 12. -
Sovietų specialūs da l in i a i 
neteisėtai sulaikė Lietuvos 
policijos ir tautinės apsaugos 
skyriaus tarnautojus. Praėjusią 
savaitę buvo du to skyria 
bininka; suimti, o šią savaitę 
suėmė šešis lietuvius policinin
kus ir vieną tarnautoją iš ap
saugos departamento, pranešė 
Lietuvos AT informacijos 
biuras. 

Sekmadienio vakare to sky
riaus tarnautojas Antanas Mer
kys, kai vežė baldus į savo 
skyrių, buvo suimtas, nors jis 
važiavo valdišku automobiliu. 
Jam buvo pasakyta, kad jis turįs 
ginklą ir buvo nuvežtas į 
Lietuvos Policijos akademijos 
okupuotą pastatą ir iš ten į 
kar iuomenės būs t inę ir 

Susitikimas su 
pabalt iečiais 

Vilnius. 1991 kovo 13. - JAV 
Valstybės departamento sekre
torius James Baker III šiandien 
susitinka su Pabaltijo atstovais 
savo vizito metu Maskvoje. Šią 
žinią patvirtino Ramūnas Bog
danas ..Amerikos balsui", kuri 
buvo perduota per jo laidas. 
Egidijus Bičkauskas, Lietuvos 
atstovas Maskvoje, atstovauja 
Lietuvai susitikime su Bakeriu. 
Bogdanas pasakė , jog 
Bičkauskas turėtų apibūdinti 
nu t rauk tus pokalbius t a rp 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos ir 
padėtį nepr ik lausomybės 
klausimu. Jis taip pat pranešė, 
kad susitikimas su Pabaltijo 
atstovais bus atskiras nuo kitų 
respublikų atstovų, kurios yra 
Sovietų Sąjungoje. Šis 
pasimatymas turėjo įvykti po 
Bakerio vizito pas Sovietų 
prezidentą Gorbačiovą. 

Bogdanas, kuris yra Lietuvos 
prezidento Vytauto Landsbergio 
padėjėjas, dar priminė, jog, 
nežiūrint ypatingos situacijos 
Vidurio Rytuose, Amer ika 
kreipia dėmesį ir Lietuvos 
klausimui, o tai yra labai 
malonu". 

3 ir 4 punktus ir 33 straispnio 
1 punktą. 

4. Tarpininkauti, kad ar
timiausiu metu, dalyvaujant 
Jungtinių Tautų organizijos 
stebėtojams, būtų pradėtos 
TSRS ir Lietuvos Respublikos 
tarpvalstybinės derybos, ir tuo 
pačiu prisidėti prie grėsmės 
tarptautinei taikai ir saugumui 
Baltijos regione likvidavimo. 

užrakintas celėje. Merkį . ,kiu 
tai būdu sugebėjo pab-- . per 
tos celes langą. O ja vežtus 
baldus ir automobilį :ebeturi 
pagrobusi sovietų karii omenė. 

Areš tuo ja policinir kus 
Kitą dieną, kovo 11, n_aždaug 

2:30 vai. ryto. Lietuvos policijos 
mašina su keturiais policinin
kais buvo vėl sulaikyta -r vietų 
specialiųjų dalinių, kur.e savo 
mašinoje laukė kitoje gatvės 
pusėje. Jie pasakė, kį* jie su 
nieku kitu žemesniu nesikalbės, 
kaip tik su ministeriu ir suareš
tavę visus keturis lietuvius poli
cininkus vėl nusivežė i Policijos 
akademijos pastatą. Vėliau jie 
buvo paleisti, bet jų ginklai 
buvo atimti. 

Beveik tuo pačiu meta du lie
tuviai policijos vyresnieji buvo 
sulaikyti privačioje mašinoje ir 
vėl, žinoma, tų pačių specialių 
dalinių. Tie policininkai buvo 
kal t inami, kad važiavę neblai
viame stovyje, nors jie nebuvo 
visai susisiekimo pareigūnai. 
Sovietų kariai atėmė s s jų pis
toletus ir leido jiems važiuoti 
toliau. 

Nesiliaujant tokiems bruta
liems Sovietų kariniu pajėgų 
veiksmams Vilniuje paskutiniu 
metu. Lietuvos vidau:- reikalų 
ministeris Marijonas Misiuko
nis pasiuntė protes*o raštą 
So* ietų vyriausybei. 

Premijos įteikimas 
Maskva. — APžin:. agentū

ra pranešė, jog Lietu os Parla
mento plenarinėje sesijoje 
Vytautui Landsberg į buvo 
įteikta Norvegijos tautas Taikos 
premija 475.000 dolerių sumo
je pirmosios Lietuve- Respubli
kos nepriklausomybe.-- atstaty
mo sukakties paminėjimo metu 
kovo 11d. Šią premija - beveik 
tr is milijonus norveru kronų — 
sudėjo tuoj po sauH< 13-osios 
kruvinųjų įvykių V.riuje nor
vegai. 

Bendrajai šios prerrtjos tary
bai vadovavo Norvegas Parla
mento pirmininkas -I Benkow 
ir jai priklausė N >rvegijos 
Helsinkio komitetas Norvegijos 
jaunimo sąjunga, kur apjungia 
visas jaunimo norv'/Li organi 
zacijas, Norvergijos bažnyčios 
užsienio reikalu gy r iu s ir 
„Ateitis mūsų rank -e" orga
nizaci ja . Ypač N rvegijos 
jaunimas parodė čia daug ini
ciatyvos. 

Šią Norvegijos premiją 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Rusijos Respublikos pre
zidentas Boris Jelcinas vakar 
pasakė apgailestaująs, kad jis 
pavartojo žod; k a r a s " , 
kalbėdamas prieš Kremliaus 
vyriausybę, reikalaudamas jos 
pasitraukimo. Ji? tai pasakęs 
perkeltine prasme, bet nesakęs 
žmonėms eiti į gatves ir pradėti 
kovas. 

— Washingtone Valstybės 
departamentas pranešė, jog at
naujinami diplomatiniai ryšiai 
su Albanija, kurių nebuvo 52 
metus . Albanijos Užsienio 
reikalų ministeris Muhamet 
Kapllani šiandien atskrido į 
Washingtoną formaliam doku
mentų pasikeitimui su Vals
tybės departamento sekreto
riaus asistentu Raymond G. H. 
Seitz. 

— Belgrade baigėsi Jugos
lavijos Federacijos Serbijos 
respublikos žmonių trijų dienų 
demonstracijos prieš komunis
tinę vyriausybę, kuri pažadėjo 
patenkinti daugelį demonstran
tų prašymų. 

— Jordano karalius Hus-
seinas pasakė nebūsiąs PLO 
atstovu taikos pasitarimuose su 
Izraeliu, bet mielai dalyvautų 
jei gautų mandatą visų pales
tiniečių. 

— Maskvoje prezidento M. 
Gorbačiovo vyriausias patarėjas 
unijos klausimams apspręsti 
Grogory Revenko pasakė, jog, 
jei dauguma žmonių balsuos 
sekmadieni referendume prieš 
respublikų uniją, tai „tauta 
pasuksianti atgal į 1917 metus 
ir į civilinį karą". 

— Irako prez. Saddamas Hus-
seinas įsakė savo kareiviams 
sušaudyti egiptiečius, kurie yra 
Irake, už ta i . kad Egiptas 
dalyvavo kare prieš jį. 

— Ispanijoje esąs Irako am
basadorius pasiprašė politinio 
pabėgėlio teisių ir pasitraukė į 
slaptą vietove pranešė Ispanijos 
vyriausybė. 

— Amerikos ir S o v i e t ų 
viršūnių konferencija t a rp 
Busho ir Gorbačiovo, kuri buvo 
atšaukta vasario mėnesį, kaip 
praneša oficiali Sovietų žinių 
agen tūra . Tassas" ' . įvyks 
gegužės mėnesį. 

— Afrikos 19 valstybių susi
tarė savo ekonominėje konfe
rencijoje tęsti sankcijų politiką 
prieš Pietų Afrikos valstybę. 

Lietuvos prezidentui įteikė In
ge Lonning, Oslo universiteto 
rektorius 

Ottawa. 1991 kovo 13. — Čia 
šiandien prez. G. Bushas apkal
tino Iraką nesilaikymu Persų 
įlankos paliaubų, nes naudoja 
kar iškus g inkluotus malūn
s p a r n i u s p r i e š t u o s I r a k o 
žmones, kurie sudaro opoziciją 
prieš Bagdado vyriausybę. J is 
pasakė, jog nebus ka ra s galu
tinai baigtas, kol I rakas nesus
tabdys savo karinių veiksmų. 

Prez. Bushas pasakė , kad 
Irakas dėl to buvo jau įspėtas. 
Tačiau iškeldamas tą klausimą, 
prezidentas atsistojo įvairių 
jėgų, kovojančių prieš Saddamo 
Husseino režimą pusėje. Ir tai 
r e i šk i a , k a d a m e r i k i e č i ų 
daliniai kurie yra užėmę vieną 
sritį pietiniame Irake pasil iks 
tol, kol partizaniškieji ir kiti 
klausimai bus išspręsti teigia
ma prasme, praneša iš Kanados 
Reuterio žinios. VVashingtone 
valdžios pareigūnai sako, jog 
amerikiečių karinės informaci
jos pareigūnai Saudi Arabijo
je seka tuos įvykius Irake ir kad 
Husseino malūnsparniai puola 
jau ke l i as d i e n a s iš e i lės 
sukilėlių pozicijas, o irakiečių 
žmonių padėtis yra baisi, o ypač 
šiaurinėje dalyje, k u r savo 
veiklą pr ieš H u s s e i n ą vėl 
atnaujino kurdai . 

Nesilaiko pažado 
Prezidentas apkalt ino Iraką 

paliaubų laužymu dėl to, kad 
pasitarimų metu su gen. Sch-
vvarzkopf Irako generolas pa
žadėjo nenaudoti bet kokių 
a V i a C I J O e , Į S & B l v d l i l Ll M U 1 3 & U 

malūnsparnių, ginklų t ame 
laiko tarpe kol bus susitarta dėl 
nuo la t in ių pa l i aubų . Prez. 
Busho įspėjimas, kuris buvo vėl 
pasakytas spaudos konferenci
jos metu, buvęs ap ta r tas su 
Kanados ministeriu pirmininku 
B. Mulroney. Sąjungininkai 

užima vėl griežtesnę liniją prieš 
pasirašant nuolatinę paliaubų 
sutartį 

Naujas įspėjimas 

Pranešama ta ip pat, jog žval
gybos pareigūnai pranešė, kad 
Bagdadas y r a pas i ruošęs 
naudoti nuodingas dujas prieš 
savo pačių partizanus, ir tada 
VVashingtonas pasiuntė įspėji
mą to nedaryti. Pentagonas pa
darė planą atsakyti su savo 
aviacija, jei bus t ikrai pradėtos 
naudoti nuodingosios dujos ar 
kiti cheminiai ginklai. Prezi
dentas sakėsi nenorįs pasalinti 
Husseino, bet buvo aišku, kad 
jis nori, kad ta i padarytų patys 
Irako žmonės. „Yra negalima 
turėti normalių ryšių su Iraku, 
kol Bagdadae yra Husseinas". 
Taip pat jis pasakė nemanąs, 
kad Iranas norėtų užimti kokią 
nors dalį Irako, tačiau švelniai 
priminė, kad to ir nebandytų 
daryti šių neramumų metu. 

Su Prancūzijos ir 
Britanijos vadais 

Iš Kanados prezidentas iš
skrido į Martiniąue salą, kur 
tariasi su Prancūzijos prezi
dentu Mitterrand, o šeštadienį 
bus Bermudoje ir čia tarsis su 
Br i tan i jos m i n i s t e r i u pir
mininku John Major. Kanado
je Bushas ir Mulroney kartu 
pa sakė , kad jų nuomonės 
sutinka dėl Vidurio Rytų klau-
siiiK.- iOoį)l eJiūuTlO. i c i č iaU ji a 
kai kurių skirtumų su Prancū
zijos prezidentu ir todėl jie 
susitinka jų išlyginimui, o ypač. 
ar Pa le s t inos Išlaisvinimo 
organizacija, kuriai vadovauja 
Arafatas , t u rė tų atstovauti 
visiems palestiniečiams poli
tiniuose pasitarimuose. 

Pietų Afrika naikina segregaciją 
Cape Town. 1991 kovo 13. — 

Pietų Afrikos prez. F. W. de 
Klerk, viename iš savo svar
biausių žingsnių, ėmėsi šią 
savaitę panaikint i aparteidą. 
J i s pas iū l ė į s t a t y m ą , kad 
visame krašte būtų a ts isakyta 
d i sk r iminac i jo s l e i d ž i a n t 
visiems gyventojams turėt i savo 
nuosavybes ir leisti gyventi ten 
kur kam patinka. 

Vyriausybė pasiūlė Parlamen
tui priimti penkis į s ta tymus su 
detal iomis t a i syk l ėmi s . Šie 
pakei t imai ne t ik su lygins 
gyvenimo vietoves, bet ir žemės 
nuosavybes klausimą tarp juodų

jų žmonių ir baltųjų mažumos. 
Pagal galiojančius įs ta tymus, 
maždaug 87% visos k ra š to 
žemės priklauso penkiems mili
jonams baltųjų, kas sudaro tik 
13% visų gyventojų, o jų Pietų 
Afrikos valstybėje yra maždaug 
37.5 milijonai. 

„Baltasis dokumentas" 
Parlamentas, kur iame dau

gumą sudaro prez. de Klerk 
Tautinė partija, yra numačiusi 
panaikinti senuosius įs tatymus 

— Izraelyje kal inamo ukrai
niečio Jono Demjanjuko byloje 
yra dar naujų įrodymų, kad jis 
nebuvo tas „Ivanas žiaurusis" , 
kur is vadovavo nacių dujų 
kameroms, žudydamas žmones, 
pranešė kongresmenas James 
Traficant iš Ohio valstijos. Dem-
janjukas įteikė apeliacijos pra
šymą, kad būtų panaikinta jam 
mirties bausmė. 

ir priimti naujus prieš išsis-
k i r s t a n t vasa ros atostogų 
birželio mėnesį. Prez. de Klerk 
tai pavadino „istoriniu įvykiu 
Pietų Afrikos gyvenime". Bus 
pakeistas Žemės aktas iš 1913 
metų. kur dauguma krašto 
žemės rezervuojama baltie
siems. Grupių sričių aktas, iš 
1966 metų, kuriuo buvo atskir
tos baltųjų, juodųjų, maišytos 
rasės ir azijatų gyvenamos 
vietos, ir 1984 m. segregacijos 
ak tas , kai miestuose buvo 
galima jiems gyventi tik tam 
tikrose vietose. 

Ši dokumentą, pasiūlytą pri
imti Pietų Afrikos parlamentui, 
vyriausybe pavadino „baltuoju 
dokumentu". Bus leidžiama 
visiems gyventojams įsigyti 
žemę. namus ir kitas nuosa
vybes kur tik jie norės, jei tik 
turės už ką nusipirkti, pasakė 
vyriausybės spaudos direkto
rius. Savo pasveikinimą Pietų 
Afrikos vyriausybei pasiuntė 
prez G. Bushas. 

KALENDORIUS 

Kovo 15 d.: Klemensas. Gun-
ta, Lionginas. Tautas. Tautgin-
tė. 

Kovo 16 d.: Julijonas, Dio
nyzas , V a i d o t a s , Vilija. 
Henrika. Norvile. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:05, leidžiasi 5:56. 
Temperatūra dieną 44 L. 

nakti 34 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

41-SIOS Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNĖS CHICAGOJE 

41-šios ŠALFASS-gos Sporto 
Žaidynės balandžio 13-14 d. 
vyks Chicagoje. Vykdo Chica-
gos LSK „Neris", Chicagos 
LLRK „Gintaras" ir Chicagos 
Lietuvių Šachmatų klubas. Or-
ganzacinio komite to pirm. 
Romas Puodžiūnas, tel. (312) 
778-1813. 

Pagal preliminarinės regist
racijos duomenis, žaidynėse bus 
vykdomos šios šakos: krepšinis, 
tinklinis, ledo ritulys, šachma
tai bei kėgl iavimas (Bow-
ling). Anksčiau numatytos 
raketbolo ir stalo teniso varžy
bos neįvyks dėl susidomėjimo 
stokos. 

Krepšinis vyks šiose klasėse: 
vyrų A, vyrų B, jaunių A (1972 
m. gimimo ir jaunesnių), jaunių 
B (1974 m. gim. ir jaun.), jaunių 
C (1976 m. gim. ir jaun.) ir mo
terų. Krepšinio varžybų vado
vas — Edas Modestas (708) 
839-0422. 

Tinklinis bus pravestas vyrų, 
moterų ir mergaičių A (1972 m. 
gim. ir jaun. i klasėse. Tinklinio 
varžybų vadovas — Zigmas 
Žiupsnys. 

Krepšinio ir tinklinio varžybų 
galutinė dalyvių registracija 
privalo būti atlikta iki kovo 30 
d. pas žaidynių varžybinio 
komiteto pirmininką Zigmą 
Žiupsnį: Zigmas Žiupsnys, 4501 
West 100-th St., Oak Lawn, LL 
60453. Tel. (708) 425-3379. 

Ledo ritulys bus tik vyrų kla
sėje. Vyk* šeštadienį ir sekma
dienį Southwest Ice Arena, 
5505 West 127-th St., Crest-
wood, 111. Varžybas vykdo 
Chicagos LLRK „Gintaras". 

Ledo ritulio varžybų galutinė 
dalyvių registracija privalo būti 
atlikta iki kovo 30 d. pas 1. 
ritulio pirmenybių vadovą 
Albertą Tuskenį, 719 East 
Knapp St., Apt. 44, Milwaukee. 
WI 53202. Tel. (414) 271-3750. 

Po galutinės krepšinio, tinkli
nio ir ledo ritulio dalyvių regist
racijos žaidynių rengėjai praneš 
tvarkaraščius, adresus ir kitas 
paskiausias informacijas. 

ŠALFASS-gos ŠACHMATŲ 
PIRMENYBĖS 

1991 m. Š. Amerikos lietuvių 
šachmatų pirmenybės balandžio 
13-14 d. vyks Lietuvių centre, 
611 East 127th St., Lemont, IL 
60439. Vykdo ŠALAFASS-gos 
Šachmatų komitetas. Varžybų 
ko-vadovai — čikagiečiai Romas 
Fabijonas ir Pranas Šalkauskas. 

Bus žaidžiama 4 ratų šveica
rų sistema. Laiko riba — 40 
ėjimų per 90 min. su 30 min. 
..Sudden Death". 2 ratai vyks 
pirmą dieną ir 2 antrą dieną. 
Pirmojo rato pradžia šeštadienį, 
balandžio 13 d.. 10:00 vai. ryto. 
Registracija nuo 9:00 iki 9:30 
vai. ryto. 

Laimėtojui teks dr. Algirdo 
Nasvyčio Atminimui perei
namoji taurė, įsteigta 1982 
m. 1990 m. laimėtojas — Juozas 
Chrolavičius, Hamiltono LSK 
„Kovo" narys. Šalia to, pirmų 
3-jų vietų laimėtojams ski
riamos specialios ŠALFASS-gos 

LFK „LITUANICA" 
METINIS SUSIRINKIMAS 

Futbolo klubo „Lituanica 
Liths" metinis narių ir rėmėjų 
susirinkimas kovo 24 d., sekma
dieni, 1:30 vai. p.p. vyks klubo 
patalpose, 2614 W. 69 St. Visi 
Uvi^iami dalvvauti. 

žaidynių plaketės. Taipogi bus 
piniginės premijos nemažiau 
kaip už 3 vietas. 

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių kilmės šachmatinin
k a m s . Varžybose da lyvau t i 
kviečiami ir JAV-se viešintys 
svečiai iš Lietuvos (jiems regist
racijos mokesčio nėra). 

Dalyvių registracija — ik i 
1991 m. ba l andž io 8 d. imti
na i , pas varžybų vadovą: 

Romas Fabijonas. 21 Com-
mons Dr.. Palos Park, IL 60464. 
Tel. (708) 448-4027. 

Varžybų reikalais prašome 
kreiptis į R. Fabijoną ar į ko-
vadovą P. Šalkauską, tel. (708) 
423-5289. 

ŠALFASS-gos kėg l i av imo 
p i r m e n y b ė s 

1991 m. Š. Amerikos lietu
v ių kėg l i av imo <Bowling> 
pirmenybės balandžio 13 d., 
šeštadienį, vyks Laredo Lanes. 
3900 W. Columbus (S-W High-
way & Pulaski), Chicago, 111. 
Tel". (312) 582-2828. Vykdo -
ŠALFASS-gos kėgliavimo komi
te t a s , vadovaujamas Audros 
Danaitytės iš Toronto, Ont., tel. 
(416) 626-8994. Varžybos yra 
dalis 41-jų ŠALFASS-gos žaidy
nių, vykstančių tuo pačiu laiku 
Chicagoje. 

Varžybos bus komandinės ir 
individualinės. Komandos — 
ketur ių asmenų, gali būti vyrų, 
moterų a rba mišrios. Dalyvių 
skaičius ir amžius neapribotas. 

Varžybų pradžia 12:00 vai. 
v i d u r d i e n y j e , p u n k t u a l i a i ! 
Registracija — 11:00 vai. ryto. 

Dalyvių registracija — iki š.m. 
balandžio 8 d. imtinai, pas 
varžybų koordinatore: » 

Ms. Nancy Shotas, 7140 S. 
California Ave.. Chicago. IL 
60629. Tel. (312) 776-2192. 

Smulkios informacijos prane
šamos visiems ŠALFASS-gos 
k lubams. 

Visi lietuvių kilmės kėgliuo-
tojai kviečiami šiose žaidynėse 
dalyvauti . Susidomėję, prašomi 
kreipt is į Nancy Shotas ar 
Audrą Danaitytę. 

ŠALFASS-gos c e n t r o 
v a l d y b a 

S a u l i u s P o v i l i ū n a s , L T O K p r e z i d e n t o A ' ' iro Pov i l iūno s ū n u s , Vi ln iu je p r i e IV P L S Ž a i d y n i 
s k e l b i m o v i t r inos . 

ŠARŪNAS MARČIULIONIS VEL 
ŽAIDŽIA 

„Golden VVarriors" profesio
nalu krepšinio komandos (iš 
Oakland, Californijos) žaidėjas 
Š a r ū n a s Marčiul ionis , po 
daugiau negu mėnesio laiko 
p e r t r a u k o s , vėl pradėjo 
rungtyniauti . 

Jis sausio 6 d. vykusiose 
rungtynėse buvo sužeistas — 
sužaloti kelio raiščiai. Pradžioje 
atrodė, kad sužeidimas nepa
vojingas: buvo galvojama, kad 
reikės praleisti tik 5 rungtynes 
— maždaug dešimti dienų. Ta
čiau pranašystės neišsipildė ir 
reikėjo ant suolelio prasėdėti 
beveik 20 rungtynių ir „pa
a tos togau t i " daugiau negu 
mėnesį laiko. 

Pirmą kartą po pertraukos jis 
pasirodė vasario 12 d. namuose, 
rungtyniaujant prieš Minesotos 
„Wolves" komandą, kuri buvo 
gana lengvai įveikta — 
126-105 . Marčiulionio 
sąskaitoje buvo 15 taškų (penki 
pilni metimai ir 5 baudos). 
Kadangi žaidė tik 25 minutes, 
tai įmestų taškų skaičiumi jis 
gali būti patenkintas. 

Po rungtynių telefonu teko 
kalbėtis su Marčiulioniu. Jis 
pasidžiaugė, jog vėl galėjo išei
ti aikštėn ir atlaikyti gana 
nemažą krūvį. „Kojų ir kitus 
raumenis dar skauda, nes 
ilgesnį laiką negalėjau treni
ruotis, o ir pradėjus treniruotis, 
negalėjau tai daryti įtemptai -
kalbėjo Šarūnas. — Tačiau po 
savaitės — kitos vėl galvoju 
grįžti į normal ias vėžes. 
Kadang i man nežaidžiant 
daugiau rungtyniauti gaudavo 
kiti pagrindiniai komandos 
žaidėjai: jie per tą laiką nuvar

go, tai daoar aš už juos turėsiu 
atidirbti ir galėsiu ilgėliau pa
buvoti aikštelėje" — kalbėjo 
Marčiulionis. 

Dabar AVarriors" komanda 
t u r i ga"ha gerą laimėjimų 
procentą - 27 laimėtos ir 20 — 
pralaimėtos. Tad yra daug 
vilčių patekti j taip vadinamus 
, ,play-off žaidimus po 
reguliariu sezono rungtynių. 
Tokiu būdu sezonas šiemet bus 
ilgesnis negu pernai. Po to vasa
rą jis norėtų vykti į Lietuvoje 
vyksiančias IV-sias pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes. 

Reikia palinkėti Šarūnui 
geros kloties ateityje. 

E. Šulaitis 

KREPŠINIS 
Siekiant nustatyti kurios 

sporto šakos pajėgumo lygį, 
tautos ir valstybės stengiasi iš
skirti if&jėgiausius jos spor
tininkus ir tinkamai juos pa
ruošus, sudaro jiems galimybes 
išbandyti sportines jėgas su kitu 
kraštu bei valstybių pajėgiau
siais sportininkais. 

Tokiu būdu prasidėjo tarptau
tinės, tarpvalstybinės Europos. 
Azijos ir kitų pasaulio regionų 
varžybos. Šių visų varžybų 
kulminacinis pasiekimas — 
Olimpiados, kurios kas ketveri 
metai pravedamos įvairiose 
pasaulio vietovėse. Olimpiados 
yra beveik visų sporto šakų ir 
pasaulio tautų varžybos. Šalia 
to, taip pat kas ketveri metai, 
pravedamos atskirų sporto šakų 
pasaulio pirmenybės. 

S*»rūn»^ M a r č i u l i o n į * 

Lietuvoje 

Prieš pasaulinį karą Lietuvos 
sportininkai dalyvaudavo tarp
tautinėse ir Europos sportinėse 
varžybose. 

Daugeliui, tikriausiai, dar 
išliko atmintyje Lietuvos krep
šininkų laimėjimai Europos 
krepšinio pirmenybėse. 1937 
metais Rygoje ir 1939 metais 
Kaune, kada pakartotinai Lie
tuvai buvo iškovota pirmoji vie
ta ir aukso medalis. Dėka šių 
dviejų didžiausių krepšinio lai
mėjimų, visoje Lietuvoje krep
šinis tapo lyg ir tautine sporto 
šaka. Lietuvoje nebuvo miesto, 
valsčiaus ar kaimo kur apie 
krepšinį nebūtų kalbama ir juo 
domimasi. 

Džiugu, kad ir dabartinėje 
Lietuvoje krepšinio žaidimas vis 
dar tebėra populiariausias 
sportas, o mūsų krepšininkai 
gerai ir plačiai žinomi bei ger
biami ne tik Sovietų Sąjungoje, 
bet ir visame pasaulyje. 

Mes, lietuviai galime di
džiuotis, kad dabartinėje olim
pinių čempionų komandoje buvo 
net keturi mūsų tautiečiai, apie 
kuriuos gražiai atsiliepė viso 
pasaulio spauda. 

Kuo toliau, tuo labiau popu
liarėja krepšinio žaidimas. Ir ne 
vien tik lietuvių tarpe. 

DETROITO „KOVAS" 
VTKS I LIETUVA 

Detroito sporto klubo „Kovas" 
narių susirinkime kovo 3 di 
kuriame dalyvavo svečias iš 
Chicagos ŠALFASS valdybos 
narys ir sportininkų išvykos į 
Pasaul io Lietuvių Sporto 
žaidynes org. komite to 
vicepirm. Vy tau tas Gry
bauskas, buvo pasiinformuota 
apie išvyką į Lietuvą. Iš pasi
tarime gausaus dalyvių būrio 
matyti, kad susidomėjimas išvy
ka yra didelis. Klubo pirmi
ninkas Algis Rugienius infor
mavo, kad jau yra užsiregist
ravę daugiau negu 117 sporti
ninkų ir su jais vykstančių vy
resniųjų detroitiečių. Išskren-
dama iš Detroito liepos 21 d. ir 
grįžtama rugpjūčio 6 d. Tos 
datos dar gali keistis. Kelionės 
kaina maždaug tūkstantis dole
rių. Klubo pirmininkas Algis 
Rugienius tariasi su lėktuvų 
bendrovėmis. Iki kovo galo 
reikia susitvarkyti dokumentus 
dėl vizų gavimo. Nedelskite, o 
norintieji prisijungti prie šios iš
vykos, kuo skubiausiai pra
neškite, sporto klubo „Kovas" 
pirmininkui Algiui Rugieniui. 
30717 Lund Drive, Warren. MI. 
48093; arba tel. (313) 573-9448. 

J o n a s Urbonas 

Australijoje 

1949 metais, kai Melbourne 
pirmieji lietuviai, sudarę savo 
krepšinio komandą, lengvai nu
galėdavo australus, tai šiandien 
australai toli pralenkė mūsiškių 
sugebėjimus ir lietuvių krepši
ninkams šiandien sunku bepa
tekti į australų aukštosios 
klasės kategoriją. Taigi tenka 
žaisti žemesniuose pogrupiuose. 

Australų krepšinio rinktinė 
Olimpinėse žaidynėse pirmą 
karta dalyvavo 1956 metais, 
kur jiems teko pasitenkinti 
12-tąja vieta. 1964 metais Toki
juje australai užėmė 9 vietą, 
1970 metais Jugoslavijoje — 12, 
1972 metais Miunchene — 9 
vietą, 1974 metais pasaulio pir
menybėse Puerto Rico australai 
vėl sugebėjo iškovoti tik 12 
vietą. 1976 metais Montrealio 
olimpiadoje jie buvo 8-ti, 1978 
metais Filipinuose jau — 7 vie
toje. 1980 metais per Maskvos 
olimpiadą — vėl 8-ti, 1982 
metais pasaulio varžybose 
Kolumbijoje — 5-ti, 1984 metais 
Los Angeles — 7-ti. 1986 metais 
pasaulio pirmenybėse Ispanijo
je — 13, o 1988 metais Seoulo 
olimpiadoje australų krepšinio 
rinktinė iškovojo 4-tąją vieta. 

Drąsiai galime tvirtinti, kad 
prie australų krepšinio žaidimo 
lygio kėlimo nemažai prisidėjo 
ir lietuviai. Laike paskutiniųjų 
keturiasdešimties metų visa ei
lė lietuvių krepšininkų žaidė 
Australijos krepšinio rinktinėje 
ir net ją treniravo. 

Leonas Bal t rūnas 
(Ištrauka iš „Mūsų Pastogė" 

1990 m. rugsėjo 9 d. laidoje at
spausdinto straipsnio). 
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DR. VIJAY BAJAJ, M.D.. S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LiGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabmeteį 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street Chicago 
T«4. (1-312) 434-5849 (ve^a 24 vai ; 

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

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJA! 
Pensininkams nuolaida 

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

507 S. Gllbert. LaGrange. l t . 
Te«. (708) 352-4487 

Kab. (1-312)735-4477; 
Rez- (708)246-0067; arca (708)248-6581 

DR. E. OECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ .R 

EMOCINĖS LiGCS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IFI CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3900 W 9 5 St. T* . (708) 422-0101 
Vaiapdos pagal sus'.a' ̂ .ą 

Pirma 3 v p p - 7 v v , antra 12.30-3 v p p. 
'•'eiti jžaarytaa. ketvd 1-3 v p p penkto, 

r šešta 9 v r - i 2 v p p 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagai susitarimą 

Cardiac Diagnosis. LtcJ 
f /a 'cuet te Medica Bu'iding 

Tei (1 ' --7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir K/auiagyslių Ligos 
Valandos pagai susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave. . Elgin. M!. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Vaianaos pagai susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
OANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory HSIIs. IL 
j vakarus JC Hai em Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagai susa-

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
SpecialyDe vidaus ir kraujo ligos 
Nech^urgms išsiplėtusių ver j 

ir rtemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. 
Tel. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju i r ; namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hifls, IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai. pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto; (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien i iki 8 vai vak 
išskyrus treč šeš' 12 ik '4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BE' CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave., Sutte 324 Ir 

5635 S. Pulaekl Rd., Chicago IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 

Tel. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai 
Valandos pagai susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometris'as įKalūa lietuviškai 

aKss 0 " ' : 

2618 W. 71 st St. 
Tel. (1-312) 737-5149 

agal susitarimą. 
Palos Vision Cente'. 7152 W. l27thSt. 

Pales Hgts III Ketv vai 3-6 v v 
Tel. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE — PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W 9 5 St. 
O a k L*wn, IL 9 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

T»l. 7 0 8 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ G v 0 V T O J A 

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

Tol. 708-531-1113 
los pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Va! antr 1-4 v p p. tr ketv. 2-5 v p.p 
Šešt pagal susitarimą 

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

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 st Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ke*v 12-4 

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

EDMUNDAS VIZINAS, M.D.. S.C 
Specialybe <idaus 'igų gydytojas 

Kalbame ^etuviškai 
6165 S. Archer Ave. (pr«s Austin) 

Va*ai;dos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 585-7755 

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES L'GOS 

7722 S. Kedzie Ave.. 
Chicago. IN- 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIU LIGOS 
Good Samaritar Medlcal Center-

Naparvllle Campus 
1020 E. Ogdar Ave.. Sulte 310. 

Nepervllle IL 60593 
Tel. 1-706-527-0090 

Valandos paga: susitarimą 

Kab tel. (1-312) 586-3166; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
vTOJAS IP CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm. antį ketv ir penkt 3-6. 

Šešramen ais paga; susitarimą 
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Persų įlankos karo 

PASEKMES 
KRIKŠČIONIMS 

Sausio mėnesį pop. Jonas 
Paulius II buvo Romon pasi
kvietęs Irako katalikų patriar
chą vysk. Raphael I. Bidavvid iš
girsti jo ir jo žinioje esančių 
katalikų irakiečių pažiūras į 
karą. Tuomet pamatęs, kaip su
dėtinga yra Vidurinių Rytų 
tarptaut inė padėtis, jis sušaukė 
Vatikane kovo 4-5 dienomis 
vyksiančią dvasininkų „viršū
nių" konferenciją. 

Ši konferencija jau y ra pra
eityje ir joje dalyvavo septyni 
katalikų patriarchai iš Persų 
į lankos ir Vidur in ių Rytų 
kraštų, septynių vyskupų konfe
rencijų p i rmininkai iš kitų 
kraštų, turinčių vaidmenį Persų 
įlankos konfrontacijoje, imtinai 
ir iš JAV, Didžiosios Britanijos 
ir Prancūzi jos; šeši aukš t i 
Vatikano pareigūnai atsakingi 
už diplomatinius ryšius, šalpos 
darbus, Rytų apeigų bažnyčias 
ir tarpreliginį dialogą su žydais 
ir su musulmonais. 

Savo įvadiniame žodyje popie
žius priminė, kad šis karas nėra 
religinis karas — krikščionių 
prieš musulmonus ar arabus. 
J is pabrėžė, kad teisingumas ir 
taika e ina r anka rankon, jis 
priminė, kad šiandien pales
tiniečiai yra priversti j a u dau
giau k a i p 40 metų klajoti 
dykumose, kad Izraelio sau
gumui iš tikrųjų yra grėsmė ir 
kad Libanas tebėra okupuotas 
nelibaniečių. Be to. jis priminė, 
kad tik tuomet kai bus išspręs
tos ginklų prekybos problemos, 
kai v isas regionas nebebus 
ginkluotas ir kai bus vėl atsta
ty ta s įva i r ių ter i tor i jų in
t e g r a l u m a s t ebus įmanoma 
Irako, Izraelio, Libano, Pales
tinos ir Kipro gyventojams 
taikiai koegzistuoti. 

Oficialiu Vatikano spaudos 
pranešimu, konferencijos tiks
las buvo puoselėti taiką, tarp
religinį dialogą ir solidarumą 
Vid. Rytuose. Vat ikanas taip 
pat vylėsi, kad konferencija 
palengvins vispusišką informa-
vimąsi apie Persų įlankos karo 
pasekmes įvairioms Vidurinių 
Rytu gyventojų grupėms, krikš
čionių bendruomenėms tame re
gione, Rytų-Vakarų dialolgui ir 
santykiams tarp musulmonų ir 
krikščionių ir tarp žydų ir krikš
čionių. 

Vienas Vatikano tikslų, šau
kiant šią konferenciją, buvo ras
ti priemones išvengti keršto 
prieš tų regionų krikščionis. 
Irako pa t r ia rchas ypač buvo 
susirūpinęs, kad karą laimėjus 
vakariečiams, arabai krikščio
nys nebūtų laikomi svetimais 
savame krašte, nes daugelis 
nemokytų irakiečių karą laikė 
religiniu karu — krikščionių 
prieš musulmonus, nežiūrint, 
kad koalicijoje dalyvavo ir mu
sulmonai ir kad I rako ka
riuomenėje buvo ir daug krikš
čionių. Je i dabar įvyktų repre
sijos prieš krikščionis t ame re
gione, nuo jų nukentėtų bent 10 
milijonų arabų katalikų. Be to, 
nuo represijų nukentė tų ir 
misionieriai, besidarbuojantys 
koalicijai nepriklausančiuose 
arabų kraštuose, ypač jei jie yra 
iš koalicijai priklausiusių kraš
tų. 

Todėl Romai rūpi kuo aiškiau
siai pabrėžti, kad katalikybė ne
veda karo prieš islamą. Konfe
rencijoje Roma nori parodyti ką 
katalikai yra padarę, kad Vaka
rų kraštuose gyvenantys musul
monai būtų teis ingai trak
tuojami ir ką katalikų-mu-
sulmonų dialogas yra pasiekęs 
per paskutiniuosius metus. 

Tačiau, anot Desmond O'Gra-
dy, Our Sunday Visitor laik
raščio korespondento Vatikane, 
Vat ikanas nesiriboja t ik poli
tiniais ir teologiniais klau
simais, bet taip pat organizuoja 

LANDSBERGIS PADARĖ 
DIDŽIAUSIĄ ĮSPŪDĮ 

Trylikos JAV Kongreso narių viešnagė Lietuvoje 

GRUZINAI PASISAKO 
UŽ NEPRIKLAUSOMYBĘ 

specialią šalpos organizaciją 
Viduriniams Rytams, kuri telks 
lėšas šio karo aukų pagalbai. 
„Skubiausias uždavinys", pasak 
Vatikano Valstybės sekreto
riaus kard. Agostino Casaroli, 
„y ra pa lengv in t i žmonių 
kentėjimą, ypač ligoninėse". O 
vienas dalykas, kuris Vatikanui 
kelia susirūpinimą, tai kad ne 
visų kraštų katalikų šalpos or
ganizacijos norės teikti Irakui 
pašalpą, jei Saddamas liks jį 
valdyti. Daugelis stebėtojų 
mano, kad tokia katalikų ir 
krikščioniškų vakariečių šalpos 
organizacijų pašalpa, puoselė
dama tarpreliginį supratimą, 
žymiai sumažins pavojų krikš
čionims tuose kraštuose nuken
tėti nuo musulmonų. 

Vatikanas, kuris jau nuo seno 
yra Jungtinių Tautų palaiky
tojas, taip pat yra susirūpinęs 
Jungtinių Tautų tolimesniu 
efektyvumu, ypač po to, kad 
šiuo atveju jų Saugumo Taryba 
pravedė tiek daug rezoliucijų 
prieš Iraką, kai būtų gal geriau 
buvę griežčiau siekti vykdyti 
sankcijas prieš Iraką. 

Vatikano politika artimuo
siuose Rytuose siekia taiką grįs
ti tarptautiniu teisingumu, ko 
ryškiai trūksta tame regione. 
Kolonistinių valstybių nubrėž
tos sienos nepaiso etninių gy
venviečių, o naftos ekonomikos 
bei religiniai ginčai dar labiau 
sukomplikuoja tenykščią padė
tį. 

Nors tuose regionuose yra nu
kentėję ir žydai ir musulmonai 
ir krikščionys, anot Desmond 
O'Grady, labiausiai per visus 
laikus nukenčia krikščionys. 
Pirmojo pasaulinio karo metu 
Ottomanų turkai masiniai žudė 
krikščionis a rmėnus . Arti
mesnėje praeityje Vakarai sten
giasi nematyti, kai Sirija vieš
patauja Libane, kurio dauguma 
gyventojų yra krikščionys, norė
dami parodyti palankumą Siri
jai už priešinimąsi Saddamui. 

Nors popiežius pakartotinai 
šaukėsi, kad Libaną apleistų 
visi nelibaniečių pulkai, brol
žudiškos kovos įgalino Siriją ir 
Izraelį kišt is į poli t inius 
reikalus krašte, kuris būdavo 
krikščionių-musulmonų dar
naus bendradarbiavimo pavyz
džiu visam pasauliui. 

Be to, ir kurdai yra žiauriai 
kankinama tauta Viduriniuose 
Rytuose. Pirmojo pasaulinio 
karo metu jų teisė sukurti vals
tybę Kurdistaną buvo tarptau
tiniai pripažinta, bet anglai ir 
turkai tai ignoravo, padalin
dami jų teritoriją tarp Irako ir 
Turkijos, kuri net neleidžia 
jiems sava kalba kalbėti. Tiek 
šiuose kraštuose, tiek ir Irane, 
kur gyvena daug kurdų, kovos 
tebevyksta dėl Kurdistano vals
tybės. 1980 dešimtmety, Sad-
dam Husseinas nuodingom du
jom naikino ištisus kurdų mies
tus, stengdamasis likviduoti jų 
nepriklausomybės siekius. 

Vatikano pozicija Izraelio ir 
Palestiniečių atžvilgiu jau 
seniai palaiko palestiniečių 
teisę į savo valstybę, tačiau 
pripažįstant ir Izraelio teisę į 
savo sienų neliečiamumą. 

Šiandien jau daugelis valsty
bių ieško naujų būdų padėti Iz
raeliui ir palestiniečiams rasti 
abiems priimtinus sprendimus. 
Italija skatina suformuoti ką 
nors panašaus į Europos Sau
gumo ir Kooperacijos konfe
renciją Viduržemio jūros regio
nui. 

Gyvename įdomius laikus, kai 
iš visų pusių vyksta įvairios pa
stangos rasti būdus visoms tau
toms taikiai gyventi žemėje. Ir 
nors karas jau laimėtas, taikai 
laimėti reikės dar daugiau 
pastangų. 

a.j.z. 

Lietuvių informacijos centras 
praneša, kad kaip žinia, vasario 
mėnesio viduryje JAV Kongre
so delegacija lanėksi Lietuvoje, 
Latvijoje bei Estijoje ir susitiko 
su Rusijos Aukščiausiosios 
tarybos pirmininku Borisu 
Jelcinu Maskvoje. Lietuvių 
informacijos centras paėmė in
terviu iš tos delegacijos vadovo 
ir, kiek anksčiau, iš vieno 
pagrindinių tos kelionės or
ganizatorių Kongreso dele
gacijos programą Vilniuje su
darė ir koordinavo AT-bos pirm. 
V. Landsbergio kabinetas. JAV-
bėse talkino ir tarpininkavo 
Lietuvių informacijos centras. 

Dvylikos Atstovų rūmų narių 
bei vieno senatoriaus kelionę į 
Pabaltijo valstybes organizavo 
JAV Kongreso Helsinkio ko
misija. Komisijos štabo narys 
J i m Hutcheson LIC-ui 
papasakojo apie tos kelionės 
ruošą bei tikslus: „Sprendimas 
Kongreso delegaciją siųsti į 
Baltijos šalis buvo padarytas 
rekordiniu greičiu. Nuo to laiko 
kai padarėm sprendimą važiuo
ti, iki to laiko, kai mūsų lėktu
vas pakilo, manau, kad praėjo 
mažiau kaip dvi savaitės. Tai 
buvo didžiausia Kongreso dele
gacija, bet kada keliavusi į 
Pabal t i jo šalis. Buvo 13 
Kongreso narių ir maždaug tiek 
pat štabo narių. Tai buvo faktų 
rinkimo <,fact-finding') misija, 
kurios tikslas — bandyti tiesio
giai patirti padėtį visose trijose 
Pabaltijo šalyse ir sugrįžus 
namo sudaryt i kokį no r s 
kongresinės veiklos planą". 

Kongreso delegacijai vado
vavo kongresmanas S t eny 
Hoyer (dem. iš Maryland), JAV 
Helsinkio komisijos pirmi
ninkas. Jis LIC-ui teigė, kad 
delegacija turėjo du tikslus: Pir
ma, užtikrinti, kad sovietų 
valdžia ir pasaulis žino, jog JAV 
Kongreso narių ir Amerikos 
visuomenės dėmesys yra sutelk
tas į Pabaltijo šalis bei Sovietų 
Sąjungą, jų demokratizacijos ir 
persitvarkymo procesą, nepai
sant įvykių Persų įlankoje". 

Pasak Hoyer, „antras tikslas 
buvo susitikti su Pabaltijo šalių 
vadais bei su Borisu Jelcinu. 
Taip pat norėjome parodyti 
mūsų įsipareigojimą nepripaži
nimo politikai, tai yra mūsų 
atsisakymą priimti Hitlerio-
S ta l ino pakto p a s e k m e s . . . 
Norėjome parodyti, kad supran
tame ir remiame Pabaltijo 
tautų troškimą atgauti laisvę 
bei nepriklausomybę. 

Taigi mūsų kelione norėjome 
įrodyti, kad mūsų dėmesys yra 
sutelktas ir kad pri tariame 

VIKTORAS NAKAS 

respublikoms". 
Hutcheson papasakojo kelio

nės Lietuvon eigą. Pasak jo, va
sario 13 d. per sniego pūgą dele
gacija autobusu keliavo iš Rygos 
į Vilnių. Prie Lietuvos-Latvijos 
sienos juos pasitiko ir į Vilnių 
lydėjo Aukščiausiosios tarybos 
(AT) vicepirmininkas Kazimie
ras Motieka ir kiti AT nariai. 
Delegacija keliavo tiesiai į 
Lietuvos parlamentą, kur vyko 
pasimatymas su pirmininku 
Vytautu Landsbergiu bei kitais 
AT prezidiumo nariais. Iš ten 
delegacija nuvyko pas mi-

, nisterių tarybos pirmininką 
Gediminą Vagnorių. Po to posė
džio delegacija turėjo progą jos 
garbei suruoštuose pietuose 
tęsti diskusijas su Landsbergiu, 
Vagnoriumi bei kitais Lietuvos 
vadais. 

Buvo numatyta delegaciją 
nuvežti prie Kruvinąjį sekma
dienį užimto televizijos bokšto 
bei aplankyti ligonines, kur te-
begydomos sausio 13 d. aukos. 
Dėl laiko stokos teko atsisakyti 
kelionės į ligoninę. Hutcheson 
pasakojo, kad delegacija nuvyko 
prie televizijos bokšto, vienas 
kongresmanas Don Ritter (resp. 
iš Pennsylvanijos) žengė pro 
skylę tvoroje, kuri skiria bokštą 
saugojančius kareivius nuo vie
tinių gyventojų. Į jo veiksmą 
sureagavo šarvuotis, kuris savo 
patrankos bokštelį į jį atsuko, 
bei pora kareivių, kurie gra
sinančiai mosikavo. Kongres
manas toliau nesiartino prie 
bokšto ir tuo viskas užsibaigė. 

Paklaustas, ar sovietų karei
viai kokiu nors būdu kliudė 
Kongreso delegacijai Lietuvoje 
ar ki tose «2abaltijo šalyse. 
Hutcheson atsakė, kad tokių 
incidentų nebuvo ir delegacija 
labai mažai kareivių iš viso 
matė. Tik kai delegacija iš 
Skandinavijos lėktuvu atvyko į 
Rygą sausio 11 d., ne visi dele-
gacjos nariai su savim turėjo 
diplomatinius pasus, KGB dir
bantys pasienio sargai norėjo 
juos priversti pereiti kontrolę 
kaip turistai. J A V delegacijos 
nariai atsisakė tai daryti ir 
užtat teko l auk t i maždaug 
valandą su puse, kol sovietai 
nusileido. Pasak Hutcheson, so
vietai norėjo amerikiečiams 
įrodyti kas kontroliuoja Latvijos 
sienas". 

Kas paliko didžiausią įspūdį 
Lietuvoje9 K o n g r e s m a n a s 
Hoyer apgailestavo, kad Vilniu
je tebuvo galima pabūti penkias 
valandas. ..Tris iš tų penkių 
valandų praleidome su Lands

bergiu. Landsbergis paliko di
džiausią įspūdį. J i s savo 
moralinių įsitikinimų tvirtumu 
pajungia dėmesį". Hoyer paly
gino Landsbergį su Vaclavu Ha-
veliu ir Lechu Walesa. Nė 
vienas iš jų nėra profesionalus 
politikas, bet tapo kraštų vadais 
dėl savo moralinių įsitikinimų. 

Hutcheson, kuris buvęs Lietu
voje ne vieną kartą, įskaitant ir 
1990 m. kovo 11 d„ ir girdėjęs 
Landsbergio kalbas praeityje, 
gyrė AT pirmininko iškalbin 
gumą. Pasak jo, „niekad anks 
čiau nebuvau girdėjęs jį kalbant 
taip į t ikinančiai" kaip jis 
kalbėjo Kongreso delegacijai. 
Užtat, sakė Hutcheson, buvo la
bai svarbu, kad Kongreso nariai 
ten vietoje buvo, galėjo patys iš
girsti Landsbergio nuomones 
bei pageidavimus. 

Anot Hoyer, Landsbergis ir 
kiti Pabaltijo šalių vadai pagei
davo, kad JAV valdžia reikštų 
viešą paramą jų politinėms ins
titucijoms. Užtat grįžęs iš 
Lietuvos, Hoyer pasiuntė laišką 
Vals tybės depa r t amen tu i , 
kuriame prašė, kad pastarasis 
pareikštų, jog Pabaltijo šalių 
parlamentai yra teisėti šalių 
atstovai ir kad jų vyriausybės 
tikrai kalba už Pabaltijo tautas. 

Hutcheson nustebino tai, kad 
Landsbergis šį kartą iš Kongre
so narių neprašė, kad JAV 
suteiktų diplomatinį pripa
žinimą Lietuvos valdžiai. Jis 
pageidavo, kad JAV Kongresas 
pr ipaž in tų Lietuvos par
lamentą, „kaip teisėtą pagrin
dinę įstatymdavystės instituciją 
Lietuvoje". Be to, jis norėjo, kad 
JAV Kongresas, panašiai kaip 
Lenkijos ir Rusijos parlamentai, 
reguliariai siųstų savo atstovus 
Lietuvon, kurie savo apsilan
kymu galėtų būti „gyvu parla
mentiniu skydu" prieš naująją 
sovietų agresiją. 

Landsbergis ir Vagnorius taip 
pat išreiškė pageidavimą, kad 
būtų plečiami tiesioginiai ryšiai 
tarp Lietuvos ir įvairių in
stitucijų JAV-ėse, ne vien val
džios, bet ir pramonės bei 
humanitarinės šalpos sluoks
niuose. 

Kongresmanas Hoyer buvo 
paklaustas kaip jis reaguoja į 
sovietų žinių agentūros TASSo 
vasario 26 d. išreikštą kritiką 
apie jo vadovaujamą delegaciją. 
Pasak TASSo. „svarbu TSRS-
JAV partnerystei, kad JAV at
stovai neperžengtų slenksčio 
to, kas leistina tarpvalstybi
niuose santykiuose". 

Hoyer atsakė, kad JAV-ėms 
svarbu turėti „pozityvius san
tykius su TSRS. Tai svarbu ir 

Gruzijos Socialinių mokslų ty
rimo centras pravedė mokslinį 
žmonių apklausinėjimą, kurio 
rezultatai rodo, kad didesnis 
procentas gruzinų balsuotų už 
nepriklausomybę, nei Lietuvos 
gyventojų. Sistematiškas ap
klausinėjimas, kurio rezul
tatai šiandien buvo pranešti, 
buvo pravestas praėjusių metų 
lapkričio mėnesį tuojau po 
rinkimų, kurių metu 621 dele
gatų vietų Gruzijos Aukščiau
sioje taryboje buvo laimėtos 
įvairių partijų atstovų, pasi
sakiusių už nepriklausomybę. 

Rinkimų metu Gruzijoje veikė 
35 atskiros politinės partijos, 
kurios rinkimams sukūrė 11 
koalicijų. Jų tarpe skaičiuojama 
ir Gruzijos komunistų partija, 
kuri atsiskyrė nuo Maskvos ir 
pati rėmė nepriklausomybės 
siekimą. Naujos partijos y ra 
susibūrusios į tarybą, vadinamą 
„Apvaliu stalu", kurioje bando
ma susitarti svarbiais klau
simais . Apval iam s t a l e 
komunistų partija nedalyvauja. 
Apvalaus stalo i švys ty ta 
politinė platforma paskelbė 
pereinamą laikotarpį, kur io 
metu bus stiprinama Gruzijos 
ekonominė ir politinė padėtis. 
Platforma taip pat reikalauja, 
kad Maskva pripažintų Gruzijos 
teisę į nepriklausomybę, kad 
prisipažintų, jog 1921 metais 
pravedė invaziją ir kad jos 
kariuomenė yra okupacinė ka
riuomenė. Platformoje pasisa
koma už išreikalavimą mo
kesčių iš Maskvos už ekonominę 
ir humnitarinę žalą. padarytą 
okupacijos metu, pagal tarp
tautinių teisių principus. Rem
damasi Apvalaus stalo plat
forma, Gruzija yra pravedusi 
įstatymus, kurie leidžia įkurti 
savo kariuomenę ir saugumo 
organus. - . 

Kadangi komunistų partija 

pasaulio saugumui". Tačiau jis 
atmetė TASSo kaltinimus, tvir
tindamas, kad jie prieštarauja 
žmogaus teisių dok"mentui , 
kurį Sovietų Sąjunga, kartu su 
kitais Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konfe
rencijos nariais, priėmė Kopen
hagoje 1990 m. birželio mėnesį. 
JAV-ės turinčios teisę domėtis 
įvykių raida Pabaltijo šalyse ne 
vien iš žmogaus teisių aspekto, 
bet ir dėl to. kad jos nepripažįsta 
sovietų pretenzijų į tas šalis. 
Hoyer pridūrė, kad dabartiniai 
įvykiai Pabaltijo šalyse ir 
Kremliaus reakcija j juos yra sui-
ję su Stalino agresija prieš Pa
baltijo šalis 1940 metais: „Vie
nintelis būdas išlaikyti Stalino 
valstybės sienas yra su stalinis
tinė tironija". 

irgi yra pasisakiusi už nepri
klausomybe ir laisvą ekonomiją, 
kyla klausimas, ar ši partija ski
r i a s i nuo A p v a l a u s s t a lo . 
Apklaus inė j imas rodo, kad 
žmonių , k u r i e b a l s a v o už 
komunistų partijos kandidatus, 
nuomonės žymiai skiriasi nuo 
tų, kurie balsavo už Apvalaus 
stalo partijų kandidatus. 

Pavyzdžui. 931 gyventojų bal
savusių už Apvalaus stalo kan
didatus pasisakė už nepriklau
somybę, o t ik 601 tų , kurie bal
savo už komunistų partijos 
kandidatus. Iš viso 8 6 1 gruzinų 
n o r i n e p r i k l a u s o m y b ė s , i r 
d a u g u m a nori g re i to šio 
klausimo išrišimo. Komunistai 
pasi tenkina mažesniu tempu. 
Paklausus, kokį valdžios modelį 
t u r ė t ų sekt i nepr iklausoma 
Gruzija, 3 0 1 komunistų pasi
r inko dabartinį, sovietinį mo
delį, o Apvalaus stalo balsuotojų 
dauguma pasirenka Amerikos 
a r Vakarų Europos modelį. 
Dauguma Apvalaus stalo gru
zinų pasisako prieš Osetų ir Ab-
kazų atsiskyrimą, o dauguma 
komunistų — atvirkščiai. Ap
klausinėjimas taip pat rodo. kad 
daug komunistų dar vis pasitiki 
kariuomene ir KGB. 

Ekonomijos srityje gruzinai 
s iekia laisvos ekonomijos, bet 
t a i p pat joje m a t o pavojų. 
Dauguma gruzinų, bet ypač 
k o m u n i s t a i t e i g i a , k a d 
asmeniškas turtas kenkia in
divido moralei ir kad laisva eko
nomija prives prie to, kad net 
„geri žmonės" dirbs t ik sau, o ne 
visų gerovei. Laisvą ekonomiją 
labiausiai remia geriau išsilavi
nę ir jauni žmonės, bet dau
gumas gyventojų neturi stiprios 
nuomones. Norint įvesti eko
n o m i n e s r e fo rmas , r e ikė s 
g y v e n t o j u s i š l av in t i ir 
supažindinti su ekonominiais 
principais, kurie dabar supran
t ami labai paviršutiniškai, nes 
t r ū k s t a pavyzdžio kasdieni
n iame gyvenime. Gyventoja: 
kol kas susipažinę t ik su juodąja 
rinka, kuri negali prilygti tikrai 
laisvai ekonomijai. 

Gruzijos Socialinių mokslų 
tyrimų centras buvo įkurtas tik 
praėjusiais metais, yra nepri
klausomas nuo bet kokios buvu
sios ar esančios valdžios įstaigos 
ar mokslų akademijos. Jai vado-
vau ja m o k s l i n i n k a i , k u r i e 
rūpinasi teisingai apibūdinti 
žmonių stovį. Nenorėdamas pra
ras t i savo savistovumo, cen
t r a s atsisako priimti pinigų iš 
valdžios a r bet kurios partijos, 
todėl darbas yra remiamas 
savanor ių . Gegužės mėnesį 
planuojama pravesti antrą sis-
tematišką apklausinėjimą. 

S. S t r a z d a s 

DIENORAŠTIS 
IŠ VOKIETIJOS 

RIMVYDAS SIDRYS 
i 

DUONA 
Tai buvo paskutiniais karo mėnesiais. T.taniškos 

grumtynės ėjo prie galo, Vokietija raitėsi agonijoj, 
stenėjo ir švokštė mirtiname priešo glėby. Jos suspaus
ta krūtinė vis mažiau ir mažiau begalėjo kvėpuoti, nors 
krauju putojanti burna vis dar spjaudėsi įžū ais gra
sinimais ir propagandinėm frazėm. Civilnis gyvenimas 
nukraujavęs, anemiškas vos šliaužė pirmyn Žmonės 
slankiojo gatvėmis kaip rudenio musės, susitikę 
nebesikalbėdavo, o tik sutart inai aimanuodavo pur
tydami galvas. Miestelis, kuriame gyvenau, buvo 
nedidelis, pramonės beveik jokios neturėjo. ..o tikroji 
pramonė buvo universitetas ir ligoninės. Nuc karo jis 
dar nebuvo nukentėjęs, nors vieną naktį priklydęs 
lėktuvas numetė pora bombų, turbūt pagąsdinimui. 
Tačiau per jį bombonešiai skrisdavo daužyti -,> okietijos 
miestų, aliarmai peiliu raižė dienas, klaikiai dejuojanti 
sirena net iki dešimties kartų per dieną skleisdavo virš 
miesto mirties tvaiką ir varydavo žmones j ;>)žemius. 
Ūkaujanti aliarmo sirena pertraukdavo dienos eigą, 
atimdavo tavo laiką, tegalėjai tik laukti gerosios si
renos, kuri lygiu ūžimu ir palydima žmonių a-a 
džiaugsmingos sutartinės vėl užvesdavo sustabdytą 
gyvenimo laikrodį. Aliarmui sustaugus, gatvėse su-
brusdavo eismas, apsaugos tarnyba pasigriebė šalmus 

ristele bėgiodavo į savo postus. Moterys skubėdamos 
tempė už rankos vaikus, kurių veidukuose atsispin
dėjo tyli baimė. Visi skubėjo į slėptuves, į urvus, ku
rie buvo išrausti kiekvienam šlaite. Jie pnsikimšda-
vo pilni apatiškų, pastirusių laukiančių ir aimanuo
jančių žmonių. Žmonės sėdėdavo pusiau tamsoj, tarp 
kojų laikydami krepšius, portfelius, visi tada pinigus ir 
dokumentus nešiodavosi su savim. Nuo molinių sienų 
ir lubų sunkėsi vandens lašai ir krito į telksiančias 
balutes. Urvų niekad neužtekdavo, jie buvo kasami iki 
paskutinės karo dienos ir vis tiek daugelis gyventojų 
turėjo slėptis ne urvuose, o rūsiuose arba pusrūsiuose, 
kur saugumas nuo bombų buvo daugiau vaizduotėj 
negu tikrenybėj. Vakarais per tuščias, aptemdytas 
gatves riedėdavo gūdus medinis bildesys, šimtai 
medinių klumpių trinksėjo į grindinio akmenis. 
Pamažu bildesys prisiartindavo ir iš tamsos išnirdavo 
pilkų, sunykusių figūrų masė, vargingai šliaužiančių 
tamsia gatve. Tai buvo rusų belaisvių pamaina, 
grįžtanti iš slėptuvių kasimo. O naktį, kai jau viskas 
nutildavo, girdėdavosi tolimas, tolimas dunksėjimas 
ir pamažu drebėdavo langai. Ten prie Reino gaude 
patrankos. Karas, kaip baisus devyngalvis, ugnimi 
spjaudantis slibinas skrido virš mūsų ir mes gūžėmės 
nuo to karšto vėjo gūsių, kuriuos skleidė jo nasrai. 

Tam nežymiam pietų Vokietijos miestely tūnojo 
nežymus studentėlis, kurį užmiršo didieji įvykiai 
Buvau tik mažytis šapelis, užkliuvęs pakrantės 
karkluose ir dar neįtrauktas į tą šniokščiantį ir pu
tojantį kruviną krioklį, nešantį pražūtin tūkstančius 
gyvybių. Buvau prisiglaudęs Tiubingeno pakrašty, 
vieno kalno šlaite, mažam kambary, kurį namas buvo 

pusiau suslėgęs į žemę. Tas pusrūsis m a n priminė 
kalėjimo celę. — tamsus, drėgnas, niūrus, vienintelis 
langas, užkaltas grotomis. Geležinė lova, spintelė, 
mažas staliukas, kėdė... Tačiau an t staliuko stovėjo 
lempa, o po ja — atversta knyga. Ši lempa su knyga 
vien tik ir suteikdavo kambariui visą turinį , pašalin
davo iš jo nykumą. Tai buvo ašis, apie kurią sukosi 
mano gyvenimas. Prie šios lempos aš prasėdėdavau 
ilgus popiečius, studijuodamas. Stalas pasidengdavo 
atverstomis knygomis, užrašai, protas uždusdavo, 
nebepajėgdavo. Tada atsistodavau, imdavau žingsniuo
ti per kambarį, t r is žingsnius pirmyn, tris atgal. Galva 
įkaitusi, kaip mašinos aš is nuo ilgo sukimosi, atvers
ti patologijos paveikslai veikia atstumiančiai, bet reikia 
vėl sėsti, dirbti toliau. Kiek dar puslapių šiandien 
reikia išmokti. Nepabaigsi jų, neparuoši patologijos, 
neparuoši laiku ir kitų egzaminų. Mano darbas buvo 
suplanuotas iki pat egzaminų, kiekvienai mokslo šakai 
buvo skirtas at i t inkamas savaičių skaičius, kiekviena 
diena turėjo savo puslapių normą,ir vargas tai dienai, 
kuri nepajėgdavo nugalėti savo puslapių. O, kad 
turėčiau dabar nors truputėlį muzikos, ka ip ji įsilietų 
į mano išdžiūvusią galvą, kaip jos melodija grąžintų 
mano protui tvarką per keletą taktų. Muzikos tačiau 
nebuvo, ji pasiliko Lietuvoje. 

Vakare lempą pasistatydavau prie lovos ir ji šį vienin
telį sykį per dieną apšviesdavo romano puslapius, 
prikeldavo į šviesą tylius romanų herojus ir jie ateidavo 
į mano niūrųjį kambarį , nuspalvindavo jį nors vienai 
valandai Tai būdavo pati gražiausia valanda visoje 
dienoje. 

(Bus daugiau) 
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MŪSŲ VEIKLA IR JOS 
KLYSTKELIAI 

JUOZAS ZYGAS 

Praėjusiųjų metų Kovo 11-toji 
ir nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimas užtiko išeiviją visai 
nepasirengusią. Mes keturias
dešimtį metų kalbėjome, bet. 
atrodo, patys tuo net netikė
jome, tam rengėmės, bet kuo
met lauktas laikas atėjo — tai 
plano neturėjome. Ne tik plano 
neturėjome, bet buvome ir susis
kaidę Vadinamieji „veiksniai"" 
kovojo už pozicijas ir visuome
nės aukas, o tėvynėje kovojan
tieji turėjo per daug gerą nuo
monę apie Vakarus ir išeiviją. 

Vakarai su jokia pagalba ir 
pr ipaž in imu neskubėjo, o 
išeivija nebuvo nei didelė, nei 
įtakinga, tik nebuvo vieninga, 
vienu balsu nekalbėjo. Jeigu 
mūsų nėra daug. tai bent vien
ingai turime kalbėti. Dabar 
visai priešingai: vieni sako už. 
kiti prieš. Tad kas mus begali 
suprasti? Kai iš tėvynes atėjo 
šauksmas, kad jeigu Vakarai 
nepripažins, tai Lietuvos laisvė 
gali būti sutrypta, ar mes vie
ningai į tai atsiliepėme? Visai 
ne! Vieni peticijas ir laiškus 
rašė. telefonais skambino, tele
gramas siuntė ir demonstravo, 
kad Lietuvos vyriausybė būtų 
pr ipaž in ta , t a i ki t i rašė 
memorandumus, kuriuose mokė 
Landsbergio vyriausybę: ..Pa
n a i k i n t i v isus į s t a t y m u s , 
išleistus po kovo 11 dienos. Yra 
nesąmone leisti įstatymus ir for
muoti vyriausybę su viltimi 
va ldyt i k raš tą , k u r i s y ra 
Raudonosios armijos okupuo
tas". Tokie memorandumai yra 
atbulinė veikla ir meškos patar
navimas. Jeigu tai būtų tik 
mūsų tarpe ir lietuviškoje spau
doje, tai būtų tik didelis nesu
sipratimas, bet kuomet išei
nama į amerikietišką visuome
nę ir valdžios įstaigas su tokiu 
memorandumu, tuomet nusi
kaltimas! 

Tuo pačiu Lietuvos vyriau
sybės pripažinimo klausimu 
kalbėdamas, vienas ,,veiksnių" 
vadovas pasakė: ..Jeigu Ameri
kos vyr iausybė pr ipažin tų 
dabartinę Lietuvos vyriausybę, 
ta i būtų labai komplikuotas 
reikalas. Kaip tai būtų suderi
nama su dabar esamu buvusios 
vyriausybės pripažinimu? Da
bartinė vyriausybė dar gali 
būti pakeista..." Teisingai, gali 
būti pakeista. Toks bandymas 
jau buvo daromas sausio 13-tąją 
dieną. Tik buvo daug kraujc 
pralieta, bet nepavyko. Jeigu 
vyriausybė būtų pripažinta, tai 
įvairiems komi te tams būtų 
daug sunkiau operuoti. 

Kitas dar nenuosekliau nura
šo lietuviškoje spaudoje to
kioms mintims neturėtų būti 
vietos), jis net pavojų Lietuvos 
atsiskyrime numato „Vienas 
tos politikos dėsnių yra turėti 
s t iprią valdžią Kremliuje . 
Tiktai stipri valdžia Kremliuje 
gali garantuoti, kad branduo
liniai ginklai visada bus Krem

liaus žinioje. Lietuvos atsiskyri
mas silpnina ne tik Gorbačiovo 
valdžią, bet ir branduolinių 
ginklų kontrolę". Ar bereikia 
komentarų*7 Šių minčių auto
rius savo laiko dar net lietuviu! 

Tarp visų šių trijų autorių yra 
bendra gija. Čia paminėtos cita
tos ir iškeltos mintys nėra nau
jos, buvo spaudoje minėtos, tad 
kuriam tikslui tas pačias min
tis kartoti? Tačiau reikia kalti 
ir dar kartą kalti, kadangi mūsų 
veiklos vadovai tu r i labai 
trumpą atmintį. 

Dažnai padejuojame, kad 
spaudoje apie mus neteisingai 
rašoma, iškraipomi faktai. 0 iš 
kur k i ta taučia i tas žinias 
paims, jeigu tie, kurie turėtų 
informuoti, taip skleidžia klai
dingas žinias. 

Atrodo, jau buvome įkalę, kad 
Vasario 16-toji nėra nepriklau
somybės paskelbimo, bet atsta
tymo šventė. Lietuva šiais 
metais jau galėtų minėti 
740-tąsias metines nuo popie
žiaus sutikimo Mindaugą karū
nuoti Lietuvos karaliumi, o 
mūsų veikėjai tebemini 
73-čiąsias nepriklausomybes 
paskelbimo metines. Paša
liečiams atrodo^tad mes esame 
kaip kokia Polinezijos ar Afri
kos džiunglių tautelė, nežinia iš 
kažkur atsiradusi. Nežinan
tiems Kremliaus propaganda 
paaiškina, kad tai Rusijos pro
vincija buvo ir vėl yra Rusijos 
sterblėje, tad kam tą triukšmą 
kelti? 

Tokią „informaciją" skleis
dami dar savo titulus pasirašo, 
tad kaip kitataučiai gali neti
kėt? Toks nevykęs laiškas ame-
rikietiškoje spaudoje paskatino 
mane gr iebt i s plunksnos. 
„Lietuvos krizė... pasaulyje bus 
minima 73-čios metinės Lietu
vos nepriklausomybės..." Kad 
būtų efektingiau, tai dar pridėta 
„Tiny republic of Lithuania". 
Manydamas, kad atliko gerą 
darbą, po savo pavarde (kurios 
neminėsiu', prideda „presi-
dent". 

Kad tai būtų tik vienas atve
jis, t a i gal never tė tų nė 
popieriaus gadinti. Bet taip 
nėra. Lietuviškoje spaudoje 
buvo veiksnių ATSIŠAUKI
MAS, kuriame rašoma: „...švęs
dami 73-čiąją Vasario 16 d. 
Nepriklausomos Lietuvos vals
tybės paskelbimo sukaktį". 
Pasirašė visi veiksnių pir
mininkai. Sunku patikėti, kad 
jie t eks to neska i tę būtų 
pas i rašę , ir dar sunkiau 
patikėti, kad jie skirtumo tarp 
„paskelbimo" ir „atstatymo" 
nematytų. 

Prez. Vyt. Landsbergis šia 
proga pasakė: „minime Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo... istorinės Lietuvos". Jeigu 
mūsų veikėjai nori vadovauti, 
tai turi savo žinias pagilinti ir 
jausti tautos pulsą. Negalima 

MOKSLININKĖ 
LIJANA PALAIKYTĖ 

Lijana Palaikytė 

Mūsų lietuviškoji šeima pra
turtėjo dar viena nauja moksli
ninke, tai Lijana Palaikytė, 
kuri 1990 metais įsigijo dokto
ratą (PhD) University of Il
linois Urbanoje, paruošdama 
disertacinį da rbą chemijos 
moksluose. 

Dr. Lijana Palaikytė gimė 
1963 m. balandžio 26 d. Detroi
te, kurio priemiesčiuose augo ir 
mokėsi. 1981 m. p u i k i a i s 
pažymiais baigė Our Lady of 
Mercy gimnaziją ir pradėjo 
lankyti Kalamazoo universi
tetą. Bes imokydama dirbo 
Maisto ir Vaistų administracijos 
Detroito skyriuje, o paskutiniai
siais studijų metais atliko prak
tiką Upjohn kompanijoje. 1985 
m. įsigijo bakalauro laipsnį 
chemijos moksluose ir nutarė 
studijas tęsti toliau. Tų pačių 
metų rudenį įstojo į University 
of Illinois ir įsijungė į analytinės 
chemijos tyrinėtojų grupę, vado
vaujama profesoriaus Andrzej 
Wieckowski. Apie tyrinėjimų 
rezultatus parašė keletą straips
nių. Universitete ėjo asistentės 
pareigas ir buvo įvertinta viena 
iš geriausių asistenčių. 

Dr. Palaikytės disertacinis 

sakyti, kad tai tėra tik smulk
mena. ..Vyriausias" yra dar 
didesnė smulkmena, tačiau dėl 
jo jau keturiasdešimtį metų 
vyksta nesutarimai. 

Kuomet kovojama su Gali
jotu, kur is t u r i didžiausią 
pasaulyje armiją ir propagandos 
mašiną, ir kurioje d i rba 
tūks tanč ia i p a r e n g t ų pro
pagandistų, negalima kalbėti 
nepasirengus ir mėgėjiškai. 
Kiekvieną mūsų klaidą j ie 
sugeba išnaudoti. Mindaugo ka
rūnacija, Vasario 16-toji, 1941 
sukilimas ir Kovo 11-toji tai turi 
būti mūsų politinis „credo", nuo 
kurio negalima nė per plauką 
nukrypti ir kuriuo reikia remti 
mūsų valstybingumo teisėtumą. 

d i rbas yra įdomus ir naudingas 
industrijai. Antraštė — „Formi
nės rūgšties elektrokatalizės 
studija kaip oandymas išrasti 
industr iškai -varbų platinos 
katal izatorių išspausdintas 
University of Illinois Urbanoje. 
Tyrimų tikslas buvo susekti pa
viršiaus kristalografjos įtaką į 
forminės rūgšties oksidaciją ant 
specifiškai or.entuoto platinos 
paviršiaus. Pirmoji šios studijos 
dalis pateikia kaip naudoti me
d ž i a g o s charak te r izav imo 
techniką geresniam skeltinių 
paviršių fizinių savybių paži
nimui tuo žvilgiu, kaip tiksliai 
j ie imituoja tikrų atskiro kris
talo paviršių savybes, taip pat 
stengiantis geriau kiekybiškai 
i š a i š k i n t i , kiek e lekt ro
cheminiai skeltiniai priklauso 
n u o t i r iamo pavyzdžio 
paruošimo. Gauti duomenys ne
buvo tokie, kurių laukta, ir t a i 
r e i šk ia , kad reikia kreipt i 
dėmesį į elektrocheminio'pavir-
š iaus paruošimo metodus ir į jų 
galimą medžiagos gamybos isto
rijos įtaką, ją rišant su gautais 
galutiniais rezultatais. 

Antroji studijos dalis nag
rinėja formines rūgšties oksida
cijos greitį ant skelt iniškai 
orientuotos platinos elektrodų iš 
atžvilgio į įvairius elektro
cheminius metodus išaiškinti 
ka ta l i t in io poveikio laipsnį 
kaip jo paviršiaus katalizacijos 
funkciją. Gauti rezultatai y ra 
r e ik šming i ir opt imis t i šk i , 
a t s i ž v e l g i a n t į spec i f i ška i 
or ien tuotų paviršių galimą 
panaudojimą realiai vykdomoje 
elektrokatalizėje. Tas turėtų 
skatinti skirti daugiau akty
vaus tyrimo polikristalinių pla
tinos katalizatorių sričiai, juos 
specifiškai modifikuojant kris-
talografine orientacija. Tokie 

paviršiai eliminuotų brangių at-
s k i r o k r i s t a lo medžiagų 
naudojimą. (Dr. A. Darnusis iš
vertė iš anglų kalbos — j am 
ačiū). 

Ne vien studijoms ir mokslui 
Lijana yra paaukojusi savo 
gyvenimą. Kuomet augo Detroi
to apylinkėse, ji lankė ir pa
baigė lituanistinę „Žiburio" že
mesniąją ir aukštesniąją mo
kyklas, priklausė mergaičių 
chorui, tautinių šokių grupei 
„Pašvaistei", „Gabijos" skaučių 
tuntui ir Dievo Apvaizdos lietu
vių parapijai. Kadangi teko 
Lijana mokyti lituanistinėje 
mokykloje ir būti jos vadove 
skautuose, ta i galėjau ją ar
t i m i a u paž in t i . V i suomet 
ramaus ir švelnaus būdo, ta
čiau pirmaudavo sąžiningai 
atlikdama pareigas. Atrodo, kad 
šia savo charakterio savybe 
pasižymėjo ir studijose, kurias 
vos baigusi gavo darbą 3M 
kompanijoje St. Paul, Minneso-
toje, tyrinėjimų srityje. Čia dir
ba kartu su savo vyru John Spe-
vacek. Lijanos tėveliai y r a 
Vytautas ir Genutė (Alilionytė) 
Palaikiai. J i turi tris brolius — 
Vytautą, Robertą ir Renių. 

Pasiekimai moksle labai svar
būs visai mūsų lietuvių vi
suomenei, nes vienas iš didžiau
sių mūsų tautos turtų ir y ra 
mokslas. Jo siekė laisvajame 
pasaulyje išeiviai, siekė ir gyve
nantys Lietuvoje. Tai viena iš 
pagrindinių priežasčių, kodėl 
a t la ikėme penkiasdešimties 
metų priespaudos laikotarpį, 
kodėl nepalūžome išeivijoje ir 
atstatysim savarankią valstybę. 
Džiaugiamės kiekvienu uni
versitetą baigusiu, o dar labiau 
siekiančiaisiais aukštesniųjų 
laipsnių. 

Lijana, Tau geriausi lin
kėjimai dirbti ne tik savo pro 
fesijoje, bet dalintis žiniomis su 
prisikeliančia iš sunkaus vargo 
Lietuva. 

L i u d a Rugienienė 

CLASSIFIED GUIDE 
>s — 

S E A L E S T A T E 

GREIT 
PARDUODA 

R E / M A X 
R E A L T O R S ^ 

(312) 586-5959 M M 
(708) 425-7161 mmar ^m 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

[B MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Iraną Bllnstrublane, 

Bealtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Inccne Tax 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tel. 436-7878 

Namas Hlllvlaw-Lemontl Erdvus, mūro-
kedro, 2-jų aukštų su ištisu rūsiu 4 mieg 
pirmam aukšte Didžiulis pagrindinis mieg 
turi specialią drabužinę ir 3/4 vonios kamt 
32' x 16' veranda; mažas miškelis kieme 
$185,900 

..Custom" namas! 
Tinka didelei šeimai: atskiras butas su ži
diniu giminėms. 4 auto garažas sujungtas 
su namu. plūs 2'/2 auto. garažas atskirai 
Daugiau detalių paskambinus $289.900 

OLSICK a CO. R€A- T O R S ' 
1180 St?te &we«i 
Lemont. Kiinors 60439 (^SrKUiJį 
(708) ^57-7100 '21 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 

Paid and 
C o ^ p c m d e d 

Quarte fly 

ytfflfc 
see us for 
financing. 

A T OUR L O W RATES 

VVITM flf^AVMfNT 
T O f i r v o u n I N C O M I 

Gniuifc 21 
KMIECIK REAITORS 

7922 S. Pulaski Rd. 
4J65 S. Archer AK 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti rū
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. |i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus Įkainavimas 
veltui 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212VVESTCERMAK ROADCHICAGO. ILL 60608 
Peter Kazanauskas. Prs. Tel.: 847-7747 

Hours: Mon. Tue. Fri. 9-4 Thur. 9 8 Sat. 9-1 
S E R V I N G C H I C A G O L A N D S I N C E 1 9 0 5 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco, C A 94121 

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VIS IEMS A M E R I K O S L I E T U V I A M S ! 

Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta maisto. Pripildyk 
muito! Prekės pristatomos j namus veltui! Pristatymas trunka 5 
dienų kitose USSR respublikose: 

. Mincameat" 
Dešreles (, Frankfurters 
Daniškas sūris 
Troškinta jautiena 
Mėsa baltame padaže 
Matta pupelių kava 
Tirpstanti kava 
Kondensuotas pienas 
Importuota arbata 
Kakava 
Sausi prieskoniai 
Importuotas šokoladas 
šokoladiniai pyragaičiai 
Grikiai arba spageti 

it jų tuščius šaldytuvus dabar' Nėra 
dienas Maskvos rajone, arba 15-20 

TV, VCR'S 
TELEFONAI 
C A M C O R D E R S 
V o f t a Ž M 1 2 7 / 2 2 0 
TV PRI IMTUVAI 
per sateNtą Europa i 

MAISTO SIUNTINYS #1 
importuoti produktai) 
S '52 su pristatymu 

sportuotas kumpis 
Importuota dešra 

1 sv 
2 2sv 

0 75 sv 
') 1 sv. 
0 88 sv 

11 sv 
1.1 sv. 
1.1 sv. 

0 44 SV. 
0 75 sv 

11 SV. 
1 1 sv 

1 box 
1 box 

1.1 sv 
2 2 sv 

ttmšmmlm kainom JAV mm*0. fnimmm totmmmyimm tmmrtonu 
m) vtov MWmtmtą *r M MS| krmštų. 

Mūsų parduotuve siunčia visokių rūsių radijus ir eiektronm us prie
taisus Į Sov Sąjungą su apmokėtu arba neapmokėtu muitu 

TAIP PAT GAUMA SIŲSTI: 

* Prancūziški vaistai 
* šeimos vaistinėlė (kit) 
* Vaistai vaikams (kit) 
' Maistas vaikams ( kit) 
* Automobiliai (LADA) nuo S5.6O0 
* Šaldytuvai nuo $500 
* Health Spa pasiteiraukite 
' Kondominiumai Pasiteiraukite 
* Indų plovimo mašinos nuo $500 
' Skalbimo mašinos nuo$550 
' Mini-traktoriai nuo $2.000 
* Įvairios prekės Pasiteiraukite 

KOMPIUTERIAI 
S u ruaiefcu raidynu 

Valandos: p l m v - t r e č d . 1 1 - S , 

k«tv l r td . -ee* td . 1 1 - 7 

FOR SALE IN VILNIUS 
First fl of two story bnck hse. 3 rms. kit. 
bthrm. & freestanding brick garage and 
1984 .Žiguli" auto. Will sel! hse and car 
separately In VHnlus call - 73-0806 In In-
dlanapolis — (317) 872-4865. 

FOR SALE 

Auto. BMW 320 Vilniuje keičiu j 
auto. Amerikoje, arba jį parduodu 
Kaina $5,000. Kreiptis [ Algį, 
203-757-8507. 

SENŲ DAIKTŲ IŠPARDAVIMAS 
Nepraleiskite puikios progos pigiai 
nusipirkti drabužių, baldų, žaislų1 

ST. ATHANASIUS 
2510 N. Ashland Ave. 

Evanaton, IL 
šaštd. kovo 16 d. 8 v.r.—3 v.p.p. 

REAL ESTATE 

i 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6 5 2 9 S. Kadzla Ava . , 
Chicago, IL S062S 

(312) 778-2233 
INCOUE TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų Įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vial agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

LH MLS Kompiuterio 
pagalba. B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
V I M E . Ve l tu i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambinti. 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago. !L 60629 

FOR RENT 

Išnuomojamas . .gardan apt . " bu
cas: 2 mieg.. su šiluma, šaldytuvu, 
virykla; galima tuoj pat užimti; 71 St. 
ir Francisco Ave , $450 + „deposit". 
Skambint i : 312 -436 -0844 . Kalbėti 
angliškai 

Išnuomojamas pulkus 4 Vi 
kamb. butas arti bažnyčios; ,.ra-
diant" šiluma, skalbykla. 

Tei. 312-925-9571 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1882ar376-5996 
100/0—20%— 30°'b pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

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

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Tunu Chicngos miesto lecimą Dirbu ir 
uimesty Dirbu g.eitai. garantuotai ir S4Ž1-
i i noa i 

312--79-3313 
M AliOUUS PUMPUT S 

AMTECH REFRIGERTiON & 
APPUANCE CO 

Rejjirs* 
Šuce 
1963 

i 

FAST4 
C O N V 5 N I E N T 

I N hO.VC OR 
CARRY I N 
SERVICE 

MAJOfl APP: 
9PECV 

• A f Cun j f im i i a • R-.'r'c* 
• F re« ic i • Gc-. & E* : ' ' e Ro*ce* 
• M!cro*"Ov»i • W : i h ( f i • C>rj*t'. 

C E N ' F ' j BOK 
• C*!: 

NCI-" ' 
6 1 2 ' VV Addfeon 3 1 2 - 2 8 6 - 8 7 0 0 

S O L T H 
3 6 ' 5 W 9Sth Fvorgre ' -n p* 7 0 8 - 4 2 3 - 0 4 4 1 

J u o z ą * P l i k a l t i s . Se>-v Vg r 

Latvia i remia strarijas San DIPRO. Cal 

Dr. Juozas Olekas 
Lietuvos Sveikatos Apsaugos ministras, ką tik 
atvykęs iš Lietuvos „Lithuanian Mercy Lift" pastan
gomis, kalbės apie dabartinę padėtĮ Lietuvoje, apie 
savo susitikimus su JAV valstybės atstovais 
VVashington D.C., ir apie Uthuanian Mercy Uft. 

Šežid., kovo 18 d. 7:00 v.v. 
Baizeko Lietuvių kultūros muziejuje 

6500 So. Pulaski, Chicago. IL 

Sekmd., kovo 17 d. 1:00 v. p.p. 
Pasaulio Lietuvių Centre 

511 E. 127 St 
Lemont, IL 60439 

Informacija: 
UTHUANIAN HOTLINE 

1-708-257-6777 
(ėjimas veltui 

i 
f 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Juno Beach, Fla. 

GRAŽIAI PAMINĖTA 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖ 

Vasario 14 d., 2 vai. p.p. Juno 
Beach metodistų parapijos 
salėje įvyko Lietuvos nepriklau
somybės — Vasario 16 ir Kovo 
11 minėjimas su šūkiu „Mes su 
kovojančia tauta" . 

LB apylinkės valdybos pirm. 
Algis Augūnas atidarė minė
jimą, padėkojo dalyviams už 
atsilankymą, o jų buvo pilna 
salė. Minutės susikaupimu 
buvo pagerbti žuvę už Lietuvos 
laisvę. Visi sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus, vado
vaujant buv. Metropol i tan 
operos solistui Algiui Braziui ir 
akompanuojant muz. Liudui 
Stukui. Kun. Vytautas Piktur
na paska i t ė invokaciją. 
Augūnas pristatė čia gyvenantį 
Lietuvos savanorį-kūrėją Juozą 
Andrius}. Visiems plojant, Irena 
Manomaitierkt? jam įteikė iš 
Lietuvos atvežtą vėliavėlę ir 
vytį. Augūno pakv ie s t a 
minėjimui vadovavo Roma 
Mildažienė. Ji pradžioje ir gale 
minėjimo labai gražiai padek
lamavo pora eilėraščių „Kam 
apleidau Tave" ir „Pagalvok" iš 
kapt . Juozo Šukio knygos 
„Tėviškę palikus". 

Halina Žitkienė. . pristaty
dama paskaitininką dr. Kazį 
Karvelį ir jo žmoną Eleną 
Nastajute, pareiškė, kad jis 
gimęs 1918 m. kovo 30 d. Laičių 
km., Alantos v., Utenos apskr. 
1938 m. baigė Aušros gimnaziją 
Kaune. 1939 m. baigė Karo mo
kyklą atsargos jaunesnio lei
tenanto laipsniu. 1943 m. baigė 
Vilniaus universitete teisių 
fakultetą. Studijuodamas dirbo 
Valstybės kontrolėje. Raudo
najam marui vėl artėjant į 
Lietuvą. 1944 m. pasitraukė į 
Vakarus. 

Vokietijoje, Tuebingeno 
universitete. 1948 m. už di
sertaciją „Valstybinio plano 
vykdymas Lietuvoje, Ameriko
je ir Vokietijoje" gavo teisių 
daktaro laipsnį, 1949 m. atvy
kęs į Ameriką ir apsigyvenęs 
Detroite, studijavo Walsh insti
tu t e sąskaitybą. Dalyvauja 
lietuvių ir anglų spaudoje. 
Elena ir dr. Kazys Karveliai 
išaugino ir išmokslino du sūnus 
— vienas diplomuotas inžinie
r iu s , o a n t r a s medicinos 
daktaras. 

Paskaitininkas dr. Kazys Kar
velis, padėkojęs Zitkienei už 
tokį malonų jo pristatymą, 
pareiškė, kad esam susirinkę 
paminėti Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą — 1918 m. 
Vasario 16 ir 1990 m. Kovo 11 
dienas, kurios neatsir iamai 
tarpusavyje yra suaugę. Jo žo
džiais, jei nebūtume turėję 1918 
m. Lietuvos, tai greičiausiai ne

būtų ir Kovo 11-osios. Su pagar
ba prisiminė 1918 m. Lietuvą, 
kuri per 22 laisvės metus pasi
vijo k a i m y n i n e s va ls tybes 
ekonominiam ir kultūriniam 
gyvenime. Lietuvos istorijoj 
nieko nebuvę žiauresnio ir 
n iekš iškesnio ka ip Sovietų 
Sąjungos 1940 m. smur tu 
įvykdyta Lietuvos okupacija, o 
po to Lietuvos genocidas, nelie
čiant apie 500,000 geriausių 
L ie tuvos sūnų ir dukrų , 
p a r t i z a n ų kovas v a d i n a n t 
banditų siautėjimu, jų lavonų iš
metimą į turgų aikštes. Po 10 
metų žiauriausių kovų tauta, 
patyrusi, kad ji vakariečių yra 
išduota vergijai, pasitraukė į 
pasyvią rezistenciją. Sovietų 
Sąjungai, vadinamai paskutinei 
„Blogio imperijai", pradėjus 
braškėti ir griūti Lietuvių tauta 
vėl išėjo į kovą — Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdis 1990 m. 
kovo 11 d. paskelbė Lietuvos 
n e p r i k l a u s o m y b ę . Sovietų 
Sąjungos prez. Gorbačiovas šėlo. 
grasino ir paskelbė blokadą. 
Lietuva ir badaudama kovojo. 
Laisvo pasaulio media pagerbė 
Lietuvą už drąsą, ryžtą ir suge
bėjimą taikiu būdu išsiveržti iš 
vergijos. Gorbačiovas, pasinau
dodamas dabar vykstančiu 
Irako karu, įsakė savo ka
riuomenei vėl okupuoti Lietuvą. 
Dėka prez. Vytauto Landsber
gio gero pasiruošimo ir herojiš
ko l ie tuvių pas ipr ieš in imo 
perversmas neįvyko, netenkant 
14 žuvusių didvyrių ir 373 
sužeistų. 

Prelegentas paminėjo Nobelio 
premijos laureato Aleksandro 
Solženicyno nuomonę apie 
Sovietų Sąjungos ateitį. Jo ne
sen i a i i š l e i s t am t r a k t a t e 
sakoma, kad pakraščių respub
l ikos t a i p pas i ruošę a ts i 
skyrimui, kad niekas jų be 
ginklo ir kraujo praliejimo jau 
nebesulaikys, o pagaliau nesą ir 
reikalo jų belaikyti, nes imperi
ja vis vien sugrius. 

Prelegentas kvietė visus savo 
a u k o m i s s u t e i k t i pagalbą 
žuvusių šeimoms ir vis daugiau 
skirti aukų Lietuvos kovai dėl 
nepriklausomybės. Tad visi, kas 
t ik galim, sustoję į darbą už 
myl imą šalį , p r i k e l k i m e 
Lietuvą mūsų. Vardan tos 
Lietuvos vienybė težydi. 

Paskaita dalyvių buvo išklau
syta su dideliu dėmesiu ir paly
dėta ilgais plojimais. 

Meninę programą atliko „Dai
n o s " choras, vadovaujamas 
Irenos Manomaitienės. Labai 
gražiai padainavo šias dainas: 
Anoj pusėj Dunojėlio — muz. K. 
V. Banaičio, Laisvės varpas — 
muz. A. Vanagaičio, Vai žydėk, 
žydėk — muz. S. Šimkaus. Kur 
bėga Šešupė — muz. C. Sasnaus
ko ir bisui Grįšim, grįšim — 
muz. F. Strolios. 

Valdybos ižd. Marius Sodonis 
pa re i škė , kad a u k ų gauta-
„Dovana Lietuvai" 5,200 dol.. 

LB krašto valdybai 1,520 dol., 
Vlikui 785 dol. ir Altai 495 dol. 
Iš viso 8000 dol. Pasidžiaugė, 
kad jų gauta dvigubai daugiau, 
k a i p praėjusiais me ta i s . 
Stambesnių sumų aukotojai: dr. 
K. M. Sodoniai. O. Rušėnienė, 
dr. J. J. Šalnai, dr. M. A. 
Žemaičiai, Z. J. Budrevičiai, dr. 
E. Gedgaudai. J. R. Mildažiai. 
B. Jucėnienė, B. V. Aušrotai, A. 
V. Tomkai, A. D. Augūnai, E. 
Damijonaitienė, V. L. Beržins-
kai, P.M. Ruliai, dr. H. A. Soliai, 
O. V. Šalčiūnai, D. R. Valodkai, 
M. Z. Strazdai, P. Mikšys, dr. P. 
V. Mažeikai, A. G. Petruliai, dr. 
V. O. Vaitkai, dr. P. Budi-
ninkas, E. V. Dudėnai, J. Juš
ka ir duktė, A. K. Rugiai, aukas 
rinko M. Sodonis, V. Šalčiūnas, 
J. Mildažis ir J. Sakas. 

Pirm. Augūnas nuoširdžiai 
padėkojo paskaitininkui dr. 
Karveliui, „Dainos" chorui ir jo 
vedėjai Manomaitienei. sol. 
Braziui, muz. Stukui, minėjimo 
vadovei Mildažienei, paskai
t ininką pristačiusiai Zitkienei, 
visiems dalyviams už atsilan
kymą ir gausias aukas. Pranešė, 
kad minėjimas tęsiamas — 
iški lmingos pamaldos bus 
vasario 17 d., sekmadienį, 2 v. 
p.p. St. Paul of the Cross 
bažnyčioje kartu su amerikie
čiais, kad pamaldose prašomas 
sutiko dalyvauti naujas Palm 
Beach diecezijos vyskupas J. 
Keith Symons. 

Ši minėjimo dalis baigta 
visiems giedant Lietuva brangi. 

Pamaldų pradžioje į bažnyčią 
buvo įneštos Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos su palyda 
moterų, apsirengusių tautiniais 
rūbais. 

Vyskupas Symons. paaiškinęs 
amer ik ieč iams , kad šios 
pamaldos laikomos kartu su 
l ie tuvia is , nes jie švenčia 
Lie tuvos nepriklausomybės 
a tkūr imo 73 metų sukaktį, 
a tnašavo šv. Mišias, celeb-
ruojant kun. Vytautui Piktur
nai ir kun. James Sheehan. 

Vyskupas Symons pasakė 
ypat ingai pagarbų Lietuvai 
pamokslą — apie jos garbingą 
praeitį, apie žiaurią jos okupac
iją ir apie dabartines jos kovas 
vėl atgauti nepriklausomybę. 
Tikėdamas, kad Dievo malone 
ji vėl bus laisva, prašė visus 
pasimelsti už Lietuvą. 

Šv. Mišių auką nešė tautiniais 
r ū b a i s pasipuošusios D. 
Augūnenė, A. Biliūnienė. E. Da
mijonaitienė. B. Jucėnienė, R. 
Mildažienė, B. Oniūnienė, A. 
Tomkienė. K. Rugienė. 

Sol is tė Ona Blandytė-Ja-
meikienė labai gražiai su ypa
tingu jausmingumu pagiedojo 
Maldą už Tėvynę — A. Dam
brauskas ir Maria Mater Gratia 
— P. Guidi, akompanuojant 
muz. Liudui Stukui. 

Vyskupas Symons pamaldų 
gale padėkojo sol. Jameikienei 
už tokį gražų giedojimą, pava
dindamas ją lakštingala. Jis ir 
visa bažnyčia ilgais plojimais ją 

pagerbė. Vyskupui pareiškus, 
kad jam labai į -ažūs lietuvių 
moterų tautiniai rūbai, vėl visi 
plojo. 

Pamaldos buvo baigtos 
visiems giedant Lietuva brangi. 

Kun. Pikturna padėkojo vys
kupui Symons už dalyvavimą 
pamaldose ir įteikė jam Lietu
vių Bendruomenės vardu 
kuklią auką jo diecezijos 
paramai. 

Po pamaldų gausus būrys 
lietuvių nuvyko į Lietuvių 
kapines ir ten prie Laisvės 
paminklo pagerbė 14 lietuvių, 
okupanto nužudytų sausio 13 d. 
Vilniuje. Kun. P ik turna 
paskaitė maldą žuvusiems už 
Lietuvos laisvę. LB apylinkės 
pirm. Augūnas pareiškė gilią 
pagarbą nužudytiems lietu

viams, dabartiniams Lietuvos 
herojams. Jų pralietas nekaltas 
kraujas turėsiąs lemiamos 
reikšmės Lietuvai a t g a u t i 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Lietuvos istorijoj jie bus vadi 
narni didvyriais. P a r e i š k ė 
gailestį, kad šiose kapinėse 
palaidoti lietuviai nesulaukė 
dabart inės la isvėjančios 
Lietuvos.o ir jie taip begaliniai 
lauke laisvės savo Tėvynei. 

E. Damijonait ienė ir R. 
Mildažienė prie paminklo pa
dėjo gėlių puokštes, kurios 
sukėlė tokį graudulį, lyg jos 
būtų buvę dedamos Vilniuje ant 
jų kapo. 

Jų pagerbimas buvo baigtas 
visiems giedant L ie tuvos 
himną. 

P . Mikšys 

DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. kovo men. 15 d. 

A.tA. 
RAIMUNDUI HORNUI 

Australijoje mirus, jo motinai ANTANINAI HOR-
NIENEI , seseriai MEILUTEI RULIENEI, jos vyrui 
PETRUI reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Regina ir Vladas Andrijauskai 
Elitą Benderienė 
Marija ir Vacys Donskiai 
Dana ir Edmundas Miliai 

jm/A Hl^fc Sustingo žingsniai 
j ^ B | ^IšiN^f Tėviškėn negnžus... 

^j^^Kžfc ^ £ iįr Viešpatie, 
jB^^Bįt į Būk gailestingas. 

Šv. Mišios 
už a. a. Jono Jasaičio sielą 

1991 m. kovo mėn. 17 d. 
9 vai. ryto 

Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje 

Jasaičių šeima 

Vasario 16 d. minėjime dalis lietuviu su -enatonum Iš kairės: Vytautas Kamantas, Vytautas 
Jonaitis, senatorius Carl Levin, kun. Francis Morrow, viešnia iš Lietuvos Arūne Taunyte Degu 
tiene ir Juozas Lukas. 

A.tA. 
ALEKSUI KAZUI 

mirus , nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo žmonai 
LILEI,,,Moterų Seklyčios" sekretorei, visiems šeimos 
ar t imies iems ir sesutei MARIJAI Lietuvoje. 

Hot Springs, Ark. 
Liucija Gudelienė, 
,,Moterų Seklyčia" 

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 

Dausų platybėj jis pranyko, 
Nutilo žodžiai ir gaida, 
0 man giliai sieloj paliko 
Beribio ilgesio žaizda... 

P A D Ė K A 
A.tA. 

STASYS ČEPAS 
Po sunkios ligos mirė 1991m. vasrio mėn. 23 d. Pildant 

velionio alią, kūnas sudegintas ir pelenai bus palaidoti 
Lietuvoje Kaune, šalia jo motinos. 

Mano didelė padėka kun. A. Tamošaičiui, SJ ui paskutinį 
patepimą ir maldas mirties dienoje. 

NuoJ;rdus ačiū kun. F. Kireiliui ui išreikštą paguodą, 
maldas Koplyčioje ir už gedulo šv. Mišias bažnyčioje. 

Širdinga padėka karsto nešėjams. Liet. Vyčių chorui ir jų 
dirigentu; muz. Faustui Stroliai už jautrias giesmes koplyčioje 
ir bažnyčioje. 

Didžiausia padėka mano draugams: A. S. K'ovs. Jonui ir 
Jadvyga Aukščiūnams, kurie visokiais būdais palengvino 
man ta -Gausmą pakelti. 

Nuoš-.rdus ačiū už aukas, aukojusiems šv. Mišioms ir 
pareikšta- užuojautas žodžiu. 

Dėk<">;u Gaidas-Daimid laidotuvių direktoriams už rūpes
tingą patarnavimą. 

Prašą.; draugus prisiminti a.a. Stasį maldose. 
Žmona, brolis ir seserys Lietuvoje. 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad atidaro n a u j u s la idotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest H w y . * Palos Hil ls 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hil ls 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

ST. MARY & EVERGREEN 
MONUMENT COMPANY 

9100 SOI TH KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK. ILLINOIS 60642 

708 422-7146 O R 312 233-3015 
(CORNER OF 91ST & KEDZIE) 

JAU 80 METŲ PREKIAUJAME ..ROCK OF AGES 

" Paminga 
* Antkapi 
* Mauzoeai 
* Bronz^e 
' Dvigtt: 
' Antkac ų 
• Laik:r. i 
• Valyf-
" Antkar 

paga ' 
Paminki 

• atminimo 
atminimo 
rašai 
tkapiai 

lentos 
ientos 

ir paminklą. 
-akymą 
ožiūreiimo kambarys - i 

AUKŠ )S KOKYBES ANTKAPIAI PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
Pirmad—penkt. 9:00 v.r. — 4:30 v. p.p. 

Šeštd. — 10:00 v.r. — 4:00 v. p.p. 
Sekmad — 11:30 v.r. — 3:30 v. p.p. 

* APTARNAUJAME VISŲ RELIGIJŲ KAPINES 
V enlntai* paminklų prekyba pietinė)* miesto daly}* 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

V1arquette FuneraI Home 
2533 West 71st Street 

Chicago, Illinois 60629 
l-<312)-476-2345 

Hills FuneraI Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills Illinois 60463 

708-430-4455 

Petkus FuneraI Home 
1410 South SHh Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus FuneraI Home 
1446 South ^)th A\enue 

( JCCTO Ill inois M1650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PFTKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

» \ 



penktadienis, 1991 m. kovo men. 15 d 

x Dr. Juozas Olekas , Lietu-

t e n - n-agoje. o 
tądien) ir tadienį 

lan gtone, D.C., kur 
pasimal tais ir 
kongresmanais. R Dur-
bin. Taip pat aplankė daugelį 
valdi nu. 

x Futbolo klubo „Lituani-
«.i.' metinis narių ir rėmėjų 
s u s i r i n k i m ą - kovo 24 d.. 
sekmadien: 
klubo patą . - •• 

. vauti. 

x Jaunimo sąjungos Chica-
gos skyriaus sus i r ink imas šį 

nadienį, 
• ČloS II 

mas da'.;. 

x Kun. J u o z a s P a n a v a s 
del ligos pei - j naują vie
tove. Daba o adre 
Albertine Home, 1501 HofTman 
St.. Hamand, Ind.. 46327. tel. 
219-931 ~4S0. 

x Aldona Smulkštiene gavo 
lai- - I 
Richard A Gepi eso 
dau_ ado. apie Sovietu 

-
. • -

^ . . T h " Ogantz t a m p u s 
News' 

kuriame f ma D;. 
ir Lietuvos kova už 
ba. kad 

vien 
dviveidišką politiką. 

x „Mūsų Vytis", N'r. 4. išėjo 
. . ^autų aka

demiku žurnalas, kuriame 
paminima sol. Vincas Jonuškai-
tės-Zaunienės pagerbimas, daug 
straipsnių .. . istracijų iš skau
tų veik - dingai rašo 
" M gis apie a.a. Broniu 
Kviklį. Mečys ir Vlada- Kvik
liai nebuvo Br. Kviklio broliai, 
i >t tik pusbroliai. Mečys žuvo 
Sibire, o Viadas prisitaikė nau
jam gyvenimui. 

x Dr. Juozas Olekas, Lietu 
Sveikatos Apsaugos minist 

.•£-. . bes apie dabartinę pa
dėti Lietuvoje, apie savo susi
tikimus su JAV-bių atstovais 
Washington'e ir apie ..Lithua-
nian Mercy Lift": kovo 16 d.. 
šeštadieni. T v.v Balzeko Lietu
viu kultūros muziejuje. 6500 S 
Pulaski, Chicago, IL.ir sekma
dien:. kovo 17 d.. 1 v. p.p. 
Pasaulio Lietuvių centre, 511 E. 
127 St.. Lemont. IL. Įėjimas 
veltui Informacija: Lithuanian 
Hotline. tel. 1-708-257-6777. 

x Lietuva Amerikos Televi
zijoje II dalis. Dviejų valandų 
vai7.<: rodanti Sovietų 
smurtą užslopinti Lietuvos 

mybės atstatymą. 
- rūmu užėmimas, 
įsis sekmadienis , 

nužudytųjų laidotuvės, emocin 
demonstracija Bos

tone k ii :r Pasaulio reakcija 
i rk ' - ' įas Lietuvos 
vaizdu, p' ir dainų 
montažas Irekorduota VHS vi 
deo kasetėje Kaina su persiun-

j savo 
F. Kontautas , 

747 F.. Broadway, So. Boston, 
MA 02127. Tel. 617-268-5876. 

x R o m a s P ū k š t y s vel 
vyksta į Lietuvą 
džioje. PERVEDAMI DOLE
RIAI. PALIKIMAI. Priima 
la iškus, dokumen tas , vais
t u s , u ž s a k y m u s au tomo
b i l i a m s . Ats i ska i ty t i iki 
balandžio 3 d. TRANSPAK. 
2638 W. 69 St.. ( hicago, IL 
64)629. tel. 312-436-7772. 

'sk' 

x Valerija ir Saulius Stan-
kai kovo 11 d. susilaukė pirmgi-
mio sūnaus Aleksandro Vinco. 
Sūneliu džiaugia. rieji 
tėvai, dėdė Rimas ir te ta 
Ramoną, taip pat seneliais tapę 
Vanda ir Jonas Stankai. Valeri
ja ir Ignas Venckai. 

x Lietuvių Muzikos šventės 
komiteto pirmininkas Stasys 
Baras kviečia visų lietuviškų 
organizacijų pirmininkus ar jų 

stovus, spaudos, radijo 
darbuotojus, jaunimo atstov 
visą rengimo komitetą į : 
tarimą kovo 18 d., pirmadieni. 
T vai. vak. Seklyčioje. P 
tarime bus kalbama apie a 
nančią Lie tuv iu Muzi 
švente- Visi kviečiami d 
vauti. 

x „I L i tuan i " operai deko
racijos ir rūbai buvo daromi 
Vilniuje. Viskas yra jau pa
gaminta ir ..konteineriu" bus 
pristatyti į Chicagą. Taip pat 
netrukus jau atvyks ir pirmieji 
solistai. Atvykstantiems iš 
Vilniaus bus re ikal ingos 
nakvynės. 

x Lietuvių pensininkų są
jungos metinis susirinkimas 
bus kovo 21d. . ketvirtadienį. 1 
vai. p.p. Šaulių namuose. Dieno
tvarkėje bus pranešimai, narių, 
valdybos ir reikalų svarstyme. 
Šiltas maistas. Dovanos pagei-
daujan 

\ Velykin is s t a i a s . k 
rengia Lietu\;u Mote 
federacija, bus balandi: 

Lietuvių Taut in iuose 
namuose. Rezervacijas priima 
Juzė Ivašauskienė. 

x Religinis koncer tas Lie
tuvių cen t r e Lemonte ruo
šiamas antradienį, kovo 26 d.. 
7:30 vai. vak. Programą atliks 
..Tėviškės" parapijos choras, 
solistai ir instrumentalistai. 
Visi kviečiami. 

x Suėjus mirties metinėms, 
už sielą a.a. Onos Juozelsky-
tės-Burneikienės bus atna
šaujamos šv. Mišios Tėvų Jėzui
tu koplyčioje, 9:30 vai. ryto. šeš
tadienį, kovo 16 d., ir taip pat 
Seattle. penktadienį, kovo 15 d. 
Liūdinti šeima prašo a.a. O. 
Burneikienės gimines, draugus 
ir pažįstamus prisiminti velionę 
savo maldose. 

x Liet. Mot. Fed, Chicagos 
klubu na r ių sus i r i nk imas 
saukiamas s.m. kovo 17 d. 12:30 
v.p.p Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Laukiame gausaus 
nariu dalvvavimo. 

x , ' A I B A S " NR. 6 -
M A i S " 0 PRODUKTAI bus 
prist įtyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje 10 sv. miltu. 
1 <; s\. cukraus, 6 sv. ryžių. 29 oz. 
dėže persikų. 4 sv. valg. druska. 

- >z. riešutinis sviestas. 2 dež. 
džiovintu slyvų. 2 dėž. razinų. 
64 oz. aliejus. 1 dėž. įvairiu 
arbatų. 39 oz. pupelių kavos. 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS 
9525 South 79th Ave„ Hicko-
ry Hills, 111. 60457, telefonas 
(708) 430-8090. 

ington, D.C . ALT sudaryta lietuvių delegacija, n;:r.int A t s tovų r ū m u o s e Lietuvos Nepr ik i . 
imo 73-jų metų sukaktį 1991 m. vasario 20 d. Iš kairės: E. Gen ienė (JBANC ats t . ) , Audronė 

Pakštiene <Wash D.C. LB pirm.), B. Čikotas, dr. E. Arn.anienė 'VLIKo a ts t . ) . kongr. F rank An-
mzio (pravedęs Atst. rūmuose minėjimą). Atstovų -u-nų p i r m . Tom Foley, msgr. Dominikas 

A Pocius iš Kearny, N.J., minėjime sukalbėjęs invokacijąi. M. S a m a t i e n ė (Lietuvos ats tovybes 
Amerikos Balso ats:. R. Kasparas, Jonas Bobe! - VLIKo ir Eltos a t s t J, inž. A. Pau t i en i s 

Clevelando ALT sk. pirm . dr. J . Genys (Wash. D.C. ALT a t s t . ir delegacijos vadovas), Lore t ta 
Stukienė 'Vyčių atst.i ir Alė Nakrošis 'Kearny. N.J i.ietuvių parapi jos atst .) 

C HICAGO J IR APYLINKĖSE 
VASARIO 16-OS 
MINĖJIMAS KR. 

DONELAIČIO 
MOKYKLOSE 

gausų visų daly va v. mą. J i s 
pasakė, kad lietuv:ų t a u t a 
išgyvena dabar y p a t i n g u s 
momentus ir laikus Sovietai 
visokiais būdais bando palaužti 

somybės tautos dvasią. Kr i t ika diena 
i metų sukakties minėjimas buvo pasiekta sausio 13 dieną. 

vyko vasario 16 dieną McKay š i s sekmadien i s v i s i ems 
irijoje. Tą dieną laikams išliks istorijos pus-

apiuose .,Kruvinuo .; sekma-Kr. Donelaičio mokiniai į 
mok - pasipuošę tau
tini; ūs. I minėjimą susi-

teveliu. seneliu ir 

nas buvo pradėtas, su-

dieniu*. Visas pasauii- akivaiz
džiai matė sovietų žiaurumus, 
kada jie šaudė į beginklę minią 
ir po tankais gniuždo nekaltus 
žmones. Nekaltų žmonių aukos 

giedant JAV ir Lietuvos valsty- daugiau sustiprino l ietuvių 
himnus. Minėjimo progra- r yžtą siekti to Laimes žiburio 

mą pravedė 8 kl. mokinė Rena- Lietuvai. Direktorių.- ragino 
ta Kvantaitė. Ji pasveikino mokinius prisidėti prie lietuvių 

susirinkusius lietuvių tautos kovos, nes jiems dabar . 
tautos varau. 

Toliau visus mokinius, 
tėvelius ir svečius sveikino 
mokyklų direktorius J. Širka. 

kaip niekada, yra labai reikalin
ga mūsų pagalba. Direktorius 
ragino mokinius aktyviai jung
tis į ruošiamas demonstracijas, 

adėką už tokį r a šy t i protesto laiškus ir prisi-
dėti prie LB Švietimo tarybos 

x Pristatome Lietuvoje tik paskelbto vajaus padėti Lietu 
naujus automc bilius. Visų fir
mų mašinos pigesnės negu 
Viniaus dolerinėje 20-30''/. Vi
sos su garantija. Keičiame 
aukštu santykiu dolerius i rub-

us. Parūpiname butus gimi
naičiams. Skambinkite iki 12 

x VISI SIUNTINIAI I LIE
TUVA siunčiami su PRISTA
TYMU J NAMUS papigintomi.-
kainomis Rūbai, maistas. vai> 
tai KIEKIS NERIBOTAS. 
MUITO NĖRA. Iš kitu mi. 

o daiktus siųskite mum< 
paštu arba UPS TRANSPAK. 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629. te l . 312-436-7772. 

(sk) 

x A U K Š T O S KOKYBES 
RŪKYTOS DEŠROS, PA 
L E N D V K A su pristatymu j 
namus Lietuvoje - $84.00. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St.. 
f h i c a g o , IL 60629. te l . 
312-136-7772. 

'sk) 

vai. dienos tel. (312) 434-8618. 
(sk) 

x Baltijos res torane geras 
lietuviškas maistas ir įvairūs Lietuvos 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary-

asdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda-
- pirmadieniais. 8100 Ro-

ber ts Rd., tel. 708-458-1400. 
(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laida Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirba su Rod 
man & Renshaw, Inc. Chicago 
je. Iš kitur, skambinkite veltui 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk; 

x K ARGO I LIETUVĄ! Rū 
. •:> ir dėvėtus, batus. 

medžiagas ir nereceptinius vais-
= ribotais kiekiais, galima 

Lietuvą BE MUITO'. 
siunčiam. ORO LINIJA 
RYGĄ, Siuntinius atsiimti RY 
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs > kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
ternat ional , tel. 708-430-7334. 
9525 So. 79th Ave., Hickory 
Hills. II. 60157. 

-k 
\ Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX RFALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (.312) 586-5959 ar 
ba (708)425-7161. 

<sk) 

vos našlaičiams. J is sakė, kad 
tik išlikdami tikrais lietuviais 
mes padėsime Lietuvai. 

Nepr ik l ausomybės a k t ą 
skaitė 8 kl. mokinys Andrius 
Prialgauskas. 

Linos Augiūtės parašytą refe
ratą skaitė V. Pudymaitytė. Jos 
abi yra 8 kl. mokinės. Š iame 
referate buvo peržvelgtas visas 

la isvės t r o š k i m o 

kelias. Ji sakė, kad lietuvių 
t a u t a visados išreiškė laisvės 
t roškimą. I lgus š imtmečius 
sugebėjo išlaikyti savo kalbą ir 
k u l t ū r ą . K e i t ė s i Maskvos 
valdovai, o su tuo susidarė 
naujų galimybių l ietuviams 
kovoti už savo tautos laisvę. 
1990 kovo 1 1 d . a k t u lietuviai 
paskelbė Lietuvos nepriklau
somybės ats ta tymą. Tai buvo 
drąsus iššūkis Sovietų impe
rijai . Mūsų tautoje visados 
gyvai ruseno laisvės troškimas, 
ši mintis niekad nebuvo palai
dota. J i išreiškė tvir tas viltis. 
kad Lietuva bus vėl laisva! 

Minutės susikaupimu buvo iš
reikštas mirusiųjų pagerbimas. 

Nepaprastai gražiu lietuvišku 
žodžiu ir su įsijautimu J. Mįnel-
gos eilėraštį „Lietuva" padek
lamavo 3 sk. mokinė Ada Valai
tytė ir 4 sk. mokinė Stefutė Utz. 
T reč io s k y r i a u s mokinys 
Domantas Gurevičius deklama
vo J. Minelgos eilėraštį ..Tėvynė 
Lietuva". J i s deklamavo labai 
gražiai, juo labiau, kad jis yra 
neseniai atvykęs iš Lietuvos ir 
įsijungęs į Kr. Donelaičio šeimą. 
Mokinius paruošė mokytojos V7. 
Brazaitytė ir R. Polikaitytė. 

Lietuvių Fondo vardu kalbėjo 
žurnalistas A. Juodvalkis. J is 
p a s a k ė . L i e tuv ių Fondas 
visados rėmė ir remia visas 
lietuviškas mokyklas. Mokyklos 

IŠ ARTI 
KANADOJE 

— Lietuvių Bendruomenės 
Britų Kolumbijos apylinkė Van-
couvery išsirinko valdybą, kuri 
pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkas Balys Vileita, sekr. 
Adele Šmitienė, renginių vad. 
Leonarda Macijauskienė, ižd. 
Justinas Andersonas. Pirmoji 
lietuvių demonstracija buvo 
sausio 12 d. Sausio 18 d. vakare 
vėl rinkosi su vėliavomis, plaka
tais ir žvakėmis prie estų salės. 
Nepaisant šalto oro, susirinko 
didokas būrys. 

— A.a. Ona Gulbinienė, 88 
metų amžiaus, mirė sausio 5 d. 
Vancouvery. Buvo gimusi Ryt
prūsiuose, bet su tėvais grįžo į 
Lietuvą ir gyveno Jurbarke. 
Mirus motinai, ji augino ir 
auklėjo du jaunesnius brolius ir 
tris seseris. 1928 m. ištekėjo už 
Juozo Gulbino ir kurį laiką 
gyveno Pagėgiuose, vėliau Tau
ragėje. Palaidota šalia savo vyro 
Ocean View kapinėse. 

— Dr. Andr ius Valevičius 
dėsto filosofiją Saint Lawrence 
College Quebec mieste. Nuo bir
želio per ims profesoriaus 
pareigas Sherbrook universitete 
Quebeco provincijoje. Dr. A. 
Valevičius Filosofiją studijavo 
Europoje ir Kanadoje ir čia 

IR TOLI 
paraše disertaciją. Jis dalyvauja 
lietuviškoje veikloje ir rašo 
lietuvių spaudoje. Jo tėvai 
gyvena Burligtone. Ont. 

L I E T U V O J E 

— V i l n i a u s r ad i j a s pra
nešė, kad vasario 27 d. palai
dota prof. dr. Pranė Stukė-
naitė-Decikienė-Dundulienė 
gimusi 1910.1.30 Pilypuose, 
Švenčionių aps., etnografė. 
Vilniaus univ. baigė 1939 m. Is
torijos mokslų kandidatė 1954. 
Nuo 1944 m. Vilniaus univ. 
dėstytoja, nuo 1959 doc. Drau
ge iki 1950 dirbo istorijos inst. 
Paskelbė mokslinių straipsnių 
ir išleido studiją Žemdirbystė 
Lietuvoje nuo seniausių laikų 
iki 1917 m. ir 1963. 1968 įsigijo 
daktaro laipsnį už disertaciją 
Žemdirbystė ir jos įrankiai 
Lietuvoje ik i 1917 m. P . 
Dundulienės darbų pagrindinė 
tema — žemdirbystė, jos sis
temos ir įrankiai Lietuvoje iki 
1940 m. Dirbdama universitete 
vadovavo etnografinėms ekspe
dicijoms. Kiti P. Dundulienės 
darbai: Lietuvių pavasario 
šventės, 1972; Žaltys ir jo sim
boliai lietuvių liaudies mene ir 
žodinėje kūryboje 1979. Senovės 
lietuvių religijos klausimu 1969 
ir kt. 

Svi. •timo taryr». n i , k e R. Kučiene j teikia ta rybos čeki Kr Donelaičio 
mokyklos dir I - a V M l f i d. 

Nuotr J . Tamulaič io 

skleidžia šviesą lietuvių priau
gančio jaunimo tarpe. Lietuviš
kos mokyklos dar išlaiko Lietu
vos gyvybės siūlą ir palaiko 
lietuvybę. J is pasidžiaugė, kad 
Kr. Donelaičio mokin ia i 
stengiasi padėti nešančiai jungą 
lietuvių tautai. LF vardu A. 
Juodvalkis įteikė auką direk
toriui J. Širkai. Direktorius 
visos mokyklos mokytojų ir 
mokinių vardu išreiškė padėką 
LF 

JAV LB Švietimo tarybos 
pirm. R. Kučienė pasveikino 
visus gausiai susirinkusius į 
Vasario 16 d. minėjimą. Ji sakė, 
kad šiandieną lietuvių tautai 
turėtų būti džiaugsmo šventė. 
Tačiau taip nėra, nes laisvės 
šventė jau daugelį metų yra 
užgniaužta. Visa žmonija siekia 
ir kovoja už laisvę. Ragino 
mokinius ir toliau nenutraukti 
kovos už Lietuvos laisvę. Jie da
bar yra naujoji kar ta , kuri 
turėtų kovoti už iškeltą tri
spalvę , kad ji p levėsuotų 
amžinai. LB Švietimo tarybos 
va rdu ji į teikė auką Kr. 
Donelaičio mokykloms. 

Po trumpos pertraukėlės pra
sidėjo meninė dalis. Tautinius 
šokius „Vakarušką" ir ,,Pa-
trepsėlį" pašoko 7 ir 8 klasių 
mokinia i , pa ruoš t i šokių 
mokytojos Irenos Smieliauskie-
nės. Jungtinis Kr. Donelaičio 
mokinių choras, vadovaujamas 
mokytojų A. Polikaičio ir D. 
Polikaičio. padainavo keletą 
dainų. Šis choras neseniai labai 
gražiai pasirodė religiniame kon
certe, kuris buvo Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčioje. 
Per meninę programą poezijos 
intarpus skaitė 8 kl. mokinė 
Vilija Boguta i tė . kur iuos 
paruošė mokyklų inspektorė R. 
Kučiene. Šokius akordeonu 
palydėjo mokyklos akordeonis
tas Dainius Brazaitis. 

Po minėjimo daugelis mokinių 
su tėveliais vyko į Chicagos 
miesto centrą, kur vyko gausi 
demonstraci ja už Lietuvos 
laisvę. 

Vasario 17 dieną Kr. Do
nelaičio mokiniai atliko meninę 
programa po Vasario 16-tos 
dienos minėjimo. Mokiniai 
labai gražiai atliko šventės 
programą ir parodė publikai, 
kad mes dar turime gražios pri
augančios jaunos kartos. 

Nijolė Nausėd ienė 

KALBĖJO P R O F . DR. 
LEIGHTON IR V. ŠATAS 

..Ali Bervvyn Council" draugi
ja surengė programą, kurioje 
buvo kalbama apie Sov. Sąjun 
gą ir Lietuvą. Pagrindinis 

kalbėtojas buvo dr. Lauren G. 
Leighton, kuris profesoriauja 
slavist ikos ir ba l t i s t ikos 
fakultete Illinois u-te Chicagoje. 
Jis yra didelis Sov. Sąjungos 
žinovas, nuo 1963 m. net 8 kar
tus ten viešėjęs mokslo tikslais 
ir daug bendravęs ne tik su stu
dentais, bet ir kitais žmonėmis. 
Jis pateikė savo minčių apie 
tenykštę padėtį, kurias jis buvo 
surašęs anksčiau ir iš jų tik 
dalis buvo teisingos, nes pasku
tinių metų įvykiai ne tik jam 
vienam buvo netikėti. 

Daugiau konkretesnių vaizdu 
apie Lietuvą pateikė Cicero 
nejudomojo turto įstaigos savi
ninkas, irgi daugelį kartų važia
vęs į Lietuvą ir iš ten net žmoną 
parsivežęs Viktoras Šatas. J is 
paskutinį kar tą Lietuvoje 
lankėsi prieš pat ..kruvinąjį 
sekmadienį" ir todėl klausyto
jams nupasakojo maždaug 
savaitės prieš tuos įvykius vaiz
dus bei nuotaikas. V. Šato 
pasakojimas buvo aiškus ir vie
tomis sukrečiantis, nes klau
sytojai, kurių daugumas buvo 
amerikiečiai, ne visi orientuo
jasi apie sovietinius žiaurumus. 
Čia jiems ta i buvo pateikta iš 
pirmųjų lūpų žmogaus, kuris 
visa tai matė savo akimis. 

I abiejų pranešėjų pasisa
kymus buvo reaguota klau
simais bei mintimis iš klau
sytojų pusės, kas dar labiau 
išryškino tikrovę Sov. Sąjungoje 
ir Lietuvoje. 

Šios paskaitos įvyko vasario 
21 d. Bervvyno miesto rotušės 
miesto tarybos salėje, kur kaip 
tik neseniai ši taryba priėmė 
rezoliuciją, kurioje buvo pa
smerkta Sov. Sąjunga už jėgos 
vartojimą Pabaltijo valstybėse. 

Apie šias paskaitas plačiai 
rašė Chicagos vaka r in iu 
priemiesčių laikraštis ..Life", 
kuriame buvo du straipsniai bei 
viena nuotrauka iš čia minimo 
renginio vasario 24 d. laidoje. 
Čia ypatingai lietuvius malo
niai nu te ikė Viktoro Šato 
pranešimo teisingi žodžiai, 
kurie gerai nušvietė padėtį 
Lietuvoje. Bendrai imant, šis 
laikraštis paskutiniu metu 
nemaža vietos skyrė Cicero ir 
Bervvyno lietuviams, aprašant 
vietinių lietuvių pastangas 
padėti tautiečiams Lietuvoje 
atgauti savo nepriklausomybę. 

Edv. Š. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
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