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Maskvos taryba vadovavo 
demonstracijoms 

Kremlius nesilaiko Helsinkio susitarimų 
Maskva. — 1991 kovo28.-Ne-

žiūrint šią savaitę išleisto įsaky
mo nedemonstruoti, Rusijos Fe
deracijos vadovybė pareiškė, 
kad tas ak tas yra prieš konsti
tuciją ir demonstracijos įvyks, 
kaip kad ir buvo paskelbta. 

Prie Kremliaus vartų išvaka
rėse buvo pastatytos metalinės 
barikados, pranešta, kad bus 
naudojami vandens didieji 
švirkštai, ašarinės dujos, suves
ti paruoštieji šunys ir Vidaus 
reikalų ministerijos daliniai 
saugos tvarką Maskvos gatvėse. 

Rusijos demokratų sąjunga 
laukė, kad šiose demonstracijo
se dalyvaus daugiau kaip pusė 
milijono žmonių. Jie pasisaky
sią už Rusijos Respublikos pre
zidentą Borisą Jelciną. De
monstracijos turėjo prasidėti 5 
vai. vak.. kai Maskvoje bus 
baigtas dienos darbas. Demonst
racijos t ikslas esąs ne tik. kad 
pasisakyti už Jelciną, bet kad 
Rusijos Aukščiausioji taryba bei 
kongresas įsteigtų naują, žmo
nių balsuojamą, prezidentūrą. 
Neseniai įvykusio referendumo 
metu Rusijos Respublikos žmo
nės nubalsavo 7(Kr dauguma, 
kad respublikos prezidentas 
būtų renkamas visų krašto gy
ventojų. 

Kremliaus pasiruošta 
Pranešama, kad jau išvakarė

se masinės policijos pajėgos, 
KGB agentai ir kariuomenės 
kadetai buvo pasiruošę ketvir
tadienio įvykiams prieš de
monstrantus. Maskvos miesto 
taryba pranešė, kad jie vado
vaus demonstracijoms. „Tasso" 
agentūra pranešė, jog Sovietų 

Sąjungos viceprezidentas Gen-
nady Janajevas, Vidaus reika
lų ministeris Boris Pugo ir KGB 
viršininkas Vladimiras Kriuč
kovas įspėjo Maskvos miesto ta
rybos vadus ir du Rusijos demo
kratų sąjūdžio vadus, kad jie 
bus atsakingi ,,už savo neteisė
tus veiksmus". Ketvirtadienį 
taip pat prasidėjo speciali Rusi
jos Kongreso sesija, kurioje tu
rėjo būti keliamas pasitikėjimo 
klausimas Jelcinui. 

Demonstraci jos teisėtos 
Rusijos Demokratų sąjūdžio 

vadai — Jurijus Afanasejevas ir 
Arkadijus Murašijovas ir Mask
vos miesto administratorius Ju
rijus Lužkovas paskelbė, jog de
monstracijos yra miesto tarybos 
leistos ir jos vyks pagal Sovie
tų įstatymus ir konstituciją ir 
kad Kremliaus uždraudimas 
yra nekonstitucinis aktas. 

Miesto vadovybė įspėjo saugo
tis provokacinių saugumiečių 
veiksmų, kad neįvyktų panašių 
kruvinų žudynių, kaip kad buvo 
Tiananmen aikštėje Kinijoje. 
„Komsomolskaja Pravda" tre
čiadienį atspausdino slaptą įsa
kymo tekstą KGB nariams, ku
riame sakoma, kad „laukiama 
masinės netvarkos Kremliaus 
teritorijoje". Demonstrantams 
nebus leidžiama žygiuoti Rau
donojoje aikštėje. 

Busho vyriausybė pareiškė, 
jog Sovietų Sąjunga turi prisi
minti savo pažadą, kad ji 
pasirašė Helsinkio aktą, ir su
tiko leisti demontracijas. kaip 
tai priminė Valstybės departa
mento spaudos direktorė Mar-
garet Tutvviler. 

Pasitarimai tik tarp lygių šalių 
S t a n k e v i č i a u s o f i c i a l u s p a r e i š k i m a s 

Maskva . 1991 kovo 26. — Kai cepirmininkas Česlovas Stanke-
tik atvyko Lietuvos delegacija į 
Maskvą, tuoj jos vardu pranešė 
Romas Krukauskas, tvarkąs ad
ministracinius delegacijos rei
kalus, kad Lietuvos Respublikos 
oficiali delegacija deryboms su 
Sovietų Sąjunga — Česlovas 
Stankevičius, Aleksandras Abi
šala ir Audrius Butkevičius at
vyko į Maskvą pasitarimams su 
Sovietų delegacijos vadovu ir jos 
nariais. 

Atvykus, Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos vi-

Landsbergio 
telegrama Jelcinui 
Vilnius. — Trečiadienį Lietu

vos prez. Vytautas Landsbergis 
pas iuntė telegramą Borisui 
Jelcinui, pareikšdamas pritari
mą Rusijos Federacijos politinei 
vadovybei įvedant demokratiją 
Sovietų Sąjungoje ir priešinan
t is prieš diktatūrą. Telegramo
je jis sako. jog Lietuva seks 
Rusijos delegatu kongreso eigą 
su dideliu dėmesiu ir linki pasi
sekimo. Kovojant prieš diktarū-
rą ir vedant į demokratiją Sovie
tų Sąjungoje, ginant atvirumą 
ir žmogaus teises ir einant į 
tikrą politinę ir ekonominę pe-
restroiką su laisvų tautų sąjun 
gos perspektyva, kai visa tai yra 
surišta su gyvybiškai svarbiu 
Rusijos likimu. ,.šuo metu mes 
linkime jums našaus darbo ir 
viešo solidarumo šiuo svarbiu is
toriniu momentu", telegrafavo 
Landsbergis Jelcinui. 

vičius, kuris vadovauja oficialiai 
delegacijai deryboms tarp Lietu
vos Respublikos ir Sovietų Są
jungos, padarė Lietuvos atstovy
bėje pareiškimą: ..Mes siūlome 
nedelsiant sudaryti darbotvar
kę daryboms ta rp Sovietų Są
jungos ir Lietuvos Respublikos 
ir pradėti pasitarimus kiek ga
lima anksčiau, galbūt 1991 m. 
kovo 28 d. Vilniuje dėl atsta 
tymo tarpvalstybinių ryšių 
tarp Lietuvos Respublikos ir So
vietų Sąjungos". 

Pasitarimai be sąlygų 
Jis pareiškė, kad ,.derybos tu

rėtų būti be jokių prelimina
rinių sąlygų ir be jokio įtaigoto 
spaudimo jėga. Sovietų Sąjunga 
neturi kelti preliminarinių sąly
gų, kad Lietuva pripažintų So
vietų Sąjungos suverenumą Lie
tuvos Respublikoje, tai yra. kad 
nebūtų reikalavimo įteisinti jė
ga Lietuvos prijungimo į Sovie
tų Sąjungą 1940 metais. O kad 
būtų užtikrintas derybų teigia
mas charakteris, jos turi būti 
pravestos abiejų pusių lygiomis 
teisėmis priimant tarptautinių 
įstatymu principus". 

Kaip vakar buvo pranešta. So
vietų delegacija nesiteikė susi 
tikti su Lietuvos delegacija. 

-. 
Kristaus malda, pasišalinus nuo savo mokinių, kaip įsivaizdavo dailininkas, deja, mums 
nežinomas. 

Gorbačiovas kalbėjo 
grasinančiai 

Sąlygos tos pačios, bet ne Pabaltijui 

Maskva. (UPI) — Pirmą kaitą 
Sovietų prez. M. Gorbačiovas 
pasisakė ..tarptautinių ryšių" 
klausimu tarp Sovietų Sąjungos 
ir jos respublikų, kurios nori at
siskirti iš sąjungos. Gorbačiovas 
pasakė, kad Pabaltijo valstybės 
ir kitos kelios respublikos turi 
laikytis Sovietų taisyklių. Tuo 
metu atvažiavo į Maskvą Lietu
vos delegacija pirmam pokalbiui 
dėl nepriklausomybės su Krem
liumi, po to kai įvyko kariški 
smurto veiksmai sausio mėnesį 
Vilniuje. 

Gorbačiovas Sovietų televizi
joje turėjo 75 minučių pasikal
bėjimą, kurio metu džiaugėsi 
kovo 17 referendumo duomeni
mis, kai trys ketvirtadaliai bal
suotojų pasisakė už išlaikymą 
Sovietų Sąjungos „atnaujintoje 
suverenių respublikų federacijo
je". Plebiscito duomenys suteikė 
galią reikalauti, kad respubli
kos pasirašytų ,,vidaus unijos 
sutartį"', kuri pakeis 1922 m. 
sutartį, kuria tas kraštas buvo 
įsteigtas. Bet 6 respublikos — 
Pabaltijo. Moldavijos, ir Tran-
kaukazo Armėnija ir Gruzija 
nedalyvavo referendume ir ne
žada pasirašyti naują sutikimą 
klausyti Maskvos įsakymų. 

Paka r to jo sąlygas 
„Čia nebeturi būti iliuzijų", 

pasakė Gorbačiovas. „Žinoma, 
naujoji unija ir tos respublikos, 
kurios įsijungs ir pasirašys 
sutartį, turės ryšius tos unijos 

lengvatos joms nebus taiko
mos". Prieš 14 mėnesių Lietuvo
je Gorbačiovas pirmą kartą pa
minėjo, kad reikalingas toks 
įstatymas atsiskiriančioms res
publikoms. Sovietu įstatymas 
reikalauja, kad atsiskiriančioje 
respublikoje būtų pravestas re-
ferendumas,tada — 5 metų lau
kimo periodas ir i ėl iauturi būti 
galut inis Sovietų Sąjungos 
Aukščiausiosios tarybos patvir
tinimas leisti išstoti iš sąjungos. 
Bet tas balsavimas gali ir nepat
virtinti išstojimo. Pabaltijo 
aukščiausiosios tarybos tokias 
Sovietų sąlygas atmetė. 

Įspėjimas — grasinimas 
Gorbačiovas kalbėjosi su Leo

nidu Kravčenko, kurį pats Gor
bačiovas nesemai paskyrė vado
vauti Sovietų tt-levizijai. Čia jis 
dar pakartojo, kad nepriklauso
mybės norinčio- respublikos pri
valo paklusti ..konstituciniam 
procesui" ir ve įspėjo, jog „tos. 
kurios stumia žmones eiti at
siskyrimo keliu, juos stumia i 
labai pavojingą kelią". 

UPI žinių agentam savo pra
nešime primine, kad Lietuvos 
delegacija yra .Maskvoje ir nori 
pradėti pasitarimus dėl savo 
nepriklausomyoės statuso, bet 
jos neprasidėjo Lietuvos vice
prezidentas Česlovas Stanke
vičius pasakęs, jog jo delegacija 
norinti sužinot, iš oficialių So
vietų asmenų Kremliuje, ar 
Kremlius kontroliuoja savo ka
rines pajėgas Lietuvoje ir ar bus 
nubausti tie. kurie yra atsakin 
gi už sausio 13 kruviną smurtą, 
kurio metu jie nužudė 14 žmo
nių. 

Angliakasių streikas 
tęsiasi 

Darbininkai klausysią tik Jelcino 

— New Yorke, prieš išvykda
mas namo. Lenkijos prez. Lech 
Walesa susitiko su svarbiau
siais žydų organizacijų vadais. 
Jis jiems pareiškė asmeniškai 
kovosiąs prieš antisemitizmą 
Lenkijoje. 

Rusijos suvereniteto emblemos — ve 
liavos ir strategija X Nuotrauka iš 
demonstracijų Maskvoje. 

sąrangoje. Tai bus jungtinė vals
tybė. O tos. kurios pasiliks ša
lia unijos, turės būtinai sekti 
procesą, kuris gali tęstis keletą 
metų. Bot jos galės turėti ryšius 
su unija tarptautinių ryšių pa 
grindų. Ir visos vidaus ryšių 

Tariasi dėl bazės 
Washingtonas. - Jungtinio 

štabo viršininkas gen. Colin L. 
Powell. kalbėdamasis su žurna
listais, pasakė, jog Amerika 
laikys savo karines pajėgas 
pietų Irake tu k. kiek reikės, 
kad būtų išp ldyti paliaubų 
pažadai Jungtinėms Tautoms ir 
kartu su la ikyas Irakas nuo 
panaudojime neminiu ginklų 
prieš naujuosius sukilėlius, 
kurie siekia r .versti Bagdado 
vyriausybe. Amerikos pajėgos 
pasiliks Irak' tol, kol Saudi 
Arabija, Ku a i tas ir kitos 
arabų šalys bv - pasiruošusios su 
savo saugume ^rograma pakeis 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Quebeko provincijos Ka
nadoje speciali įstatymams ap
ta r t i komisija pasiūlė savo 
asamblėjai pravesti kitais me
tais referendumą, a r tikrai ši 
prancūziškai kalbanti dalis nori 
suvereniteto. 

— Sąjungininkų karo vadas 
gen. H. Norman Schvvarzkopf 
trečiadienio vakare pasikalbė
jime su David Frost televizijoje, 
pasakė, jog prez. G. Bushas ne
paklausė jo rekomendacijos, kad 
būtų žygiuojama tolyn i Iraką. 

— Washingtone Mokesčių 
tarnyba paskelbė, jog kariuome
nės personalui, kur i s buvo 
Persų įlankos kare, savo paja
mų mokesčiams sutvarkyti lai
kas pratęsiamas iki 285 dienų 
po to. kai jie išvyks iš kovos 
lauko i namus. 

— Vokietijos vyriausias pro
kuroras Alexander von Stahl 
apkaltino buvusį Rytų Vokieti
jos saugumo viršininką Erich 
Mielke padėjus te ror is tams 
1981 m. užpulti amerikietį ge
nerolą Frederik Kroesen Hei
delberge ir jį nužudyti. 

— Belgrade Jugoslavijos ži
nių agentūra pranešė, jog Ser
bijos griežtas komunistas Slobo-
dan Milosevic ir Kroatijos 
respublikos prezidentas Franjo 
Tudjman sutiko išspręsti visas 
problemas taikiai susitarimų 
keliu. 

— Kansas miesto meru tapo 
metodistų ministeris Emanuel 
Cleaver. kuris tose pareigose 
bus pirmasis juodosios rasės 
žmogus. 

— Britanijos ir Airijos vy
riausybės susitarė pradėti pasi
tarimus su Ulsterio pagrindinė
mis politinėmis partijomis, kad 
būtų baigti ilgai besitęsią nera
mumai. 

— Prez. Brusho vyriausybės 
atstovas pasakė, jog Irako karo 
išlaidos bus didesnės negu 54.5 
bilijonų dolerių. 

— Bolivija pirmą kartą nu
sprendė panaudoti savo kariuo
menės dalinius prieš prekiauto
jus narkotikais. 

ti sąjungininkų karines jėgas. O 
ta i gali u ž t r u k t i daugel 
mėnesių Jis taip pat pasakė, jog 
yra svarstoma perkelti visą 
štabą iš Tampa. Floridoje, i 
Vidurinius Rytus ir tai reišktu. 
kad Amerika planuoja tame re
gione aktyviai reikštis ilgesnį 
laiką 

Maskva. 1991 kovo 26. 
Reuterio žinios pranešė, jog So
vietų vyriausybė įspėjo, kad 
krašto daugelis fabrikų bei dirb
tuvių turės užsidaryti, nes 
t r ū k s t a a lyvos, energi jos 
tiekimo šaltinių ir kitų me
džiagų dėl besitęsiančio trijų 
savaičių angliakasių streiko. 

Serafimas Kolpakovas. Sovie
tų metalurgi jos industri jos 
min i s t e r i s , pasakė , jog 
deginamosios krosnys turi būti 
užgesintos, nes geležies fabrikai 
nebeturi anglių ir tai tuoj pa
kenks visai Sovietų Sąjungos 
ekonomijai. Tačiau nei jis nei 
anglių pramonės ministeris M. 
Sčadovas televizijos pasikal
bėjime nieko nepasakė apie ang
liakasių reikalavimus, kodėl šis 
streikas vyksta ir ar vyriausybė 
nemano patenkinti darbininkų 
reikalavimų pagerinti darbo 
sąlygas, padidinti atlyginimus, 
neskaitant jų reikalavimo, kad 
p a s i t r a u k t ų iš prez iden to 
pareigų Gorbačiovas. 

Niekas nesikalba su 
angliakasiais 

Pranešama, jog daugiau kaip 
300.000 angliakasių streikuoja 
165 kasyklose visame krašte. 
Streiko vadai pasakė, kad darbi-

Vėl suimtas lietuvis 
Vilnius. 1991 kovo 27. -

(LIC) — Lietuvos sargybinis, ka
riuomenėn ėmimo amžiaus, bu
vo suimtas Sovietų kareivių Vil
niuje lauke prie vyriausybės 
įstaigos. Pasak Arvydo Stan
kaus, kuris yra Lietuvos ap
saugos skyriaus direktoriaus 
pavaduotojas, pasakojimą, tas 
jaunas vyras Zinklys buvo suim
tas praėjimo vietoje, kai jis kar
tu su kitais išėjo iš užbari
kaduoto Parlamento rūmų kie
mo. Tai įvyko 12:30 vai. popiet. 
Parlamento Informacijos biuras 
sako, jog Zinklys pabėgo iš So
vietų karinio dalinio Vilniuje 
prieš dvi savaites, atsisakyda
mas tarnauti okupanto kariuo
menėje. 

Pagal Lietuvos įstatymus, tik 
Lietuva turi teisę imti vyrus į 
k a r i u o m e n ę , nors jie gali 
savanoriškai tarnauti ir Sovie
tų kariuomenėje. Tik 12.5** lie
tuvių užsirašė atlikti karinę tar
nybą Sovietų daliniuose šiais 
metais. Šis įvykis atsitiko kaip 
tik tuo metu, kai Kremlius at
sisakė pradėti pasitarimus su 
Lietuva dėl jos nepriklausomy
bės. 

— A m e r i k o s ambasadoje 
Maskvoje įvyko gaisras, teko 
evakuoti daug žmonių. Aiškina
mos priežastys. 

— Jungtinių Tautų Saugu
mo taryba nutarė paruošti ga
lutinį tekstą karo užbaigimui ir 
nutarė, kad Irakas turi sunai
kinti savo cheminius biologi
nius ir branduolinius ginklus 
Jungtinių Tautų komisijos prie
žiūroje. 

— Vokietijos Socialistų par
tija kaltina kanclerį Kohl nemo
kėjimu tvarkyti Rytinės Vokie
tijos reikalų ir reikalauja naujų 
rinkimų arba tartis dėl koalici
jos sudarymo. 

— J a p o n i j o s vyr iausybe 
pranešė, jog paskyrė 10 milijonu 
dolerių palestiniečių reikalams, 
kurie gyvena Izraelio užimtose 
žemėse. 

ninkai nemano nusileisti, nes 
vyriausybė nesitars su jais tol, 
kol nebus r imto pavojaus kraš
tui. Bendras sovietų darbininkų 
nusiteikimas yra būti tvirtiems 
savo reikalavimuose, pasakė 
Viktoras Osovskis, Donetsko 
angliakasių vadas Ukrainoje. 
Kremlius net nemėgino kalbėtis 
su jais. Taip pat ir Kuznetsko 
kasyklose Sibire darbininkai 
a t s i sakė gr įž t i į darbą i r 
pranešė, kad jie lauks tol, kol 
prasidės Rusijos deputatų spe
cialus k o n g r e s a s š i and ien . 
Daugelis gamyklų j a u sustojo 
dirbusios, nes nebeturi energi
ja i r e i k a l i n g o k u r o . Be t 
Kolpakovas pasakė, kad anglia
kasiai tu r i supras t i krašto 
situaciją ir grįžti į kasyklas „ir 
tik tada mes išklausysime jų 
reikalavimų". 

Sovietų vyr iausybė turi 
pasitraukti 

Streiko vadai pranešė, jog 
nutar ta nekreipti dėmesio į 
Kremliaus raginimą sugrįžti į 
darbą iki tol, kol Rusijos susi
rinkusi Aukščiausioji taryba šį 
šią savaitę nuspręs jų vado 
Boriso Jelcino likimą. Tokiu 
būdu streikas įgavo politinį 
pobūdį. Angliakasiai sakosi esą 
įsipareigoję Jelcinui, bet ne Gor
bačiovui . Special ioj i sesija 
sušaukta tam, kad būtų pašalin
tas Jelcinas iš Rusijos Respub
likos Aukščiausiosios tarybos 
pirmininko posto. Jelcino rei
kalavimams vykdyti tuoj pat 
radikalias roformas pritaria visi 
darbininkai. Sibiro. Ukrainos ir 
to l imosios Rusi jos š i a u r ė s 
angl iakasia i streikuoja nuo 
kovo 1 d. J ie reikalauja ne t ik 
Gorbačiovo, bet i r Cen t ro 
vy r i ausybės p a s i t r a u k i m o , 
kuriai dabar vadovauja min. 
pirm. Valentinas Pavlovas. 

Tik Je lc inas gali įsakyti 
Paskutiniu metu pranešta, jog 

Pavlovas sutinka su streiko 
vadais susitikti kovo 29 d., kitą 
dieną po prasidėjusio Rusijos 
deputatų suvažiavimo, bet j is 
atsisakė kalbėtis politiniais 
k l a u s i m a i s . Tač i au S ib i ro 
streiko vadas Viktoras Agoš-
kovas pasakė: ..Jei centrinė vy
riausybė padarys kompromisą ir 
su t iks su mūsų poli t iniais 
reikalavimais, kad pasitrauktų 
Gorbačiovas ir vyriausybė, tai 
mes tuoj sugrįšime dirbti". J is 
priminė, kad angliakasiai ati
džiai seks prasidėjusią Rusijos 
Respublikos sesiją ir tik tada 
padarys savo sprendimą. J is 
labai aiškiai, kaip ir kitų sričių 
streiko vadai, pasakė, kad ..an
gliakasiai klausys įsakymų iš 
Jelcino ir Rusijos vadovybės, bet 
ne iš Gorbačiovo ir Kremliaus 
vadovybės". Agoškovas dar 
pridėjo: ..Jei Jelcinas pasakys 
angliakasiams grįžti į darbą, jie 
sugrįš". 

KALENDORIUS 

Kovo 20 d.: Didysis Penkta 
dienis. Bertoldas. Almante. Ker
nius. Manvydas. Rauda. 

Kovo 30 d.: Didysis Šeštadie
nis. Ferdinandas. Anelė. Gvido 
nas. Medą. Virmantas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:41. leidžiasi 6:11. 
Temperatūra dieną 401.. nak

tį 28 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. kovo mėn. 29 d. 
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PLS ŽAIDYNĖMS ARTĖJANT 

IŠVYKOS ORGANIZACINIO 
KOMITETO PRANEŠIMAS 

ŠALFAS s-gos išvykos organi
zacinio komiteto atstovas Vy
tautas Grybauskas, neseniai 
grįžęs iš pasitarimų Lietuvoje, 
su pranešimais lankėsi Chicago-
je, New Yorke, Toronte ir Det
roite. Pranešimų tikslas — pa
informuoti sportininkus, klubų 
vadovus, tėvus ir turistus, kodėl 
mūsų siūlymas atidėti Žaidynes 
kitiems metams Lietuvoje buvo 
atmestas.Lietuva jau pasiruošu
si ir laukia visų atvykstančių
jų, nežiūrint tragiškų sausio 13 
d. įvykių ir nelabai aiškaus ry
tojaus. 

New Yorke 

New Yorke pranešimo klausy
ti nedaug tesusirinko „Atletų" 
klubo narių ir vadovų. Bet jiems 
ir nereikėjo. New Yorke niekad 
nebuvo abejonių vykti ar nevyk
ti. Ten jau seniai planuojama, 
organizuojami įvairūs renginiai 
lėšoms telkti. Uniformos ir tre
ningai jau užsakyti Kaune, su
venyrams marškinėliai, vėliavė
lės ir ženkliukai paruošti. Kiek
vienam „Atletų" klubo sporti
ninkui kelionė į Lietuvą kai
nuos 300 dol. pigiau negu pa
prastai. Iš New Yorko vyksta še
šios įvairios komandos, būrys te
nisininkų, plaukikų, šachmati
ninkų ir turistų — arti 150 
asmenų būrys. 

nepradėjo judėti (kaip visada), 
nors Lietuvoje jos vadovas pri
žadėjo be vyrų dar ir senjorų 
krepšinio komandą. Buriuotojų 
vadovas A. Levanas ir lauko te
niso vadovė Ir. Žukauskienė tu
rės būrį buriuotojų ir lauko 
teniso žaidėjų. Kiekvienu atve
ju paskutine kovo mėn. savaitę 
Chicagoje dar daug kas turės 
paaiškėti. 

Toronte 

Toronte padėtis liūdnesnė. 
Nežiūrint pažadų suvažiavime, 
mažai kas tebuvo pajudėję. Ta
čiau prisidėjus buvusiam sąjun
gos pirmininkui P. Berneckui, 
yra vilčių, kad ir Kanadai bus 
atstovaujama neblogiausiai. To

ronto „Vytis" turės krepšinio 
komandą, „Aušra" — vyrų tink
linio, „Jungtis" — ledo ritulio 
komandas. Atrodo, kad „Auš
ros" krepšinio vadovui labiau 
rūpi „Vėjas", negu savo klubas, 
nes po „Vėjo" atsiradimo, „Auš
ros" krepšininkai nedalyvavo 
nei IlI-se PLS žaidynėse Austra
lijoje ir turbūt nedalyvaus ir 
Lietuvoje. 

Iš Kanados žada vykti ir kiek 
pavienių sportininkų — stalo te
nisininkų ir lengvatlečių, o Ba
lys Savickas jau turi surikiavęs 
būrį šaulių. 

Detroite 

Sėkmingas apsilankymas bu
vo Detroite. Detroito jaunimas, 
suabejojęs padėtimi Lietuvoje, 
buvo planuojąs vykti į ateinan
čių metų pradžioje Pietų Ameri
koje vyksiantį Pasaulio Lietu
vių jaunimo kongresą. Kaziuko 
mugės metu, tačiau, išvykos 
organizacinio komiteto atstovo 
pranešimo išgirsti susirinko ne
mažas būrys susidomėjusių. 
„Kovo" klubo pirm. Algiui Ru-
gieniui po pranešimo perskai
čius planavusių vykti sąrašą, 

Detroi t iečiai klausosi Š A L F A S s-gos į IV PLS Žaidynes išvykos komiteto atstovo pranešimo. 
Nuotr. J o n o U r b o n o 

IV PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNĖS TURI ĮVYKTI! 
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Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis domisi 
Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto pirm. Artūro Poviliūno jam įteiktu 
Lietuvos sportiniu žurnalu 

Chicagoje 

V. Grybauskui lankantis Chi
cagoje, čia viskas tebebuvo or
ganizacinėje stadijoje. Futbolo 
klubas „Lituanica-Liths" su 
vadovais G. Bielskum. A. Gla-
vinsku ir J. Kaunu gabena vy
rų ir senjorų futbolo komandas. 
. .Neries" t inklinio vadovas 
pasiryžęs nuskraidinti 3 tinkli
nio komandas: vyrų. moterų ir 
mergaičių. „Neries" krepšinio 
vyrų ir jaunių komandos, dėl ne 
visai rimtų priežasčių, „pakibo 
ore". „Gintaro" ledo ritulio ko
mandai dar trūksta kelių žaidė
jų, bet vadovas E. Tuskenis ban
do jų ieškoti Detroite ar net Ka
nadoje ASK „Lithuanica" dar 

tik du atkrito, o prisidėjo dar 10 
naujų. Entuziastiškai nusiteikę 
klubo vadovai broliai Rugieniai, 
A. Racka, V. Memenąs, R. Janu-
kaitis keliauja į Lietuvą su 
dviem vyrų ir viena jaunių 
krepšinio komandomis. Su jais 
vyksta dar nemažas būrys pa
vienių sportininkų, ypač lauko 
tenisininkų. Detroito grupėje 
bus arti 120 asmenų. 

Kas atvyks iš kitur 

Telefonu pasikalbėjus su Bos
tonu. Baltimore, VVashingtonu. 
Clevelandu ir Los Angeles, pa 
aiškėjo, kad padėtis geresnė 
negu buvo tikėtasi. Spėjama, 
kad bendrai sportininku bus ar 

Tokia buvo visų, susirinkusių 
į LKKI auditoriją, nuomonė. 
Svečiavosi ir į Kauną atvažia
vęs ŠALFAS (Siaurės Amerikos 
lietuvių fizinio auklėjimo ir 
sporto s-gos vicepirm. Riman
tas Dirvonis iš Chicagos bei 
Lenkijos l ietuvių sportininkų 
atstovė Birutė Grigaitytė. J i e 
susitiko su LTOK prezidentu A. 
Poviliūnu, Kaune žaidynių die
nomis vyksiančių sporto varžy
bų — krepšinio, teniso, kulkinio 
šaudymo — federacijų pirminin
kais, LTOK generaliniu sekre
toriumi J. Grinbergu, k i ta is 
žaidynių organizacinio komite
to nar ia is . 

R. Dirvonis pranešė: iš JAV ir 
Kanados nori vykti į Kauną 
daugiau kaip 400 sportininkų. 
Viešnia iš Lenkijos papasakojo, 
kad jų valstybės lietuvių (dau
giausia Seinų krašto) delegaciją 
sudarys apie 40 žmonių. Je igu 

ti 350, o su jais vyks ir keli 
šimtai tur is tų. 

Tikslus skaičius paaiškės po 
balandžio 1 d. Taip pat žinosim 
ir iš kitų kraštų atvykstančių 
skaičių. Dabar žinoma, kad Lat
vijos lietuviai turės vyrų krep
šinio, vyrų ir moterų tinklinio 
komandas ir keletą lengvatlečių 
bei stalo teniso žaidėjų. Iš Esti
jos Milda Tvinskytė pranešė, 
kad į žaidynes ruošiasi atvykti 
„Vyčio" krepšinio komanda. Bi
rutė Grigonytė iš Lenkijos pra
neša, kad dalyvaus 40 sportinin
kų su vyrų krepšinio ir tinkli
nio komandomis ir šachmatų 
bei lengvatletikos atstovais. Iš 
Australijos ruošiasi atvykti ar
ti 80 sportininkų. Laukiami 
sportininkai iš Sibiro ir Vo
kietijos. 

Taip. kad IV PLS Žaidynėse 
su Lietuvos sportininkais, kurių 
kiekvienoje sporto šakoje bus 
leidžiama dalyvauti t ik nusta
tytam skaičiui, galima tikėtis 
arti 2,000 sportininkų. 

PAKEISTA SLIDINĖJIMO 
DATA 

Kad slidinėtojai galėtų daly
vauti IV PLS žaidynių atidary
mo ir uždarymo iškilmėse, o taip 
pat stebėti kitų sporto šakų 
varžybas, Lietuvos kalnų slidi
nėjimo federacija nutarė pakeis
ti slidinėjimo varžybų datas. 
Liepos 22 d. bus iškeliaujama iš 
Lietuvos i Kaukazą: liepos 23 d. 
vyks laisvas slidinėjimas; liepos 
24 ir 25 dienomis — varžybos, o 
liepos 26 d. — grįžimas į Lietu
vą. Tuo būdu liepos 27 d. visi sli
dinėtojai galės dalyvauti IV 
PLS žaidynių atidarymo šventė
je. 

SI idinejimo varžybos bus vyk
domos Kaukaze. Elbruso kalno 
pašlai tėje . 3500-4000 metrų 
aukš ty je . Varžybų rungtys : 
250-300 m slalomas ir 400-500 
m didysis slalomas. 

V. G. 

šią vasarą Lietuvoje nebus 
galimybių surengti žaidynių, jos 
vis tiek įvyks, nors ir Seinuose, 
padės Bialystoko lietuviai. 

Žaidynių dienomis Kaune bus 
įkurtas pasaulio lietuvių spor
to veteranų klubas. Kiekvienos 
sporto šakos varžybose (mūsų 
mieste vyks šaudymas, tenisas 
ir krepšinis) turės būti skirta 
diena visų dalyvių ir teisėjų 
bendravimui. Tai būtų panašu 
į gegužinę, festivalį. Tokią mintį 
išsakė LTOK generalinis sekre
torius J. Grinbergas. Be to, žai
dynių dienomis organizuojamas 
pasaulio lietuvių — galiūnų 
konkursas. Visų sporto šakų fe
deracijos (į programą įtrauktos 
22 sporto šakos i neturi pamiršti 
savo veteranų — prieškarinių 
sportininkų, Olimpiadų daly
vių. Jie bus žaidynių garbės sve
čiais. Bus rengiamos ir parodo
mosios (ypač JAV, Kanados ir 
Australijos sportininkams) lie
tuviškos ripkos, automobilių 
sporto varžybos Anykščių auto
drome, bėgimas Trakai-Vilnius, 
Druskininkai-Palanga. Galbūt 
bus ir žvaigždinė estafetė su fa
kelais (kaip Olimpiadoje) iš visų 
Lietuvos miestų ir miestelių į 
Kauną, į IV pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių atidarymą. 

Svečiams rengiama kelionė 
baidarėmis Merkio upe, van
dens slalomas Vokėje ar Vilne
lėje, kėglių varžybos. 

LTOK miesto tarybos pirmi
ninkas P. Majauskas pranešė, 
kad iš Latvijos, Estijos, Lenki
jos į žaidynes atvažiuos šeimos 
su vaikais. Stadione vaikučiams 
vyks kvadrato ir mini krepšinio 
turnyrai, nugalėtojai bus ap
dovanoti prizais ir medaliais. 
Kaune svečiams užsakyta 1000 
vietų miesto viešbučiuose. Ne
mažai kauniečių šeimų priims 
pas save namuose žaidynių sve
čius. Tik. va. problema — spor
tininkų atvykimas į Kauną. 

...Vasaros dienomis visas 
Kaunas, pasipuošęs žaidynių 
emblemomis, gyvena olimpine 
dvasia. Iškilmingos Mišios 
Arkikatedroje-Bazilikoje, iš 
Senamiesčio sportininkų kolona 
eis per miestą, padės gėlių prie 
Vytauto ir Laisvės paminklų, 
uždegs žaidynių ugnį nuo Nepri
klausomybes aukuro (taip buvo 
1938 metais, per I pasaulio 
lietuvių olimpiadą) ir patrauks 
į stadioną. Iškilmės truks apie 
2 valandas. Sporto halėje daly
viai , t rener ia i ir teisėjai 
dalyvaus vakaronėje, na, o Dai
nų slėnyje vyks koncertas mies
to visuomenei ir žaidynių sve
čiams. Apie tai papasakojo org-
komiteto narys Kazys Motūza. 

Susitikime kalbėjo Lietuvos 
krepšinio federacijos pirminin
kas Stasys Stonkus, Lietuvos 
šaudymo federacijos pirminin
kas Edvardas Kalanta, Kauno 
teniso klubo prezidentas Romas 
Barcevičius ir kiti. 

Gediminas Jonaits 
„Kauno Tiesa" 

Golfas 
ATEINANČIO 

SEZONO 
TURNYRAI 

Chicagos Lietuvių Golfo klu
bas, kuriam priklauso daugiau 
negu 100 narių, jau ruošiasi 
ateinančiam golfavimo sezonui. 
Klubo pirmininkas Tomas Vait
kus kviečia visus — klube 
„žvaigždes", veteranus ir golfe 
mėgėjus dalyvauti šiuose turny
ruose: 

Balandžio 14 d. — Longvvood, 
— 4-ių žaidėjų Scramble. 

Gegužės 5 d. — Lake Hills, — 
4-ių žaidėjų „Best ball". 

Birželio 1 ir 2 dienomis — gol
fo iškyla į The Oaks, Michigane. 

Birželio 23 d. — Glenvvoodie, 
— ProAm turnyras. 

Liepos 21 d. — Pheasant Val-
ley, — Vasaros turnyras. 

Rugpjūčio 10 ir 11 d. — Silver 
Lake, — ŠALFASS kvalifikaci
nis turnyras. 

Rugsėjo 15 d. — Deer Creek, 
— Geltono kamuoliuko turny
ras . 

Spalio 13 d. — Glenvvoodie, — 
Klubo pirmenybės. 

Visi mėgstantieji žaisti golfą 
yra kviečiami įsijungti į Chica
gos Lietuvių Golfo klubo veiklą. 
Susidomėję prašomi kreiptis į 
Al Žvinakis, 244 Venetian Way, 
Orland Park. IL. 
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DR. VIJAY BAJAJ. M.O., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street Chicago 
Tat. (1-312) 434-5849 peikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arDa (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
Irečd uzaarytaa ketvd 1-3 v p p penkta 

r šeštd 9 v r -12 v p p 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

507 S. Gllbert, LaGrange. IL. 
Tol. (708) 352-4487 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ava.. Elgin, III. 60120 
Tat. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

ISLANDIJOS 
RANKINIO 

FEDERACIJA 
PIRMOJI 

Islandija pirmoji išdrįso 
pripažinti Lietuvos nepriklau
somybę. To pasėkoje Islandijos 
rankinio federacija atsiuntė 
Lietuvos rankinio federacijai 
tokio turinio laišką: 

Visoms rankinio federacijoms, 
nariams Tarptautinės rankinio 
federacijos. 

Liečia: Pabaltijo kraštų pilną 
narystę Tarptautinėje rankinio 
federacijoje. 

Brangūs sporto draugai, 

Islandijos valstybė visuomet 
pripažino Estiją, Latviją ir 
Lietuvą kaip nepriklausomas 
valstybes. Todėl jus informuo
jame, kad Islandijos Rankinio 
federacija remia Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos r ank in io 
federacijų kandidatūrą Tarp
tautinei rankinio federacijai ir 
tikimės, kad jūs jas paremsite 
TRF kongrese 1992 metais. 

Jūsq Islandijos rankinio 
federacija 

Jon H. Magnuson, prez. 
Einar O. Stefanson. gen. sekr. 

Kopijos pasiųstos Islandijos 
valdžiai.Sporto ir Olimpiniams 
komitetams, Tarptaut in iam 
olimpiniam komitetui ir Tarp
tautinei rankinio federacijai. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus <r kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills K 
Tai. (708) 598-8101 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 et St. 

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

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Cak Lawn. IL 60453-2533 

T*l. 708-636-3113 
vai pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava.. Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 ,t straat 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 565-0348; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTGVAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 83rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

Kab. tol. (1-312) 471-3300: 
Raz. (708) 442-8297 

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

7722 8. Kedzie Ava., 
Chicago. m 60652 

Pirm antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. C e r m a k Rd. 
VVestchesler, IL 60153 

T e l . 708 -531 -1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabineto tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specaiybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 565-7755 

A R A S ŽL IOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madical Center-

Napervllls Campus 
1020 E. Ogden Ava.. Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tai. 1 •708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166: 
Namų (708) 381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wa*t 63rd Straat 
Vai pirm. antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadien'ais pagal susitarimą 
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Prisimename, kad 

MEILE KAINUOJA 
Didysis Penktadienis yra vie

nintelė diena metuose kai 
katalikiškose bažnyčiose ne
būna Mišių. Tik po pietų susi
renkame j jas paminėti Kris
taus kančią ir jo išganymą nešu
sio žemiško gyvenimo ne
tekimą. Altoriai tušti, nurengti, 
vargonai tyli, į gedulu tylinčią 
bažnyčią įnešamas g rubus 
kryžius, ant kurio kaip nežmo
gus buvo išniekintas ir nukan
k i n t a s žmones įs imylėjęs 
Dievas. Mes žmonės šią dieną 
pergyvename meilės netekimą, 
nykumą, pasilikę vieni. Dievo 
mylėjimas žmonių jam kainavo: 
Tėvas turėjo pergyventi vienin
telio Sūnaus nukankinimą ir 
mirtį. Sūnus turėjo, dar jaunas 
būdamas, iškentėt i draugų 
apleidimą, šmeižtą, išnieki
nimą, nežmonišką kančią ir 
mirtį, nesulaukęs savo misijos 
darbo išbujojimo. 

Kad meilė kainuoja ir mes 
patys esame patyrę. Žinoma, 
nevisada žodį „meilė" taip pat 
suprantame. Kai vaikinas sako, 
kad myli merginą — dažniausiai 
pagrindinis jo jausmas yra 
noras su ja būti, ją „turėti". Ir 
iš merginos pusės dažnai ta 
„meilė" yra panaši. Tokia meilė 
nebūtinai turi kainuoti, nes kai 
tavo taip „mylimas" asmuo ko 
nori, kas tau nepatogu, tu tik 
nedarai. Ir jei per dažnai tavo 
„mylimo" asmens norai su ta
vaisiais nesutampa, konsta
tuojate, kad vienas kitam neati
tinkate ir išsiskiriate. 

Ypač šiandieninėje kultūroje, 
kai taip aukštai vertinamas 
asmeniškas „išsipildymas" (ful-
fillment), žmonės gal greičiau 
nustoja vienas kitą apgaudinėti 
nuduodamos meilės išraiškomis 
ir pasitenkina draugystėmis, 
net ir intymiais ryšiais tik, tol 
bendras interesas riša, o kai ne
beriša, jaučiasi laisvi ieškoti 
žalesnių l aukų . Yra ne t 
laikoma, kad subrendę, realis
tiški žmonės susigyvena su 
tokia tikrove, ir net vesdami 
nereikalauja iš sužadėtinio to, 
ko patys nenori duoti — atsiža
dėjimo asmeniško išsipildymo 
šeimyninės gerovės labui. 

Iš tiesų, realistiškai kalbant, 
tai gal net ir laikytina socialiniu 
progresu, jei pripažįstama, kad 
anksčiau praktikoje tik iš mo
terų buvo reikalaujama atsiža
dėti asmeniškų siekių šeimos la
bui, o vyras buvo visiškai lais
vas siekti ne tik visų savo kar
jeros tikslų, bet buvo tole
ruojama net ir vedybinė neiš
tikimybė. 

Tikroji meilė tačiau nėra tik 
asmeniškas patraukimas būti 
su kitu žmogumi (ar juo naudo
tis), bet yra jo ar jos gerovei, 
džiaugsmui daryti visa, ką gali, 
aukoti visa, ką turi. Tikroji mei
lė yra noras save kito labui pa
švęsti. Tokia meilė anksčiau ar 
vėliau pareikalauja asmeniškos 
aukos, atsižadėjimo. Reikalauja 
kito žmogaus labui atsisakyti 
kai kurių savo planų, norų; 
reikalauja daryti nepatinkan
čius dalykus; reikalauja nesi-
tolinti nuo mylimo asmens, kai 
ji ar jis kenčia, net ir kai dėl to 
pats ar pati labiau kenti, negu 
tas asmuo, kurį myli. 

Daugelis vedančių žmonių, 
vesdami neturi tokios meilės 
patyrimo ir dažniausiai pirmą 
kartą sujos reikalavimais susi
duria susilaukę vaikų. Šian
dien, suprantant bendro ken
tėjimo išgyvenimo svarbą šei
mos meilės ryšių stiprinime, li
goninėse yra sudaromos sąlygos 
vyrui būti su žmona, vaikui 
gimstant. Žmonėms ligoninėse 
sergant gyvybei kritiškomis 
ligomis, ligoninių personalas 
suteikia ir šeimos nariams psi
chologinę pagalbą kar tu iš
gyventi ligos krizę, padeda šei
mos nariams nesitolinti nuo 
kenčiančiojo, sergančiojo, nes 
konstruktyviai pergyventi tokį 

MAŽUMŲ PROBLEMA LIETUVOJE VAIZDAI PASAULIUI 

įvykį, nuo jo nepabėgus, yra 
būtina ne t ik ligoniui, bet ir jo 
šeimos nariams. Ir tai gilina šei
mos narių meilės ryšius. Meilė 
anksčiau a r vėliau mylintį 
asmenį priveda prie sunkių iš
gyvenimų, kurių ji ar jis nebūtų 
pergyvenęs, jei nebūtų susirišę 
su kitu asmeniu. 

Tačiau šiandien taip pat yra 
daugiau galimybių pabėgti nuo 
kentėjimų, negu bet kada pra
eityje. Yra vaistų, kurie mažina 
fizinį ar psichologinį skausmą 
taip, kad ilgą laiką galima ne
tvarkyti jo priežasties. Yra ir 
psichologinių priemonių, kurios 
a tbukina jausmus, kad per
gyvenimai, kurie normaliam 
žmogui bū tų nemalonūs, skau
dūs ar koktūs, tokiais nebebūtų. 
Tai padaroma psichologiniu 
atsi tolinimu — dažnai žmonės 
be jokių pamokų išmoksta tai 
padažyti, nes nenori pakęsti 
nemalonumų, ypač šeimose, kur 
yra kokios nors nuolatinės pro
blemos, sunkumai . 

Tačiau ilgiau pagyvenusieji 
žino, kad visos tos priemonės tik 
laikinai atitolina kentėjimą — 
fizinį ar emocinį. Kas ima nuo 
skausmo vaistus, bet nesigydo, 
ilgainiui suserga taip, kad net 
ir vaistai skausmo nebemalšina. 
K a s v e n g i a į s i pa in io t i į 
asmeniškus ryšius, prisirišti 
prie kur io nors asmens ar 
a s m e n ų , i l ga in iu i p radeda 
kentėti nuo vienišumo, vienat
vės ir net susvetimėjimo. O tai 
yra taip sunku pergyventi, kad 
dažnai t am dvasiniam skaus
mui malšinti imamasi alkoholio 
ar narkotikų, kurie ilgainiui 
priveda tik prie didesnio kentė
jimo, bet j au be meilės ryšių pa
stiprinimo. 

Tuomet žmonės dūsaudami 
žvelgia j dangų ir svajoja apie 
išs i laisvinimą nuo kūniškų 
kančių, sakydami, kad Dievas 
yra kančios nekankinama amži
na dvas ia ; jie ilgisi pa tys 
tokiais tapt i , sielą išlaisvinti iš 
„blogo" — kančią nešančio 
kūno. Nors tai yra žmogiška, tai 
yra klaidinga pažiūra. Dievas gi 
žmogų su kūnu sutvėręs, savo 
šiuo kūnišku tvariniu pasi
džiaugė, sakydamas, kad jis 
geras kaip t ik su savo kūnu. 

J a u ir psichologai pripažįsta, 
kad sunkūs išgyvenimai, kančia 
yra svarbūs pilnam žmogaus 
išsivystymui, subrendimui, jo 
žmogiškojo potencialo išbujo-
jimui. Bet kančia savyje, ne 
iš pasiaukojimo dėl mylimo as
mens pri imama, žmogų žlugdo, 
sunaikina. 

Senajame Testamente skai
tome apie Jobą, kuris mylė
damas Dievą, juo pasitikėdamas 
per kančią įgijo išmintį. Jo 
kentėjimas nebuvo bausmė už 
nuodėmes. Skaitome ir apie 
pranašus, kurie kentėjo ne dėl 
savo nusikalt imų, o dėl to, kad 
mylėdami Dievą ir žmones jie 
bandė žmones gelbėti nuo jų 
pačių užsitraukiamos pražūties. 
Gausiais pavyzdžiais Dievas 
bandė žmonėms parodyti, kad 
jis yra su žmonėmis ne vien, kai 
jiems sekasi, bet ypač, kai nesi
seka. Kad jis nori jiems gero, 
džiaugsmo ir laimės, bet kad 
laimę galima rasti ir ten, kur jos 
visai nesitiki — net ir kančioje. 

Pagaliau buvo siųstas Jėzus — 
parodyti, kaip reikia mylėti ir 
ką mylėti. Mylėti reiškia kitam 
žmogui daryt i gera, su juo 
bendrauti , net ir kai kiti jį at
stumia dėl fizinių ligų a r kitų 
priežasčių. Meilė reikalauja tai 
da ry t i , ne t ir kai nuo to 
asmeniškai nukentėsi. Bet kai 
iš tokios meilės kentėsi, kai tą 
kentėjimą priimsi, tikėdamas, 
kad Dievas tave brangina ir tai 
priima kaip tavo auką, būsi 
prikeltas amžinam gyvenimui, 
nes Kris tus pats pirmas tuo 
meilės keliu nuėjo, atidary
damas ir t au tuos vartus. 

a.j.z. 

Lietuva tautiniu atžvilgiu yra 
gana homogeniška. Net 80% 
sudaro lietuviai. Pagal pasku
t in ius duomenis didžiausios 
mažumos yra ūsai (9.4$) ir 
lenkai (7%). Kiciems (ukrainie
čiams, gudams, žydams ir t.t.) 
belieka mažiau negu 4%. Su jais 
lietuviai sugyvena neblogai. 
Gal kartais jie yra kiek prisidėję 
ir prie to, kad dabar New York 
Times yra taip mums palankus. 
Gal kiek mums mažiau draugiš
ki yra gudai, bet jų Lietuvoje 
yra, palyginti, mažai, vos 1.7%. 
Tik Vilniuje jie sudaro 5.3%. 
Taigi, kalbant apie mažumas, 
tenka daugiau apsistoti prie 
rusų ir lenkų. Pagrindinė pro
blema yra tai, kad šios mažumos 
gali pristabdyti pilnos nepri
klausomybės įgyvendinimą. 
Šiaip jos neturėtų sudaryti 
didesnių bėdų jau nepriklau
somybę atgavus. J u k 1920 
me ta i s mažumų procentas 
Lietuvoje buvo daug didesnis, 
negu dabar, rodos, net 33'7c. Su 
visomis lietuviai neblogai su
gyveno. Kuri tautybė yra mums 
didesnė problema Lietuvoje, 
rusai ar lenkai? 

Dalinius atsakymus galima 
r a s t i Lietuvos 1991 metų 
vasario 9 dienos apklausos duo
menyse, nesenniai paskelbtuo
se „Drauge". Kiek iš rusų ir 
kiek iš lenkų balsavo už ir kiek 
prieš Lietuvos nepriklauso
mybę? Kiek iš viso nebalsavo, a r 
dėl boikotavimo ar dėl 
nesidomėjimo šia apklausa? 
Prieš nepriklausomybę balsavo 
tik 6.5 visų balsuotojų, kurių 
tarpe, be abejo, buvo ir nemažai 
l ie tuvių (Maskvai lojalios 
komunistų partijos nariai, kol
chozų pirmininkai ir jų kont
rolėje esantys balsuotojai ir 
šiaip vadinamos „nomenklatū
ros" atstovai). 

Sakykim, jie sudarė apie pusę 
„prieš" balsuotojų. Tada nelie-
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t u v i a m s likt., t ik 3.25%. 
Kadangi mažuj:;_; Lietuvoje yra 
apie 20%, išeitų, kad gal tik apie 
16% iš jų tiesiogiai pasisakė 
prieš nepriklausomybę. Likusie
ji arba balsavo už, arba boi
kotavo arba nesidomėjo. Kurių 
didesnis procentas, rusų ar 
lenkų, balsavo už nepriklau
somybę? Rusa. Lietuvoje yra 
daugiausia susikoncentravę 
mies tuose , ypač Vilniuje, 
Klaipėdoje, Kaune. Šiauliuose 
ir Panevėžyje Vilniuje, kur 
lietuviai sudaro tik 51%, bal
savo 60% visų šią teisę turinčių 
gyventojų. Atseit, dalyvavo 
n e m a ž a i ir nelietuvių. Iš 
užs ienio korespondentams 
duotų pareiškimų atrodo, kad 
nemažai rusų Vilniuje balsavo 
už nepriklausomybę. 

Bet įdomesnis yra Klaipėdos 
atvejis. Nors ten rusų yra gana 
daug. apklausoje dalyvavo net 
74%. Kituose miestuose ap
klausoje dalyvavo dar daugiau: 
Kaune (80%), Šiauliuose (80%), 
Panevėžyje (83%). Tik Snieč
kaus meiste, kur gyvena beveik 
vien rusai, dalyvavo tik 18%, 
bet pačiame Sniečkaus (Ig
nalinos) rajone net 83% atėjo 
balsuoti. Jonavoje ir Mažei
kiuose, kur irgi gyvena nemažai 
rusų, balsavo net 82 ir 80% 
Taigi atrodytų, kad didokas 
rusų procentas ne tik dalyvavo 
apklausoje, bet dargi pasisakė 
už nepriklausomybę. Verta pri 
minti ir tai, kad nemažai rusų 
grįžta į Rusiją. Pavyzdžiui, pagal 
Lietuvos statistikos duomenis, 
paskelbtus „Gimtajame Kraš
te", 1990 metais per pirmuosius 
9 mėnesius Lietuva apleido per 
10,000 rusų, o naujų atvyko vos 
porą tūkstančių 

Lenkai Lietuvoje yra susispie
tę daugiausia Vilnijoj, ypač 
Vilnių supančiose apylinkėse. 

Dr. Vytautas Bieliauskas. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, ir 
Linas Kučas, Philadelphijos LB apylinkės pirm. vasario 16 minėjime. 

N'uotr. A. Avanzato 

Čia ir buvo mažiausi balsuotojų 
procentai: Šalčininkų rajone 
20%, Vilniaus rajone (apylin
kėse apie Vilniaus miestą, 
išskyrus pat į Vilnių) 25%, 
Trakuose 56%. Šalčininkuose 
80% gyventojų la iko save 
lenkais. Geresni duomenys yra 
toliau nuo Vilniaus esančiuose 
Vilnijos rajonuose, Švenčionyse 
(63%), Ignalinoj (83%), o Drus
kininkuose net (92%)! Nežinia, 
kiek iš Šalčininkuoe ir Vilniaus 
apylinkėse gyvenančių lenkų 
boikotavo rinkimus ir kiek 
nebalsavo dėl apatijos. Tai gal 
paaiškės per S. S-gos kovo 17 
dienos referendumą dėl unijos. 
Jei 75-80% šių vietovių bal
suotojų pasisakys už uniją — 
Gorbačiovui bus pretekstas 
stabdyti Lietuvos nepriklau
somybę. Atseit, ne visi Lietuvos 
gyventojai nori palikti uniją! 
Gorbačiovas ir k i t i gabūs 
Maskvos demagogai galės iš 
degtuko priskaldyti vežimus 
malkų. 

Taigi Lietuvos nepriklau
somybei didesnes kliūtis gali 
sudaryti ne tiek ten gyvenančių 
9.4% rusų, kiek 7% lenkų. 
Landsbergio vyriausybė gal į tai 
turėtų atkreipti didesnį dėmesį. 
Reikėtų šią įtampą kaip nors 
sumažinti dialogais, artimes
niais ryšiais. Gal čia galėtų 
padėti kaip tarpininkai Len
kijos vyr iausybė, Lenkijos 
kultūrininkai? Gal Vilnijos 
lietuviai galėtų primiršti lenkų 
padarytas skriaudas praeityje ir 
lenkams ištiesti ranką? Kiek 
suprantu, šie lenkai labai 
nekenčia, kai lietuviai juos 
vadina . .nutautėjusiais lie
tuviais". Gal reikėtų nuo to 
susilaikyti. Laimėjimui gal šiek 
tiek geresnių santykių su 
Lietuvos rusais daug padėjo jų 
dvasiškija. ypač Vilniaus orto
doksų arkivyskupas. Viena iš 
trinčių su lenkais yra nelei-

. dimas jiems turėti pamaldų 
Vilniaus katedroje. Lenkai lyg 
tai yra padarę draugišką gestą, 
leisdami l i e tuv iams turėt i 
pamaldas Seinų katedroje. Gal 
santykiai kiek pagerėtų, jei 
lenkams būtų duota viena va
landa savaitėje Vilniaus ka
tedroje. Lenkai yra žinomi kaip 
dideli užsispyrėliai. Todėl kon
frontacija santykiuose su jais 
gal ir nėra gera strategija. Gal 
būtų galimybių gyventojų pasi
keitimams? Gal Šalčininkų 
lenkai norėtų persikelti į 
Punską ar Seinus, o šių vietovių 
lietuviams gal būtų maloniau 

f yventi Šalčininkuose? 0 jei 
alčininkų lenkai stipriau 

pasisakytų už uniją su S. S-ga, 
gal reikėtų jiems pasiūlyti 
pasikeisti vietomis su Gudijos 
pusėje gyvenančiais lietuviais? 

„Life" apie sausio 13 
EDMUNDAS JAKAITIS 

Jeigu kas nėra skaitės, tai tik
riausiai yra bent vartęs Ameri
kos populiariausią žurnalą 
„LIPE". Nors jo tiražas nėra 
toks didelis (1.5 milijono) kaip 
„Readers Digest" (18 mil.), ar 
daugeliui pažįstamas „Modern 
Maturity" (11 mil.), bet gali 
lygintis su tais milžinais. 

Kaip žinoma, tai yra ilius
truotas žurnalas, ir jis yra dau
giau sklaidomas, negu skaito
mas. Tai pasaulinio masto lei
dinys, kur turinys pavaizduotas 
fotografinėmis nuotraukomis. 
Kadangi viena nuotrauka atsto
ja 1000 žodžių, ir prierašai po 
nuotraukomis suglausti į kelias 
eilutes. Pasitaiką rašiniai labai 
kondensuoti, kad liktų vietos 
nuotraukoms. 

Nors apsimokėjusių prenume
ratorių yra apie pusantro mili
jono, bet skaitytojų dešimt 
kartų daugiau. Dažnai lankaus 
įvairiose skaityklose. Visur 
galima pasiskaityti ar jį bent 
pavar ty t i . Tai p igiausias 
malonumas, nes įėjimas į 
skaityklas nemokamas. Kada 
tik išeina iš spaudos „LIFE", 
jis skaityklose eina iš rankų į 
rankas. 

Kas neprenumeruoja „LIFE" 
žurnalo, pasidžiaugs nusipirkęs 
balandžio mėnesio egzemplio
rių. Tai dalis mūsų tautos istori
jos. Verta pačiam turėti , gera ir 
kitam parodyti. Kas ten yra taip 
ypatingo? 10 iš 94 puslapių yra 
paskirti reportažui apie dabar
tinius įvykius Lietuvoj. 

Pradedant 78-79 puslapiais, 
spalvota nuotrauka įspūdingai 
vaizduoja nesibaigiančią, 
liūdinčiais veidais moterų eilę. 
Rankose degančios žvakės 
nuotraukai priduoda momento 
rimtį, o veidams-sielvartą. Kai 
ta eilė tolumoj susilieja į spalvų 
mišinį, žvilgsnis nejučiom nu
krypsta į kairę. Čia pirmą planą 
užpildo jauna mergaitė, susigū
žus nuo šalčio į apykaklę ir ran
koj laikanti raudoną gėlelę. 
Mergai tės veido išraiškoj 
kaupiasi širdgėla, nuliūdimas, 
susiliejęs su nesuprat imu. 
Sunku aprašyti įspūdį, žiūrint 
į tą nekaltą sutvėrimą. Skai
tytojas turi pats pamatyti. 
Nuotrauka daryta lydint į 
kapines kruvinojo sekmadienio 
aukas. Reportažo pavadinimas 
— „The singing revolution". 
Nuotraukas vykusiai padarė 
Nikolai Ignatiev (gaila, kad ne 
lietuvis, būtų užsidirbęs iš 
„LD7E"). Tekstą parašė Jeanne 
Marie Laskas (lietuvaitė). 

Sekanti nuotrauka — trijų 
žuvusių suguldyti kūnai. Krau
juoti, pravirom akim, su sus
tingusia paniekos i š ra i ška . 
Didelė. į spūdinga, š i u rpą 
kelianti nuotrauka. Kitose, 
mažesnėse nuotraukose, matyti 
du sovietų kariai ir jų šarvuotis. 
Kas dėjosi tą nelemtą sekma
dienį, seka papildomi paaiški
nimai. 

Ir vėl per pusę puslapio lai
dotuvių eisena Vilniaus kated
ros aikštėje. Karstas, apdengtas 
trispalve, nešamas jaunuolių, o 
žuvusio įrėmintą portretą neša 
jauna mergina. Jaunas žuvo, 
jauni ir palydi. 

83-čiame puslapyje liūdintis 
veidas, rankos prisilytėjimas 
paskutiniam atsisveikinimui — 
tragedijos išdava. įdomi nuo
t r auka k i t a m e pus lapy je : 
spygliuotų vielų u ž t v a r a 
apkabinėta vaikų karikatūrinio 
pobūdžio piešiniais. Vienur Gor
bačiovas atrodo kaip Stalinas, 
kitur panašus į Hitlerį, o k i tur 
net kaip Saddam Hussein. Bet 
visur vyrauja trispalvė ir šūkiai 
„Lietuva bus laisa" ir panašiai. 
Mažesnėj nuotraukoj — minioj 
plevėsuojanti geltona-žalia-rau-
dona. Tuščios vietos užpildytos 
nepaneigiamais faktais. 

Neapsieinama ir be humoro. 
Trys vyrai sėdi už stalo. Vienas 
ant antpečių tur i dvi žvaigždu
tes, kitas — tris. o trečias — 
civiliai apsirengęs tipas. Krem
lius atsiuntė juos ištirti sausio 
13 įvykius. Nors nuotraukoj jie 
ir neatrodo juokdariai, bet jų 
sprendimas buvo t ikras anek
dotas: negyvi patys nusižudė, o 
sužeistieji patys susižeidė. 

Reportažas užbaigiamas, jeigu 
neskaityti Gorbačiovo karika
tūros, įspūdinga nuo t rauka . 
Prietemoj susirinkusieji uždega 
žvakes ant milžiniško, vainikais 
papuošto, kryžiaus. 

Jeanne Marie yra viena iš re
daktorių. Vertėtų jai padėkoti 
už tokį puikų reportažą. Rašyti: 
LIFE, Time & Life Building. 
Rockefeller Center, New York. 
N.Y. 10020-1393. 

Ne vien paukščiai žiemą iš
skrenda į šiltuosius kraštus. 
Amerikoje gyvena peteliškė, 
kuri žiemoja Australijoje ir N. 
Zelandijoje. Drugys skrenda 
dieną ir naktį 12 kilometrų per 
valandą greičiu. Kai pavargsta, 
nutupia ant lygaus jūros pavir
šiaus, išskečia sparnus ir taip il
sisi. 

DIENORAŠTIS 
IŠ VOKIETIJOS 

R I M V Y D A S S I D R Y S 
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Automobilis parvežė dr. Koneffke visiškai pasliką, 

išdribusį sėdynėje. Išlipęs jis dar pilna uniforma. įskai
tant ir turbaną su kauke, perėjo per miestelį beveik 
svyruodamas. Vietiniai vokiečiai turėjo progą aatirti 
iki kokio jėgų iščiulpimo dirbame kapinyne. Bet per 
vakarienę daktaras vėl atsigavo ir šviežia energija ėmė 
keikti prancūzus. J i s uostė orą. raukėsi, konstatavo, 
kad kažkas atnešė kapinyno kvapą ir tardė mus visus 
ar mes pakankamai gerai dezinfekavomės. Vtl teko 
prancūzams už tai. kad jie lig šiol nepristatė nei likerio, 
nei cigarečių. Norėdamas sušvelnint padėtį, pasakiau 
naujausią žinią iš Chusel. kad mums būsiąs paskirtas 
stipriausias UNRR'os davinys ir dar priedas iš bur
mistro. Daktarui tai tik sužadino apetitą: „Man reikia 
ekstra stipraus davinio, ekstra — super stipraus Ir dar 
man turi duoti ekstra cigarečių, likerio, konjako ir 
pupelių kavos". įsikarščiavęs daktaras mojo r inka į 
atneštą kepsnį. Priskai pareiškė, kad po tokios iienos 
kaip ši. jis negali žiūrėti į mėsą ir išdidžiai padr -anojo 
kepsnį mums. Priska susirūpinus išbėgo ir p< kelių 
minučių grįžo ant lėkštės nešdama didelį omlet i Pasi
rodė, kad daktaro apetito stovis nebuvo toks . u tra
giškas, nes jis sukirto omletą taip, kad mus net;<*vydas 
ėmė. Dr Boesz pareiškė irgi pereinąs į vegetarus, jei
gu juos taip maitina. Omletas tačiau dr. K>nefFke 
nenuramino, jis vis dar kovojo su kvapais ore ir kvotė 
mus, ar kartais mes neatsinešėm kokio daikto kuris 
buvo kapinyne. Ūmai jos sustojo kalbėti ir susirūpinęs 

man tarė: „Kolega, pažiūrėkite ar mano barzda nesmir
da" . Nelaukdamas pritarimo jis prikišo savo barzdą 
man prie veido. Tai buvo pavojingas momentas, mane 
t a ip staigiai pervėrė juokas, kad aš vos nesuprunkš-
čiau jam į barzdą. ..Taip, ji smirda" — autoritetingai 
pareiškiau, suvaldęs juoką. „Tai baisu, schreckhch, 
degoutant! Šitoks darbas! Aš vienas, nors senjoras turiu 
dirbti už visus, kiti gali švilpauti. Ką veikė šiandien 
vokiečiai kolegos? Nieko. O jūs daktare Boesz! Bepi
gu jums dabar šypsotis, kuomet visas jūsų darbas buvo 
vaikštinėti rankas į kišenes susikišus. bepigu jums 
simuliuoti, kuomet aš už jus visus dirbu". Dr. Besz tin
giai numojo ranka ir paaiškino, kad jis negalėjo dirb
ti, nes sandėlyje neatsirado jo išmieroms tinkamų 
guminių rūbų. Dr. Koneffke išėjo su įžeista mina. net 
labanakt nepasakęs, o dr. Boesz kreipėsi į mus konspi-
ratorišku tonu. ,.Ar jūs pastebėjot? Kolega Koneffke 
yra psichiškai nevisiškai tvarkoj. 0 taip. manimi jūs 
gali t tikėti. Aš esu gi nervų ir psichiatrinių ligų 
specialistas". 

Kitą rytą komendantas darė lagerio inspekciją ir 
pasiėmė mane vertėjauti. I kapinyną neužsukom. Dr. 
Koneffke sutikau tik per pietus. Jis buvo skandalingoj 
nuotaikoj. Jis vėl turėjęs ant savo pečių išvežti visą 
darbą, kuomet kiti tik simuliavo. Tvaikas kapinyne 
šiandien buvo dar klaikesnis ir peržengė visas ribas, 
kurias žmogus dar gali ištverti. O tie prancūzai! — 
..Horrible" —jis jų jau nebevadino „šniorceliais", šis 
epitetas pasidarė per švelnus, jie pasidarė „įžūlūs 
gangsteriai, plėšikų gauja". Reikalus pablogino dar tas 
faktas, kad vakar daktaras netyčia užsuko į kazino ir 
pamate kaip prancūzai valgė puikų pyragą.užsigerdami 
tikra kava. Daktaras dėl to pyrago laužė rankas: „Šitie 
vagys, šitie plėšikai, j ie nusprogs beesdami Tai mūsų 
paketėlius jie valgo. Galvažudžių gauja!" Su kiekvienu 

patiekalu prieš pradėdamas valgyti, daktaras prisimin
davo: „O ką kažin dabar valgo prancūzai!" — ir sekdavo 
nauja keiksmų litanija prancūzų ir vokiečių kalbomis. 
Kai po pietų atėjo laikas užsirūkyti, Misikas pranešė 
žinią iš leitenanto, kad šis yra mums užsakęs 
papildomą cigarečių normą, tik nežinia kada ji ateis. 
Daktaras įkvėpė oro, besiruošdamas paleisti įprastinę 
keiksmų tiradą, bet staiga sustojo. ..Gerai" — tarė jis 
matyti džiaugdamiasis atėjusia mintim. — .Jeigu reikia 
laukti, palauksim. Bet laukdamas aš jau bent gulėsiu 
lovoje. Mielas kolega, būkite toks malonus ir praneš
kite šefui, kad aš šiandien jaučiuosi blogai ir dirbti 
negaliu. Daktaras, jeigu ir būtu sirgęs, dabar atrodė 
kaip išgijęs. Linksmai šypsodamasis jis nužygiavo 
..Zum Lamm" link. laukti lovoje savo cigarečių normos. 

Kapinyne daktaro susirgimas užvedė sudėtingą 
konferencijų ciklą. Chusel išklausė mano pranešimo, 
papurtė galva ir liepė paprašyt daktarą ateityje 
pranešti apie savo ligas asmeniškai. Po to jis tarėsi su 
Rabast ir šis savo ruožtu ilgai purtė galvą ir kažką 
įsakinėjo Chusel. Tada jie vėl pasikvietė Gonzales ir 
visi trys, purtydami galvas, tarėsi iš naujo. Šefas šį sykį 
jau nebuvo daktaro atžvilgiu taip humoristiškai nusi
teikęs, kaip vakar: „Šito tai jau per daug! Tas tipelis 
nieko nevertas. Jis ne daktaras o klounas!" Jis pradėjo 
darbą, kas minutė save nutraukdamas ir paleisdamas 
pora epitetų daktaro adresu. Jis parodė man kaip reikia 
nustatyti lavono amžius, kaip užregistruoti dantis, kaip 
įvertinti ūgį, kartu mane švelniai egzaminuodamas. 
Buvo lyg ir antras osteologijos koliokviumas, tik daug 
lengvesnis. Rezultatais jis matyt buvo patenkintas, nes 
pabaigęs trumpai pareiškė, kad jis išegzaminuosiąs tą 
tipelį ,.le barbichu", nes jau įtartina ar jis iš viso yra 
gydytojas, ir jeigu jis nieko nemokės, aš būsiu paskir
tas jo vieton. ,D . . . 

(Bus daugiau) 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Gary, IN 
ORGANIZACIJŲ ATSTOVU 

SUSITIKIMAI SU J A V 
KONGRESMANAIS 

Indianos pirmojo distrikto 
JAV kongresmanas Peter J. 
Visclosky, negalėdamas asme
niškai dalyvauti Vasario 16-tos 
minėjime Gary, IN, pareiškė 
norą susitikti su lietuviškų or
ganizacijų a ts tovais . Šis 
susitikimas įvyko vasario 23 d. 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nijoje. 

Vlikui atstovavo prof. F. Palu
binskas, Altai — V Ruzgą, LB 
— B. Vilutiene. Balfui — A. 
Navardauskas, Amerikos Lietu
vių veteranų Vytauto postui 
289 - C. Balt., dalyvaujant prel. 
I. Urbonui, V. Vailioniui ir A. 
Vilučiui. 

Pačioje pradžioje kongr. Vis
closky pareiškė labai gerai žinąs 
Lietuvos dabartinę padėtį ir ten 
vykusius įvykius. Jo distrikto 
direktorius Thomas R. Browne, 
atstovaudamas j a m Vasario 
16-tos minėjime, yra išdėstęs, 
kokias rezoliucijas kongr. Vis
closky yra įnešęs į JAV kongre
są, ar parėmęs k i tus kongres-
manus Lietuvos reikaluose. 

Dvi valandas t rukusiame po
kalbyje, pirmiausia prof. Palu
binskas išdėstė, ko lietuviai 
prašo ir laukia iš JAV vyriausy
bės: 

1. Lietuvos dabartinę padėtį 
prilyginti su Kuwait padėtimi. 
Žinoma, mes suprantame, kad 
Amerika negali pradėti karo 
prieš sovietus, bet yra kitokių 
priemonių, kuriomis Amerikos 
prezidentas gali spausti sovie
tus, ypač, kad JAV kongresas 
yra palankus Lietuvai. 

2. Pripažinti Lietuvos demo
kratiškai išrinktą vyriausybę. 

3. Pareikalauti išvesti iš Pa
baltijo valstybių sovietų kariuo
menę. Likusią ten kariuomenę 
sovietai turi laikyti kareivinėse. 

4. Įjungti Pabaltijį į neutra
liųjų ir beatominių valstybių 
tarpą. 

5. Suteikti Lietuvai tiesiogi
nę finansinę ir material inę pa
galbą. 

6. Studentų pasikeitimas tu
rėtų būti tiesiai su Lietuva, iš
skiriant Lietuvą iš sovietų pro
gramos. 

7. Reikalauti, kad sovietai 
pagaliau pradėtų tarpvalstybi
nes derybas su dabartine Lietu
vos vyriausybe. 

Kongr. Visclosky gyvai disku
tavo visus punktus, įsirašyda
mas į savo užrašų knygą. Jis pa
reiškė, kad jis supranta Lietu
vos reikalus ir tu r i Lietuvai la
bai daug simpatijų, todėl jis ir 
ateityje rems visus Lietuvos rei
kalus. 

Jis davė mums įdomių pasiū
lymų, kurie būtų naudingi visai 
išeivijai: 

1. Visą laiką klabenti vyriau
sybes duris. J i s sakė, kad 
lietuviams geriau veikti kartu, 
tada ir rezultatai bus geresni. 

2. Asmeniški kontaktai turi 
dedelę reikšmę. Prieš kitų metu 
rinkimus reikia parodyti, kad ir 
lietuvių balsų yra daug. 

3. Nerašyti kongresmanams 
ir senatoriams ilgų laiškų, nes 
jų niekas neskaito. Trumpu laiš
ku galima išsireikšti gal dar ge
riau, negu ilgu. Ranka rašy
tiems laiškams skiriama dau
giau dėmesio. 

4. Iškilus kada nors būtinam 
reikalui, tuoj pat asmeniškai 
kontaktuoti savo kongresmanus 
ir senatorius. 

5. Kongr. Peter Visclosky 
yra demokratas, todėl jis pa
tarė, paskelbus demokratams 
prezidentinį kandidatą, tuoj pat 
jį kontaktuoti, tuo parodant res
publikonams, kad, reikalui 
esant, pabaltiečių balsai gali 
nueiti demokratų pusėn. 

Buvo iškelta ir nauja sovietų 
blokada Lietuvai, neišleidžiant 

laiškų bei siuntinių iš Lietuvos 
į Ameriką. Buvo pabrėžta, kad, 
mūsų turimomis žiniomis, ir iš 
Amerikos laiškai neįleidžiami į 
Lietuvą. Kongr. Visclosky sakė
si to jis dar nežinojęs, pažadėda
mas į šį reikalą pažiūrėti rim
čiau, nes jo žodžiais, tai yra tarp
tautinis nusikaltimas. 

Pokalbis vyko labai draugiš
koje nuotaikoje. Atsisveikinda
mas prašė palaikyti su jo įstaiga 
(Indianoje ir Washingtone) nuo
latinį ryšį, prisiunčiant jam 
naujausių įvykių aprašymus, 
tada jis galės greičiau veikti 
tuose reikaluose. 

Susitikimas s u Indianos 
5-to distrikto JAV 

kongresmanu J im Jontz 

B. Vilutiene, būdama šios apy
linkės LB pirmininkė ir Alto 
sekretorė ir žinodama, kad tie
sioginiai kontaktai su kongres-
manais y ra naudingi Lietuvai, 
kreipėsi į Indianos 5-to dist
rikto kongresmaną Jim Jontz. 
Jo Indianos įstaiga yra Valpa-
raiso mieste. B. Vilutiene prašė 
kongresmaną susitikti su lietu
viškų organizacijų atstovais. 
Susitikimas įvyko kovo 15 d. Šv. 
Kazimierio klebonijoje. Dalyva
vo tie patys asmenys. 

Kongr. Jontz atvyko su savo 
distrikto direktorium George M. 
VVilson ir išbuvo vieną valandą. 
Pasirodė, kad šis kongresmanas 
neturėjo tiek supratimo apie 
Lietuvą, kaip kongr. Visclosky, 
todėl prof. Palubinskas trumpai 
išdėstė j a m dabartinę Lietuvos 
padėtį — Nepriklausomybės at
statymą, buvusią sovietų bloka
dą ir paskutines žudynes Vil
niuje. Po to jam buvo išdėstyti 
tie patys punktai, kaip ir kongr. 
Visclosky, ir jis prašytas parem
ti JAV kongrese Lietuvos reika
lus. Taip pat jam buvo paaiškin
ta , kurie JAV kongresmanai 
įneša vis naujas rezoliucijas į 
kongresą. Jam buvo įteikta 
daug medžiagos apie dabartinę 
Lietuvos padėtį. 

Kongr. Jontz, atrodo, domėjosi 
Lietuvos reikalais ir pažadėjo 
ateityje savo paramą. Dėl pašto 
blokados jis patarė kreiptis į 
JAV State Departamentą. 

B. Viulutienė, būdama šios 
apylinkės LB pirmininkė, suge
ba dirbti ir su Altą. Ji su šios 
apylinkės valdyba labai daug 
dirba Lietuvos reikalams, orga
nizuojant peticijų rašymą, kon
taktuojant kongresmanus ir se
natorius bei renkant aukas Lie
tuvai. 

P a s i t a r i m a s su 
s e n a t o r i u m R. G. Lugar 

Indianos JAV senatorius Ri-
chard G. Lugar visuomet buvo 
labai santūrus Lietuvos reika
lams. B. Vilutienei nuolatos 
kontaktuojant jį Alto ir LB var
du pasirodo, kad jis irgi pakei
tė savo nuomonę Lietuvos nau
dai. Jo laiške Vilutienei (datuo
tam kovo 5 d.) jis išdėstė, kokios 
akcijos jis ėmėsi pagelbėti Lie
tuvai. 

Jis pasiūlė JAV prezidentui, 
prieš su t e ik i an t sovietams 
„most-favored-nation" prekybos 
statutą, pastatyti sovietams šias 
sąlygas: 

1. Pašalinti sovietų kariuo
menės grėsme demokratinėms 
Pabaltijo vyriausybėms. Tuoj 
pat iš ten išvesti sovietų .juodų 
berečių" dalinius. 

2. Nutraukt i visus Pabaltijo 
spaudos ir žinių trukdymus. 

3. Taip pat jis pasiūlė JAV 
vyriausybei i š re ikalaut i iš 
vyriausio Sovieto, kad, norint 
palaikyti grūdų prekybą, so
vietai visiškai nesikištų į Pabal
tijo valstybių reikalus. 

Jis stipriai rėmė pasiūlymą 
suteikti Pabaltijo valstybėms 
tiesioginę materialinę bei tech 
ninę pagalbą, aplenkiant Mask
vą. Taip pat j is JAV vyriausy
bei pasiūlė įsteigti Pabaltijo 
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Nuotr. A. Vilučio 

LIETUVIŲ FONDO 
SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvių fondas kovo 23 d. 
turėjo suvažiavimą Jaunimo 
centro žemutinėje salėje. Fondas 
galėjo pasidžiaugti, kad mūsų 
kultūros reikalams jau yra 
sutelkęs 5,179,400 dolerių. Vien 
per 1990 metus buvo gauta 
278,883 dol. aukų. Tai stambi 
suma, prisimenant, kad tais me
tais mūsų išeivija tiek daug yra 
aukojusi dėl laisvės kovojančiai 
Lietuvai, paremiant Lietuvos 
žmonių įvairius reikalus.Tais 
1990 m. fondas palikimais yra 
gavęs 349,201 dolerį. Fondas tai 
viena iš pačių didžiausių mūsų 
išeivijos organizacijų, turįs net 
6,377 narius, nors mirtis ir re
t ina eiles. Lietuvių kultūrinę 
veiklą fondas šiemet jau galėjo 
paremt i ketvirčiu milijono 
dolerių. Fondui vadovauja 
patyrę asmenys, ir ši instituci
ja tvarkoma profesiniais pa
grindais. 

Suvažiavimą a t ida rė LF 
tarybos pirm. P. Kilius. Pasvei
kino visus, atvykusius į 28 LF 
suvažiavimą. Priminė, kad 
sumanus pirm. St. Baras, praei
tais metais pasiekė didžiausių 
finansinių laimėjimų. Skatino 
visus aktyviai jungtis į suvažia-
vimo darbus. Invokaciją 
sukalbjėo prel. J. Prunskis. Pa
gerbiant atminimą mirusių LF 
narių, R. Steponavičiūtė per
skaitė visų pernai mirusių 86 
narių pavardes, E. Korzonas 
uždegė žvakę ir visi sugiedojo 
Marija, Marija. 

Prezidiuman pakviesti G. 
Balukas. D. Kojelytė, J. Valai
t i s , sekretor iaut i — G. 
Kamant i enė ir viešnia iš 
Lietuvos A. Taunytė-Degutienė. 
Mandatų komisijon — O. Barš-
ketytė, V. Momkus. A. Stepona
vičienė, R. Steponavičiūtė, L. 
Zliobienė. Nominacijų — K. 
Ambrozaitis. St. Baras, R. 
Juškienė. Balsų skaičiavimo — 
K. Dočkus. F. Kaunas, V. 
Momkus, V. Kirvela i t i s . 
Nutarimų — K. Ambrozaitis, A. 
Juodvalkis. V. Kamantas, J. Žy-
gas. Spaudos komisijon buvo 
pakviesti laikraščių, radijo 
atstovai. Prie spaudos stalo susi
telkė: J. Žygas, J. Žemaitis, A. 
Bagdonas. B. Brazdžionis, prel. 
J. Prunskis. Pereito suvažiavi
mo protokolą skaitė G. Kaman
tienė. Priimtas be pataisų. 

Sveikindamas gen. kons. V. 
Kleiza linkėjo padaryti spren
dimus, kurie būtų naudingi 
nepriklausomybės siekiančiai 

valstybėse neformalias JAV 
diplomatines įstaigas. Jis rašo, 
kad JAV State Departmentas 
pripažino Lietuvos referendumą 
(vasario 9 d.) demokratišku ir 
teisėtu. 

Malonu matyti, kad Lietuva 
susilaukia vis daugiau paramos 
iš JAV kongresmanu ir senato
rių, bet tas yra pasiekiama dau
giausia tiesioginių su jais kon
taktų dėka. 

V. Vailionis 

Lietuvai ir išeivijai. LB JAV 
pirm. Ant. Razma sveikino, kad 
pavyko LF išugdyti į didelę 
finansinę jėgaine, kuri jau yra 
išdalinusi kultūros re ikalams 
arti 3 mil. dol. Č:a dirbama su
tartinai. Raštu >veikino PLB 
pirm. V. Bieliauskas. ALT pirm. 
Gr. Lazauskas, Tautos Fondo 
pirm. J. Giedraitis. 

LF tarybos pirm. St. Baras 
priminė, kad 1990 m. buvo 
sėkmingiausi. Įstojo 131 naujas 
narys . Per trejus m e t u s 
lietuviška veikla paremta net 
740,000 dol. Dėkojo savo 
bendradarbiams ir aukotojams. 
Valdybos pirm. Alg. Ost is 
painformavo, kad va ldyba 
turėjo 9 posėdžius, konferenciją 
su žurnalistais, susitikimą su 
min. Kuoliu. Gyvai ta lk ina LF 
įgaliotiniai įvairiose vietose, 
jiems sėkmingaTvadovauja M. 
Remienė. Ruošiamas LF narių 
vardynas. Finansų komisijos 
veiklą aptarė R. Juškienė, pa
informavo apie investavimų 
paskirstymą, dėkojo S. Barui už 
vaisingą vadovavimą. 

Apie pelno p a s k i r s t y m ą 
pranešė P. Kilius. Lit. mokyklos 
gavo 56,825 dol., išeivijos 
studentams stipendijomis iš
dalinta 19.700 dol. Lietuvos 
studentams — 50,000, Vasario 
16 gimn. 17,000 dol., visuome
niniams reikalams 68,030 dol. 
D. Kojelytė priminė, kad didėja 
sumos, gaunamos iš palikimų. 

J. Valaitis paaiškino apie įsta
tų komisijos nutarimą, kad 
keičiant įstatų 40 paragrafą, 
būtų įvestas papildymas, jog ir 
dalies LF kapitalo perdavimas 
gali būti vykdomas specialiai 
sukviesto LF visuotinio narių 
suvažiavimo, nutariant trijų 
ketvirtadalių narių dauguma. 
Toks specialu? suvažiavimas 
numatytas šaukti liepos 27 d.. 
ir jis nutars, kiek Lietuvai galės 
būti padovanojama. Už šį 
nutarimą pa-isakyta 9,504 
balsais, prieš 501. 

Informaci jos komisijos 
pranešimą perteikė Ant. Juod
valkis, dėkodamas spaudai, ra
dijui, ypač painformavo apie 
r u o š i a m ą LF žinyną. J o 
sumanymu pasiryžta į tą narių 
žinyną į traukti ir Lietuvos pre
zidentą V. Landsbergį bei kard. 
V. Sladkevičių, jų įnašams 
suvažiavimo dalyviai čia pat 
sumetė 1,000 dol. P. Stončius 
pranešė, kad kontrolės komisi
j a visus dokumentus, atskai
tomybę rado tvarkoje. Regist
racijos komisijos pranešimu 
suvažiavime buvo atstovaujama 
10,163 balsams, dalyvių 123. 

I Lietuvių fondo tarybą iš
rinkti: A. Ostis (9292 baisai), A. 
Razma (8776), D. Kojelytė 
(8449), G. Balukas (8161), V. 
Momkus ("132), J. Valaitis 
(5327), kand ida ta i s liko J. 
Račkauskas ir J. Veličkas. Į 
kontrolės komisiją išrinkti: L. 
Zliobienė, P. Končius, V. Juška. 

Skyrių pranešimus padarė: 
D. Puškorienė (Clevelando), V. 
K a m a n t a s 'Grand Rapids*. 
telkiant palikimus. M. Remienė 
pranešė, kad 14 vietų LF turi 
įgaliotinius, iš jų kai kurie net 
ir koncertus ruošia LF naudai. 
Buvo pranešta, kad LF lėšomis 
įgytieji dail. Domšaičio kūriniai 
perduot i Kla ipėdos dailės 
muziejui. Buvo siūloma, kad 
atvykstantiems iš Lietuvos stu
dijoms s t ipendi jos botų 
duodamos, tik jei jie įsipareigos 
grįžti į Lietuvą. St. Baras paska
tino gausiau paremti Muzikos 
šventę ir joje dalyvauti. Užbai
gos žodyje A. Razma pasakė, 
kad LF pasiekė tokius laimėji
mus, apie kokius pradžioje nė 
nesvajota. 

Suvažiavimas praėjo sklan
džiai, darbingai. Rezoliucijose 
skatinama telkti naujus narius, 
ieškoti palikimų, primintas lei
džiamas LF narių žinynas ir 
vadovybei dėkojama už sklandų 
darbą. 

Suvažiavimas baigtas Lietu
vos himnu. Visi dalyviai ka
vinėje pavaišinti gerai paruoš
tais pietumis. 

Juoz. Pr . 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save_regular ly! 

Paid and 
Compounded 

Ouarter ly 

s e e u s fo r 
f i n a n c i n g . 

AT OUR LOW RATES 
Vtfflfc 

WITM M M V M f N T 
TO U I VOUM INCOMf 

Mutual Fedefal 
Savinas and Loan 

2 2 1 2 VVEST C E R M A K R O A D C H I C A G O . I L L 6 0 6 0 8 
Peter K a z a n a u s k a s . P r s . T e l . : 8 4 7 - 7 7 4 7 

Hours: M o n . T u e . Fr i . 9-4 Thur 9-8 Sat. 9-1 

SERVING CHICAGOLANO SINCE 1905 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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. 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Blinstrublenė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

Gntuifc 21 
KMIEOK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4363 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Maver. |i 
profes ional ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus įkainavimas 
veltui. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas 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. 

Turiu Crucngos miesto leidimą. Dirou ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Atliekame įvairius dažymo darbus. 
Dažome angus. duris, namus, 
pastoges, kambarius. Dirbame greitai ir 
sąžiningai Kreiptis t: Vygandą arba 
Reginą, tel. 312-927-9024 arba 
312-523-9367. 

Lietuvoje parduodami automobiliai: 
Lada 2 1 0 8 - S4.200. Lada 2107 — 
$4.300. Lada 2108 — $4.300, Lada 
2109 — $4.500 Automobiliai nauji su 
garantija Pristatome dolerius Lietuvo
je Jūsų giminėms už dešimtą procentą 
Keičiame aukštu santykiu dolerius Į 
rublius, vienas doleris prie dvidešimt 
rublių Atsiskaitymas tik po paslaugų 
suteikimo Skambinti: (708) 430-0030 

LB y 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S . Kedzle A v e . , 

Chicago , IL 6 0 6 2 9 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

[ B M L S Kompiuterio 
pagalba. B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja [vairaus dydžio 
nuosavybių P IRKIME bei PARDA
V I M E . V e l t u i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambin t i : 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC. , 6600 S. Pulaski Rd. , 
Chicago, IL 60629 

Lemonto mieste, puikiai Išlaikyta* 
senesnis namas; 4 mieg. kamb. 2 virtu
vės. 2 vonios. Galimybe turėti butą gimi
nėms. Naujas stogas ir išorinis apkalimas. 
$95,900 

„Rosehiir apyl. „spllt-level" nemes su 
[rengtu rūsiu! 
Daug kamb. Erdvus šeimos kamb.; kietme-
džio grindys miegamajame, salone ir valg. 
Puikiai išlaikytas. Geras pirkinys už 
$139,900 

OLSICK & C O . , REALTORS' 
1180 State Street 
Lemont, Il l inois 60439 ^ r t U I V 
(708)257-7100 21 

FOR RENT 

I š n u o m o j a m a s p u i k u s b u t a s 
41 /2 k a m b . M a r q u e t t e Pk. a p y l . 
P e n s i n i n k a m s nuo la ida . S k a m b i n 
t i : te l 3 1 2 - 9 2 5 - 9 5 7 1 . 

I e š k a u i š s i n u o m o t i v i e n ą k a m * 
b a r i M a r q u e t t e Parko apyl . S k a m 
b i n k i t e : t e l . 1 - 7 0 8 - 4 6 0 - 1 0 5 8 . 

Shamrock TuckpointJng 
Sąžiningai atliekami 

Plytų ir mūrijimo remontai 
Pilnai apdrausta 

,.FHA—VA repairs" 

Tel. 708-499-3728 
Sav. John Gallagher 

AMTECH REFRIGERTION & 
APPUANCE CO 

wdrarrtt«S 
Repairs* 

S K C 
1968 

FAST* 
CONVENIENT 
IN HOME OR 

CARRY IN 
SERVICE 

MAJOft APPUANCE 
SPECIALIST 

• A* Coodltiootri • R«*r»g»rotor» 
• Freeieri • Gos & Electric Rongvt 
• Microwovw . Wash«rs • brymi 
• Diihvoitao • D'spotafc 
LCENSED BONDED INSURED 

• Ca« '(X OetaiB 
NORTH 

6121 W Addison 312-28«-870O 
SOUTH 

3615 W 9Sth Evergreen Pk. 70S-423-O441 
Juozas PHkattts, Se-v Mgr 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
G e n r i k a s S o n g i n a s 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti. Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę į vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekelia abejonių. 

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail. 
Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis. Puiki dovana įvai
riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 80629 

r • 



A.A. VYTAUTAS BULOTA 
Vytautas Bulota, Lietuvos tei

sininkas, eidamas 93 metus, 
1991.11.7 mirė Chicagoje. Buvo 
gimęs 1898.XII.9 Taline, Estijo
je, kur 1916 m. baigė gimnaziją. 
Tais pat metais, nes nuo 1914 
metų vyko Rusijos karas su Vo
kietija, buvo paimtas j rusų ka
riuomenę. Baigęs sutrumpintą 
karo mokyklos kursą, kaip arti
lerijos karininkas, kautynėse 
prieš vokiečius, vadovaudamas 
artilerijos lengvųjų pabūklų 
baterijai, buvo sužeistas ir 
pateko į vokiečių nelaisvę. Su
žeidimo pasekmėje neteko deši
nės rankos plaštakos. Turėjo 
išmokti rašyti kaire ranka. 

1918 m. pabaigoje atvyko į 
Vilnių, o 1919 m. pradžioje i 
Kauną. 1922-26 m. Karaliau
čiaus, o 1928-29 m. Lietuvos 
universitetuose studijavo teisės 
mokslus ir gavo teisininko dip
lomą. Buvo priimtas teismo 
kandidatu į Kauno apygardos 
teismą. Atlikęs stažą, 1931 m. 
buvo paskirtas Ukmergėn apy
linkės tardytojo pareigom. 1934 
m. vasario mėnesį, prasidėjus 
Klaipėdos nacistų (dabar vadi
namai „Mažajai Nuernbergo") 
bylai, buvo komandiruotas j 
Klaipėdą ir ten tardė vokieti-
ninkų-nacių rengto sukilimo va
dus: dr. Neumaną, pastorių 
Sašą, banko direkt. Bertuleitį, 
dvarininką Rademacherį ir ki
tus. O paskui kariuomenės teis
mo prokuratūroje dalyvavo tos 
bylos dalyvių kaltinamojo akto 
teksto (per 500 puslapių) paren
gime. 1934 m. rudenį buvo pa
skirtas Šiaulių apygardos teis
mo prokuroro padėjėju. 1935 m. 
buvo komandiruotas į Klaipė
dos krašto teismo prokuratūrą, 
kur veikė kaip Lietuvos valsty
bės interesų gynėjas. Tose pa
reigose išbuvo iki 1939 m. kovo 
mėnesio, kada Klaipėdos kraš
tas Hitlerio buvo atplėštas nuo 
Lietuvos. Po to grįžo į Šiaulius. 
1940 m. kovo mėn. buvo paskir
tas Kauno apygardos teismo 
prokuroro pad. Pirmos bolševi
kų okupacijos metu dirbo Žemės 
Ūkio ministerijoje. 1941 m. Lai
kinosios vyriausybės buvo pa
skirtas Kauno apygardos teismo 
prokuroru, o 1942-44 m. buvo 
Apeliacinių rūmų prokuroras ir 
prižiūrėjo visų Lietuvos teismų 
prokurorų darbą. 

1944 m. liepos mėnesį su šei
ma pasitraukė į Vakarus ir nuo 
Širvintų poriniu arklių vežimu 
pasiekė Karaliaučių. Ten pergy
veno aršų anglų aviacijos įvyk
dytą bombardavimą, kurio me
tu neteko visos savo mantos. Po 

to su šeima persikėlė į Flens-
burgą, prie Danijos sienos. 
1947-48 m. ten Flensburge jūri
ninkų mokykloje, kuriai vado
vavo gen. T. Daukantas , buvo 
lektorius. 1949 m. buvo IRO 918 
regiono, t.y. Flensburgo bei apy
linkių stovykloms juriskonsul
tas. 

1950 m. pradžioje a tvyko į 
JAV ir visą laiką gyveno Chica
goje. Dirbo fabrike. Aktyviai 
reiškėsi Lietuvių Teisininkų 
draugijoje. 

Greta viso to nuo gimnazijos 
laikų Taline buvo veiklus spor
tininkas: dviratininkas, čiuoži-
kas, bėgikas. Su tėvu gen. J . Bu
lota ir broliais, Kęstučiu (vėliau 
inž in ier ius , Ge lež inke l ių 
valdybos direktorius, žuvęs Si
bire) ir Jurgiu (agronomas, Si
bire praradęs sveikatą i r miręs 
Lietuvoje), 1919, m. dalyvavo 
LFLS (Lietuvos Fizinio Lavini
mo Sąjungos) steigime. 1927-28 
m. buvo tos sąjungos pirminin
kas. Taip pat buvo vienas stei
gėjų LSL (Lietuvos Sporto Ly
gos) įkurtos Kaune, 1922.II.2, 
kuri iki 1932 m. atstovavo Lie
tuvos Olimpiniam komitetui ir 
kuri jungė visas tuo l a iku vei
kusias Lietuvoje sporto organi
zacijas. Buvo LSL pirmojo cen
tro komiteto narys, o 1927-28 m. 
vicepirmininkas. Sport inėje 
veikloje buvo pirmojo Lietuvos 
sportininkų „bėgimo pe r lau
kus" 1922.rV.2 teisėjas, II spor
to kursų lektorius, dalyvavo 
Lietuvos sportininkų rinktinėje 
1928 m. Olimpiadoje Amster
dame, Olandijoje, 1930 m. buvo 
LFLS rinktinių lengvaatletų 
grupės treneris. 

Esmėje Vytautas Bulota drau
ge su St. Garbačiausku, V. Di
neika, dr. Sližiu, savo t ėvu (vė
liau išrinktu LFLS garbės pir
mininku) ir 2 broliais buvo vie
nas Lietuvos organizuoto spor
to pradininkų. Užtat 1989 m. 

UŽSIENIS STIPRINASI 
CHICAGOS CENTRE 

Užsienio valstybių piliečiai, 
ypač japonai, perka nuosavybes 
Chicagos miesto centre. Jų 
investavimai siekia bilijonus, 
bet paskutiniu metu jau pra
deda mažėti. 

RELIGINIAI SIMBOLIAI 
ANTSPAUDUOSE 

JAV apeliacijų teismas Chica
goje kovo 19 d. balsų dauguma 
(ne vienbalsiai) nusprendė, kad 
krikščioniškieji simboliai Rol-
ling Meadow ir Zion antspau
duose nesiderina su konstituci
jos nuostatu, reikalaujančiu 
atskyrimo Bažnyčios nuo vals
tybės. Sprendimas padarytas 
balsams pasiskirsčius vienas 
prieš du. 

GRAŽINO RASTUS 
80,000 DOL. 

Slaptos policijos agentas, 
vykdamas gaudyti narkotikų 
spekuliantų, pametė 80.000 dol. 
Des Plaines rajone. Po savaitės 
radėjas juos grąžino policijai. 
Viena iŠ paskatų grąžinti buvo 
žinia, kad banknotai sužymėti ir 
juos išleisdamas galėtų įkliūti. 
Radėjo pavardė neskelbiama. 

A.a. Vytautas Bulota 
rudenį Chicagoje Lietuvos Spor
to komiteto vardu iš Lietuvos 
atvykęs to komiteto pirminin
kas Zigmantas Motiekaitis už 
nuopelnus ugdant sportą Lie
tuvoje, Vytautui Bulotai įteikė 
specialų medalį. 

1923 m. sausio-vasario mėne
sį, atvykęs švenčių atostogų iš 
K a r a l i a u č i a u s univers i te to , 
dalyvavo Klaipėdos krašto at
vadavime ir buvo Lauksargių 
miestelio (Klaipėdos krašto 
sukilėlių kariuomenės) karo 
komendantas, su savo daliniu 
saugojo pasienio ruožą. 

Teismo darbe visų pirma buvo 
nepaprastai kruopštus teisybės 
ieškotojas, bet teismo teisia
muose posėdžiuose, kaip kaltin
tojas, valstybės gynėjas, buvo 
labai santūrus ir taktiškas, o 
nusikaltėlį kaltindamas stropiai 
laikėsi veikiančių Lietuvos 
įstatymų. Savo ruožtu jam ir 
įsiteisėjusiu teismo sprendimu 
nuteistasis buvo žmogus, žmo
gus nuklydęs nuo teisėtumo 
kelio, kur iam Lietuvos teismas 
turįs padėti grįžti pasitaisiusiu 
žmogumi. V. Bulotos manymu 
Lietuvos teismas, saugodamas 
Lietuvos įstatymus, turėjęs būti 
drauge ir teisiamojo auklėtojas. 
Ypatingai rūpinosi teismo oru
mu bei teisėtumu. 

Vytautas Bulota buvo didelis 
Lietuvos patriotas, greta to, gal 
ir visų pirma buvo žmogus. 

J o n a s D a i n a u s k a s 

A.tA. 
ELENAI GIEDRAITIENEI 

mirus, vyrui DOMUI, dukroms AUDRONEI su 
vyru ir RŪTAI su šeima reiškia gilią užuojautą 

Cicero Lietuvių Medžiotojų 
ir Zuvautojų klubas 

r 

Mylimai Mamai 

A. t A. 
IRENAI JARUŠEVIČIENEI 

WHITTEMORE 
mirus, giliai užjaučiame jos sūnų ANTANĄ JARŪNĄ 
su vaikais, duk rą RŪTĄ GRAUŽINIENĘ, žentą 
VYTAUTĄ ir jų v a i k u s bei velionės vyrą WARREN. 

Lietuvių Skautų Sąjungos Taryba 
Lietuvių Skautų Brolijos Vadija 
Lietuvių Skaučių Seserijos Vadija 

GRUODIS: DAINOS 
LILIAN SUKIS 

RAMINTA LAMPSATIS, piano 

Lilija Šukytė debiutavo Stratford (Kanadoje) ..Figaro 
Vestuvėse", du metus dainavo Metropolitan Operoje, po to buvo 
pakviesta Į Miuncheną atidaryti operos festivalį su Bngitte Fass-
baender ir nuo to pateko i pasaulinį dainininkų elitą. Lilija gastroliavo 
po visą Europą su dideliu pasisekimu, nes kritikai ypatingai ver
tina jos dikciją, stilistinį supratimą, ir balso švelnią lyrinę spalvą 

L. šukytė plokštelėje (dainavo komp. J. Gruodžio dainas: 
Rugiagėlės. Aguonėlės, Rūta, Pavasario naktis Berlyne. Ko čia taip 
ilgu. Vėjavaikis, Alyvos. Diemedžiu žydėsiu. Visur tyla, Burtai 
Liaudies dainos: Rudens tylumoj. Aš, Anyta, Ėsk. karvute ir kitos. 
Prie piano muzikos profesorė Raminta Lampsatytė. 

Išleido LIETUVA records, Munchen, West Germany. 
Kaina su persiuntimu 11 dol. Illinois gyventojai moka $11 80 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago. IL 60629 

A.tA. 
ANNA L. JURANAS-BIMBA 

(Lubertius) 

Gyveno Calamet City, H. 
Mirė 1991 m. kovo 28 d., sulaukusi 88 m. amžiaus. 
Gimė Wesiville, IL. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Louis Juranas su 

žmona Doris, duktė Mildred Koch, 7 anūkai ir 12 proanūkų. 
Velionė buvo teta Adele Blecke ir Adelle Salkowskis, buvo 

našlė a.a. Louis Juranas ir a.a. Joseph Bimba. 
Priklausė Erighton Parko Moterų klubui. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, kovo 29 d. 1991 nuo 2 iki 

9 v.v. Donnellan-Schultz laidotuvių koplyčioje, 292 Torrence 
Ave, Calumet City, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 30 d. Iš koplyčios 10 vai. 
bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, duktė ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Bukauskas Funeral Director. Tel. 
708-730-1900 

DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. kovo mėn. 29 d. 

A.tA. 
IRENAI WHITTEMORE 

mirus , jos dukrai RŪTAI GRAUŽINIENEI su šeima 
ir jos giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia 

Lietuvių Opera 

A.tA. 
Dantų gyd. 

Elena O. Kalinauskaitė 
Giedraitienė 

Mirė 1991 m. kovo 27 d. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras dr. Domas Giedrai

tis, dukros su šeimomis: Audrone ir Vytas Martinaičiai, Rūta 
ir Thomas Milo; anūkai: Rasa, Tomukas ir Inga. Taip pat kiti 
giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, kovo 29 d. nuo 2 iki 9 v. 
v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks Didyj šeštadienį, kovo 30 d. Iš koplyčios 
10 vai. ryto, po iškilmingo palaiminimo, velionė bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Šv. Mišios už velionės siela bus atnašautos balandžio 1 d. 
9:30 vai. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. 

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

Nuliūdę vyras ir dukros su šeimomis. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
IRENAI WHITTEMORE 

mirus, jos sūnų ANTANĄ JARŪNĄ su šeima giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime 

Irma ir Gediminas Deveikiai 
Virginija ir Gintas Sauliai 
Mina ir Rimas Staniūnai 
Zita ir Mykolas Deveikiai 

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 

A.tA. 
Dr. PRANUI BAGDUI 

mirus, žmonai JANEI, sūnui TOMUI su žmona, se
serims MARIJAI JUŠKIENEI, ONAI STRIMAITIE
NEI, broliams kun. VYTAUTUI BAGDANAVIČIUI 
ir Lietuvoje STASIUI BAGDANAVIČIUI nuošir
džiausią užuojautą reiškia 

Rėdą ir Juozas Ardžiai 
Rasa ir Juozas Juškai 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 m e t ų 
PRANEŠA 

A.tA. 
ALFONSUI ŠULAIČIUI 

netikėtai mirus, jo žmonai ANELEI, dukroms, sū
nums ir anūkams reiškiama gilią užuojautą ir kar tu 
liūdime. 

Česlovas, Alma Geležiūnai 
Jurgis, Rosita Geležiūnai 

kad a t ida ro n a u j u s l a ido tuv ių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e P a r k e 

Kiti S. C. Lack l a i do tuv ių nama i : 
11028 S o u t h w e s t H w y . * Palos Hills 
9236 S. Rober ts R d . * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

ST. MARY & EVERGREEN 
MONUMENT COMPANY 

9100 SOUTH KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK. ILLINOIS 60642 

708/422-7146 OR 312 233-3015 
(CORNER 0F 91 ST & KEDZIE) 

JAU 80 METŲ PREKIAUJAME „ROCK OF AGES" 

* Paminklai 
* Antkapiai 
* Mauzoliejai 
* Bronzinės atminimo temos 
* Dvigubos atminimo lentos 
* Antkapių įrašai 
* Laikini antkapiai 
* Valymas 
* Antkapiai ir oaminklai 

pagal užsakvną 
Paminklų apžu. ėjimo kambarys ' 

AUKŠTOS KOKYBĖS ANTKAPIAI PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
' Irmad—p«nkl. 9:00 v.r. — 4:30 v. p.p. 

S**td. — 10:00 v.r. — 4:00 v. p.p. 
Sakmad. — 11:30 v.r. — 3:30 v. p.p. 

' APTARNAUJAME VISŲ RELIGIJŲ KAPINES 
VTanlntal* paminklų prekyba piatlnaja mlasto dalyje 

_ * 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

C hicago. Illinois 60629 
l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144r> South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
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. PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 



ryta* 
berts RH. 

DRAUGAS, penktadienis. 1991 m. kovo men. 29 d. 

x LKVS-gos Ramovės Chi-
cagos skyriaus narių susi
rinkimas bus balandžio 7 dieną, 
sekmadienį. 12 vai. Jaunimo 
centre. Kviečiame visus sky
riaus narius susirinkime daly
vauti. 

x Sv. Kryžiaus l igoninė 
visą balandžio mėnesį tikrins 
vėžio ligos pasireiškimą . ypač 
kviečiamos moterys t ikrinti 
krūtinės vėžį. Tai daroma sąry
šy su Amerikos vėžio draugijos 
rūpesčiais. Dėl informacijų ir 
registracijos tel. 312-471-5605. 

x A. a. Romualdo Nemicko 
atminimui Lietuvių Fondui 
laisvinimo reikalams jo šeimos 
draugai suaukojo 2985 dol. ir 
padidino jo turėtą įnašą. Lietu
vių fondas dėkoja šeimai už 
prasmingą Romualdo Nemicko 
įamžinimą. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą . 
pridėjo po 20 dol. už kalėdines 
korteles, kalendorių: C. Sur-
dokas, Baltimore. Md.. Antanas 
Liudžius. Juno Beach. Fla.. 
Joseph Strungys, Waterbury. 
Conn., Ona Matusaitienė. Wor-
cester. Mass.. Jonas Bačanskas. 
Pompano Beach. Fla.. Emil 
Sinkys. Santa Monica, Cal. 
Nuoširdus ačiū. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą , 
pridėjo 20 dol. už kalėdines kor
teles, kalendorių: Aldona Pra 
puolenytė. Putnam. Conn., Da
lia Korte. San Diego, Cal., Gailė 
Janušonis. Rochester. N*.Y.. Ar
vydas Barzdukas. Falls Church. 
Va., Robert ir Janina Kėkštai, 
Wisconsin Delis. Wisc. Nuošir
dus ačiū. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą , 
pridėjo 20 dol. už kalėdines kor
teles, kalendorių: E. ir J. Bis-
kiai. Evanston, 111., Edward Sei-
butis. Lockport. 111.. S. Sake-
vičius. Oak Lawn. 111.. Joe 
Šukys. Lemont, 111., Joseph 
Janiūnas, Stratford. Conn.. Sta
sys Martišauskas. Brockton. 
Mass. . An tanas Šeduik is , 
Brockton, Mass., Eug. Liaugau
das. Parsippany, N.J. Nuoširdus 
ačiū. 

x R. Liutkus, Webster. N.Y., 
pratęsė prenumeratą, paaukojo 
30 dol. dienraščio stiprinimui ir 
dar pridėjo 10 dol. už kalėdines 
korteles, kalendorių. R. Liutkų 
skelbiame garbės prenumera
to r iu i ! , o už aukas labai 
dėkojame. 

x KARGO l LIETUVA! Rū 
bus. naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti i Lietuva BE MUITO! 
siunčiame ORO LINIJA \ 
RYGA. Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
te rna t iona l , tel. 708-430-7334. 
9525 So. 79th Ave.. Hickory 
Hills. IL 60457. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių p i rk ime ir pa rdav ime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis , tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andr ius Kurkul is , 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshavv, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

x NIDA DELI, 2617 W. 71 
St. , Chicago, a r tė jan t šv. 
Velykoms visus kviečia ap
silankyti mūsų parduotuvėje ir 
pa s i r i nk t i ivairių mėsos 
gaminiu. Taip pat galėsite 
papuošti savo velykinį stalą 
mūsų gamintais ežiukais, beržo 
šaka, babka, mozūru, šakočiu, 
įvairiais tortais ir kt. gardu 
mynais Nepamirškite paskam
bint i iš anksto , te l . 
312-476-7675. Su šv. Velykomis' 
NIDA. 

(sk) 

x Vysk. Paul ius Baltakis. 
JAV Vyskupų 

igranti 
ntinių • 

per kun. P Stravinską, o c 
pranešta, - ad paskirtas kr 
Saulai te Kun S raip 
pa t yra J VV 
Bendi ••.;• aldybos 

; nkas. 

x Kun. Stasys Adominas, 
Šv. -
egzekutyvi is ir 
pirmasis kapelio- nčia 
savo labai sva ikaktį — 
kunigysta " tų. Specialus 
paminėjimas bus Butterfield 
Country Club salėje Oak B 
gegužes 5 d. p pietų. Informa
cijai ir registracijai skambinti į 
Šv - lą, 123 -
mont. I " 2291. 

x Atsiuntė po 15 dol. už ka
lėdines < ndorių: 
Al ̂  Maria 
Ku- dinskai. 
PeJ rke-
vičius k Kala l iūnas . 
Vai 
C. Masaitis, Stanley Gedgau-
: 

Valentina Čt; 
'. 

\ Vtsiuntė p o 15 dol. už ka
lėdine .a!endo> 
ir VI. Žemliai; Elena 
Balčiūnas. J. Kučinskas. K. Zio-
gerys. dr. E \Sbinas 
Dzir>. \ . F. Galdikas. 
Jonas Dauye ele Oksas. 
Barbora Liutiką, M. Mikuta
vičius. Mečys Šilkaitis. Petras 
Kliorys. Nijolė Dumbrytė, Vitas 
Lan iauskas . R. Vai tkus . 
Visiems dėkojame. 

x Atsiuntė p o 15 dol. už ka
lėdines k kalendorių: 
Mindaugas Putrimas. Helen 
Schane!. \. Stankus. Elena 
Baubly-. I Bikneris. K. Mar 
kus. J. Valaitis. K. Jecius. 
Juozas Duoba, O. Padegimas. 
Daniel ir Rūta Sulai. Elena 
Wait. K. Paliulis. Elena Stane
vičius. J. V Pleirys. Visiems ta
riame ačiū. 

x Balandžio 14 d., sekma
dienį. 1 v. p.p. madų paroda 
„Pavasa r i , tik tau!" Pasaulio 
Lietuviu centre Lemonte. Atvy
kusios ne tik pamatysite nau-
iausias pavasario ir vasaros ma
das, bet ir skaniai pavalgy
sit^ ir padraugausite. Stalus 
ar pavienes vietas užsisaky
t i tel.: 708-257-8787 arba 
708-985 7216. 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pri=t ttyti -!u-ų nurodytu adresu 

oje 10 sv. miltų. 
6 sv. ryžių, 29 oz. 

valg. druska. 
18 oz riešutin . k -?as, 2 dėž 
džiovintu slyvų. 2 dėž. razinų. 
64 oz. aliejus. 1 dėž. įvairiu 
arbatų. 39 oz. pupelių kavos. 12 
oz. kakavos Pilna kaina -
$100 00 kreipti? ..ŽAIBAS 
9525 South 79th Ave., Hicko
ry Hills. 111. 60457, telefonas 
(708) 430-8090. 

x Baltijos res to rane geras 
lietuviškas mais tas ir įvairūs 
kokt" >iems 
renginiam*. R I idary-

! '/da 

..Draugo" koncerto kovo 17 d. Marijos aukšt. mokyklos salėje dalyvių dalis. Pirmoj eilėj iš kairės: 
inž. A. Rudis, M. Rudienė. Lietuvos gen. kons. V. Kleiza, A. Regis. kun. V. Rimšelis, kun. J. Kuzin 
skas ir kt. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
JAUNIMO CENTRO 

MOT. KLUBAS 

Bėga laikas, nespėji apsisukti 
ir savaitė, antra ir trečia jau toli 
praeity, o atrodo, kad tik vakar 
skubėjau į Jaunimo centrą žiū
rėti skaidrių ir vaizdajuostės. Ir 
patikrinus matau, kad tai buvo 
vasario 8 d. vakaronė. Lyg ir gė
da apie ta i rašyti, tačiau tai 
buvo vienas iš daugelio Jauni
mo centro Moterų k lubo 
renginių. 

Vaizdajuostę rodė nuolatinis 
Jaunimo centro Moterų klubo 
talkininkas Stasys Žilevičius. 
Tai įvykiai Lietuvoj 1990 metų 
spalio ir lapkričio mėnesiais. 
Spalio revoliucijos dienos pa
r a d a s , k u r sustojęs mūsų 
jaunimas, pro šalį žygiuojan
tiems Raudonosios armijos dali
niams, skanduoja „okupantai, 
okupantai", o paskui juos einan
tiems civiliams „gėda, gėda". 

x Ekranas , liaudies dainų ir 
šokių ansamblio spektaklis 
įvyks balandžio 13 d. 7:30 v.v. 
Morton East High School 
auditorijoje. Bilietai nuo bal. 
6 iki 12 bus gaunami Gifts 
I n t e r n a t i o n a l — Vaznelių 
prekyboje 2501 W. 71st St., tel. 
312-471-1424. Bil ietus bus 
galima įsigyti ir prie įėjimo. 
Rengia J A V LB Kultūros 
t a r y b a . 

(sk) 

x VISI SIUNTINIAI I LIE
TUVA siunčiami su PRISTA
TYMU Į NAMUS papigintomis t in i s jos ei lėrašt is buvo 
kainomis. Rūbai, maistas, vais- klausimas „Už ką, Viešpatie?" 
tai - KIEKIS NERIBOTAS, Darius Polikaitis su akordeonu 
MUITO NĖRA. Iš kitų miestų pravedė visų bendrą dainavimą, 
savo daiktus siųskite mums Minėjimas baigtas „Lietuva 
paštu arba UPS. TRANSPAK, brangi". Ačiū Dariui ir J. Gylie-
2638 W. 69 St., Chicago, IL nei už sutikimą dalyvauti . 
60629. tel . 312-436-7772. 

(sk) 

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas Karo Muziejaus 
sodelyje Kaune, perlaidojimas 
Nežinomo Kareivio palaikų, 
Vėlinės — gėlės, žvakutės ir vėl 
gėlės. 

Vasario 16-tos minėjimas jau 
daugelį metų yra ruošiamas tą 
pačią dieną, nežiūrint, ar tai 
būna pirmadienis, antradienis 
ar savaitgalis. Šiais metais buvo 
šeštadienis. Dienos metu vyko 
demonstracijos miesto centre, 
vakare tie patys susirinko į mi
nėjimą. 0 kur kiti? Minėjimą 
pravedė Jaunimo centro val
dybos renginių vadovė Albina 
Ramanauskienė. Sugiedotas 
Lietuvos himnas. Pagrindinė 
kalbėtoja buvo Daiva Meilienė, 
kuri savo žodyje prisiminė 
mokslo metus ir visą laiką 
praleistą Jaunimo centre. J i , 
kaip ir didelė dalis Chicagos 
jaunosios kartos lietuvių, Jau
nimo centre užaugo lankydama 
lituanistines mokyklas, daly
vaudama skautų sueigose ar 
ateitininkų susirinkimuose. 
Baigdama prašė ir toliau rašyti, 
skambinti ir siųsti telegramas 
į Baltuosius rūmus. 

Trumpai sveikino gen. kon
sulas Anicetas Simutis iš New 
Yorko ir Stasys Kašauskas, 
Lietuvos Aukščiausiosios tary
bos narys. Abu savo žodyje tvir
tai išreiškė, kad Lietuva bus 
laisva. 

Meninę dalį atliko poetė Juli
ja Švabaitė-Gylienė, paskai-
tydama keletą savo eilėraščių, 
pritaikytų Vasario 16-tosios ir 
Kovo 11-tosios progoms. Pasku-

nežiūrint trumpo laiko. 
Vaišių stalas atrodė labai 

gražiai. Tupėjo mažos „pelytės" 
sūrių lėkštėse ir „rojaus paukš
čiai" tarp sa ldumynų ir vaisių. 
Tai nuopelnas Anicetos Ma
žeikienės. Už pyragus ir sau
sainiukus nuoširdžiai dėkojam 
Racine Bakery savininkei Biru
tei Juodvalienei ir jos talki
ninkėms. 

Kovo 24 d., Verbų sekma
dienį, priešpiečiai po rekolekcijų 
J a u n i m o c e n t r o kav inė je . 
Klubo n a r ė s s u p l a n a v o 
menių ir margučių dažymą. 

Netolimoj ateityj, gegužės 17 
d., poezijos dienos bus pradžia 
Dainų ir muzikos šventės. 

Gegužės 25 d. vaišės choris
tams, da in in inkams ir šokė
jams, tačiau pagal lietuvišką 
patarlę „Žmogus planuoja, Die
vas išplanuoja" (berods, taip), 
dar visko gali būti priplanuota 
ir neplanuota iki to laiko, tačiau 
kovo 24 d. priešpiečiai t ikra i 
bus. 

Ateidami į Jaun imo centro 
Moterų klubo renginius, pare-
miat patį J a u n i m o centrą, 
kuriame daug pagerinimų ir pa
gražinimų kaip t ik ir būna 
įvykdyta darbščių klubo narių 
dėka. 

Kovo 6 d. įvykusiame susirin 
kime pasiskirstyta darbais bū
simiems priešpiečiams ir nutar
ta kontaktuoti keletą meni
ninkių rytiniam pakrašty, kvie
čiant jas a ts iųst i savo ekspona
tus į Jaun imo centro krautu
vėlę, kuri veikia sekmadieniais 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p. 

Al. L i k a n d e r i e n ė 

ĮVYKIAI IŠ C H I C A G O S 

Pranutė Ivanauskienė, dau
gelį metų gyvenant i Chicagoje, 
kovo 9 d. savo še imos ir 
artimųjų t a rpe atšventė 89-tąjį 
g i m t a d i e n į . S a v o myl imą 
mamytę ir močiutę pasveikino 
su dovanomis sūnus Albertas su 

marčia Lucy, dukra Elena ir 
gražus būrys vaikaičių. 

Pranutė Ivanauskienė nuo 
pa t atvykimo Amerikon 1922 
m. su savo vyru a.a. Kazimieru 
Ivanausku savo gražų gyve
n i m ą p a š v e n t ė t uome t ine i 
l i e t u v i š k a i ve ik la i , katal i 
kiškom organizacijom, buvo 
stambūs parapijų, vienuolynų ir 
organizacijų rėmėjai ir aktyviai 
dalyvavo jų veikloje. Nuo pat 
įs ikūr imo Amerikoje, skaito 
„Draugą" ir kitą katalikišką 
spaudą. Pokario metais Iva
nauskai labai daug padėjo at
vykstantiems naujiesiems atei
viams, sudarydami atvykimui į 
JAV dokumentus, juos globo
dami, padėdami surasti butus ir 
darbus. 

Pranutė Ivanauskienė, sulau
kusi garbingo amžiaus, gerųjų 
vaikų globojama, dar yra guvi, 
viskuo besidominti, sekanti iš 
spaudos lietuvišką gyvenimą ir 
įvykius Lietuvoje. Ji su savo 
vaikais ir anūkėle keletą kartų 
lankėsi Lietuvoje ir yra daug 
padė jus i savo g iminėms 
Lietuvoje. Pranute i linkime 
ateit ies gražiausių metų. 

Algirdas Karait is , „Gintaro" 
vasarvietės, Union Pier, MI, 
savininkas su žmona Viktorija 
žiemos mėnes ius praleidžia 
Daytona Beach, Fla. Čia atosto
gaudamas Algirdas kovo 6 d. at-
švenė savo septyniasdešimtąjį 
gimtadienį. 

Algirdas ir Viktorija Ka-
raičiai Gintaro vasarvietę laiko 
j a u daugiau trisdešimt metų. 
Tai graži ant Michigano ežero 
kranto vasarojimo vieta, kuria 
daugelį metų naudojosi ir dideli 
būriai lietuvių. A. ir V. Ka-
ra ič ia i y r a uo lūs ir labai 
aktyvūs Lietuvių Bendruome
nės nariai ir s tambūs aukotojai 
lietuviškajai veiklai paremti. O 
ypač dabar. Lietuvai siekiant 
nepriklausomybės, Karaičiai 
s t i p r i a i r emia iš Lietuvos 
a t v y k s t a n č i u s , ne t svečius 
paglobodami ir savo gražioje va
sarvie tė je . G i n t a r e vasaros 
laikotarpyje kas sekmadienį 
vyksta ir lietuviškos pamaldos. 

Didžiajam lietuviškos veiklos 
rėmėjui Algirdui gražių ateities 
gyvenimo metų. 

J . J . 

ZARASIŠKIŲ KLUBO 
S U S I R I N K I M A S 

Zarasiškių klubo metinis susi
r inkimas įvyko kovo 10 d. 1 vai. 
po pietų Jaunimo centro posė
džių kambaryje. Kadangi buvo 
metinis susir inkimas, tai sulig 
įstatais pradėtas Lietuvos him
nu. 

Susirinkimą at idarė klubo 
pi rmininkas Aleksas Nevar-
d a u s k a s . Pasveikinęs visus 
gausiai susirinkusius, priminė, 
kad rytoj s u k a n k a vieneri 
m e t a i , kai buvo a t s t a ty t a 
N e p r i k l a u s o m o s Lietuvos 
Respublika. Tikrai yra jau ste
buklas, jo žodžiais tariant , kad 

XI'H) Ro-
t . l . 708-458-1400. 

(sk) 

x Pr is ta tome Lietuvoje tik 
naujus automobilius. Visų fir
mų mašinos pigesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 20-30%. Vi
sos su garantija. Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į rub
lius. P a r ū p i n a m e butus gimi
naičiams. Skambinkite iki 12 
vai. dienos tel. (312) 434-8618. 

(sk) 
x Greit pa rduodu vienos ir 

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

(sk) 

x R o m a s P ū k š t y s vėl 
vyksta į Lietuvą balandžio pra
džioje PERVEDAMI DOLE
RIAI, PALIKIMAI. Pr i ima 
laiškus, dokumentus , vais
t u s , u ž s a k y n u s a u t o m o 
b i l i a m s . Ats i ska i ty t i iki 
balandžio 3 d. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629. tel. 312-436-7772. 

(sk) 

IS ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— Inž. Ignas Tamošiūnas , 
gyv. Fairfield, Californijoje, 
kovo 11 d. atšventė savo 70 
gimtadienį. Inž. Ignas Tamo
šiūnas paskutiniuoju laiku 
daugelį metų vadovavo didelei 
inžinierių įstaigai San Erancis-
co ir vykdė paštų tame regione 
naujas statybas ir vadovavo paš
tų modernizavimo sistemų dar
bams. Inž. Ignas ir Ada Tamo
šiūnai balandžio pabaigoje pen
kiom savaitėm su amerikiečių 
ekskursija išvyksta Europon, 
kur aplankys daugelį Europos 
valstybių. 

— Pabaltiečių festivalis 
kovo 23 d. 7 v.v. vyko latvių 
salėje. Dalyvavo latvių, estų. 
l ietuvių meniniai vienetai , 
įskaitant ir lietuvių ..Lietutį". 
Pelnas skiriamas Pabaltijo 
humanitarinei pagalbai. 

— Lietuvos Dukterų drau
gija vedė margučių dažymo 
pamoką Seattle Verbų sekma
dienį 2 vai. p.p. Nijolės 
Raišienės namuose. 

Lietuvos žmonės galėjo išsilai
kyt i po visokių okupanto 
spaudimų ir blokadų. Taip pat 
priminė sausio 13 d. kruvinąjį 
sekmadienį, kuriame žuvo 17 
žmonių, ginant radijo, tele
vizijos stotis ir Parlamento 
rūmus. Žuvusiųjų tarpe yra ir 
klubo nario Kazimiero Čiu-
rinsko brolis Čiurinskas. Visi 
buvo pagerbti atsistojimu ir 
susikaupimo minute. 

Primėmus darbotvarkę. Steve 
Rudokui perskaičius pereito 
susirinkimo protokolą, pirmi
ninkas, padėkojęs moterims už 
visokią pagalbą mais tu ir 
aukomis gegužinei, ėjo prie 
laiškų skaitymo. Gauta padėka 
iš Altos už 25 dol. auką, tokia 
pat padėka iš Tautos fondo. 
L ie tuv ių fondas a t s i u n t ė 
pranešimą, kviečiantį į suvažia
vimą kovo 23 d. Pirmininkas ža
dėjo dalyvauti. 

Apie metinę veiklą pranešimą 
padarė pirm. A. Nevardauskas. 
Laike metų buvo 3 valdybos po
sėdžiai, 2 susirinkimai, viena 
gegužinė, aukomis paremta 
radijo ir spauda. Viso 345 dol. 
sumoje. Kontrolės k-jos aktą 
skaitė A. Žakas. Viskas tvarkoj. 

Ate inančių metų veiklos 
planas numatytas: posėdžiai 
pagal reikalą. 2 susirinkimai, 
gegužinė spalio 6 d. Šaulių 
namuose, glaudus bendradar
biavimas su kitomis organiza
cijomis. Renginiai bus 
skelbiami per radiją ir spaudoje. 

Anglijos klubui, spalio 12 d. 
švenčiančiam 30 metų veiklos 
s u k a k t į , nu ta r ta duoti 
sveikinimą sukaktuviniame lei
dinyje per visą puslapį. 

Buvo pasiūlyta skirti auką 
atsikuriančiai Lietuvai ir ypač 
nukentėjusiems sausio 13 d. 
da lyv iams . A. Lakui tą 
pasiūlymą pilnai parėmus, buvo 
paskirta 500 dol. suma per 
..Mercy Lift". 

Prieš baigiant susirinkimą, 
pirmininkas pasidžiaugė, kad 
niekas iš narių neiškeliavo į 
Amžinybę. Sergančių buvo 
keletas, bet jau baigia pasveikti. 
Taip pat pareiškė padėką už 
pinigines aukas R. Petraus
kienei ir A. Petrauskui. Šir
dinga padėka Ankų šeimai už 
duoną ir saldumynus. Seimi
ninkėms Rudokienei, Nevar-
dauskienei, Cicelienei, Bane-
lienei, Kundrotienei ir Pet
r ausk iene i už užkandžių 
paruošimą. Tuo ir buvo susi
rinkimas baigtas Po to visi 
buvo pavaišinti. 

Ant. Repšienė 

Marijos -nikšt. mokyklos mokines, apsirengusios tautiniais drabužiais, švenčia Sv. Kazimiero 
švente n „kykloje. Iš kairės: Simona Pulikaitė, Julija Pulikaitė, Irena Kvantaite. Vida Gaižutytė, 
Lina Ga jtytė, Julie Plačaite, Dana Butts, Matilda SzydaKyte. Krista Šilimaitytė ir Renata Kvan 
taite K .n. S,awrence R McNally, Švč. M. Marijos Gimimo parapijos asistentas, vadovavo 
pamaldf ms. 
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