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Pabaltijo valstybių 
tarybos sprendimai 

New Yorkas, 1991 balandžio 
16 d. (LIC) - Pabaltijo Tarybos 
sesijoje, įvykusioje balandžio 13 
d. Jūrmaloje, Latvijoje, priimti 
keturi dokumentai po kuriais 
pasirašė Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkai — V. Landsbergis, 
A. Riuitelis ir A. Gorbunovas. 
Žemiau pateikiame šių doku
mentų lietuviškus tekstus. 

Islandijos Respublikos 
pasiūlymas 

Apsvarčiusi Islandijos Res
publikos pasiūlymą tarpinin
kauti organizuojant ir vedant 
derybas tarp Pabaltijo valstybių 
— Lietuvos Respublikos. Estijos 
Respublikos, Latvijos 
Respublikos — iš vienos pusės, 
ir TSR Sąjungos — iš kitos 
pusės, Pabaltijo valstybių tary
ba, pažymėdama šį Islandijos 
žingsnį su nuoši rdžiu dė
kingumu, nusprendė: 

priimti Islandijos Respublikos 
pasiūlymą; 

ruošiant galimas derybas tarp 
Pabaltijo valstybių ir TSR Są
jungos, kuriose tarpininkautų 
Islandijos Respublika, kiek
vienai iš Baltijos valstybių tiks
linga turėti tiesioginius kon
taktus su Islandija; 

Islandijos Respublikos inicia
tyva gali suvaidinti pozityvų 
vaidmenį TSR Sąjungai atnau
jinant Lietuvos Respublikos, 
Estijos Respublikos ir Latvijos 
Respublikos nepriklausomybės 
pripažinimą; 

Šita Islandijos Respublikos 
iniciatyva gali būti sėkmingai 
suderinta su anksčiau prasidė
jusiu diplomatiniu santykių ats
tatymo tarp Islandijos Respubli
kos ir Lietuvos Respublikų pro
cesu. 

Pabaltijos Valstybių taryba 
vertina Islandijos Respublikos 
iniciatyvą kaip naują šiuolai
kinio požiūrio į sudėtingas tarp
tautines politines problemas ap
raišką. 

Pareiškimas Gruzijos 
klausimu 

Pastarojo meto įvykiai Gruzi
jos Respublikoje, ypač ginkluotų 
konfliktų jos teritorijoje pli

t imas ir TSR Sąjungos kariuo
menės dalyvavimas juose, nega
li nekelti nerimo Pabaltijo 
valstybių Tarybai. 

Sveikindama Gruzijos Res
publikos valstybinės nepri
klausomybės paskelbimą, Pa
baltijo valstybių taryba pa
reiškia, k a d interesų susi
dūrimas ir vidiniai konfliktai 
tiek Grzijos Respublikoje tiek ir 
kitose stojusiose į nepriklau
somybės kelią TSRS respubli
kose, turi būt i sprendžiami tie
sioginio dialogo ir suinteresuotų 
šalių derybų keliu, oficialiai bei 
faktiškai atsisakius prievartos. 

Pabaltijo valstybių Taryba 
pasiryžusi padėti taikiai spręsti 
konfliktą. 

Pabaltijo valstybių tarybos 
kreipimasis i TSRS 

Sąjungos prezidentą 
Gerbiamas Michailai 

Sergejevičiau! 
Mes su pasitenkinimu sutiko

me dialogo tarp TSRS ir Pa
baltijo valstybių atnaujinimą. 
Tačiau pirmasis Jūsų paskirtos 
TSR Sąjungos delegacijos susi
tikimų randas su Lietuvos Res
publikos ir Latvijos Respublikos 
delegacijomis kelia tam tikrą 
nerimą. Susitikime su Lietuvos 
Respublikos delegacija tarybinė 
pusė atsisakė užfiksuoti jėgos 
nenaudojimo principą. Apibūdi
nan t delegacijų susitikimų 
statusą, tarybinė pusė visokiais 
būdais vengia netgi ..derybų*' 
sąvokos, kadangi Jūsų įsaku, jai 
suteikti įgaliojimai tik aptarti 
politinių, socialinių ir ekonomi
nių klausimų kompleksą. 

Sykiu Lietuvos Respublika, 
Estijos Respublika ir Latvijos 
Respublika vadovaujasi savo 
valstybių Aukščiausiųjų Tarybų 
sprendimais apie visišką Lie
tuvos, Estijos ir Latvijos vals
tybių nepriklausomybės atsta
tymą. 

Tokie neatitikimai gali už
delsti teisingą Baltijos valstybių 
klausimo sprendimą. 

Baltijos Valstybių Taryba dar 
kartą kreipiasi į Jus su pasiūly
mu parodyti gerą valią ir suteik
ti TSRS delegacijai mandatą 
vesti su Baltijos valstybėmis 
tikras tarpvalstybines derybas. 

Pabaltijo valstybių tarybos pareiškimas dėl TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos nutar imo 

„Apie 1991 m. kovo 17 d. TSRS referendumo išvadas" 
TSRS Aukščiausiosios Tary

bos 1991 m. kovo 21 d. nutari
mas „Apie 1991 m. kovo 17 d. 
TSRS referendumo išvadas" 
sudaro galimybę aiškinti jį kaip 
neva liečiantį Pabaltijo vals
tybes Lietuvos Respubliką, Esti
jos Respubliką ir Latvijos Res
publiką. 

Ryšium su tuo Pabaltijo vals
tybės, kaip nesančios TSR Są
jungoje, pareiškia, kad Lietuvos 
Respublika. Estijos Respublika 
ir Latvijos Respublika eina 
keliu, kurį 1990 m. įtvirtino jų 

demokratiškai išrinktos Aukš
čiausiosios Tarybos, priimda
mos aktus dėl nepriklausomy
bės atstatymo, o taip pat jų 
tautos plebiscituose ir refe
rendume, įvykusiuose šiose 
valstybėse 1991 metų vasario 9 
ir kovo 3 dienomis. 

TSRS 1991 m. kovo 17 d. refe
rendumas niekaip teisiškai ne
liečia Baltijos valstybių i r 
negali pateisinti TSRS vado
vybės spaudimo ir prievartos 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
atžvilgiu. 

Sulaikė streiką 
laikinai 

Maskva. — Prancūzų žinių 
agentūra informuoja, jog opo
zicijos vadai Minske atšaukė 
numatytą generalinį streiką 
ke tv i r t ad ien į , kai viet inė 
vyriausybė sutiko tart is su 
darbininkų atstovais. Bet tuo 
pačiu metu Sovietų min. pirm. 
Valentinas Pavlovas įspėjo, jog 
vyriausybės atsistatydinimo 
klausimas nediskutuotinas, o 

Japonija pareiškė savo 
suverenitetą Sovietų 

užimtose salose 

Sovietų Sąjungos prez. Michailas Gorbačiovas nusilenkia Japonijos vėliavai ir savo vėliavai, kai 
buvo iškilmingai sutiktas Tokyo aerouoste. Penktadienį jis baigia savo vizitą Japonijoje. 

Nauji vyskupai 
Sovietų Sąjungoje 

Galimas popiežiaus apsi lankymas 
kitais metais 

dėl atlyginimų galima bus kal
bėtis. Tačiau pietiniame Sibire 
angliakasiai nutarė skelbti 
generalinį streiką visame Kuz-
basso baseino regione. Gudijos 
streikas sulaikomas tik laikinai 
ir jis gali vėl prasidėti bet 
kur iuo metu. Maskvoje 
„Tassas" rašo, jog Pavlovas 
pasiruošęs padvigubinti atlygi
nimus, jei bus padidinta ir pro
dukcija. Priešingu atveju, tai 
būtų tik biudžeto deficito padi
dinimas. 

Vatikano miestas. <AP) — 
Popiežius Jonas Paul ius II 
paskyrė dvasios vadovus kata
likams Rusijoje ir dar dviem res
publikoms Sovietų Sąjungoje, 
kas reiškia popiežiaus sąlygų 
išpildymą ir galimą jo popie
žiškąjį apsilankymą Sovietų Są
jungoje. 

Popiežius paskyrė pirmą Ro
mos ka t a l ikų a r k i v y s k u p ą 
Maskvai ir vyskupus Sibirui ir 
Kazachstano respubl ika i ir 
įsteigė dvi naujas diocezijas 
Gudijos respublikoje. Praėjusio 
šeštadienio paskyrimai Vatika
ne esą laikomi seniai laukt i 
įvykiai, kurie tik dabar buvo 
galimi atlikti. Dvasiniai kata
likų reikalai pereina į kitą 
dvasinę plotmę visoje Sovietų 
Sąjungoje. Aišku, jog 70 metų 
ateistinė valstybė su nuolati
niais persekiojimais pakei tė 
..lotyniškąją" religinę situaciją 
Sovietų Sąjungoje, s a k o m a 
Vatikano pranešime. 

Gal kitais metais 
Šie įvykiai yra d a u g e l i o 

dalykų grandinėje, kur ie vyko 
po to, kai 1989 m. gruodžio 
mėnesį pirmą kartą Sovietų 
Sąjungos vadas Gorbačiovas at
vyko pas Romos Katalikų Baž
nyčios popiežių į Vatikaną. Per 
tą laiką Vatikanas ir Maskva 

Ryga — Tel Avivas 
Tel Avivas. > JTA( — Latvija. 

kuri kovoja dėl savo nepriklau
somybės, žengė da r v i eną 
žingsnį laisvėjančia krypt imi , 
kai paskelbė, kad bus tiesioginis 
lėktuvų susisiekimas ta rp Ry
gos ir Tel Avivo. Maskva nesu
laikė komercinio lėktuvo. Aero
floto lėktuvas paskutiniu metu 
nusileido Ben-Gurion aerouoste 
su 130 keleivių, kurių t a rpe 
buvo Latvijos oficialūs parei
gūnai, įskaitant ir Rygos merą 
Andreas Rikamis. Suplanuota 
yra septyni savaitiniai skrydžiai 
ir latviai mano. kad „Ryga b u s 
Latvijos langas į Vakarus" ' . 
Kelionių biurai Rygoje ir Tel 
Avive planuoja skrydžius ir į 
kitas Pabaltijo valstybes už 750 
dol. Sovietai dar nėra ratifikavę 
susitarimo prieš dvejus metus , 
bet skridimai vykdomi. J a i s 
neleidžiama keliauti imigran
tams. 

į s t e igė oficialius ryš ius ir 
pas ike i t ė a t s tova is , o Gor
bačiovas dukart kvietė popiežių 
a tvykt i su vizitu. Vatikanas 
p r a n e š ė , jog tekia kel ionė 
nega lė tų įvyk*: prieš 1992 
metus ir popiežius sakė, kad jis 
tu rė tų paskirt i yskupus ir kad 
jam būtų leista keliauti ten, kur 
jis nori . Paskutinioji sąlyga dar 
ir dabar gali sudaryti problemų, 
nes ka ip aukščiau minėta žinių 
agentūra rašo. jog „daugelis So
vietų kataliku gyvena Lietuvoje 
ir Latvijoje — dviejose nepri
k l a u s o m a i nus i s t ač iu s io se 
Pabaltijo respublikose, kur 
katalikybė yra rišama su tautiš
kumu '. Maskva galinti bijoti, 
kad tokia popiežiaus kelionė dar 
labiau tuos jausmus padidintu 
ir paskat intu į nepriklauso
mybę. 

Katalikai skaič iais 
Vatikano pranešimu, taip pat 

katal ikų yra Gudijoje daugiau 
kaip 1.5 milijono, pačioje Rusi
joje yra šiek tiek daugiau negu 
60.000 ir maždaug 500.000 Ka
zachstane. Daugelis tų katalikų 
yra lenkų, vokiečių, lietuvių ir 
ukrainiečių tautybės žmonės, 
kurie gyvena tose respublikose 
dėl to, kad jie arba jų tėvai buvo 
deportuoti Stalino laikais į šias 
sritis. 

Praėjusį šeštadienį paskirtas 
vyskupu yra monsinjoras Kazi
mieras Svviaiok,. J i s bus naujos 
Minsko-Mogilevo arkivyskupi
jos arkivyskupu, kur i s yra 
iškentėjęs 10 metų Sovietų 
kalėjime. I Maskvą popiežius 
paskyrė iš Minsko vyskupą 
Tadą Kondru ;evičių ir paaukš
tino jį ark i v? kūpu. 

Nežinome, ^as paskirti Sibi
rui ir Kazachstanui. 

— JAV V.-.lstybės departa
mento sekn • ius James Bake 
ris vėl vyksta į Vidurinius Ry
tus, kai su> .arė naujos gali
mybės taikf- konferencijai. 

— Baltieji rūmai paneigė pa
sklidusią žiri jog prez. Bushas 
pasiūlė gen< >lui N. Schvvarz 
kopf vyriau>'> jo štabo viršinin
ko vietą. 

— Gruzijo- Respublikos vado
vybė suma/ii o alyvos pristaty
mą Rusijai > Juodosios jūros, 
kur i būdav'-- -lunčiama laivais. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Praėjusio Trečiadienio vi
durnakti prasidėjo traukinių 
darbininkų streikas, kurie pri
klauso dešimčiai įvairių unijų. 
Maždaug 250.000 darbininkų 
streikuoja. 

— Washingtone Gynybos de
partamento sekretorius Diek 
Cheney pasakė, jog, jei Sovietų 
Sąjungą perims valdyti senieji 
griežtosios linijos marksistai, 
t a i Amerika turės sustiprinti 
savo k a r i n e s pajėgas ir 
Europoje. 

— Baltieji rūmai pranešė, jog 
prez. G. Bushas pasirašė įsta
tymą, kad sustabdoma parama 
Jordanui 55 milijonų dolerių 
sumoje. Iš tos sumos buvo 
skiriama 35 bilijonai ekonomijai. 
o 20 milijonų karinei paramai. 

— Londone anglų darbiečiai 
vis labiau kritikuoja dabartinį 
ministerį pirmininką, kuris 
nesugebąs gerai atlikti Bri
tanijos ministeno pirmininko 
pareigų. 

— Washingtone Saugumo ta
rybos viršininkas Brent Scovv-
croft pasakė nieko nežinojęs, 
kad Irako kareiviai puolė kur
dus praėjusį savaitgalį ir dėl to 
jis esąs labai nustebęs. 

— Izraelio kabineto narys 
min. Ariel Sharon kalbėjo, jog 
sąjungininkai padarė klaidą, 
pal ikdami Irako diktatorių 
valdžioje. Jis vėl tuoj bus pavo
jingas Viduriniuose Rytuose. 

— Sovietų prez. M. Gorbačio
vas, prieš išvykdamas iš Japo
nijos, dar aplankys Nagasaki 
miestą ir lankys ten rusų kapi
nes, o po to išvyks j Pietų Korėją, 
kur turės 4 valandų pasitarimą 
su prezidentu Roh Tae Woo. 

— Irakas ir Iranas ginčijasi 
del lėktuvų, kurie karo metu 
buvo nuskraidint i į Iraną. 
Bagdadas dabar nori atgauti 
tuos lėktuvus ir sako, kad jų 
turi būti 148. bet Teherano 
vyriausybė sako. kad tėra tik 22 
lėktuvai. 

— Amerikos kareiviai atvy
ko į šiaurinį Iraką ir pradėjo 
įrengti kurdams palapines, 
kuriose jie galės laikinai ap
sigyventi, sugrįžę iš kalnų, kur 
jie buvo pabėgę nuo Husseino 
persekiojimų. 

— Irakas kreipėsi} Saugumo 
tarybą Jungtinėse Tautose, jog 
leistu parduoti maždaug bilijono 
dolerių vertės alyvą, kad galėtų 
apsimokėti už importuojamą 
maistą ir kitus humanitarinio 
pobūdžio reikmenis. 

Tokyo. Balandžio 16. — 
Japonijos ministeris pirminin
kas Toshiki Kaifu ir Sovietų 
prez. M. Gorbačiovas pradėjo 
pasitarimus, kai pirmą kartą 
istorijoje atvyko Sovietų vadas 
į Japoniją antradienio rytą 
keturių dienų vizitui. 

Buvo nustatyta, kad jie turės 
tris pasitarimus, kai jų darbo 
grupės tuo pačiu metu bandys 
išrišti painius politinius klau
simus. Japonijos ministens pir
mininkas tiesiai pasakė, kad 
visos salos priklauso Japonijai 
ir jis turįs pripažinti Japonijos 
suverenitetą tose salose. Pokal
bis buvęs labai mandagus ir dip
lomatinėje kalboje. Pareikštas 
noras sumažint i įtampą ir 
atstatyti gerus ryšius. 

Salos ir paskola 
Gorbačiovas atskrido su savo 

Zil limuzinu ir buvo sutiktas 
labai iškilmingai. Jis buvo 
priimtas ir imperatoriaus rū
muose. Vėl iau aplankys ir 
Kyoto miestą garsiuoju elek
troniniu t raukinu iš Tokyo. 
Tačiau pagrindinis tikslas yra 
gražinimas pagrobtųjų salų 
atgal japonams ir gavimas 
paskolos Sovietų ekonomijos 
atstatymui. Pirmosios dienos 
pasitarimai išryškino, jog abi 
pusės k i e t a i laikosi savo 
nusistatymo. Gorbačiovas pri
minęs japonų ministeriui pir
mininkui, jog Maskva sugebėjo 

pagerinti ryšius su Amerika, 
Europa. Indija. Kinija, Pietų 
Azija. Australija ir Zelandija, 
bet ne su Japonija. Sovietams 
gresianti diktatūra ir japonai 
turį padėti, kad to neįvyktų, 
suteikdami ekonominę pagalbą 
Sovietų Sąjungai. 

Klaidos atitaisymas 
l tai japonų min. Kaifu 

atsakęs, jog atmosferos 
pakeitimas pareina nuo Sovietų 
pačių. Protėvių padarytą klaidą 
jis galįs atitaisyti. 

„Los Angeles Times" kores
pondentas rašo. jog jo šaltinių 
žiniomis, japonai suteiksią tik 
450 mil. dol. paskolą, tai yra 
tokią sumą, kuria Sovietai turi 
atsilyginti japonų firmoms. 
Japonų pareigūnai sako. jog 
Kaifu nuspręs pagalbos klausi
mą po visų pasitarimų su Gor
bačiovu. Nežiūrint, kad Japoni
ja ir Sovietai yra kaimynai, bet 
prekyba tesiekia tik 6 bilijonus 
dolerių, kas yra labai maža 
suma. Japonai nesą linkę duoti 
Sovietų Sąjungai didelę paramą 
Gorbačiovo patarėjas šio vizito 
metu Arkadijus Volsky pasakė 
reporteriams, jog japonų pinigai 
ir patyrimas būtų labai vertin
gi paverčiant m i l i t a r i n iu s 
įrengimus komercinėmis įmo
nėmis. Juk Mitsubishi anksčiau 
gamino tankus, tad jiems tai 
būtų labai naudinga Sovietų Są
jungoje. 

Nesutinka su JAV 
pasiūlymu 

Jeruzalė. — Izraelio žinių 
agentūra pranešė, jog Izraelio 
min. pirm. Y. Shamiras po kabi
neto posėdžio pasakė, kad 
atmeta JAV Vasltybės sekreto
riaus James Bakerio pasiūlymą 
sulaikyti žydų įkurdinimo eigą 
užimtose teritorijose. Tai buvo 
pranešta, kai Bakeris, baigęs 
pasitarimus Izraelyje, išvyko į 
Siriją. Shamiras kalbėjo per 
televiziją Izraelio žmonėms, kad 
„Izraelis tęs pradėtas statybas 
apsigyventi žydamas ir tai 
neturi nieko bendro su pasi
tarimais tarp mūsų ir arabų". 
Bakeris spaudė Izraelio vyriau
sybę sulaikyti namų statybą, 
kurių bus pastatyta 13.000 vie
netų. 

Ruošia bylas 
lietuviams 

Naujoji Darbo departamento 
sekretore Lynn Martin kalba 
Atstovų rūmuose, kurio narė ji pati 
neseniai buvo. Ji pasakė, jog ji greitai 
praneš nauja* taisykles, kad būtų ap
saugoti JAV* angliakasiai nuo plau
čių ligų. Ir pasiūlys didesnes pabau 
das savininkams, kurie nesirūpina 
angliakasių sveikata 

Londonas. — JTA žinių pra
nešimu, Britanijoje greitai pra
sidės nacių karo nusikaltėlių, 
kurie čia gyvena po Antrojo 
Pasaulinio karo. bylų paroši
mas, o teismai galės prasidėti 
maždaug po trijų metų. Roy 
Penrose. Scotland Yard virši
ninkas, pasakė, kad laikas čia 
yra labai svarbu, nes tie žmonės 
jau yra vyresnio amžiaus ir gyve
nimas gali juos išskirti iš gyvųjų 
tarpo ir todėl jie gali išvengti 
teismo. Todėl yra sudarytas spe
cialus detektyvų būrys, kuris 
pradės įtariamųjų apklausinė
jimą, kai tik įsigalios įstatymas. 
Apklausinėjimų eiga vyriausy
bei galinti kainuoti 2.1 milijonų 
svarų metams. Šiuo metu esą 
žinomi trys tokie nacių nusi
kaltėliai, kuriems yra paruošti 
kaltinimai. Dar aštuoniems me
džiagą turi paruošęs Simon 
Wiesenthal Centras Los Ange
les mieste, ir kai tik tas britų 
įstatymas pradės veikti, t a 
medžiaga būsianti įteikta Lon
done. 1990 m. birželio 7 d. Izra
elio įstaigos vadovas Ephraim 
Zuroff įteikė kitų devynių 
asmenų pavardes, kurie esą visi 
lietuviai. Britų Žemieji rūmai 
priėmė įstatymą 254 balsais 
prieš 88. kad būtų nuteisti karo 
nusikaltėliai, gyveną Britani
joje. 

KALENDORIUS 

Balandžio 18 d.: Apolonijus, 
Eitvilas.. Girmantė. Sudvinas. 

Balandžio 19 d.: Simonas, 
Aistė. Leontina. Eirimas. Laz
dynas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:08. leidžiasi 7:33. 
Temperatūra dieną 60 L, 

naktį 49 1. 



UKAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. balandžio mėn. 18 d. 

ANUŽIAI ŠVENTĖ 
AUKSINE SUKAKTĮ 

Elena ir Česlovas Anužiai 
balandžio 14 d. šventė savo 
vedybinio gyvenimo 50 metų 
sukaktį. Sukaktuvininkus pa
sve ik ino Dievo Apvaizdos 
parapijos klebonas kun. V. Kriš-
čiūnevičius. Auksinių sukaktu
vių proga savo tėvelius sveikino 
dukra Aušra ir žentas Stasys 
Klimai, vaikaičiai Audra ir 
Paulius, dukra Gailė ir žentas 
Saul ius Dėdinai, vaikaičiai 
K r i s t i n a ir Tomas , sūnus 
Saulius ir Marti Lina Anužiai. 
vaikaičiai Matas ir Tadas, 
sūnus Andrius ir jo sužadėtinė 
Daina Žliobaitė. draugai ir 
pažįstami. 

ST. BUTKAUS ŠAULIŲ 
KUOPOS SUSIRINKIME 

St. Butkaus šaulių kuopos 
metinis narių susir inkimas 
balandžio 14 d. vyko Šv. Antano 
parapijos patalpose. Perrinkta 
t a pati valdyba, vadovaujama 
Edvardo Milkaus. Susirinkime 
dalyvavęs Šaulių sąjungos 
tremtyje pirmininkas Mykolas 
Abarius pranešė, kad į metinį 
šaulių suvažiavimą, balandžio 
20-21 dienomis vyksiantį Ha
miltone, Kanadoje, iš Detroi
to apylinkių vyks 17 šaulių. 

NAUJI P A R A P I J O S 
KOMITETAI 

Dievo Apvaizdos parapijos 
metiniame susirinkime balan
džio 7 d. į komitetus buvo iš
rinkti: Administracijos — Kas
tyt is Giedraitis, Kostas Jokša, 
Vytas Polteraitis ir Rimas Mat-
vėkas. Liturgijos — Linas Oren-
tas , Paulius Jurgut is ir Stella 
Hotra; Švietimo — Ramunė 
Mikailienė ir Ramunė Miliū-
nienė; Krikščioniškos tarnybos 
— Janina Mikulionienė, Dalia 
Rackienė ir Bernice Mastej. 

NAUJA R A D I J O 
VALANDĖLĖS VALDYBA 

..Amerikos Lietuvių Balso" 
radijo klubo metiniame susi
r i n k i m e , ba landžio 14 d. 
vykusiame Dievo Apvaizdos 
k u l t ū r o s cen t r e , i š r ink ta 
va ldyba: p i r m i n i n k a s — 
Leonard Balkus; 1-mas vice
pirmininkas — Linas Orentas; 
2-tras vicepirmininkas — Kazys 
Gogelis; sekretorė — Danutė 
Petronienė; iždininkė — Danutė 
Jankiene: direktoriai — Vida 
Orentienė, Paulius Jurgutis, 
Eugenija Bulotienė, Frank 
Povilaitis; valdybos nariai: Ona 
Šadeikienė, Albinas Pusdešris, 
Antanas Pesys, Stasys Račiū-
kaitis ir Juozas Račiukaitis. 

KONCERTAS 

Lie tuvos so l i s ta i Irena 
Milkevičiūtė, Virgilijus Noreika 
ir pianistė Gražina Landsber
gienė jau pradėjo savo koncertų 
ciklą Amerikoje. Detroite jų 
koncertas įvyks sekmadienį, 
balandžio 28 d., 12:30 vai. p.p. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje, Southfielde, Michigan. 
Šio koncerto neturėtų praleisti 
ypač tie.kurie negalės nuvykti 
į Chicagą ir dalyvauti Muzikos 
šventės renginiuose. 

P I E T Ū S SU SOLISTAIS 

Kadangi menininkai tą patį 
vakarą grįžta į Chicagą, tai tuoj 

parapijos pa ta lpose yra 
rengiamas jiems priėmimas-
pietūs. Svečių skaičius ribotas. 
Raginame, norinčius dalyvauti 
prėmime ir pietuose, nedelsiant 
rezervuoti vietas pas Mariją 
Petrulienę, tel. 313-525-0294 

lm 

„ŠVYTURIO" J Ū R Ų 
ŠAULIŲ KUOPOS 

VALDYBOS POSĖDIS 

Posėdis balandžio 6 d. vyko 
kuopos pirmininko namuose. 
Dalyvavo „ Š v y t u r i o " jūrų 
saulių kuopos valdybos pirmi
ninkas Bronius Valiukėnas, 
vicepirm. Juozas Kinčius, sekre
torius Romas Macionis, iždi
n inkas Alb inas Gr iga i t i s , 
Kultūros vadovas muz. Stasys 
Sližys, „Pi lėnų" administra
torius Balys Telyčėnas, statybos 
vadovas A n t a n a s Š i u r k u s , 
renginių vadovas Algis Ma
cionis, moterų vadovė Onutė 
Selenienė ir vadovės padėjėjos: 
Salomėja Grigaitienė, Elena 
Braz iūn ienė , Stefani ja 
Telyčėnienė. LŠST pirmininkas 
Mykolas Abarius ir jo žmona 
Onutė, korespondentas Antanas 
Grinius ir jo žmona Jadvyga. 

Praėjusio posėdžio protokolą 
perskaitė sekretorius Romas 
Macionis. Iždininko Albino Gri
gaičio pranešimu kuopa finan
siniai stipri. Kasoje tur ima 
11,000 dol. Nario mokesčių šiais 
metais surinkta 190 dol. 

Kuopos pirm. Bronius Valiu
kėnas, perskaitęs LŠST centro 
valdybos apl inkrašt į , supa
žindino su balandžio 20-21 
d. Hamiltone, Kanadoje, vyk
siančio šaulių suvažiavimo 
dienotvarke. I suvažiavimą 
vyksta Centro valdyba ir abiejų 
šaulių kuopų atstovai. Toliau 
paminėjo apie numatytus pa
gerinimus „Pilėnuose". Kuopos 
vicepirm. Juozas Kinčius pa
reiškė nepasitenkinimą kuopos 
korespondentų darbais. 

LŠST pirmininkas Mykolas 
Abarius parodė braižinius 2 
medinių kryžių. Jis siūlė kry
žius pastatyti prie žuvusiems už 
L ie tuvos la isvę p a m i n k l o , 
Vilniuje žuvusių 2 šaulių pa
gerbimui. Pavesta sužinoti šio 
projekto įvykdymo kainą. 

Gegužės 11d . kuopos šauliai 
ir talkininkai renkasi ir švarina 
„Pilėnų" stovyklą ir pastatus. 

Gegužės 19 d. įvyks „Pilėnų" 
stovyklos vasaros sezono ati
darymas. Kuopos šaulės ir šau
liai, moterų vadovės Onutės 
Selenienės vadovaujami, privirs 
cepelinų, prikeps kugelio ir kito
kių gardumynų tikėdamiesi 
gausaus svečių atsilankymo. 

Liepos 14 d. Pilėnuose bus mi
nima Jūros diena. Prieš Mišias 
LŠST pirmininko Mykolo Aba
riaus žodis. Mišias prie pa
minklo žuvusiems už laisvę 
aukos kuopos kapelionas kun. 
Kazimieras Simaitis. Apie šį 
įvykį bus paskelbta daugiau 
žinių. 

Prie jau paskirtų Lietuvos 
šauliams 200 dol. pridėta dar 
300 dol. Ši 500 dol. suma bus 
įteikta Lietuvos šauliams. 

Posėdį vedė kuopos pirm. Bro
nius Valiukėnas, sekretoriavo 
Romas Macionis. Po posėdžio 
visi dalyviai buvo pavaišinti 
Gracės ir Bronio Valiukėnų. 

A. Gr in ius 

iLniEirtu v o o 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 Fifth St., St. liooka, CA 90403. 

L I E T U V O S VYČIŲ 
C H O R A S ŠVENTĖ 
75-TA J U B I L I E J Ų 

Lietuvos Vyčių choras sausio 
12 dieną sausakimšai pripildė 

Amerikoje (Argentinoje, Urug
vajuje ir Brazilijoje 1991 gruo
džio 18 — 1992 m. sausio 8 
dienomis. Šis kongresas suteiks 
progą jauniems lietuviams už
megzt i pažint is su k i t a i s 
lietuvių kilmės jaunuoliais, 

Chicagos Šaulių salę choristais ^ „ į į ^ į „ į , „Į - 'bei" d a r 

Pirmasis automatas-pardav-
ėjas pagamintas senovės Egip
te. Jau 50 m. prieš Kristų tokie 
automatai buvo išstatyti Alek
sandrijos gatvėse. I juos įmetęs 
mažą monetą, galėjai atsigerti 

po koncerto Dievo Apvaizdos gaivinančio vandens. 

bei jų svečiais, susirinkusiais 
švęsti choro 75 veiklos metų ju
biliejų. Choras, vadovaujamas 
muziko Fausto Strolios, pa
dainavo l ie tuviškas dainas 
kurios buvo palydimos bisais. 
Koncertinei programai pasi
baigus, choro p i rmin inkės 
Estele Rogers pakviesta, Eleo
norą Laurin papasakojo šio 1916 
metais įkurto choro istoriją. 
Vienas šio choro kūrėjų buvo 
Leonardas Šimutis,Sr., buvęs 
„Draugo" dienraščio redak
torius. Ilgus metus choras veikė 
jo vadovau jamas , da inavo 
dainas apie tėvynę, tuo būdu 
pritraukdamas jaunimą į Lie
tuvos Vyčių gretas. Kai choro 
direktoriui L. Šimučiui pasi
t raukus iš pareigų, choras 
apmirė. Tai a t l ikt i padėjo 
Eleonora Laurin ir keli kiti 
nariai. Didžiausia užduotis buvo 
surasti naują choro vadovą. 

J a u n a s muzikas Faus t a s 
Strolia, ką tik atvykęs į JAV iš 
pabėgėlių stovyklų Vokietijoje, 
apsiėmė choro vadovo darbą ir 
po dviejų mėnesių repeticijų, 
choras pasirodė Lietuvos Vyčių 
Vidurio C e n t r o apygardos 
seime. 

Šioje jubiliejinėje šventėje E. 
Rogers įteikė choro veteranams 
dovanėles: Raimundui Samoš-
kai ir Te re se i Strol ienei 
(dainavusiem chore 30 metų), 
Albertui Matuliui '28 metus), 
Juozui Juškai (25 metus) ir taip 
pat vadovui F. Stroliai, pareigas 
jau einančiam 30 metų. Nepa
miršti buvo ir buvę choro pir
mininkai J. Aukščiūnas, V. 
Palilionis ir Sabina Henson. 

F. Strolia padėkojo E. Rogers, 
ėjusiai pirmininkės pareigas 
daugelį metų, choro akompa-
niatoriui Robertui Mockui ir 
visiems choristams bei rėmė
jams, taip nuoširdžiai Lietuvos 
Vyčių choro gerą vardą puose
lėjantiems. 

Po šHtos ir sočios vakarienės, 
svečiai pasilinksmino F. Strolios 
pravedama dainų pyne. 

Tai buvo tikrai deimantinis 
įvykis, ilgai prisimintinas. Lai 
choras sulaukia šimtą metų 
taip, kaip išgyveno 75! Te Vyčių 
choras gyvuoja dar ilgus metus! 

K O O P T U O J A M E 
J A U N U Č I U S VYČIUS 

Septintasis Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas vyks Pietų 

bais. Dalyvaus lietuviai iš Ar
gentinos, Venecuelos, Vakarų 
Vokietijos, Kanados ir JAV. 

Lietuvos Vyčių organizacija 
stengsis į šį kongresą pasiųsti 
du aktyvius jaunus Vyčius. Jie 
turėtų būti tarp 18-kos ir 30-ties 
metų amžiaus suprantą ir 
susikalbą lietuviškai. Norintieji 
būti kandidatais tur i parašyti 
straipsnį tema „Lietuvos Vyčių 
veikla, kurioje esu dalyvavęs". 
Be to, reikia pristatyti nuo
trauką, vardą.pavardę, adresą 
bei amžių. Viską s iųski te 
Sabinai Henson, 45 Windsor 
Drive, Oak Brook, IL 60521. 

112-TOS KUOPOS 
CHICAGOJE VEIKLA 

Žaidimų popie tė 

Chicagoje veikianti 112-ji 
Lietuvos Vyčių kuopa, lėšų 
telkimo tikslu, balandžio 21 d., 
sekmadienį, Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos patalpose, 
Marąuette Parke, ruošia sma
gią žaidimų popietę. Pradžia 2 
vai. p.p. Visi kviečiami. Bus 
bingo ir kitokie žaidimai. Lošti 
galės asmenys t ik 21 metų 
amžiaus ir vyresni. Prašoma iš 
anksto pasidaryti rezervacijas, 
skambinant Zuzanai Binkienei, 
tel. 312-471-4804, arba Julijai 
Zakarkienei, tel. 312-434-7785. 

Balandžio mėn. sus i r ink ime 

Mėnesinis 112-os kuopos susi
rinkimas balandžio 16 d. vaka
re vyko Švč. M. Marijos Gimimo 
parapi jos patalpose. Susi
rinkime Garbės narė Eleonora 
Laurin kalbėjo apie Lietuvos 
Vyčių istorija ir šios organiza
cijos veiklą. 

Paulius A. Binkis 

78-TASIS LIETUVOS VYČIŲ 
VISUOTINIS SEIMAS 

Laikas ruošti« metiniam Lie
tuvos Vyčių Visuotiniam 78-ta-
jam suvažiavimui. Šiais metais 
seimas rugpjūčio 1-4 dienomis 
vyks St. Petershurg Beach, FL, 
Trade Winds viešbutyje. Pasi
ruošimai suvažiavimui baigia
mi. 

Viešbutyje kambarį galima 
rezervuoti jau dabar. Kambarį 
galima išsinuomoti ypatingai 
žema seimui suteikta kaina tris 
dienas prieš seimą ir išlaikyti 

dar tr is dienas seimui pasi
baigus. Tai suteikia seimo daly
viams progą pratęsti dalyva
vimą seime, paatostogaut i 
saulėtoje Floridoje. Rezervaci
joms galima skambinant dykai 
800-237-0707 arba mokant te
lefonu 813-367-6461. Rezervuo
jant būtinai reikia paminėti 
Knights of Lithuania organiza
ciją, kad būtų suteiktos žemes
nės kainos. Kambarys vienam 
kainuoja 85 dol., vieno miegamo 
butelis — 125 dol. (apsistoti gali 
ke tur i asmenys), ir dviejų 
miegamų butelis — 210 dol. 
(telpa iki šešių asmenų). Vaikai 
iki 18 metų amžiaus su tėvais 
priimami nemokamai. 

Šiais metais nebus priešsei-
minių iškylų. Kadangi Floridoje 
yra labai daug užsiėmimų 
patys galėsite pasirinkti savo 
pramogas. Rezervacijas šioms 
iškyloms galite padaryti at
vykus į viešbutį arba ir dabar 
skambinant Gray Line Tour 
kompanijai telefonu 813-822-
3577. Pastebėtina jog iškylų 
kainos gali pasikeisti ir kad kai 
kurios iškylos vyksta tik pažy
mėtomis dienomis. 

Užsiregistruoti seimui galite 
pasiunčiant čekį Onai Marijai 
Kassel, 7336-2 Winthrop Way, 
Dovvners Grove, IL 60516. 
Registracijos mokestis suau-
gusiem — 85 dol., 90 dol. po 
birželio 15, o jauniems Vyčiams 
— 60 dol. Šis mokestis apmoka 
visą registracijos medžiagą, ket
virtadienio vakaronę, penkta
dienio pusryčius ir kultūrinį 
koncertą, šeštadienio banketą, 
sekmadienio ištaigingus pusry
čius bei visas susisiekimo auto
busu išlaidas tarp viešbučio ir 
minėtų renginių. 

Atsižvelgiant į Lietuvos padė
tį šiais metais Lietuvos Vyčiams 
svarbu susirinkti ir suintensy
vinti pastangas tėvynei pagel
bėti. Taigi, šią vasarą pasiryž-
kime vykti į Floridą į Lietuvos 
Vyčių Visuotinį seimą. 

NAUJA LIETUVĖ 
ADVOKATĖ 

New Haven.CT. 50-tos Lie
tuvos Vyčių kuopos narė 
Kristina Kirla neseniai pradėjo 
eiti advokatės pareigas vienoje 
Waterbury,CT, teisės firmoje. 
Kristina 1989 metais aukštais 
pažymėjimais baigė Bridgeport 
universiteto teisės mokyklą, 
prieš tai 1986 metais gaudama 
bakalauro laipsnį anglų kalbo
je bei komunikacijos srityje 
Fairfield universitete. Lanky
dama teisės mokyklą, Kristina 
laimėjo Superior Classroom Per-
formance bei American Juris-
prudence žymenis. 

Advokatė K. Kirla speciali
zuojasi asmens sužalojimo bylo
se, darbininkų kompensacijos 
reikaluose, nuosavybės klausi
muose bei šeimos teisėje. 
Linkime Vytei Kristinai geros 
kloties naujose pareigose. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis.Jr . 
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ETIOPŲ B E N D R U O M E N Ė 
C H I C A G O J E 

Chicagoje yra įsikūrusi čia 
gyvenanč ių e t i o p ų bend-

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat. Chicago 
To). (1-312) 434-SS49 (veikia 24 vai.) 

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

ruomenė, kuri dabar renka 
aukas jų krašto badaujantiems 
žmonėms, kurių ten yra 6 mili
jonai. Birželio 2 d., norėdami su
rinkti aukų, jie Chicagoje ruošia 
vadinamą „vokatoną" birželio 2 
d. Pereitais metais j ie surinko 
> ,CCC Jo.. 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaaki Road 
Valandos pagal susitarimą 

OR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

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

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v.p p 
ireča uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p . penktd 

ir ŠeŠtd 9 v r -1 2 v p p 

6132 S. Kadzla A v a . , Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marąuet te Medical Bui lding 

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 PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dunda* Ava., Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd.. Hlckory Hllla, IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 at St. 

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

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

Tai. (708) 448-1777 

!L 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava . , Clcaro 

Kasdien I iki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 1 2 i k i 4 v a l popiet 

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

4 7 0 0 W. 95 S t . 
O a k L a w n . IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

T a i . 7 0 8 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

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

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

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan A v a . , Suita 324 Ir 

5635 S. Pulaakl Rd. , Chicago. IL 
81 St. ir Kaan Ava. . Justlce. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

D R . D A N A M . S A L I K L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W . C a r m a k Rd. 
Vvastchaster, IL 6 0 1 5 3 

T a i . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 at Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

Kab. tat. (1-312) 471-3300: 
Raz. (706) 442-8267 

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

7722 S. Kadzla Ava. , 
Chicago, III 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS 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. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Aust m) 

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

A R A S Ž U O B A , M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good SamarHan Medical Cantar 

Maparvllla Campua 
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310. 

NapervHta IL 60563 
Tel . 1 708 527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S Waat 63rd Straat 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Kaip tvarkysis 

EUROPA BE 
VARŠUVOS PAKTO 

Kovo 31 d. oficialiai buvo 
l ikviduota Varšuvos pak to 
gynybinė sutartis. Iš tikrųjų, tai 
jau buvo paskelbta post facto, 
kai iš po sovietinės letenos 
pačios išlindo Rytų Vokietija, 
Vengrija, Čekoslovakija ir Len
kija, nebeleisdamos po jų vals
tybių skraiste dengti grubų 
sovietinės kariuomenės šeimi
ninkavimą jų valstybių vidaus 
reikaluose, tęsti priverstinį pa
valdumą Maskvai. Nors Varšu
vos paktas buvo sukurtas Mask
vos įsakymu (ne jam priklau
sančių valstybių noru) 1955 m., 
atsverti NATO Europos gyny
bos s u t a r t į , iš tikrųjų ji 
niekuomet nebuvo lygi NATO-
ui, nes pastaroji buvo mo
derniųjų vakar ie t i škų ka
riuomenių savanoriška sąjun
ga, kurios ginklavosi savųjų 
gaminamąja naujausia karine 
technika. Tuo tarpu Maskva 
neleido Varšuvos pakto sąjungi
ninkėms pačioms ginkluotis. 
Nau jaus ia technika buvo 
išimtinai Maskvos rankose, 
sąjungininkėms paliekant tik 
senesnę techniką, bet ir tą pačią 
valdomą Maskvos patikėtinių. 
Todėl, anot JAV Kongreso už
sienio polit ikos specialisto 
Daniel Nelson, ji niekuomet 
fak t i ška i ir nebuvo lygi 
NATO-ui. 

Tačiau, anot Nelson, Varšu
vos pakto pasibaigimas yra 
svarbus dėl kitų priežasčių. 
Dabar jam priklausiusios vals
tybės bus laisvos pačios ginkluo
tis, prekiaujant su Vakarais. Jų 
karininkai mokysis nebe Mask
voje, o Vakarų Europos ir Siau
rės Amerikos kraštuose. Tos 
valstybės galės savarankiškai 
daryti joms naudingiausias ka-
rines-ekonomines sutartis. 

Teoretiškai, taip. Bet Nelson 
nemini, iš kur jos ims pinigų ir 
ar Vakara i iš tikrųjų taip 
lengvai parduos jiems ginklus ir 
mokys jų karininkus. NATO 
atsisakymas priimti naujų na
rių, kaip Čekoslovakija, kuri 
prašosi priimama, rodo. kad ir 
Europos ateitis netaip aiški, 
kaip iš karto atrodo. NATO-ui 
gi jau ir dabar yra pakankamai 
sunku rasti bendrą sutarimą su 
turimais nariais. Jei įsileistų 
naujų narių su savitais poli-
tiniais-gynybiniais interesais, 
dar susikomplikuotų jų ir taip 
painūs ryšiai. 

Varšuvos pakto panaikinimas 
pagaliau nebeleis sovietams 
vykdyti agresijos tuose kraš
tuose, skelbiant pasauliui, kad 
tai „broliška pagalba" krizėje 
atsidūrusiai sąjungininkei, kaip 
tai padarė 1968 m. Prahoje. 

Pagaliau Varšuvos pakto pa
naikinimas privers ir JAV-es 
realistiškiau pažvelgti į pasikei
tusią politinę padėtį Europoje 
derybose dėl nebranduolinių 
ginklų mažinimo Europoje <Con-
ventional Forces in Europe — 
CFE). Anot Nelson, rašiusio 
Christian Science Monitor laik
rašty (1991.IV. 15), nebegalima 
įsivaizduoti, kad derybos vyks
ta tarp dviejų gynybos sąjungų 
— viena vadovaujama JAV-ių, 
kita vadovaujama Sov. Sąjun
gos. Dabar jau reikia skaitytis 
su 35 (ar gal net daugiau) 
Europos valstybių, ir kalbos turi 
būti apie kiekvienam kraštui 
leis t iną masimalinį ginklų 
arsenalą, o taip pat ir apie ki 
tus būdus ugdyti tų kraštų pasi
tikėjimą savo tarpe ir jų bendrą 
saugumą. 

Tie kraštai nebelaukia JAV ir 
NATO aprobato tuo keliu eiti, 
nes kaip matome, tokio masto 
organizacijos yra ypač ne
rangios keisti įsisenijusį savo 
veikimo aparatą, kuris, prisilei
dus tiek daug naujų narių, 
turė tų būti pakeistas visiš
kai nauiu. dar neišbandvtu 

modeliu. Jie rado kitą forumą 
toms deryboms, kuris dar nėra 
pripažintas kaip teisiškai ofi
cialus, bet jame vykstant vis 
kūrybingesnėms svarstyboms, 
apimančioms visus Europos 
kraštus, jo įtaka auga. Tai 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencija Europoje (Conte-
rence on Security and Coopera-
tion in Europe — CSCE). Šioje 
grupėje dalyvauja visos Europos 
valstybės. Į jos suvažiavimus 
yra kviečiami ir Lietuvos atsto
vai ir ten dalyvauja. 

JAV-ės tačiau nepasitiki šios 
organizacijos efektyvumu, nes ji 
turinti per daug narių. Bet ar 
įmanoma kalbėti apie taiką ir 
saugumą bet kuriame pasaulio 
regione, jei iš tos taikos kūrimo 
ir palaikymo yra išjungiami kai 
kurie (ar net daugumas) ten 
esančių vienetų? Konfliktai 
Viduriniuose Rytuose itin rys 
kiai iškelia šį faktą. Žinoma, 
bus sunkiau prieiti visiems 
priimtinų sprendimų, kai yra 
daugiau narių su skirtingais ir 
dažnai konkuruojančiais inte
resais. Iki šiol pasaulinėje poli 
tikoje atrodydavo lengviau 
stipriai mažumai per jėgą už 
krauti savo valią mažesnėms, 
s i lpnesnėms va l s tybėms . 
Pagaliau mes patys žinome iš 
asmeniškos bendruomeninio 
veikimo patirties, kad visuomet 
yra lengviau pačiam darbą 
at l ikt i , negu r a s t i bendrą 
sutarimą su didesne grupe kitu 
individų. Bet mes taip pat 
žinome, kad didelių darbų ilga
laikis pasisekimas kaip t ik 
remiasi ne vieno individo 
asmenine, politine ar fizine 
jėga, o didelės grupes žmonių 
bendru sutarimu. Tokią sąvoka 
vadiname demokratija. 

JAV-ės tebesivadina demok 
ratijos platintoja ir puoselėtoja. 
JAV-ių piliečiai savame krašte 
netoleruoja kitokios sąvokos ir 
teisman šaukia visus savo poli 
tikus, kurie bando demokratinio 
sprendimo reikalingus reikalus 
išspręsti už uždarų durų Tačiau 
savo užsienio politikoje, nors te-
bevartodamos demokratiška 
retoriką, JAV-ės nenori būti 
viena tarp daugybės pasaulio 
tautų. Tai reikalauja per daug 
darbo. Joms daug patogiau 
kalbėtis su keliais visų kitu 
tautų atstovais, nekreipiant 
dėmesio, kokiu būdu tie atsto 
vai atstovauja — ar pavergimu 
užvaldę, visai neatsiklausdami 
valdomųjų. 

Nors R. Nixonas, grįžęs iš 
Sovietų Sąjungos ir Rytu 
Europos, primygtinai pabrėžia, 
kad JAV-ėms yra būtina tiesio 
giai kalbėtis ne tik su ..Rytų Eu 
ropos" valstybėmis, bet ir su ne 
priklausomybe paskelbusiomis 
Sovietų Sąjungos respubliko 
mis, imtinai ir Pabaltiįu. vargu, 
ar JAV Valstybės departa 
mentas jo paklausys. Nežiūrint 
to, kad Sov. Sąjunga neatitaise 
savo pažeidimų praeitą rudenį 
pasirašytos CFE sutarties dėl 
nebranduolinių ginklų (kai savo 
tankus nuvarė už Uralu ir kai 
ribojamas laivyno pajėgas tik 
perklasifikavo kaip pajūrio 
gynybą, kad jie nesiskaitytų) ir 
kad JAV-ės buvo paskelbusios, 
jog tai yra sąlygos, kad iš viso 
įvyktų viršūnių konferencija dėl 
ginklų ribojimo, dabar, atrodo, 
kad JAV-ės jau atsisakė tų 
sąlygų. Atrodo, kad prez. G 
Bushui yra svarbiau turėti 
viršūnių konferenciją, negu ka 
nors naudingo ja pasiekti. Ar tik 
nebus jo sužavėję Kremliaus 
palocių virėjai savo kulinarine 
egzotika, per patikimus Šal
tinius davę žinoti, kad ne tik 
bus apsieita be brokolių, bet kad 
bus ir paties geriausio iraniško 
kaviaro? 

a g . 

PRELATAS 
JUOZAS LAUKAITIS 

LIETUVOS PRAMONĖ 
ŽENGIA l PASAULĮ 

ANTANAS LAUKAITIS 
Austral i ja 

(Pabaiga) 

Iš 12 ten esančių bolševikų. 
ippažintį atliko 9 lietuviai. 2 
rusai, kai vienas lietuvis (Gied
raitis), bjauriai koliodamasis, 
atsisakė tai padaryti. Ir vėliau 
prelatui dažnai tekdavo klausy
ti mirti pasmerktųjų išpažinčių. 
Tik šiais atvejais naciai šiuos 
asmenis atvesdavo tiesiai į baž
nyčią. 

Šis tiesioginių pareigų atliki
mas ir išpažinčių paslapties ne
išdavimas buvo vienas iš svar
biausių kaltinimu, pateiktų 
KGB tardytojų prelatui J . Lau
kaičiui Archyviniuose doku 
mentuose šie kaltinimai skam
ba taip: „Dalyvavo šaudant 
sovietinius aktyvistus, artimai 
bendradarbiavo su pogrindžio 
kovotojais 

Liudytojas Pranas Radvilavi-
čius: ..Prelatas J. Laukaitis ra 
gino pasmerkt susitaikyti 
su Dievu ir prieš mirtį atlikti 
'špažintj" 

Liudytojas Vacys Lukoševi 
čius: ,.Ar mačiau, kaip kunigas 
Laukaitis, pi ioš pradedant sau 
dyti. laimino pasmerkti 
meldėsi". 

Liudytoja Ona Lukoševičiūtė: 
..Prelatas Laukaitis palaikė 
labai gerus santykius su Seiri 
iu policijos vii šininku Nykštai-
čiu ir jo pavaduotoju Steponavi 
čium. 1941 metais prelatas Lau
kaitis per pamokslu 
melstis už vokiečiu kariuome 
nės pergalę, nes jie išvadavo 
Lietuvą iš bolševikų vergovės" 

Prelatas J. Laukam- 1941 m., 
nejausdamas jokios kartės, ne
pasitrauk''- i Vakarus, likdamas 
su savąja tauta. Jis buvo areš 
tuotas Seirijuose !(,J7 met u ba
landžio 20 diena. p o ilgų ir 
sunkiu tardymų Alytaus, Kau
no. Vilniaus ir Maskvos kalėji
muose jis be jokio teismo buvo 
pasmerktas 15 metu į Sibiro Gu
lagus. Prelatas į. Laukaitis 
mirė Vladimiro kalėjime 1952 
metų rugpjūčio 15 dienų. Palai
dojimo vieta nežinoma. Šiame 
kalėjime buvo kalinama labai 
daug Lietuvos šviesuolių. Čia 
taip pat kalėjo ir buvo nužudy
tas Vilniaus arkivyskupas Me 
čislova? Reinys. Jo palaidojimo 
vieta ta.ip pat yra nežinoma. 

Kaip rašo L. Kerulis. remda 
masis tardymų parodymais, 
prel. J. Laukaitis buvo <uirrt;t^ 
1947 metais. Savo tardymo pa 
rodyme prelatas sakė. kad su 

..banditų" (taip raporte rašoma 
apie partizanus) gauja jis susi
tiko pas ūkininką Čeponį, atva
žiavęs duoti religinių patarna
vimų sunkiai sergančiai O. Sa-
veikiutei, visai nežinodamas, 
kad ji yra partizanė. Tame na
me iis rado ir daugiau partiza
nų, kurie atliko išpažintį ir jis 
jiems suteikė, kaip kunigas, re
liginį patarnavimą Tardytojas, 
kuris atrodo pats surašė tar
dymo raportą, nes Dievas rašo
mas mažąja raide ir partizanai 
vadinami banditais, baigė kal
tinimus, padarydamas išvadą, 
kad prel. J. Laukaitis žinojo, 
kad pas ūkininką Čeponį tuo
met buvo „bandi'ai" ir jis su 
jais, pagal kitus pranešimus, 
kalbėjęsis antitarybiniais reika
lais. 

Australijoj beviešint Sibiro 
kankiniui kun.A Svarinskui, 
man teko labai plačiai su juo iš
sikalbėti apie prel J. Laukaitį, 
su kuriuo jis kartu sėdėjo vieno
je kameroje Kauno kalėjime. Jo 
pasakojimu, tai buvo nepapras
tas žmogus ir tose sunkiose ka
lėjimo sąlygose dvasiniai kėlęs 
kameros kalimi sunkią būklę. 
Jis visus, nors ir alkanus, va
rydavo daryti mankštas ir kiek 
galima vaikščioti. Pats būda
mas išbadėjęs gautus savo 
maisto ar kitų dalykų siuntinė
lius, pasidalindavo su kitais ka
meros draugais. J i s labai įdo
miai pasakodavo apie žymiuo
sius Lietuvos žmones, su kuriais 
anksčiau jis buvo artimai pa
imamas. Jis duodavo įdomias 

religines pamokas, kuriomis net 
ir notik;ntieji iabai domėdavo
si Pats būdamas didelis lietu
vių kalbos žinovas, jis net ir ka-

Nors šiomis dienomis netenka 
išgirsti daug pozityvių ir šviesių 
žinių iš Lietuvos, vis dėlto, gyve
nimas Lietuvoje rieda pirmyn 
ir ne visiškai y ra vienašališkoje 
sovietinėje kontrolėje. Vienas 
gana įdomus straipsnis, susijęs 
su Lietuvos pramone, buvo 
atspausdintas 1991 m. vasario 
mėn. Ward ' s A u t o Vv'orld 
žurnalo laidoje. J A V biznio 
pažiūros ir noras imtis rizikos, 
jeigu yra tikslų sutapimas, vis 
dėlto sukelia vilčių Lietuvos 
ateičiai. Šis pavyzdys taip pat 
parodo, kas motyvuoja užsienio 
pramonę pasinaudoti Lietuvos 
žmonių technologiniu išpru 
simu, pramonės ištekliais bei jos 
gana gera strategine padėtimi. 
Šis aprašymas duoda gana gerą 
įžvalgą, kas skatina užsienio 
investorius. ir kokius argumen 
tus reikėtų panaudoti panašių 
ryšių sudarymui su kitomis 
aukštos technologijos firmomis. 

Nežiūrint sąmyšio ir bėdų. kai 
sovietų tankai rieda Lietuvos 
keliais, nauji sandėriai tarp 
JAV ir sovietų (netinkamas 
straipsnio autoriaus Lietuvos 
reikalų supratimas) dar vis 
planuoja prieš šių metų viduri 
pradėti nauju koordinates ma
tuojančių mašinų bei metrolo-

lėjime kalinius bardavo ir lie
tuvių kalbą taisydavo, kai ka
meros draugai kurį nors žodį ne 
taip ištardavo arba įterpdavo 
svetimybes, pasakojo kun. A. 
Svarinskas. Su juo. net ir tais 
okupacijos laikais skaitydavosi 
kalėjimo prižiūrėtojai ir net tar
dytojai, nes jo iškalbingumas, 
labai geras rusų kalbos žinoji
mas nustebindavo ir juos. Su 
jais net kar ta is jis ir religiniais 
klausimais pasiginčydavo. Kun. 
A. Svarinskas savo rekolekci
jų pamoksluose ne vieną kartą 
statė prel. J . Laukaitį sektinu 
pavyzdžiu, kaip šis. jo taip ger
biamas kunigas, neišdavęs par
tizanų išpažinčių paslapties, bu
vo suimtas, apkalt intas ir iš
tremtas, vėliau Vladimiro kalė
jime ir miręs. 

Baigdamas šį pridėtinį prel. 
Juozo Laukaičio gyvenimo apra
šymą, aš manau, kad jo taurus 
vardas, ka ip ir daugelio kitų 
mūsų lietuvių patriotų, vysku
pų bei kunigų, bus auksinėmis 
raidėmis garbingai įrašytas į 
laisvosios Lietuvos ir mūsų 
Bažnyčios istoriją, prisimenant 
juos kaip Lietuvos krašto mylė
tojus, kovotojus, paaukojusius 
savo gyvybes už Lietuvos laisvę 
ir Nepriklausomybę. 

S. BALKAITIS 

ginių aparatų gamybą. Pagal 
Brown and Seharpe gamybines 
firmos ir Lietuvos valdžios susi 
tarimą. JAV kompiuteriai, spe 
cial ios kompiu te r ines pro 
gramos ir elektronika bus integ 
ruoti su precizikos eksperimen
tinėje gamykloje esamais pro-
dukciniais vienetais, skelbia 
Donald A. Roach. Brovvn and 
Seharpe firmos prezidentas ir 
vyriausias direktorius. 

Pagal žinovus, tai yra pirmas 
aukštos technologijos sandėris 
su Sovietų Sąjunga, kuriame 
JAV firma turi didesnę (majo-
rity) sandėrio dalį. Nors Brown 
and Seharpe atstovai neatsklei
džia jų dalį šioje naujoje Brown 
and Seharpe — Precizika firmo
je, gamyba joje prasidės 
balandžio 1 d. Roach bus jos 
vyriausias direktorius. 

Mes atidžiai sekame Lietuvoje 
susidariusią situaciją, bet iki 
šiol tai neturėjo jokios įtakos or
ganizuojant naujojo sandėrio 
veiklą. Žmonės dar vis rikiuo
jasi eilėse šios firmos gaminių 
pirkimui. 

Roach sako, kad atstovai iš 70 
sovietinių firmų lankėsi Vilniu
je šios firmos produktų techni
niame pristatyme. Jis paste
bėjęs neišpasakytai didelį lan
kytojų susidomėjimą sandėrio 
būsimais gaminiais. Atstovai 
atvažiavo net iš Vladivostoko 
traukiniais tr is dienas truku
sioje kelionėje. Iš jų per 50 ne
galėjome priimti dėl vietos 
stokos. 

Pradminiai kontaktai <su Pre
cizika) buvo padaryti 1989 m. 
pareiškė Roach iš Brown and 
Seharpe vyr. būstinės esančios 
Rhode Island valstijoje. Rytu 
Europoje nėra jokių svaresnių 
įmonių, galinčių pagaminti 
k o o r d i n a t i n e s matavimo 
mašinas. Precizika norėjo įsi
savinti šią technologiją. Jų 
mašinos yra parduodamos visoje 
Rytų Europoje. Mes norėjome 
rasti priėjimą prie šios rinkos. 

Precizika dabartiniu metu 
gamina keliolika matavimo 
mašinų ir įrankių. Kaip dalis 
sovietų pramonės ministerijos, 
ji padaro dizainus, pagamina 
prototipus ir atlieka mažo masto 
gamybą. Po to projektas per
duodamas kitiems gamybi
niams vienetams masinei pro
dukcijai. Pagal dabartinį planą 
Precizika įdiegs Brovvn and 
Seharpe technologija ir įrankius 
įjos normalų gamybinį procesą. 

Man jau atsibodo klausytis 
kalbų, kad tik vokiečiai mok:-
bizniauti su Sov. Sąjunga, pa
reiškė Roach, kai sovietine ar 
mija dar nebuvo įsivei žūsi į Lie 
tuvą. Mes nuvykome ir sudarėme 
sandėrį ir esame tuo labai 
patenkinti Tačiau jis ir Paolino . 
atidėjo kelionę į šią sovietinę 
respubliką, iki šiame rt-gione 
situacija pasikeis. 

Blogiausiu atveju sandėris 
iširs, ir mes prarasime keliolika , 
mašinų, pareiškė Paolino. Bet 
tai yra daugiau hipotetinis 
klausimas. Sovietai turėtų 
įvesti Lietuvoje prezidentinį 
režimą ir pakeisti dabartinį 
valdymo būdą. Jis prideda, kad 
Lietuvoje biznis funkcionuoja 
palyginus be kliūčių, net ir 1989 
metais šešis mėnesius trukusios 
blokados la iko ta rp iu . Ten 
žmonės jau susigyvenę su 
trūkumais ir neįprastomis sąly
gomis. 

Roach vadina šia sutartį labai 
kūrybinga, bet atsisako at
skleisti investactjos planus bei 
kaip Brovvn and Seharpe firma 
paims savo pelną. Pagal dabar 
tinį planą sandėris nuomos 
mašinas. Po šio laikotarpio ar
ba sovietinis rublis bus laisvai 
iškeičiamas į dolerius, arba 
Lietuva turės savo pinigu-, 
jeigu respublika atgaus nepri
klausomybę. 

Roach nori parduoti sandėrio 
aukštos technologijos gamybą -
Sov. Sąjungai ii Rytų Europai, 
bet nenumato jos eksporto 
galimybių j Vakarus. Jis sako. 
kad sovietines firmos, gami
nančios vartotojams prekes, 
elektroniką ir automobilius, bus 
pirmieji sandėrio klientai. 

Sandėrio 350 su viršum dar
bininkų yra šiam darbui gerai 
kvalifikuoti. Jų didesne dalis 
yra su aukštųjų mokyklų laips
niais. Keliolika lietuvių bus 
tikriausiai pasiųsti apmokymui 
i JAV, bet nelaukiama didelio 
skaičiaus specialistų pasikei 
timo. Gamykla apima 7.400 kv. 
metrų plotą. Šiuo laiku nenu
matomas jos plėtimasis. 

Brovvn and Seharpe dabar 
tiniu metu parduoda koordina
tines matavimo mašinas įvai 
rioms pasaulio gamykloms. 

Vienintelė protinga laisvė yra 
ta, kuri gimė ir augo Dievo 
baimėje bei paklusnume ir 
žmonių meilėje, ir kuri pasidarė 
ryžtinga ginti tiesą ir tarnauti 
pareigai. 

W, G. Simms 

AUSTRALIJOS 
DIENORAŠTIS 

ALFONSAS N A K A S 

1 

Draugai, kuriems kalėdiniuose laiškuos pasi
gyriau skrisiąs į Australiją, mu- irgi švenčiu proga 
sveikindami vienaip ar kitaip siūlė, kad para-včiau 
įspūdžius. Kalėta tokių pageidavimų spėjau gaut; prieš 
kelionę, dar daugiau radau sugrįžęs sausio gi Kai 
kurie dargi patarė, kad įspūdžius norėtų matyti 
..Drauge" Redaktoriui sutikus, beliko vėl ir vėl 
skaitinėti asmenišką dienoraštį, sklaidyti tris blok
notus, kelias brošiūras, peržiūrinėti at«r-ežtas 
nuotraukas (daugiau kaip 300 jų), net su padidnamu 
stiklu slankioti po atsivežta žemėlapį, nuolat k nsul-
tuoti savo bendrakeleivę, na ir beveik keturias savaites 
pribėgant pasėdinėti prie mašinėlės. 

Mano ilgokame ..dienorašty" nebus kažkok įaujų 
atradimų Prieš mane Australiją ir ten po II pa-aalinio 
karo įsikūrusius tautiečius daugelį kartų -ado" 
šimtai mūsų menininku ir visuomenininku daini
ninkų, šokėjų ir sportininku, pramoginių kel; ojų ir 
apaštalų, bet tik labpi retas ir labai šykščiai sp ūdoje 
tepapasakojo ką ten matė. išgyveno, kaip ji rna ten 
sekėsi. Kol pat« nenuskridau, nepamačiau, nep ečiau. 
man viskas atrodė perdėm miglotai. Viliuosi, k 1 savo 
įspūdžiais Australija bent truputėlį paryškins ' iems, 
kuri»> ruošiasi kada nors ten keliauti. Ir tie' ' kurie 
Australijoje keletą pokario metų praleido, bet -1 aaliko 
dar bedolor1M , r m^trim-s aiatc—UB. Pastari* ^s gal 
^ufpikciu šiek ti«-k saldžios nostalgijos... 

Norėdamas, kad įspūdžiai būtų autentiškesni, tikrai
siais vardais minėsiu ne tik savo bendrakeleivę žmoną 
bei gimines, kurie mudu ten globojo, bet ir visus 
sutiktus tautiečius a r kitataučius, kurių pavardes ir 
vardus pavyko išgirsti, užsirašyti. Kiek galėdamas 
laikysiuos ir šiokios tokios chronologijos, žymėsiu tiks
lias datas. 

Po šios įžangos skaitytojur kviečiu su manimi kartu 
40 dienų pakeliauti... 

Penk ia i s šuol ia is p e r pusę pasau l io 

Mūsų kelionės Australijon džiaugsmai ir rūpesčiai 
prasidėjo 1990 metų gruodžio 13, lygiai 3 vai. ryto, kai 
ėmė zirzti žadintuvas. 

Kadangi v iskas iki smulkmenų iš anks to 
apgalvota, lagaminai į baroniuką (Chrysler-LeBaron) 
iš vakaro sukrauti, už 45 minučių išriedėjom iš garažo, 
už mylios pasiėmę brolį Algirdą ir brolienę Julytę (jie 
sugrąžins namo mūsų mašiną),lygiai 4 vai. iš Sunny 
Hills bulvaro įsukom į 77-tą kelią, už.15 mylių į 1-10. 
ir per pustrečios valandos baigėme pirmąjį kelionės 
tarpsnį, apie 130 mylių iki Pensacola aerouosto. 

Antrasis šuolis tai skrydis Continental Airlines 
DC 9 tipo lėktuvu nuo Pensacola, FL, iki Houston. TX. 
Jis nebuvo visiškai sėkmingas Dėl tirštos miglos Hous-
tone turėjom nusileisti New Orleans. LA, aerouoste, 
ir kaip avelės garde, dvi valandas lėktuve sėdėti, iki 
migla išsisklaidė. 

Trečiasis šuolis — tarp Houstono ir San Francisco. 
C A. Ta pačia Continental oro linija, tik jau Boeing 727 
lėktuvu. Ore išbuvome daugiau kaip keturias valan
das Kažkur tarp šių miestų diena baigėsi ir visiškai 
sutemo. 

Ketvirtas kelionės tarpsnis, pats ilgiausias, bjau 
riausias. įkyriausias, tai bene aštuoni ar devyni tūks

tančiai mylių tarp San Francisco ir Sydney, Aust
ralijos. Dabar Continental linijos lėktuvas buvo Boe
ing 747. Ore apie 14 valandų, neskaitant pusantros 
Honolulu aerouoste, kur išlaipino pusvalandžiui ne dėl 
mūsų gero. o kad paruoštų vietas naujiems keleiviams, 
vietoj čia išlipusių. 

Na ir penktasis, paskutinis šuolis, jau Australijos 
padangėm nuo Sydney iki sostinės Canberros. Čia 
nepilną valandą skridome Ansett oro linijos propele-
riniu lėktuvėliu, mažesniu už DC-9 

Automobiliu ir keturiais lėktuvais per maždaug 
pusantros paros. įskaitant ir neplanuotą nutupdymą 
bei keturis pasisėdėjimus aerouostuose, apkeliavome 
pusę žemes rutulio. Prieš porą dienų su draugais atsi
sveikinę Sunny Hills. gruodžio 15 vidudienį Canberros 
aerouoste giminių būrio sutikti, ėjome iš glėbio į glėbį. 

Kiek būtų užtrukę tokie penki šuoliai šio šimtmečio 
pradžioje, net antrojo pasaulinio karo išvakarėse? • 

Kelios kelionės de ta lės 

I kitas ilgesnes keliones rengiantis man pabaisdavd 
prieš mėnesį ar kelias savaites Kam ga;*ti ir pinigus 
leisti? Kodėl nenustygstu, lyg nelaimė* ••škodamas?' 
Lyg neturėčiau jaukių namų ir kasdieninių savo 
,,žaislų"?... Bet šį kartą abejonėms ir nuogąstavimui 
pristigom laiko. Kelionę užsisakėm 1990 jų vidury. 
Netrukus Saddamas užėmė Kuwaita Gazolinui 
brangstant, pasiskubinom užsimokėti už bilietus, kad 
ir jų kaina nepakiltų. Ir viską pamiršom, tar tum ne 
šiais metais keliautume. Kai prekybininkai užtraukė 
kalėdines giesmes, atsigodom. Beliko pora savaičių 
suvenyrams giminėms Australijoje supirkti Tr. kaip 
sakiau, sučirškė žadintuvas... 

(Bu< daugiam 
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SUNKIAI 
IŠSPRENDŽIAMOS MĮSLĖS 

A. 

i 
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Kai m u m s vaikams būdavo 
pateikiamos paprasto gyvenimo 
nųslės. tai jos dažniausiai nebu
vo labai sunkiai išsprendžia
mos. Kas ki ta šiandien visuome
ninio bei politinio gyvenimo 
mįslės — problemos. Vien ke
liais žodžiais tokių mįslių neiš
spręsi. 

Štai kad ir Lietuvos nepri
klausomybės klausimas. 1940 
m. sovietai okupavo Lietu
vą, JAV ir kitos valstybės nepri
pažino tos okupacijos. Kas gali 
būti paprastesnio, kaip pripaž
int i kovo 11 d. paske lb tą 
Lietuvos nepr ik lausomybės 
a t s t a t y m ą 9 Oficialiai J A V 
vyriausybė tebepripažįsta. kad 

Lietuvos okupaciją neteisėtą, 
bet nedaro jokių diplomatinių 
žygių p r i p a ž i n t i L ie tuvos 
nepriklausomybės atstatymą, 
o tai pripažinimas, kad sovietų 
okupacija teisėta. Ką gelbės visi 
pučiamieji apie pavergtas tau
tas ir jų išlaisvinimą Vasario 16 
minėjimo proga a r vasarą mi
nint pavergtų tautų savaitę, jei 
iš t ikrųjų pats pavergėjas 
Sovietų S-gos prezidentas Gor
bačiovas ats i lankymo į JAV 
proga sut inkamas su salvėmis 
iš pat rankų? Dviejų šalių pre
zidentų draugystė atrodo visai 
reali. 

Gorbačiovas buvo paskelbęs 
„perestroiką". „glosnost" ir de
mokratizaciją. Jis net gavo No-
belic Taikos premiją, o štai t a s 
taikingas prezidentas Gorbačio
vas lieja lietuvių kraują sausio 
13 d . ir ne tik lietuvių, bet 
latvių, gruzinų, azarbeidžanų. 
Kaip suderinti naują žiaurią 
Lietuvos okupaciją su taikos 
premiją gavusiu Gorbačiovu? 
Dar ir dabar Vilniuje Lietuvos 
įstaigos tebėra kariškių oku
puotos, o J A V vyriausybė ta ip 
sakant, pro pirštus žiūri j kru
vinus Lietuvos įvykius, vykdo
mus JAV draugo Gorbačiovo. 
Tai neišsprendžiama mįslė, kai 
lietuvių delegacijos raminamos 
švelniais žodžiais ir nieko neda
roma pasmerkti okupanto — im
perialisto smurtą. 

Su Irako karu JAV preziden
tas užtikrino, kad čia nebus 
kaip Vietname bet iš tikrųjų 
karai nevedami su švelniomis 
pirštinėmis. Kai J A V kariavo 
sų Vokietija, buvo negailestin
gai bombarduojami miestai , 
pvz.. per Dresdeno bombardavi
mą žuvo apie ketvirt is milijono 
civilių gyventojų. Tai su Irako 
bombardavimais visai kitaip: 
vengiama bombarduoti pa t s 
miestas, kad būtų nenužudyti 
civiliai gyventojai. O juk nepas-
laptis, kad Irako prezidentas 
Huseinas tu r i pas save 2000 so
vietinių karinių patarėjų ir pats 
Huseinas gavo visus ginklus iš 
Sovietų S-gos. Tad ar galima 
abejoti d r a u g y s t e Sovietų 
S-gos prezidento Gorbačiovo ir 
Irako Huseino? Ar Irakas nėra 
prokomunistinė valstybė? Kas 
mįslę atspės? 

Dar keistesni dalykai darosi 
su Sovietų S-gos karuomenės 
įgulomis, įvykus taikingiems 
perversmams Vidurinėje Euro
poje, kaip pvz.. Vengrijoje, Če
koslovakijoje ir k i tur . Vieton 
komunistinių valstybių įsteigta 
demokrat inės valstybės. Ypač 
įdomus perversmas įvyko Rytų 
Vokietijoje, kuri susijungė su 
Vakarų demokrat ine valstybe. 
Bet ar nekeistas dalykas: visur 
paliekama sovietų kariuomenės 
įgulos. Rytų Vokietijoje net treč-
dalis milijono karių. Sakoma, 
kad nėra k u r jų patalpinti Rusi 
joje Bet juk paprasti kareiviai 
galėtų, jei paleidžiami, grįžti 
pas savo tėvus, nes juk jie, prieš 
pašaukiant kariuomenėn, net 
neturėjo savistovių nuosavų bu
tų. Be to, tūkstančia i žydų iše
migravo iš Sovietų S-gos į Izra
elį. Vokietija. JAV ir kitur. J ų 

palikti tušti butai labai tiktų 
apgyvendinti paleistiems iš ka
riuomenės karininkams ar ka
reiviams. 

Nenoromis peršasi mintis, 
kad svetimų kariuomenės įgulų 
laikymas turi kažkokių paslėptų 
tikslų, tai savotiška mįslė. Gal 
siekiama įsteigti globalinę viso 
pasaulio valstybę, kaip kai kas 
samprotauja? Faktinai ir dabar 
dvi galingosios pasaulio valsty
bės daro sprendžiamą įtaką į 
vykstančius pasaulyje pasikei
timus. 

Tik viena mažytė Islandija iš
drįso pripažinti ir užmegzti 
diplomatinius santykius su ko
vo 11 dieną deklaruota nepri
klausoma Lietuva. Lenkija mie
lai pasektų Islandiją, bet sako. 
kad mes turime 15,000 savo ka
rių, sovietų įguloje yra 50.000. 
Tą patį sako ir Čekoslovakija. 
Tai štai, kur glūdi mįslės spren
dimas dėl Lietuvos nepriklau
somybės pripažinimo naujo pa
saulio tvarkos perspektyvoje. 

J . Valiūnas 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Omaha, Ne. 
LIETUVIŲ VEIKLA 

Su dideliu nerimu stebint, 
k a s darosi mūsų tėvynėje, 
sulaukėme 1991 m. Nuo pat 
p rae i tų metų kovo mėn. 
omahiečiai vis rašė kongresma-
nams, senatoriams ir aukštiems 
valdžios pareigūnams, kad pa
remtų mūsų tautos nepriklau
somybę. Ir taip besirūpinant 
Lietuvos padėtimi, sausio 13 
dienos kruvini įvykiai Vilniuje 
vėl iki širdies gelmių sujaudino 
Omahos lietuvius. 

To sekmadienio lietuviškos 
pamaldos praėjo didel iam 
gedule. LB valdyba vėl suskato 
r a g i n t i v i suomenę rašy t i 
laiškus kongresmanams, sena
toriams ir Baltiesiems rūmams, 
kad taikytų sankcijas kruvinos 
Maskvos vadams, kad sustabdy
tų desant ininkų siautėjimą 
Vilniaus gatvėse, kad paveiktų 
prez. Bushą pripažinti Lietuvos 
nep r ik l ausomybę . Nemažai 
laiškų buvo parašyta ir Nobelio 
t a ikos premijos komitetui . 
Visuomenė nuoširdžiai pasi
rašinėjo laiškus, kurių daugu
mą paruošė Liet. Bendruomenės 
valdyba. Per porą dienų buvo iš
siųsta keletas šimtų laiškų. 
Siuntėjų tarpe nemažai buvo ir 
lietuvių draugų amerikiečių. 

Omahos „World Herald" dien
raštyje kasdieną buvo daug 
rašoma apie kruvinus įvykius 
Vilniuje. Laikraščių reporteriai 
ieškojo l i e tuv ių ir turėjo 
pa s ika lbė j imus Lietuvos 
reikalais. Ilgokas reporterio 
pas ika lbė j imas su buvusiu 
aukšt. mokyklos istorijos moky

s i 
CLASSIFIED GUIDE 

Tai ne Saudi Arabija ir ne Sachara. įsaly vėjo nudailintos smėlio kopos. 
Prieškarinė Vytauto Augustino nuot rauka . 

tojui Algiu Mackevičium ir 
Albinu Reškevičium buvo įdė
tas į „Bellevue Leader News 
Paper". Algio Mackevičiaus 
puikūs pokalbiai, paremti isto
riniais faktais apie neteisėtą 
Lietuvos okupaciją buvo perduo
ti trijose radijo stotyse. Po to 
Algis susilaukė iš kitataučių 
telefoninių paskambinimų ir 
pareiškimų, kad buvo labai 
įdomu visa tai išgirsti. 

Akademiko Benio Sulskio ir 
A. Antanėlio pasikalbėjmai su 
reporteriu buvo atspausdinti 
,,World Herald" to paties laik
raščio .,Public Pulse" skyriuje. 
kuriame kiekvienas gali reikš
ti savo nuomone. Lietuviai 
akademika i ar gerai rašą 
angliškai įdėjo ne vieną stiprios 
kritikos pareiškimą dėl Baltųjų 
rūmų pasyvumo mūsų tėvynės 
reikaluose. Iš kitataučių ir 
amerikiečių patirta nuoširdžios 
užuojautos, pasmerkiant mūsų 
tautos žudikus. 

Artėjo vasario mėn. Omahos 
LB valdyba vykdė savo užduotį 
ir rūpestingai ruošėsi paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės 
paske lb imo dieną Vasario 
16-liktąją. Ta proga valdyba A. 
Antanėlis, V. Prišmantienė, A. 
Sakaiaitė ir G. Murauskas 
turėjo audienciją pas Nebraskos 
gubernatorių Lincolne. Gu
bernatorius S. Benjamin Nelson 
Vasario 16-tąją paskelbė lietu
vių diena Nebraskoje. LB val
dyba padovanojo gubernatoriui 
advokato P. Zumbakio knyga 
„Lithuanian Independence: The 
Re-establishment of the Rule of 
L a w " . Valdybos rūpesčiu 
vasario 9 d. per FM radijo 92 
stotį buvo duota daug istorijos 
apie Lietuvą nuo pat Mindaugo 
laikų. I anglų kalbą pažodžiui 
buvo išverstas ir Lietuvos him
nas . Buvo perduota pora 
lietuviškų dainų ir Br. Jonušo 
maršas. Tą patį minėta radijo 
stotis pakartojo ir vasario 17 
dieną. 

Sekmadienį, vasario 17 d., 10 
vai. ryto lietuvių bažnyčioje 
buvo pradėtas Vasario 16-tosios 
šventės minėjimas. Po gražiu 
pamaldų 11 v.r. parapijos salėje 
iškilmingas minėjimas buvo 

tęsiamas toliau. Po visų įpras
tų minėjimu a t idarymo 
ceremonijų sekė adv. P. 
Zumbakio kaToa. Prelegentas 
kalbėjo angliškai. To prašė 
bendr. valdyba, kad tik 
angliškai kalbantieji suprastų 
minėjimo rekšmę ir mūsų 
siekimus. Apie paskaitininką 
buvo paskelbta amerikiečių 
spaudoje. Skelbimo rezultatai 
buvo geri. Susilaukta apie 300 
svečių. Minėjime dalyvavo 
kongresmana- P. Hogland ir 
Omahos miesto tarybos pirmi
ninkas. Taip pat latviai ir ukra-
niečiai, kurių širdys visados 
jungias i į bendrą la isvės 
troškimą savo gimtajai žemei. 

P. Zumbakio giliai išmąstyta, 
labai koncentruota ir pilna šio 
meto svarbių politinių aktualijų 
kalba buvo publikos išklausyta 
su dideliu dėmesiu. Publika 
sustojusi ilgais plojimais pa
gerbė minėjimo paskaitininką. 

Minėjime dalyvavo dvi TV 
stotys ir dienraščio ,,World 
Herald" reporteris. Vakare TV 
stotys su gražiais komentarais 
parodė minėjimo programą, o P. 
Zumbakio nuotrauka ir kalbos 
dalis buvo įdėta į ,,World 
Herald". Teko patirti, kad kele
tas kitų valstijų laikraščių įsi
dėjo aprašymą apie tą minėjimą 
ir lietuvių siekius. P. Žumba-
kiui Omahos lietuviai įteikė 
simbolinį Nebraskos Jūrų Ad
mirolo žymenį. Audris Dapšys 
Lincolne išrūpino žymenį iš 
Nebraskos guberna tū ros . 
Kongresmanas P. Hogland ir 
miesto tarybos pirmininkas 
buvo apdovanoti P. Zumbakio 
knyga ,,Lithuanian Indepen
dence: The Re establishment of 
the Rule of Law". Po minėjimo 
minėtų knygų buvo išparduota 
virš tuzino. Gaila, norinčių 
knygos buvo daugiau. Knygos 
autorius gautus už knygas 
pinigus padovanojo Omahos LB 
menės reikalams. 

Gerai pasi-ekusios šventės 
kultūrine programą at l iko 
,,Aušros" šokėjų grupė, vado 
vaujama Gražinos Reškevičie-
nės, choras ..Rambynas". vad. 
Algimanto Totilo, ir lietuviška 
šeštadienine mokyklėlė, kuriai 

vadovauja Aušrelė Sakaiaitė ir 
Violeta Rote l la . „ A u š r o s " 
s tudentų-moksle ivių grupė, 
besišypsanti ir graži, ritmingai 
ir grakščiai pašoko penkis 
šokius. Žiūrovams buvo puikus, 
estetiškas pasigrožėjimas, kai 
tautiniuose rūbuose įsivilkusi 
jaunystė gražiai šoka. Choras 
„Rambynas" tai pamaldų ir 
švenčių papuošalas. Jiems gie
dant bažnyčioje, darosi širdyje 
šviesiau ir melstis būna geriau, 
o dainuojant darosi pasaulyje 
gražiau ir gyventi linksmiau 
„Rambynas" padainavo A 
Vanagaičio, J. Gaidelio, J 
Gudavičiaus ir J. Naujalio kū 
rinius. Tos dainos pažėrė į 
klausytojų širdis daug nostalgi
jos ir meilės jausmų mūsų gim
tajai žemei. Šeš t ad i en inės 
mokyklos mokinės Andrejos Ro
tella padeklamuotas eilėraštis 
„O Dieve" buvo jausmingas ir 
lyriškas. Mokinukų" ffrupė pa
dainavo „Leiskit į tė iynę". Pro
gramos pabaigai visi minėjimo 
dalyviai giedojo Lie tuvos 
himną. 

Tada buvo gausios vaišės, 
kuriomis rūpinosi Bendruo
menės valdyba, susilaukdama 
gausios paramos: pyragų ir 
kitokio maisto iš gražios grupės 
moterų. Bendruomenės valdyba 
begaliniai yra dėkinga tiems 
asmenims, kurie kiekvieną 
kartą labai nuoširdžiai talkina 
ir prisideda, ruošiant Vasario 
16-tosios minėjimą ir vaišes. 

J P . 

PAVOJUS LIGONINĖMS 

Trys Chicagos ligoninės yra 
finansiniuose sunkumuose ir 
yra pavojus, kad gali užsidaryti 
per vienerius ar porą metų. 
Tai Svč. Nazareto Marijos Šv. 
Elzbietos ir Norvegų. Daugiau
sia sunkumų susidaro gydant 
šelpiamuosius u i kuriuos šalpos 
valstybiniai fondai reikiamai 
nea t lygina . Nuo 1985 m. 
Chicagoje jau užsidarė 14 li
goninių. Kai k u r i e finan
s in inka i net ske lb ia , kad 
netolimoj ateity Chicagoje gali 
užs idaryt i iš viso net 8 
ligoninės. 

Theright 
flight 
to 

r\ 
COPEN 
HAGEN 
AIRPCRT 

Vilnius 

Jei keliaujante į Vilnių, skriskite SAS 
iš š. Amerikos per Kopenhagą į 
Varšuvą arba Rygą. SAS skrenda iš 
Kopenhagos į Varšuvą kasdien, o 
antradieniais ir šeštadieniais į Rygą. 

Atvykstama popiet, ir 
transportaciją į Vilnių ga-

w ^ " įima lengvai gauti. Kai 
r^s.tf, būsite Kopenhagos ae-

W^ rodrome. aplankykite di
dįjį apsipirkimo centrą — sutaupysite, 
pirkdami puikias dovanas be mokesčių. 
..Mileage Plūs" ir „OnePass" nariai 
gauna kreditą, kurį galima panaudoti 
vėliau, skrendant SAS. kaip kelionės 
veltui premiją Platesnei Informacijai 
skambinkite savo kelionių agentui ar
ba SAS, tel. 1 800 221 2350 

S4S 
S( ANDlNAVtAN AIRLINES 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

H r4j-

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. 

L 
m 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzle Ave 
Chlcago, IL 60629 

(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 

Ontuifc KMIfCIK REAITORS 
'ryt 7922 S. Pulaski Rd. 
£ \ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. )i 
p ro fes iona l ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus Įkainavimas 
veltui. 

( 3 MLS 
ŠIMAIT IS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bilnstrubienė. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

FLORIDA 
ST. PETERSBURG BEACH 

Apsigyvenkite tarp draugų Belle 
Vista apyl Žavus namas tik 1 
mylia nuo Įlankos: 3 mieg. 2% 
vonios kamb.; 37 pėdų baseinas. 
Nauji namų apyvokos reikmenys 
ir centr. šaldymas; prijungtas ga
ražas; citrinų medeliai. Galima 
pirkti ir su baldais. Tikras svajonių 
namas pietų saulėje! Kaina ne per 
aukšta. Galime pristatyti namo 
nuotraukas. 

Kreiptis: 
Chicagoje tel. 708-251-9587 

Floridoje, Paul Traxier, 
tel. 813-367-3636 
Kalbėti angliškai 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

6 L Ė K T R O S 
(VEDIMA! — PATAISYMĄ. 

Tunu Crwc">gos miesto leidimą D"Ou >r 
užmiesty Dwbii greitai, yarantuotai ir S4.1-
rungai 

312-77'*-S313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MARGA 
MASONRY 

Atlieka visų rūšių mūro darbus naujas 
Ir senas mūras (Masonry), Siūlių 
užtaisymas (tuckpointing). Kaminai 
(Chimneys). Židiniai (Fireptaces). Stiklo 
Mokų langai (Giassblocks VVmdovvs). 

Skambinti (312) 847-4197 
Leave message 

THE ART OF VIKTORAS PETRAVIČIUS 

KSMCWW0WMCW0P0OB0g0Ū0ff0OPMOOWOWOWW 

THE ART OF 
VIKTORAS PETRAVIČIUS 

Meooee9e«59o«0B9BN-:»»::-.v:-:«-:-:-:v::-»>x> valstijos mokescčio. 

— Monografijos pirmas tomas, 
angliškai ir lietuviškai. Sudarė 
Algimantas Kezys Knyga apima 
šio dailininko ankstyvąja kūrybą, 
pradedant nuo jo studijų metu 
Paryžiuje iki 1949 m., kada j is su 
šeima gyveno DP stovyklose. 
Vokietijoje, išleido ..Galerija" ir 
„Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla". Kietais viršeliais, su 
aplanku. 232 psl. Verta turėti sau 
ir padovanoti k'tam. ypač kita
taučiui. Gaunama ..Drauge." kaina 
su persiuntimu 27 dol. Illinois 
gyventojai dar prideda 2 dol. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

Delta Air Lines' 
1991 Standbv Travel USA 

30 dienų - $449 

60 dienų - $749 

DELTA AIR LINES bilietą, su kuriuo galima skraidyti 30 (60) dienų 
po JAV. galima įsigyti Rygoje, firmoje JFK: 

1. Reikia sumokėti už bilietą (atitinkamai $449 arba $749) JAV fir
mai MJL ASSOCIATES, Inc. Tai atlikti gali jūsų giminės, organizacija, 
kuri jus priims ir pn. 

2 Parodyti vizą įvažiavimui Į JAV. taip pt aviobilietus kelionei Į JAV 
ir atgal 

Vienas vaikas iki dviejų metų amžiaus gali skristi kartu su bilieto 
savininku vaitui. 

DELTA AIR LINES skrenda į 132 miestus 42 JAV valstijose. Galite 
išnaudoti bet kurį skrydį (kiekvieną dieną jų yra apie 3700!). k- f įame yra 
laisvų vietų (Užimtų vidutiniškai yra tiktai apie 63%) Skridimų skaičius 
ir ilgumas bilieto galiojimo laiku neribotas 

30 (60) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirmojo bilieto 
panaudojimo Nepanaudotą bilietą galite grąžinti firmai JFK vienų metų 
laikotarpyje nuo bilieto išdavimo dienos, bet DELTA atskaičiuos 15% nuo 
sumokėtos sumos. 

Smulkesnes timas galima gauti 
MJL ASSOCIATES, Inc., 
5201 VVest Kennedy Blvd . suite 205. 
Tampa Florida 33609. U S A 
phone; (813) 286-8798 
fax: (813) 287-0689 

JFK. 
Stabu 6 Riga 
226001. Riga I a/k 248 
telef 297702 
tetex: 161163 JKF SU 
fax (0132) 273787 

Firma JKF nesudaro išvažiavimo dokumentų ir neparūpina bMietg kelionei į JAV 



Vilniaus .įauji rajonai ir tt kurio žuvo 14 žmonių, o su; keli šimtai 

KURDŲ TAUTOS 
TRAGEDIJA 

J . V. SŪDUVAS 

Kurdai, senovėje galingos 
Par tų imperijos palikuonys, 
ne sukū rę savo valstybės, 
šiandien pergyvena didžiausią 
t a u t o s naikinimą, atsidūrę 
kaimyninių tautų grobuonis 
kame ekonominių ir politinių 
intrigų tinkle. Partų imperija, 
sukurta Mitridaro III amžiuje 
prieš Kristų, valdė žemės plotus 
nuo Kaspijos jūros šiaurėje iki 
Persų įlankos pietuose. Partų 
narsūs raitelių pulkai triuškin
davo Romos legionus, ve
damus tokių garsių vadų, kaip 
Krassus, Antonijus. Trajanas. 

Po Kristaus partų imperija su
byrėjo, sunyko iš Azijos 
atvykusių mongolų tautų nuka
riauta. Iki mūsų dienų išliko 
k u r d ų giminės, pasklidę 
kalnuotame Kurdistane tarp 
Armėnijos ir Eufraro upės apie 
200,000 kv. kilometrų plote. 
Arti 1.5 n.ilijono kurdų gyvena 
Turkijoj, arti vienas milijonas 
Irake. 600,000 Irane, 200,000 
Sirijoje. Žemės paviršius Kur
distane ištisai kalnuotas sa gi
liais slėniais, klimatas šiurkš
tus , tačiau kalnuose yra daug 
žemės turtų, mineralų, naftos 
versmių, dėl to Kurdistaną ir 
nepasidalina Turkija su Iraku. 

Kurdų kalba gimininga ira
niečiams, indo-europiečių kalbų 
grupės. Kurdai, gyvendami 
kalnų išraižytoje vietovėje, su
skilę j daugeli tarmių. Išpažįsta 
musulmonų tikėjimą. Nuo seno
vės kurdai pasižymėjo dideliu 
ka r i ngumu , garbės žodžio 
išlaikymu ir kraujo kerštu. Jų 
gyvenimo būdas ir papročiai 
mažai pasikeitė, kokie yra buvę 
prieš keletą tūkstančių metų. 
Slėniuose verčiasi žemės darbu, 
kalnuose gyvulių, ypač avių ir 
ožkų auginimu. 

Po pirmojo pasaulinio karo 
1920 metais Sėverės taikos 
sutartimi Turkija pažadėjo su
teikti kurdams nepriklausomy
bę, tačiau pažado neištesėjo. 
Siekdami laisvės ir nepriklau
somybės 1925 metais kurdai 
sukilo Turkijoje. Irane ir Irake, 
tačiau jų sukilimai buvo žiau
riai numalšinti. Vien tik turkai 
masinėmis žudynėmis sunaikno 
200,000 kurdų. Nepriklauso
mybės troškimas visuomet buvo 
gyvas kurdų tautoje, tačiau jį 
slopino ne tik kaimynų impe 
rialistiniai tikslai, bet ir pačių 
kurdų vienybės stoka, pasidali
nimas į turtingų — valdančių 
kastą bei žemdirbius ir religinė 
nesantaika. 

Kurdams sužibo viltis atkur
ti savo tautinę nepriklausomy
be prasidėjus Amerikos karui 
su Iraku dėl Kuwaito. Visur ir 
visiems yra žinoma ir tikima, 
k a d daugumas Amerikos 
piliečių siekia įgyvendinti 
demokratijos idealus visoms 
tautoms Ir kurdų tauta tikėjosi. 

kad A m e r i k o s s ė k m i n g a i 
užbaigtas Kuwaito išlaisvinimo 
karas atneš demokrat inių pasi
keitimų ir Artimųjų Rytų tau
toms. Amer ikos p rez iden to 
Busho paragint i kurda i sukilo 
prieš savo engėją Irako dik
tatorių Saddam Husseiną. tikė
damiesi išsikovoti bent politinę 
autonomiją. Tačiau atsitiko vėl 
taip. kaip j a u buvo padaryta 
ankstyvesniuose Amerikos pra

gmatinės politikos vingiuose. 
Prezidento Busho administra
cijos politinė kryptis nepaisė 
krašto žmonių norų. Visa 
Valstybes departamento politi
ka buvo nukreipta remti vien 
didžiąsias Amerikos naftos ben
droves, ginklų gamybos kom
panijas ir didžiuosius bankus, 
kurie gauna didelį pelną iš 
Persų įlankos alyvos šaltinių, 
valdomų vien autokratinių ara
bų karaliukų, šeikų, emyrų 
šeimų, nepripažįstančių jokių 
demokratijos principų. 

Kurdai, pasitikėdami pažadu 
ir pakėlę ginklą prieš Irako dik
tatorių Husseiną, pasibaigus 
karui, Amerikos buvo pamiršti. 

f 
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Lietuviai e*amc vi.s! — 
lieU^-u Fnr<Je ar esi? 

.'ffmi \VEST 39TH STRT.ET 
< HfCAGO, ILI.INOIS 00629 

PHONf: (312) 47I-390O 
VJSA. 

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio 
= aukotojas. įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės 
= įnašų iš viso. 

1990 m. lapkričio mėn. 

1 x $10 Tuskenis Antanas ir Apolonia, $120. 
2 x $20 Lukienė Viktorija atm. įn., $30; Sipavičius Zigmas 

atm., $1.120. 
4 x $25 Numgaudas Vacys ir Olga, $125; Sarauskas 

Alphonse J., $125; Steponaitis kun. Justinas, $225: Valeška Ed-
ward ir Marcella, $250. 

3 x $50 Kasputienė Antanina, $250; Keblinskas Algirdas P.. 
S650: Keblinskienė Vida, $650. 

54 x $100 Adienė Julija, S500; Adomaitis Jonas ir Ona, $310; 
Balčiūnas dr. Algimantas. įm. gimtadienio proga Ona, Bronius ir 
Rytis Balčiūnai, $1,125; Balsys Jonas atm. įn.: Balsienė Liucija. 
$200; Bilėnas Jonas ir Dana. $600; Chamas Viktoras. $800; Dap
kus Petras ir Ilona. $250: Galinaitis Artūras ir Antanina, $400; Iva-
šauskas Juozas atm. įn.: Ivašauskienė Juzė, $100; Janušis Ipoli
tas ir Gina. $300; JAV LB East St. Louis apylinkė, $2.400; JAV 
LB Philadelphijos apylinkė. $400; Jokubka dr. Petras Ironis ir 
Elena. $400: Juodis Jonas. $350; Juodka Vytautas. $300; Kali
fornijos Lietuvių Filatelistų v-ba: Karuža Bronius. $100: Kaspa
ravičiūtė Petronėlė. $545; Kezienė Eugenija. $1.200; Kilius Povilas. 
$1,503.71; Kirvelaitis Vytenis. $200: Kučėnas Jonas ir Dalia. $600: 
Lmtakas Julius, $500; Mačionis Antanas ir Irena. $400; Mačiulis 
Kostas ir Lillian, $100: Markelis Adolfas atm.: Markelienė Aldona. 
$860: Mažrimas Pranas ir Konstancija. $1.100; Merkys Raimundas 
atm. įn.: Merkienė Janina, $300: Mickus Albinas ir Antanina. $300: 
Miką Juozas. $100; Miknius Stasys ir Elena. $400; Miliauskas 
Juozas atm.: Miliauskienė Janina, $200; Miniatienė Ona, $400: 
Naujalis Juozas atm. įn.: Naujalienė Marija. $500; Pleškienė 
Veronika, $200; Prižgintas Vacius ir šeima, $3.400; Pupelis 
Adolfas ir Jadviga atm. įn.: Jurkūnienė Laima. $4.905; Šakių 
apskrities klubas, $1.100; Sapetka Kazimieras, $11,865; 
Šimukonis Algirdas. $100; Skučas-Napjus Milda. $250; šliažas 
Algis atm. įn.: Biskienė Jadvyga. $900; Smilga Aleksas, $400: 
Smilgienė Julija. $200; Sodeika Paul R., $1,300; Stanelis Cassan-
dra: įm. seneliai Pranas ir Stasė Staneliai. $100; Stanelis Nickolas; 
įm. seneliai Pranas ir Stasė Staneliai. $,100; Totilas Algimantas 
ir šeima. $200; Vasaitis Alvydas ir Vitalija, $400; Vaškys Stasys 
ir Sofija. $300; Venckus Daiva; įm. seneliai Karužai aukšt. mokslo 
baigimo proga. $100; Vienužis dr. Rimas ir Janina, $1,200; Žlio-
ba dr. Aras ir Lina, $100; Žolynas Kostas ir Ona. $300; Žvinklys 
Pranas ir Rožė atm. (n.: Žvinklys kun. Antanas, $100. 

1 x $160 Dabušis kun. Viktoras atm.: Kačinskas Leonas $25, 
Krasauskas Mečys ir Helena $25 ir 9 kt. asm., $1.060. 

1 x $170 Juzėnas Stasys atm : Juzėnas VValter $50. Svera 
Jonas ir Birutė $30 ir 7 kt. asm., $770 

1 x $185 Pocius Antanas ir Birutė. $1.200 
(Bus daugiau) 

palikti Irako valdovo kerštui ir 
sunaikinimui. Ir taip vėl be 
atodairos į ateitį kartojamos 
Amerikos užsienio politikos 
klaidos: prezidentas Roose-
veltas, pataikaudamas Stalinui, 
baigiantis antrajam pasauli
niam karu i , Jaltos konfe
rencijoje rusam- užleido visą 
Rytų Europą, prezidentas J. F. 
Kennedy Castrt Komunistams 
palieka Kubą, įsakydamas 
savo p?žado šute •o kubiečiams 
sukilė.iams kar nes paramos, 
vykdant jiems Bay of P:.gs 
(Kiaulių įlankos- invaziją, pre
zidentas G. Burnas apleidžia 
kurdų sukilėliu.-, palikdamas 
valdžioje Irako Husseiną, veng
damas pablogini, santykius su 
Gorbačiovu. Ir tik dėl to 
tūpčiojama, atsisakant teisiniai 
pripažinti Paba!tijo valstybių 
nepriklausomybę Šios suktos 
pataikavimų politikos pasek
mės šiandien visiems žinomos, 
tik nepaisomos Amerikos poli
tikos vairuotojų 

Šiandieninis kurdų tautos 
masinis bėgimas nuo mirties iš 
gimtųjų namų į Turkiją ir Iraną 
primena 1944 metų Pabaltijo 
valstybių gyventojų traukimąsi 
į karo sunaikintą Vokietiją, 

a ts iduodant nežinomam 
likimui. Ir tada mūsų laisvės 
kovotojų — partizanų rezis
tencija prieš pavergėją šventai 
tikėjo „At lan to cha r to s " , 
Churcillio ir Roosevelto pa
skelbtiems iškilmingiems paža
dams, kad po karo visoms pa 
vergtoms Europos tautos bus su
grąžintos, išplėštos nepriklau
somybės. Tačiau didžiosios vals
tybės, laimėjusios karą, paisė 
tik ^avo pelno interesų. 

Istorija kartojama ir šiandien. 
Senas lotynų priežodis sako: 
„Ką darai, daryk gerai ir visuo
met atsižvelk į pabaigą". An
tikinio pasaulio žymusis filo
sofas Platonas mokė, jog valsty
bės vairuotojas turi jaus t i 
moralinę atsakomybe ir prižiū
rėti, kad jo viešai duoti pažadai 
būtų taip ir įvykdyti. Deja. 
šiandieninėje politikoje to 
nepaisoma, iškilmingą žodį 
pakeitė jėga ir pelno gaudymas. 
Ir todėl pasaulyje vyrauja 
socialinė nelygybė, mažų tautų 
priespauda ir išnaudojimas, ma
terialinis skurdas, nešantis 
žmoniją į sunaikinimą. Šiandie
ninis kurdų tautos siaubingas 
holocost ryškiai liudija politinių 
sistemų bankrotą. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. balandžio mėn. 18 d. 

A.tA. 
STEPONAS JUODVALKIS 

Gyveno Chicagoje. Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. balandžio 16 d . 4 vai. p.p.. sulaukės 83 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kaune. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: Rimas Lietuvoje. 

Simas Dmukauskas, marti Barbara. Alvydas, marti Violeta; 
duktė Kristina Gonka. žentas Robert: penki anūkai ir viena 
proanūkė. 

Velionis buvo a.a. Onos vyras. 
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai. Brighton Parko 

Namų Savininkų draugijai. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, balandžio 19 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Gaida? Daimid koplyčioje. 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 20 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamu? da.vvaut; šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, duktė, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

A.tA. 
BARBARAI DUMBRIENEI 

mirus, jos sūnų RIMĄ ir marčią mokyt. DAINĄ, mūsų 
mokyklos tėvų komiteto narius, nuoširdžiai užjaučia 

Marąuette Parko lituanistinės mokyklos 
mokytojos ir tėvų komitetas 

Prosenelių, senelių, tėvų kapai 
Šventoje Lietuvos žemėje — 
Meilės ir ašarų paminklai... 

A.tA. 
MICHALINAI NATALIJAI 

ČEPKAUSKAITEI-NIVINSKIENEI 
Lietuvon mirus , nuoširdžiai užjaučiame dukrą 
IRENĄ ir jos vyrą VYTENĮ JONYNUS, jų šeimą. 

K. ir M. Ambrozaičiai 
G. ir V. Batukai 
E. ir D. Bartkai 
Julija Buhinienė 
J. ir A. P įgiai 
Jadvyga Dambrauskienė 
L. ir R i'imbrauskai 
J. ir A. I'iugvilos 
S. ir J. C-'iunvaldai 
Pr. ir D Jarai 
J. ir N. -J irkšaičiai 
j įr V. -Jurkūnai 
V. ir I. K įsniūnai 
J. ir O. K tvaliūnai 
Jonas I • as 

BeverK S lores, Indiana 

G. ir Z. Mickevičiai 
Leonas Nekus 
J. ir D. Noreikos 
H. ir D. Novickai 
J. ir Pr. Pakalkos 
V. ir J. Peseckai 
A. ir D. Prapuoleniai 
K. ir E. Pociai 
Kazys Račiūnas 
V. ir E. Radžiai 
P. ir M. Ruliai 
J. ir Gr. Stankūnai 
Elena Šileikienė 
J. ir N. Vaznehai 

N Ė R A BYLOS UŽDARYTI 
R E L I G I N E S TV STOTIS 

Katalikų spaudoje protarpiais 
vis pasirodo paaiškinimas dėl 
a t e i s t ė s M a d a l y n M u r r a y 
O'Hair tariamos kampanijos 
te i smu uždrausti televizijos 
t inklams transliuoti religines 
programas. Toks laiškas, ra
ginantis gavėją rašyti JAV tele
vizijos t inklus reguliuojančiai 
agentūrai Federal Communica
tions Commission (FCO, kad 

nepasiduotų ateistų spaudimui 
ir paliktų religines programas 
jau daugiau kaip dešimt metų 
eina per asmenis, dalyvaujan
čius įvairiuose religiniuose bū
reliuose, ir žmonės rūpestingai 
rašo laiškus FCC, kurie tūks
tančiais kasdien plaukia į tą 
įstaigą. FCC praneša , kad 
Madalyn Murray O'Hair nėra 
užvedusi jokios bylos prieš FCC 
ir kad FCC neturi jokių planų 
pašalinti religines televizijos 
stotis. {Our Sunday Visitor, 
1991.IX.21). 

A.tA. 
BARBARAI DUMBRIENEI 

mirus, mylimos Mamytės netekusius brolį RIMANTĄ 
ir sesę DAINĄ, jų šeimą, g imines ir ar t imuosius 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Chicagos Jūrų skautininkų.-IU ,,Grandis" 

G A I D A S - D A I M I D 
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) 523-9862 

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
P R A N E Š A 

k a d a t i d a r o n a u j u s l a i d o t u v i ų 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 d o t u v i ų n a m a i : 
11028 S o u t h w e s t H w y . * Pa los H i l l s 
9236 S. R o b e r t s Rd . * H i c k o r y Hi l l s 

2424 VV. 69 St. * C h i c a g o 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 West 71st Street 

Chicago, Illinois 6062^ 
l-(312)-476-234= 

Hills Funeral Home 
102(11 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 6046? 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South -Oth Avenue 

Cicero Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ^Hh Avenue 

Ckero. Illinois 60630 
-08-652-1003 

Visus l a ido tuv ių n a m u s gali te pas iekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

file:///VEST
http://1991.IX.21
file:///1arquette


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. balandžio mėn. 18 d. 

x Ati ta isymas. „Draugo" 
antradienio numery pasku
tiniam puslapy įdėta nuotrauka 
yra ne „Spindulio" šokėjai, bet 
Zapolio Vyčių grupė. Klaidą 
apgailestaujame. 

x Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje balandžio 26 d . 
penktadienį, 7:30 v. vakaro 
Millersville universiteto isto
rijos profesorius Saulius Sužie
dėlis skaitys paskaitą: „Dabar
tiniai įvykiai Lietuvoje isto
rinėje perspektyvoje". Prele
gentas ištirs istorinių ryšių 
problemą tarp šių dienų lietuvių 
kovos dėl savo valstybingumo ir 
praeities tautinių judėjimų. Ši 
pa ska i t a y ra y p a t i n g o s 
reikšmės, nes panaši tema — 
veiksnių suvokimas tarp šių 
dienų įvykių Lietuvoje ir tau
tinės kovos praeityje — istorikų 
dar nebuvo nagrinėjama. Bus ir 
vaišės. 

x Sol. Gražinos Apanavi-
č i ū t ė s r e p e r t u a r e ke l ios 
dešimtys operų pagr indinių 
vaidmenų. G. Apanavičiūtė. 
akompanuojant M. Motekaičiui, 
gegužės 5 d. 3 vai. p.p. at l iks 
koncertą Jaunimo centre. Bilie
tai iš anksto gaunami Margučio 
raštinėje ir Gifts International 
Darduotuvėje. 

x Lietuvių Žurnalistų są
jungos narių žiniai. Prade
dame planuoti sekančią „Lietu
vio žurnalisto" laidą. Šiuo metu 
jau beveik visi nariai, ir ar t i , ir 
toli, turėtų būti žurnalą gavę. 
Susirūpinę esame tik finansine 
jo padėtimi, nes atsilyginti spėjo 
kaip tik toliausiai gyvenantys, 
tai Kanados ir tolimų kraštų 
kolegos, čia vietos narius pa
likdami toli užpakalyje, vos 
15%. Kitų įplaukų neturime, 
taigi norime priminti, kad pasi
skubintumėte, nes laikas grei
tai bėga. Pr imename ir tą 
mažutį nario mokestį, ir pašto 
išlaidas. Taip pat dėkojame 
visiems už gerus žodžius ir 
dažnai nemažą auką. Ta pačia 
proga kviečiu vėl prisidėti su 
savo straipsniu, naujienomis, 
projektais ir nuotraukomis. Re
daktorė 

(sk) 
x Lietuvių Muzikos šventei 

aukojo: $1,000 Gedas ir Irena 
Bliudžiai, $500 Adolfas ir dr. 
Alicija Ruibiai, po $100 Adelė 
Duobienė, LB Melrose Parko 
apylinkė, dr. F. Mažeika, Melro
se Parko Lie tuvių k l u b a s , 
Pilypas ir Elvyra Naručiai . 
Dėkojame ir prašome remti 
šventę, siųsti aukas: Lithu-
anian Music FestivaI, P.O. 
B o x 29485 , C h i c a g o , I L 
60629-0485. 

(sk) 

x „Maironio" lit. mokyklos 
metinis balius įvyks balan
džio 20, Pas. Liet. centre, Le-
monte, 6 v.v.; 7 v.v. programa — 
„Spindulio" teatro premjera — 
„Rapolo rūsys". Bus šilta vaka
rienė, gros „Gintaro" orkestras, 
veiks loterija. Bilietus įsigyti 
skambinant: Alei Lieponienei 
708-349-7157 arba Ritai Riš
kienei 708-599-2253. 

(sk) 

x A U K Š T O S K O K Y B Ė S 
RŪKYTOS D E Š R O S , PA-
LENDVICA su pristatymu į 
namus Lietuvoje — $84.00. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " Nr. 10 -
skanios rūkytos dešros ir skilan
džiai bus pristatyta jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje. 4 kg 
lietuviško skilandžio, 2 kg „Žal
girio" dešros, 2 kg „Suvalkie
tiškos" dešros, 1 kg „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. Pilna 
kaina $100.00 — kreiptis „Žai
bas" 9525 South 79th Ave., 
Hickory Hills, DJ. 60457. Tele
fonas (708) 430-8090. 

(sk) 

x Rašyt. Danutė Bindokie-
nė redaguoja plačios apimties 
Muzikos šventes leidinį. Jame 
bus: sve ik in imai , bendras 
šventes skyrius — rengėjai, 
kor Damų šventės sky
riuje bus chorai, tautinių šokių 
grupes, programa. Dainų šven
čių istorija gabiem kalbom), 
pranešėjos nuotr . Operos 
skyrius su ..I Lituani" apra
šymu, programa, solistais. 
Poezijos vakaro skyrius su nuo
traukomis ir istorija. Premijų 
šventes skyrius — rengėjai, lau
reatai. Kiti šventės renginiai. 
Meninius reikalus tvarko dail. 
P. Aleksa, tech. red. J. Kuprys, 
spausdina „Draugo" spaustuvė. 

x Nijolė Martinaitytė reči-
tuos Janinos Degutytės poeziją 
palydima Sonatos Deveiky-
tės-Zubovienės muzikos in
terpretacijos. Ši išskirtinė popie
tė bus Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, balandžio 28 d. 3 v. 
p.p. Visi esate kviečiami. 

x Estijos deputatas Sovietų 
AT-je ir Estijos suverenumo 
deklaracijos koautorius Igor N. 
Grazin skaitys paskaitą apie Pa
baltijo kraštų nepriklausomy
bės sąjūdžių teisinius aspektus 
ketvirtadienį balandžio 25 d., 
12:30 v. p.p.. John Marshall 
Law School Chicagos miesto 
centre. 315 S. Plymouth Court, 
Room 200. tos teisės mokslų in
stitucijos kvietimu. Paskaita at
vira visiems. 

x Astos Krikščiūnaitės ir 
Aldonos Vilčinskaitės operos 
ir kamerinės muzikos koncertas 
įvyks balandžio 21, sekmadienį, 
1:30 vai. po pietų Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Malo
niai kviečiame visus atvykti į 
šių viešnių iš Lietuvos aukšto 
meninio pajėgumo koncertą. 

(sk) 

x „Kalba Vilnius". Kiaušy 
kitę Grundig radijais. 6 mo
deliai. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. Pir
miausia — paskambinkit. 

(sk) 

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

(sk) 

x ALIAS Chicagos sky
riaus pavasarinės golfo var
žybos rengiamos š.m. ba
landžio 28 d. 12 vai., Old Oak 
golfo laukuose (kampas Parker 
Rd & 143 St.). Registruotis pas 
Joną Barį: 708-790-1399. 

(sk) 
x Asta Butvilaitė, 19 m. 

s tudentė , nori susirašinėti 
lietuviškai arba angliškai su 
l ietuvių išeivijos j aun imu. 
Adresas: Lithuania, Vilnius 
232054, Saulėtekio 12-1204. 

(sk) 

x Prieš bet kur užsakant 
paminklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
r inkimą, matysi te g ran i to 
spalvą, dydį ir t.t. Taip pat pa
darome paminklus mūsų dirbtu
vėje pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Visada, prieš statant 
kapinėse, apžiūrėkite ir įsi
tikinsite, kad paminklas pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Savininkai Lilia ir Vili
mą* Nelsonai, (312) 445-6959. 

(sk) 

1 autinių šokių vienetas „Viltis", įkurtas N. Ja^naitės-Pupienės Chicagoje. Tai studentų ir jaunų 
profesionalų grupė, atsiliepusi į tautinių šoki- koordinatorės VII Dainų šventei kvietimą, kai 
reikėjo papildvti šokėjų eiles. III eil. vidury N Pupienė „, » ^ 

->uotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KONKURSO LAIMĖTOJAI 

JAV LB Švietimo tarybai 
paskelbus pradinės VII ir VIII 
s k y r i ų bei aukš tesn ios ios 
mokyklų visų keturių klasių 
mokiniams rašnių konkursą, 
buvo prisiųsta 15 rašinių. Verti
nimo komisija, susidedanti iš 
pirm. R. Jautokienės, B. Pra-
puolenienės ir Z. Švarienės, nu
sprendė pirmųjų trijų vietų 
laimėtojus. 

Tema: Kuo aš skiruosi nuo 
savo amerikiečių draugių. 

I — Mildutė Bublytė, 12 m., 
Detroito Žiburio lit. m-los 7 sk. 
mok. 

II — Nida Tijūnėlytė, 16 m., 
Čikagos aukštesniosios lit. m-
los 8 kl. mok. 

Tema: Ar vien tik lituanistinė 
mokykla gali mane padaryti 
geru lietuviu. 

III — Povilas Pakuckas, Los 
Angeles Šv. Kazimiero lit. m-los 
mokinys. 

Sveikiname laimėtojus ir 
raginame mokinius ateityje 
gausiai dalyvauti konkursuose. 

Vertinimo komisija 

LIETUVA PANEVĖŽIEČIU 
SUSIRINKIME 

Panevėžiečių klubo pava
sarinis s u s i r i n k i m a s buvo 
balandžio 7 d. 12 vai. Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Susi
rinkimą pradėjo ir pravedė 
pirm. Petras Beinarauskas. sek
retoriavo Pranė Masilionienė. 
Susikaupimo minute buvo pa
gerbti ne tik du neseniai mirę 
nariai — Jonas Burneikis ir An-
na Bimba, — bet ir Vilniuje sau
sio mėn. žuvę dėl Lietuvos lais
vės didvyriai. Praėjusiame susi-

x Juozas Šulaitis, St. Pe-
t e r s b u r g , F la . , anksč iau 
gyvenęs La Grange, 111, už ka
lėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 25 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x L.F.K. , ,Lituanica"— 
„Liths" šio sezono pirmenybių 
pirmose rungtynėse susitiks su 
s t ipr ia vokiečių „Kickers" 
komanda. Rungtynės vyks šį 
sekmadienį, balandžio 21 d., 3 
v. p.p. Marąuette Parko aikštė
je. Tikimasi „kietų" varžybų. 
Visi futbolo mėgėjai kviečiami 
savo dalyvavimu paskatinti 
„Lituanicą" laimėjimui. 

x P o 10 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
V. Juode ika , P. Stočkus, 
Magdalena Pe t rav ič ius , P. 
Žumbakis. Alan W. Jarašius, A. 
Poškaitis. Viktoria Mileris, F. 
Kavaliauskas, Irene Goddard. 
Kenneth M. Mead, Pr. Karalius. 
Rimantas. Rita Penčylai, Marija 
Mocianskis. kun. A. Babonas, J. 
Zabulionis, V. Dailidka, St. Pre-
kerienė, A. Jadviršis. Labai 
ačiū. 

x Lietuvių Muzikos šventei 
aukojo: $1.000 Zenonas ir Van
da P e t k a i , $620 Walter 
Rask-Rasčiauskas, $500 Algir
das ir Aldona Braziai, po $250 
dr. Kazys ir Dalia Bobeliai, 
Lithuanian Chamber of Com-
merce of 111., po $100 Lietuvos 
Vyčių Mid-America apygarda, 
Ted Navickas (papildomai), 
L.Š.S.T. c en t ro valdyba. 
Dėkojame ir prašome visus rem
ti šventę. Bilietai gaunami: 
Gifts International, 2501 W. 
71 st St., Chicago, IL 60629, 
telef. (312) 471-1424. 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL 
parūpina*jūsų giminėm bilietus 
iŠ Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
pa la iko ir perduoda visas 
informacijas mūsų raštinės at
stovė Vilniuje. Prašome kreip
tis: G. T. INTERNATIONAL, 
INC., 9525 S. 79th Ave., 
Hickory Hills, IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x „Dr. Vinco Kudirkos 
šau l ių kuopa, Worcester, 
Mass., dėkoja Jums, kad „Drau
go" puslapiuose duodate mums 
jėgų pasiryžti ieškoti, dirbti ir 
tikėti pilnutine laisve brangios 
Tėvynės Lietuvos. Budėkite ir 
toliau Lietuvos laisvės kovoje! 
Jūsų kilniam dabui paremti 
kuopa skiria 50 dol. auką". 
Pasirašė: Janina Miliauskienė, 
sekretorė ir iždininkė — Irena 
Markevičius. Nuoširdus ačiū už 
gražius žodžius ir auką. 

x Po 10 dol. atsiuntė už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Vladas Bal t rūnas , Ada 
Dragunaitis, Irena Galiūnas, R. 
Stakauskas. I. Mironas, J. 
Beniūnas, P. Jančauskas, J. 
Abraitis, H. Vytau tas , M. 
Biknaitis, Šlapkauskas, Kazys 
Vilūnas. Labai ačiū. 

x A. Vedeckas, Massape-
qua, N.Y., Stasys Balys, Grand 
Rapids, Mich. A. Juozapavičius, 
Etobicoke. Ont., Kanada, J. 
Ambrozaitis, Middlebury, 
Conn., A. Paulauskas, Hemet, 
Cal., Austrą Puzinas , San 
Mateo, Cal., „Draugo" garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsė prenumeratą su 25 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Feliksas V. Kriščiūnas, 
O'Fallon. Iii., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, lietuviškos 
spaudos palaikytojas, pratęsė 
prenumera tą v iener i ems 
metams su 50 dol. auka dienraš
čiui. Nuoširdus ačiū. 

x A. Pi l ipavič ius , Juno 
Beach. Fla pratęsė prenumera
tą, kartu parėmė „Draugą" 20 
dol. auka ir 15 dol. pridėjo už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. A. Pilipavičių skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x G. T. INTERNATIONAL, 
turėdami pilnai veikiančią 
raštinę vi!niuje, siūlo jtuns indi
vidualiai keliauti į Lietuvą nau
dojantis mūsų saug ia i s , 
Maskvos neliečiančiais, maršru
tais. Sustatome keliones pagal 
jūsų norus. Prašome skambinti 
708-430-7272. 

(sk) 

x L.A.D. s a m b ū r i s , Los 
Angeles, Cal., per E. Datis ir P. 
A. Raulinaitį, Burbank. Cal., at
siuntė „Draugui" 40 dol. auką. 
Labai dėkojame. 

x Jonas Janušauskas iš 
Chicago, 111., buvo atvykęs į 
„Draugą" ir įteikė 20 dol. auką. 
už ka lėd ines korteles ir 
kalendorių. Dėkojame. 

x Antanas ir Ramoną Mili-
šauskai, Antioch, 111.. pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams su 100 dol. auka dienraš
čio stiprinimui. A. ir R. Mili-
šauskus skelbiame garbės 
prenumeratoriais, o už realią 
paramą savai spaudai tariame 
nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Floridos Aktyvistų Lietu
vių laisvinimo bylai vesti, dirb
ti, susirinkimo metu per Victor 
Chainą, Naples, Fla., atsiuntė 
„ D r a u g u i " 25 dol. auką. 
Dėkojame. 

x Dr. Theresa N. Kazlaus
kas, Orland Park, 111., apmokė
damas už „Drauge" įdėtus 
skelbimus, pridėjo ir 25 dol. 
auką. Dėkojame. 

x Jonas Žebrauskas, Chica
go, 111., lankėsi „Drauge" pasi
rinko įvairių leidinių ir ta pro
ga įteikė 50 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
dėkojame. 

rinkime (1990.XI. 11) perrinkta 
valdyba pasiėmė tas pačias 
pareigas: pirm. Petras Beina
r a u s k a s , vicepirm. Vladas 
P a l i u l i o n i s , sekr . P r a n ė 
Mas i l ion ienė , k a s . Vacys 
Rutkauskas, pareng. vad. Irena 
Beinarauskienė, nariai Alber
tas Matulis ir Kazys Rožanskas. 

Pranešimų centre — žinios iš 
Lietuvos. Pats pirmas, kuris 
palaiko ryšius su Panevėžyje 
ve ik iančiomis kel iomis or
ganizacijomis, pranešė, kad 
Lietuvoje įtampa nemažėja, nes 
kariuomenė sauvaliauja, įžūliai 
užkabinėja žmones, juos pro
vokuoja, bet žmonės laikosi san
tū r ia i ir tvirtai . Daugeliui 
dalykų įvestos kortelės, bet 
krautuvės tuščios. 

Pirmininkui paklausus, ar 
s u s i r i n k i m e yra svečių iš 
Lietuvos, atsistojo trys: vienas 
svečias ir dvi viešnios. Svečias 
gyvena ir dirba Panevėžyje, ta i 
jo kalba apie savąjį miestą ir 
įvykius Lietuvoje visų buvo su 
įdomumu išklausyta. Viena 
viešnia susirinkimui atmintinai 
padeklamavo labai ilgą Myko
lo Karčiausko eilėraštį apie 
Lietuvos kančias. 

Netrukus gegužės 5 d. klubas 
ruošia gegužinę Šaulių namuo
se. Gegužinės pelnas — vienin
telės klubo pajamos. Pane
vėžiečiai bei jų draugai kviečia
mi atsilankyti, pavalgyti pietus, 
kas gali, ilgiau pasisvečiuo
jant , padraugauti, o kiti galės 
spėti ir į kitus renginius, kurių, 
deja, kas savaitgalį milijonai. 

P. R. 

KEZIO IR ČERNIAUSKU 
FOTOGRAFIJŲ PARODA 

LEMONTE 

Chicagos lietuvių kultūrinis 
gyvenimas verda, kunkuliuoja. 
Ir parodos keičia viena kitą. 

Dar taip neseniai Pasaulio 
lietuvių centre, Dailės muzie
juje, matėm parodą „Dailė 9 1 " , 
o balandžio 12 d. visos muzie
jaus salės buvo užpildytos nau
jais eksponatais: atidaryta Algi
manto Kezio retrospektyvinė ir 
brolių Mindaugo ir Algimanto 
Černiauskų iš Merkinės foto
grafijos paroda. Vasario 16 
dieną buvo paskelbtas 1991 
metų Dailės premijos laureatas 
Algimantas Kezys: ir štai jo ilgų 
kūrybinių metų ataskaita. Kas 
atvažiavo į Lemontą tą vakarą, 
nesigailėjo, džiaugėsi pamatę 
puikius meniškus fotografijos 
d a r b u s , a t radę naują, su
krečiantį brolių Mindaugo ir 
Algimanto Černiauskų jautrų ir 
iškalbingą vienatvės pasaulį. 

Atidarydama parodą, susi
rinkusius pasveikino Lietuvių 
Dailės muziejaus direktorė 
Dalia Šlenienė. Algimantas 
Kezys nuoširdžiai dėkojo muzie
jaus direkcijai — Daliai ir Liu
dui Slėniams, sugebėjusiems 
per tokį trumpą laiką suruošti 
naują parodą; Laimai ir Algiui 
T r inkūnams , parengus iems 
puikią ekspoziciją. 

Parodos atidaryme dalyvavo 
Burdick Video Production firma 
iš Madison, WI, su nauju TV 
filmu apie Algimantą Kezį — 
fotomenininką, kūrėją. Filmą 
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pristatė režisieriai broliai John 
ir Paul Burdick bei jų pagalbi 
ninkė Diana Hugks. Salėje tarp 
žiūrovų galėjai matyti Larry 
Viskochil iš Chicago Historical 
Society; David Gartler-Poster 
Plūs parduotuvės savininką, 
Mark Habrel Book Market fir
mos direktorių; Theo Dunham 
— cable TV operatorių su 
kamera rankose. Parodos ati
daryme dalyvavo dr. Milda Bud
rienė, Budrio vardo lietuvių foto 
archyvo tarybos pirmininkė; 
daug kolegų fotografų, blyksin
čių foto aparatais, daug foto 
meno gerbėjų. Foto menininkas 
Romualdas Požerskis, atvykęs 
su žmona iš Lietuvos, naujoje 
foto galerijoje pristatė Mindau
go ir Algimanto Černiauskų 
fotografijas, pabrėždamas, kad 
abu broliai yra tikras „kuklu 
mas ir atvirumas". 

„Mes su broliu Mindaugu, -
rašo Algimantas Černiauskas, 
—jau daugiau kaip dešimt metų 
fotografuojame išėjusį, nyks
tantį gyvenime ir atmintyje 
mūsų Tėvų — Lietuvos — kai
mą, jo žmones, kryžius, sodybas. 
Per tą dešimtmetį susikaupė 
nemažas pluoštas nuotraukų..." 
Susikaupė didelė vertybė. Rašy
tojas Kazys Saja sako: ... 
„Pagaliau. Nors ir graudu žiū
rėti į tuos vargų vargelių pa 
graužtus žmonelius, junt i di
džiausią dėkingumą už Tiesą, 
kurios išsiilgome, už Meilę, ku
rios taip trūksta Lietuvai, už 
dvasingumą, be kurio grožis tar
si netenka prasmės". 

Lėtai , bet nenumaldoma1 

traukiasi iš mūsų pasaulio ne 
tol imos praei t ies šešėliai . 
Gyvenimas eina savo keliu, ir 
mes tur ime puoselėti per 
stebuklą išlikusius gyvenimo 
pradus. Rami ir žmogui atvira 
menininko akis ir širdis fiksuoja 
Lietuvos pasaulį, bebaigiantį 
išnykt žmogiškąjį dvasingumą. 
Seni mūsų krašto žmonės, juose 
sunki ir skausminga gyvenimo 
patirtis. Reikia ją matyti. Tai 
sielą sukrečiantys tikri gyveni
mo vaizdai, atvirom, tiesą sa
kančiomis akimis žvelgiantys į 
pasaulį. 

„Atrasti savąjį kelią fotogra
fijos mene — reiškia atrasti 
save" — rašė Algimantas Kezys 
knygoje „Foto kompozicijos" 
1972 metais . Šioje Kezio 
apžvalginėje parodoje ekspo
nuojama 130 nuotraukų, api
mančių beveik 30 metų 
kūrybinį laikotarpį. Parodoje 
galime susipažinti ir su meni
ninko monografijomis — tai sep
tynios puikiai išleistos knygos, 
kalendoriai, kuriuos kiekvie-
neriais metais mums dovanoja 
Kezys. „Pasaulis pilnas grožio 
ir prasmės, kad jo užteks 
visiems. Tik reikia jį atrasti, juo 
grožėtis ir savaip transformuoti. 
Koks yra tas „savaip", toks turi 
būti ir kelio pasirinkimas. Mano 
kelias — tai lyg kokio keliau
ninko, kurį žavi saulėlydžiai, 
šešėliai, atspindžiai, kartais ir 
veidai. Savo nuotraukose nieko 
nebandau įrodinėti , nieko 
nereklamuoju, tik dalinuosi 
džiaugsmu, kad atradau grožio 
spindulį kurioje nors žemės 
kertelėje", — rašo autorius. 

Vaizdai ramūs ir iškalbingi, 
autentiški savo gyvybe, savo 
dvasingumu žadina mūsų nuos
tabą, kelia širdyje pažinimo 
džiaugsmą. Dvasinis ryšys tarp 
žemės ir žmogaus, žmogaus ir 
erdvės, kosmoso. Tai ryšys tarp 
lietuvių ir Lietuvos, tai mūsų 
t a u t o s sielos r imt is , susi
kaupimas. Lemonte, Pasaulio 
lietuvių centre. Dailės muzie
jaus salės užpildytos fotomeni
ninkų nuotraukomis. Paroda 
atidaryta, ir tikiu, kad susi
lauks didelio dėmesio. 

Laima Krivickienė 

Po nusisekusio Paltinų koncerto Jaunimo centre balandžio 7 d Iš kairės, 
sol. Nele Paltinienė, muz Arvydas Paltinas ir Lietuvos operos soliste Gražina 
Apanavičiūtė. Šios žymiosios solistes koncertą rengia „Margutis" gegužės 
5 d. Jaunimo centro didž. salėje. . 

Ed. Sulaičio nuoįr 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avemie 

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