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Vienbalsiai paskelbta 
Gruzijos 

nepriklausomybė 
Tbilisi, balandžio 9. - (UPI) -

Gruzijos Respublikos žmonės 
šoko g a t v ė s e ir ve rkė iš 
džiaugsmo antradienį, kai jos 
Par lamentas vienbalsiai ir for
maliai paskelbė nepriklauso
mybę. 

Nepriklausomybės deklaraci
ja sutapo su antrosiomis meti
n ė m i s , k a i sovie ta i puolė 
beginklius žmones, kurių metu 
žuvo 20 gruzinų ir tada prasi
dėjo visoje Gruzijoje didysis at
siskyrimo nuo Kremliaus sąjū
dis. „Šiandien bus ta diena, 
kurioje ats tatoma Gruzijos ne
priklausomybė, nes tą dieną 
žmonės demonstravo pasižadė
dami kovoti už savo laisvę ir 
nepriklausomybę" kalbėjo savo 
tautiečiams per televiziją Zviad 
Gamsachurdija. buvęs politinis 
kalinys, o šiuo metu Gruzijos 
prezidentas. „Mes nusprendėme 
p a s k e l b t i nepr ik lausomybę 
šiandien, kad žmonių laiminga
sis sapnas taptų tikrove". 

L i ū d e s y s t a p o dž i augsmu 
Daugiau kaip 100,000 žmonių 

pripildė sostinės gatves prieš vy
riausybės rūmus, pranešė Gru
zijos žinių agentūra. „Mes lau
kėme šios dienos 70 metų", 
kalbėjo miniai Gruzijos Liau
dies Fronto vadovybės narys 
Andrei Čeišvilis. Pradžioje buvo 
suorganizuotas masinis susi
r ink imas paminėti žuvusiųjų. 
Sov i e tų ka re iv ių užmuš tų 
k a s t u v a i s ir dujomis . Šis 
Sovietų užpuolimas ten vadi
namas „Tbilisio žudynėmis". 
Tuo metu dar nebuvo žinoma, 
kad Gruzijos Parlamentas išdrįs 
paskelbti nepriklausomybę, tad 
žuvusiųjų paminėjimas išvirto į 
džiaugsmo šventę. Kai t ik radi
jas ir televizija savo respublikoje 
p a s k e l b ė nepr ik lausomybės 
deklaraciją, tuoj visos Gruzijos 

miestuose žmonės išėjo į gatves 
ir reiškė džiaugsmą. 

Smūgis unijai 
Gruzijoje neseniai įvykusio 

referendumo metu buvo taip pat 
visų žmonių pasisakyta už atsis
kyrimą nuo Kremliaus ir už 
atstatymą Gruzijos Respubli
kos. Tik po devynių dienų po re
ferendumo, Gruzijos Parlamentas 
balsavo už laisvę! Prez. Gam
sachurdija sako, kad reikės trijų 
metų, kol pilnai bus įgyvendin
ta nepriklausomybė, nes teks 
tartis su Sovietų vyriausybe dėl 
įvairių sąlygų, o „nepriklau
somybės aktas dar nėra de fac-
to pasitraukimas iš Sovietų 
Sąjungos". Bet Gorbačiovui, tai 
dar vienas smūgis prieš jo 
propaguojamą uniją. 

Gruzija yra antroji respublika 
po Lietuvos paskelbusi visišką 
nepriklausomybę. Latvija ir 
Estija paskelbė sieksiančios 
visiškos laisvės palaipsniui. 

Gruzijos sovietinė Respublika 
buvo suformuota 1921 m. vasa
rio 25 d., kai komunistinė 
vyriausybė buvo primesta prieš 
jų gyventojų valią. Praėjusiais 
metais Gruzijos Parlamentas 
paskelbė, kad buvo prievarta 
įjungta į Sovietų Sąjungą, o 
rinkimuose spalio mėnesį 
komunistai pralaimėjo prieš 
Gruzijos laisves sąjūdi, uruzija 
turi 5.5 mil. gyventojų. Ten gy
vena 9^ armėnų, 7.4# rusų, o 
kitų tautybių dar mažiau. 
Gruzinai tur i savo atskirą 
kalbą, nors miestiečiai kalba ir 
rusų kalba. Savo pradžią išveda 
nuo karalienės Tamaros laikų 
1184 metais. Gruzija turi di
džiausias pasaulyje mangano 
kasyklas, anglių ir miškų 
išteklius ir aprūpina Sovietus 
grūdais, arbata, vaisiais ir 
vynu. 

Gorbačiovas arčiau 
prie diktatūros 

M a s k v a . — Prezidentiniu 
dekretu Michailas Gorbačiovas 
patvarkė , kad Maskvos miesto 
saugumo daliniai nebepriklauso 
miesto tarybos galiai, bet So
vietų Vidaus reikalų ministeri
jai, nes to reikalauja dabartinis 
metas, kad „būtų apsaugoti So
vietų sostinės gyventojai ir 
užt ikrinta viešoji tvarka". 

Užsienio korespondentai pra
neša, jog tas sprendimas reiškia, 
kad Maskvos miesto taryba, 
kuri buvo demokratiškai iš
r inkta , nebeturi teisės įsakyti 
savo policijos jėgoms kaip veik
ti ir nuo ko saugoti. Rinktųjų 
miesto tarybos narių teises su
varžytos. Vakar buvo pranešta, 
kad uždraustos demonstracijos 
sostinėje. Šie abu Kremliaus 
įsakymai dar labiau padidina 
įtampą tarp Centro vyriausybės 
ir Rusijos vyriausybės. Daugiau 
kaip 300.000 angliakasių atsi
sakė klausyti Gorbačiovo įsa
kymo sugrįžti prie darbo kasyk
lose. 

Žmonių teisės t ik 
an t p o p i e r i a u s 

Komunistų partija ir oficiali 
spauda rašo. kad reformatoriai 
ir demokratai nori sudaryti 
„teroro atmosferą" ir nuversti 
teisėtą Gorbačiovo vyriausybę 
Maskvos miesto tarybos pirm 
Gavri las Popovas pasakė, kad 
miesto taryba duoda leidimą de 
monstracijoms ir negali prie 

sintis žmonių teisėms, kurias 
garantuoja ir Sovietų Sąjungos 
konstitucija. Sovietų televizijoje 
vėl pasirodė Gorbačiovas ir jo 
konservatyvusis min. pirm. 
Valentinas Pavlovas ir pasisakė 
prieš demonstracijas. Ypač 
Pavlovas griežtai reikalavo at
šaukti demonstracijas ir pasakė, 
kad „labiausiai šventą vietą — 
Raudonąją aikštę negalima 
paversti demonstracijų vieta", o 
organizatoriai užsiima baugini
mu, kad bus diktatūra, tai esą 
kriminalinio pobūdžio veiks
mai. Pavlovas pasakė, kad šis 
dekretas, draudžiąs demonstra
cijas Maskvoje, tu r i būti 
paskelbtas ir kitose krašto 
vietose. Sovietų Aukščiausioji 
taryba savo nutarimu įsakė 
angliakasiams grįžti į darbą 
mažiausiai dviem mėnesiam, 
kurių metu Sovietų respubli
kos bus verčiamos pasirašyti 
Gorbačiovo unijos sutartį. 

Europos Bendruomenė 
už pagalbą kurdams 
J ų genocidas tur i būti sustabdytas 

Kai tik Gruzijos Respublikos Parlamentas pasr 6ė nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos 
balandžio 9 d., minios žmonių pasirodė Tbilisi * gatvėse ir prie vyriausybes rūmų ėjo ir 
bučiavo savo tautinę vėliavą. 

Gorbačiovo naujas 
planas 

Kas neklausys, bus pašalintas 
Maskva. — Prancūzų žinių 

agentūra rašo, jog Sovietų prez. 
M. Gorbačiovas, kovodamas už 
savo politini išsilaikymą, pa
skelbė naujas griežtas taisykles, 
įskaitant ir atleidimą oficialių 
pareigūnų respublikose, kurie 
nevykdo Maskvos įsakymų. 
Taip pats jis paskelbė mora-
toriuTa visiems streikams iki 
šių metų galo ir uždraudė de
monstracijas darbo valandų me
tu. 

Daugelis jo šių įsakymų 
detalių nežinomos, bet ši jo prog
rama yra taip sudaryta, kad 
padėtų jam ne tik ekonominėje, 
bet ir politinėje srityje. Šis jo 
planas primena Čilės pavyzdį, 
kurį buvęs gen. Augusto Pino-
chet naudojo savo krašte. Gor
bačiovas tą planą įteiks kitą sa
vaitę Sovietų Aukščiausiajai 
tarybai. Jis pareiškė, jog „yra 
pavojus mūsų valstybei ir 
Sovietų federacijai", kalbė
damas sudarytai Federacijos 
t a ryba i , kur ia i p r i k l auso 
respublikų vyriausieji atstovai. 
Ši jo kalba pasižymėjusi niūriu 
tonu, ko iki šiol nebuvo paste
bėta jo kalbose. ..Yra pavojus 
ekonominiam sugriuvimui su 
visomis iš to išplaukiančiomis 
išvadomis bei sumenkinimu 
galimybių žmonėms apsiginti". 
J is taip pat pasakė, kad yra pa
vojus suparaližuoti institucijas 
kartu su įstatymais ir visa 
tvarka. Atidedant į šalį nesan-

— Lenkijos žinių agentūra 
pranešė, jog Sovietų Sąjunga 
pradėjo išvežti 50.000 kareivių 
iš Varšuvos apylinkių kartu su 
ginklais. Paskutinis sovietų 
kareivis, kaip pasakė ten 
esančių Sovietų dalinių virši
ninkas gen. V. Dubyninas, iš
vyks iš Lenkijos 1993 m. 

— Irake pražuvo trys užsienio 
žurnalistai — prancūzas, britas 
ir vienas italas. 

Jie visi nori pabėgti 
Maskva. — Prancūzų žinių 

agen tū ra sako. jog buvęs 
Sovietų Užsienio reikalų minis-
teris E. Severdnadze. kuris 
pasitraukdamas iš tų pareigų, 
įspėjo, kad Kremlius suka į dik
tatūrą, norėtų atvykti į Ame
riką. Taip sako buvęs KGB 
vyresnis p a r e i g ū n a s šios 
agentūros reporteriui, prašęs jį 
neskelbti jo pavardės. Severd
nadze norėtų dirbti ir vadovauti 
komunikacijos įstaigai, kuri 
rūpintųsi užsienio politika ir 
bandytų plėsti ryšius tarp Rytų 
ir Vakarų, kreipiant dėmesį į jų 
mentaliteto supratimą. Severd
nadze ruošiasi pradėti sakyti 
kalbas Vakarų Europos kraš
tuose. Sovietų d ip lomata i 
privačiai kalba norj pasitraukti 
į Vakarus, jei Maskva tikrai 
įves diktatūrą. Ex-KGB agentas 
sako: „Jie visi nori pabėgti" 

taikąs, „mes turime veikti, kad 
nebūtų leista ki : ; : J I nueiti į 
katastrofą", aišk respublikų 
vadams. 

Ta iko referendumą 
visiem lygiai 

Krašto produk -umažėjo ir 
pajamos nukr iu šių metų pir
mame ketvirtyie 12'"'. pranešė 
Sovietų vyriausybes atstovas, o 
daugelis ekonomistu tvirtina, 
kad gyvenimo sąlygos labai 
pablogėjo, kai senoji suplanuota 
ekonomija nepasisekė, o naujo
ji nepradėjo veikti. Pažymėda
mas, jog kovo 17 referendumas 
parodė, kad 5 8 ^ visų balsuotojų 
pasisakė už Sovietų Sąjungos 
išlaikymą. Gorbačiovas pasakė 
imsiąs reikalingo sprendimo su
laikyti Sovietu Sąjungos išsis
klaidymą. Tos respublikos, ku
rios atsisako pasirašyti naują 
Unijos sutart.. bus reikalau
jamos mokėti Unijai užsienio 
valiuta už gautas žaliavas. Tuoj 
pat Sovietų ekonomistai ir vado
vaujantieji asmenys pareiškė 
abejonę, ar tokią Gorbačiovo 
programą bu? galima įgyven
dinti tikrovėje nežiūrint, kad 
kariuomenė ir KGB;kurie yra jo 
kontrolėje, tari pritartu. Kaip 
tik tuo pačiu metu Gruzija pa
siskelbė nepriklausoma valsty
be. 

Gynybos išlaidos 
nemažinamos 

Ir ki tas įvykis. Kai t ik 
Gorbačiovas pasiūlė mora
toriumą streikams iki šių metų 
galo, tai GudįJBB darbininkai 
paskelbė trijų valandų streiką 
ir pasakė, kad ruošiasi genera
liniam stre-- ii ir demonstra
cijoms. Gudi.įo> darbininkai taip 
pat kaip ir S biro, reikalauja 
padvigubint lyginimą ir pasi
traukti Gorbaiiovui ir jo visai 
vyriausybei Bet įdomu. kad. 
nežiūrint via u sunkumų. Gor
bačiovas pasakė, kad gynybos ir 
policijos išlaidos negali būti 
mažinamos Jis pažadėjo 
sulaikyti .. - *ymų kovą" tarp 
parlamentaru r respublikų par
lamentų Tai u jis nieko nepri
siminė apn- '• sijos Respublikos 
vadą B •>< l3- kuriam buvo 
suteiktos naujo* teisės tvarkant 
Rusijos gy\en.mą, ir kad rusai 
rinks savo prezidentą birželio 

mėnesi. 
Sovietu i k lominiais klausi 

mais rašąs N Seliuninas. pasi
žymėjęs te.singa ana l ize . 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vokietijos konsulatas New 
Yorke. kaip praneša JTA žinių 
agentūra, išdavė vizą 1987 m. 
Boleslavui Maikovskiui išvykti 
į Vakarų Vokietiją, kad jis 
išvengtų deportavimo į Sovietų 
Sąjungą, nors jis buvo apkaltin
tas nacių karo meto nusikalti
mais. Tuo atveju yra nepaten
kinta Elizabeth Holtzman. to 
meto Kongreso narė, kuri pasiū
lė įstatymą, ir jis buvo priimtas, 
kad tokie asemnys būtų depor
tuojami. 

— Amerikoje gali įvykti 
traukinių streikas, kuris gali 
tęstis kelias savaites, pasakė 
sen. Paul Simon. Chicagoje 
paliestų maždaug 75.000 
žmonių, kasdien važiuojančių 
traukiniais į darbą ir iš darbo. 
Traukinių darbininkai reika
lauja algų pakėlimo ir darbo 
sąlygų pagerinimo. 

— Gudi jos Aukščiausioji 
Taryba atsisakė paklusti nau
jam Sovietų Gorbačiovo įsaky
mui sustabdyti tam tikram lai
kui angliakasių streiką ir leisti 
ir toliau demonstruoti žmo
nėms, jei rengėjai turi vietinių 
komitetų leidimus. 

— Černobylio branduolinio 
sprogimo paliesti trys berniukai 
ir trys mergitės atvyko į Japo
niją tolimesniam jų gydymui. 
Visi šeši šie Ukrainos vaikai, 
kai įvyko nelaime, gyveno tik 
tris mylias nuo sprogimo vietos 
ir iki šiol nebuvo išgiję. 

— Atlantis erdvėlaivis tre
čiadieni arti prasilenkė su 
skrendančia Sovietų Mir stotimi 
ir astronautai bei kosmonautai 
galėjo pamatyti vieni kitų 
stotis. Pranešama, kad nebuvo 
pavojaus stočių susidūrimui, 
nes jos buvo maždaug 74 mylių 
nuotolyje nuo viena kitos. 
Erdvėje tai laikoma labai arti. 
Kai stotys skrido virš Australi
jos, tai jos buvo 130 mylių atstu
me, sako Houstono erdvių 
centras. 

— Jungtinių Tautų Saugumo 
taryba vienbalsiai patvirtino 
asamblėjos nutarimą pasiųsti 
1.440 asmenų dalini stebėti 
įvykius i demilitarizuotą zoną 
abiejose Irako ir Kuwaito 
pusėse. Tas dalinys bus vadi
namas UNIKOM i United Na-
tion Iraq-Kuwait Observation 
Misskffl) pavadinimu 

Liuksemburgas . — Reuteno 
žinių agentūros pranešimu, 
Europos Bendruomenės vadai 
kreipėsi į Jungtines Tautas, kad 
šiauriniame Irake būtų sudary
tos sąlygos kurdams gyventi be 
tolimesnės priespaudos. 

Britanijos ministeris pirmi
ninkas John Major, k u r i s 
padarė tą pasiūlymą, pasakė, 
jog de ta les t u r ė tų a p t a r t i 
Saugumo taryba, tačiau Jung
tinės Tautos, jei būtų reikalin
ga, turėtų panaudoti to plano 
įgyvendinimui ir jėgą. Europo
je ir Amerikoje didėja susi
jaudinimas dėl kurdų likimo, 
kad vakarų vyriausybės nieko 
nedaro kurdų apsaugojimui. 

Apskaičiuota, jog beveik du 
milijonai kurdų p a s i p r a š ė 
priimami į Turkiją ir į Iraną. 
Paskutinės žinios praneša, jog 
200.000 kurdų sutiko pri imti 
Turki ja , tač iau d a u g i a u 
atsisakė. Iranas atidarė sieną 
milijonui kurdų. Europos Bend
ruomenės valstybes paskyrė 180 
milijonų dolerių kurdų humani
tarinei pagalbai, jei bus su
daryta atskira kurdams gyven
ti saugi vieta. Bendruomenes 
pirmininkas Jacąues Belors pa
reiškė, jog 480 mil. dol. būtų 
reikalinga pusantro milijonų 
kurdų paramai penkiems mėne
siams. Pagal jų pianą, kiti 
pinigai turėtų ateiti iš Ameri
kos ir kitų valstybių. 

Tau tos apsaugo j imas 
Nežinia, ar Bagdadas priimtų 

tokį planą, bet pagal Jungt ines 
Tautas ir tarptautinę teisę. 
Irako sutikimas ne visai reika
lingas. Britanijos ministeris pir
mininkas J. Major sakosi nebū
tų nustebęs, jei Irakas atmestų 
tokį planą. Saugumo taryba 
palankiai pažiūrėjo į minėtą 
planą ir kaip Britanijos atstovas 
Sir David Hannay sako, planas 
sus i laukė daug p r i t a r imo . 
Amerikos ambasadorius Tho-
mas Picker ing p a l a n k i a i 
pasisakė už tokį planą, nors jis 
priminė, kad tuo reikalu dar 
nesitarė su Washingtonu. 

Žurnalistai, kaip rašo Reute-
ris, paklausė britu min. pir
mininką, ar toks jo planas 
nebus suprastas, kaip kišimasis 
j ki tos valstybės r e i k a l u s . 

atsakė: „Ne. nes tai yra ap
saugojimas tautos nuo perse
kiojimo". Didžiausias rūpestis 
yra kurdams sudaryti saugią 
aplinką, kurioje j iems būtų 
te ikiama pagalba. Tokią vietą 
jis pasiūlė padaryti netoli Turki
jos sienos. Tada kurdai galėtų į 
ją sugrįžti ir iš Turkijos bei 
Irano. Ypač tokia „saugi vieta" 
g a l ė t ų bū t i s u d a r y t a , j e i 
Jungtinės Tautos to pareikalau
tų iš Bagdado, kaip kad nustatė 
ir karo paliaubų sąlygas. 

E u r o p i e č i ų n u o m o n ė 
Europos Bendruomenės va

dovybė nutarė , jog Jungtinių 
Tau tų blokada prieš Iraką 
nebūtų a t šaukta tol, kol Irakas 
persekioja k u r d u s ir šiitus 
musulmonus . Liuksemburgo 
ministeris pirmininkas Jacąues 
Santer . kuris šį mėnesį pirmi
ninkauja 12-kai Europos Bend
ruomenės valstybių, pareiškė, 
jog , ,Europos vadai negali 
s u p r a s t i , k a i p I r a k a s gal i 
įsijungti į civilizuotų kraštų 
bendruomenę, kai diktatorius 
Husseinas tebėra valdžioje". 
Europoje vyriausybių nariai 
sako. kad kurdų klausimas tu r i 
būti iškeltas pirmuoju dar
botvarkės punktu pasitarimuo
se Vakarų valstybių programo
je. Paskut iniu metu už kurdus 
pasisakė ir Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl. 

K u r d ų g e n o c i d a s 
Vėliausių žinių pranešimu iš 

New Yorko, Jungt in ių Tautų 
teisės ekspertai pareiškė, jog 
1948 metų Konvenci ja už 
genocido pobūdžio nusikaltimus 
suteikia pagrindą Saugumo 
tarybai įsteigti „prieglaudos 
vietą" ku rdams I rake. Tos 
Konvencijos pirmasis straipsnis, 
kurį JAV ir I rakas priėmė, 
re ikalauja , kad visi na r i a i 
genocido atveju, nežiūrint, ar jis 
būtų vykdomas taikos metu a r 
karo metu. yra tarp taut in is 
nus ikal t imas pagal tarptau
t inius įstatymus. Aštuntasis 
straipsnis leidžia kiekvienam 
nariui iškelti genocido nusi
kaltimą Jungt inėse Tautose, 
kai žudoma atskira t au ta ar jos 
dalis. 

Albanijos 
konstitucija 

T i r a n a s . — Albanijos ko
munistai , kurie laimėjo rinki
mus daugelio partijų kandidatų 
rinkimuose. įteikė naują savo 
konstitucijos projektą, kur iame 
daug teisių perleidžiama prezi
dentui, kurio te rminas būtų 5 
m e t a i . P r o j e k t a s t a ip p a t 
pasisako už žmogaus teises ir 
privačios nuosavybės teises , 
tačiau palieka daug stalinis-
t inės sistemos paragrafų bei 
taisyklių. 

pasakė, jog Sovietų vyriausybe 
yra nepajėgi įgyvendinti bet ko
kią programą. Tik respublikų 
vadovybės gali tai padaryti, nes 
jos turi žmonių pasitikėjimą. 

Britanijos ministeris pirmininkas 
John Major, kuris pasiūlė sudaryti 
kurdams sąlygas, kad jie galėtu 
gyventi netrukdomai nuo Irako re 
žimo 

K A L E N D O R I U S 

B a l a n d ž i o 12 d.: Damijonas. 
Jul ius . Jū ra t ė . Galmantas . Ze
nonas. 

B a l a n d ž i o 13 d.: Mar tynas . 
Algaudė. Ida. Mindaugas. 

O R A S C H I C A G O J E 

Saulė teka 5:17. leidžiasi 6:27. 
Tempera tū ra dieną 50 L, 

naktį 46 1. 
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ŠARŪNAS MARČIULIONIS 
DETROITE 

Praėjusį penktadienį, kovo 31 
dieną, Detroi te įvyko pro
fesionalinės krepšinio rungty
nės tarp Detroito „Pistons" ir 
San Francisco „Golden State 
Warriors" komandos, kurioje 
jau antri metai žaidžia buvęs 
Vilniaus „Statybos" krepši
ninkas Šarūnas Marčiulionis. I 
Detroi tą Šarūno komanda 
atskrido iš New Yorko, kur jie 
laimėjo p r i e š New Yorko 
komandą dviejų taškų persvara 
— 106-104. Šarūnas Marčiu
lionis žaidė pirmame penketuke 
ir padarė 23 taškus. Detroite Ša
rūnas žaidė pirmame penketu
ke, puolėjo pozicijoje. Prieš 
detroitiečius, Šarūno komanda 
— „Golden State Warriors" 
pra la imėjo šešiais taškais , 
111-105 rezultatu. Rungtynes 
stebėjo ir nemažas būrys sportą 
mėgstančių lietuvių iš Detroito 
ir Toronto. 

Po rungtynių Šarūnas užsuko 
į Vyto Polteraičio vado
vaujamos Computers Methods 
kompanijos ložę, kur Šarūnas 
susitiko su lietuvių kilmės 
svečiais. „Lietuviškų melodijų" 
radijo valandėlės vedėjas Algis 
Zaparackas po rungtynių įrašė 
pas ika lbė j imą su Šarūnu . 
Pasikalbėjimas buvo perduotas 
balandžio 5 dienos radijo laidoje. 

Pasikalbėjime Šarūnas paly
gino savo pirmuosius metus 
JAV-se su šių metų eiga. Pir
muose metuose Šarūnas turėjo 
nugalėti kalbos trūkumus, įsi
savinti žaidimo eigą, profe

sionalų naujas taisykles, apsi
prasti su nauja aplinka. An
truose metuose daug lengviau, 
tačiau pasitaikė susižeisti, dėl 
ko kelis mėnesius negalėjo pil
nai lošti, o dabar vėl sunku įsi
jungti į kasdieninę lošimo ru
tiną, tačiau stengiasi, kiek jėgos 
ir sveikata leidžia. Pasikalbė
jimą Šarūnas baigė sakydamas, 
kad. kiek galėdamas atstovauja 
ir garsina Lietuvos vardą. 
Rungtynes fotografavo „Drau
go" fotoreporteris A. Grigaitis. 

Marčiulionis j a u ketvirtą 
kartą lankėsi Michigan vals
tijoje. Pirmą kartą Šarūnas į 
Detroitą buvo atvykęs 1983 
metais, kai jis lošė Sovietų 
Sąjungos jaunių rinktinėje. 
Antrą kar tą — už Sovietų 
Sąjungos rinktinę lošė prieš 
Michigan State komandą 1986 
metais. Pernai, kaip profesio
nalas, su „Golden State War 
riors" lošė prieš „Pistons" ir 
pelnė 13 taškų. Šarūnas Mar
čiulionis sporto pasaulyje gar
sina Lietuvos vardą. Yra geras 
atletas ir asmuo, kurį mėgsta jo 
komandos nariai. Jis yra pirmas 
lietuvis krepšininkas, sugebąs 
lošti profesionalų lygoje, kurioje 
dominuoja juodoji spalva. Atsi
sveikinant su Šarūnu, šis ko
respondentas buvo nustebęs 
kokį progresą lietuvių kalboje 
yra padarę komandos nariai ir 
treneriai . Linkime Šarūnui 
sėkmės ir energijos lošiant 
profesionalų eilėse. 

lm 

41-SIOS ŠALFASS KREPŠINIO 
IR TINKLINIO PIRMENYBĖS 

CHICAGOJE 
Šį savaitgalį Chicagoje vyks 

41-jų Š ALFAS s-gos krepšinio ir 
tinklinio pirmenybių varžybos. 
Žaidynes rengia ŠALFAS s-ga, 
praveda sporto klubas „Neris". 

Varžybose dalyvaus 4 vyrų 
tinklinio, 18 vyrų ir 4 jaunių 
krepšinio komandos. Bus atsto
vaujama Chicagai, Cicero, 
Clevelandui, Detroitui, Hamil-
ton, Ont., Lietuvai, Londonui, 
Ont., Los Angeles, New Yorkui 
ir Toronto, Ont. 

Rungtynės vyks Bogan H.S., 
79 St. i r Pulaski Rd. kampas ir 
Marąuette Park Fieldhouse, 
67 St. ir Kedzie Ave. 

Šeštadienį, balandžio 13 d., 
rungtynės abejose vietose pra
sidės 8:45 vai. ryto. 

Sekmadienį, balandžio 14 d., 
žaidynės vyks tokia tvarka: 

Bogan H.S. 
9:15 v.r. — vyrų „A" krepšinio 

2-ras pusfinalis. 
— vyrų „B" pusfinaliai fdve-

jos rungtynės). 
10:30 v.r. - j a u n i ų „A" krep

šinio pusfinaliai . Detroito 
„Kovas" prieš Lemontą ir „Chi-
cagos „Neris" prieš Hamiltono 
„Kovą". 

12:00 vai. - vyrų tinklinio 
finalas. 

Marąuette fieldhouse: 
9:00 vai. r — krepšinis. Vyrų 

„A" pirmas pusfinalis. 
10:30 v.r. - tinklinis. Moterų 

parodomosios rungtynės. 
12:00 vai. - Krepšinis. Vyrų 

„B" finalas. 
1:30 v. p.p. — krepšinis. Jau

nių „A" finalas. 
3:00 v. p.p. krepšinis. Vyrų 

„A" finalas. 
Šeštadienį, balandžio 13 d., 8 

vai. vak. Jaunimo centro didž. 
salėje ruošiami sportininkų šo
kiai. Gros populiarus jaunimo 
„Gintaro" orkestras. 

Visuomenė, o ypač jaunimas, 
kviečiami sporto žaidynėse ir 
susipažinimo su sportininkais 
šokiuose dalyvauti. 

Informacijai kreiptis į R. Puo
džiūną, tel. (312-778-1813). 

Šarūnas Marčiul ionis veržiasi prie krepšio. 

LIETUVOS IRKLUOTOJAI 
AUSTRALIJOJE 

Melbourno „Povver House Ro-
wingClub" kvietimu, Australi
joje jau ant ras mėnuo vieši 
Lietuvos i rklavimo čempio
na i klaipėdiečiai R i m a n t a s 
Aušinskis. Ričardas Bukys, 
Airidas Bergaudas, Robertas 
C i r t a u t a s , t r e n e r i s L i u d a s 
Mileška ir vadovas Vytautas 
Briedis , Lietuvos T a u t i n i o 
Olimpinio komiteto sporto fe
deracijų komisijos pirmininkas. 

Šios išvykos į Australiją ini
ciatorius yra Rolandas Baltutis, 
kur is yra aktyvus irkluotojas 
t a m e a u s t r a l ų k l u b e . Š i s 
autralų irklavimo klubas pernai 
buvo p a k v i e s t a s a t v y k t i į 
Lietuvą ir dalyvauti varžybose, 
t a č i a u sovieta i a u s t r a l a m s 
nedavė vizos. Tikimasi, kad jie 
dalyvaus šių metų Lietuvos 
varžybose ir tradicinėje tarp
tautinėje „Gintarinių i rklų" 
regatoje Trakuose, taip pat 
varžybose Latvijoje ir Estijoje, o 
R. B a l t u t i s ir IV-se P L S 
žaidynėse. 

Vadovo V. Briedžio teigimu, 
i r k l a v i m a s Lie tuvoje y r a 

populiarus ir prestižinis sportas, 
iš visų sporte šakų iškovojęs 
daugiausiai aukso, sidabro ir 
bronzos medalių Olimpinėse 
žaidynėse, pasaulio ir Europos 
čempionatuos*-, tik gaila, kad jie 
buvo iškovoti sovietų rinktinių 
sudė ty je . Po kovo 11-tos, 
Lie tuvos nepriklausomybės 
tęstinumo atstatymo paskelbi
mo, buvo priimtas bendras nu
tar imas, kac Lietuvos spor
t ininkai nedalyvautų sovietų 
rinktinėse; tačiau atskiras spau
dimas nebuvo daromas ir 1990 
metų sovietų čempionatuose 
dalyvavo tik keli Lietuvos spor
tininkai. Nedalyvavimas atnešė 
daug materialinių ir asmeninių 
sport inių nuostolių, tačiau 
viskas daroma dėl vieno tikslo 
— Lietuvos Nepriklausomybės. 
Po šių metų sausio 13 dienos, 
k a i p mano V. Briedis, už 
Sovietų Sąjungą a ts i sakys 
dalyvauti ir kiti dabar ten esą 
sportininkai. 

Lietuvos čempionams irkluo
tojams atvykimas j Australiją 
buvo labai reikšmingas. Jie at

vyko iš Lietuvos, kur tuo metu 
ten buvo žiema, o čia sezono 
įkarštis. Jie nebuvo irklavę 4-ris 
mėnesius, todėl pradžia buvo 
sunki , tačiau australai, pado
vanoję jiems 15,000 dol. vertės 
laivą, suteikė visas galimybes 
t inkamai t reniruot is . Daly
vaujant Viktorijos valstijos 
pirmenybėse, kur buvo koman
dos ir iš Sydnėjaus bei Adelai
dės , jie užėmė 4-tą vietą, 
pralaimėdami per du valties il
gius 1990 metų pasaulio čem
pionams Melbourno „Mercan-
t i l e " klubo keturvietei, kuri čia 
t a p o čempionais . Labai 
reikšmingą ir įspūdingą pergalę 
lietuviai iškovojo Australijos 
„Henley" regatoje, kuri jau 
79-tą kartą vyko Melbourne. Jie 
iškovojo vieną iš pagrindinių 
,.Stewards Challenge" taurę, 
k u r bus išgraviruotos lietuvių 
pavardės. Šios varžybos vyko 
garsiojo Melbourno „Moomba 
Festival" metu; jose be lietuvių 
ir australų dalyvavo anglai, 
vokiečiai ir kanadiečiai. Radijo, 
spaudos ir TV komentatoriai la
ba i plačiai pranešinėjo apie 
lietuvius, jų atsisakymą daly
vauti sovietų pirmenybėse ir 
s i ek t i savojo t a r p t a u t i n i o 
pripažinimo. Varžybos vyko 
Yarra upėje, tekančioje per patį 
Melbourno miesto centrą, todėl 
upės pakrantėse buvo tūks
tančiai stebėtojų, matydami 
Lietuvos trispalvę nešančius 
laimėtojus. 

1956 m. vykusių olimpinių 
žaidynių trasoje, Ballarato ežere 
lenktynėse, lietuviai jau buvo 
daug geriau pasiruošę, o tą 
dieną pūtęs žvarbus vėjas jiems 
priminė sąlygas Trakuose. Čia 
dviviečių lenktynėse laimėjo A. 
Bergaudas ir R. Cirtautas, kai 
keturviečių varžybose lietuviai 
irkluotojai ir vėl tapo laimė
tojais. Po šių lenktynių lietuviai 
dar dalyvaus keliose provincijos 
klubų varžybose ir balandžio 3-7 
dienomis Austral i jos čem
pionate, kur jie vėl susitiks su 
pasaulio čempionais; šį kartą 
tikisi pasirodyti geriau. 

Lietuvos irkluotojai savo 
viešnage Australijoje yra labai 
patenkinti. Visose varžybose 
juos stebi gausus būrys tau
tiečių, atvykstančių ne tik iš 
pačio Melbourno, bet ir iš 
aplinkinių miestų. Pasipuošę jie 
lietuviškomis vėliavėlėmis.labai 
karštai skatina irkluotojus. 
Pertraukų metu, tarp pusfinalių 
ir finalų, jie maitina sporti
ninkus ir tikrai įpareigoja siekti 
pergalės. Labai šiltai Melbour
ne globoja visa l ietuvių 
bendruomenė, sporto klubas 
„Varpas" ir Australijos Lietu
vių Fizinio auklėjimo valdyba, 

Futbolas Chicagoje 
PIRMENYBĖMS PASIRUOŠIMO 

RUNGTYNĖS 
Pavasario saulei tik pasiro

džius, praėjusį sekmadienį, 
balandžio 7 dieną, „Lituanicos" 
vyrų futbolo komanda sužaidė 
pirmąsias pirmenybėms pasi
ruošimo rungtynes Marąuette 
Parko aikštėje prieš lenkų 
„Lightning". Atėjus laikui pra
dėti žaidimą, saulė pasislėpė ir 
tamsūs debesys apgaubė Parko 
adminis t rac i jos bandytą 
pagerinti didžiąją aikšte ir dar 
nphf t i c tn onHr»«Vv t i t r i h i i n n i 

kurią prisirinko geroka šimtinė 
futbolo pasiilgusių mėgėjų. Be
veik tie patys matyti žiūrovų 
veidai tribūnoje, beveik tie 
patys žaidėjų ir vadovų veidai 
aikštėje. Kokia stabilizacija 
gražiajame Marąuette Parke! 

Kadangi ir vienų ir kitų po il
gos žiemos dar susirinko, tad ir 
p i rmerybėms pasiruošimo 
rungtynės prasidėjo. „Lituan-
cos" komandą sudarė: J. Putna. 
T C a m i l r v n o a V M a r Č i n s k a S , 

St. Maestre, Rol. Urbonavičius, 
M. Jenigas, R Siniakovas, P. 
Abed, T. Maestre, A. Savukynas 
ir vienas iš jaunių komandos, 
kurio pavardės neteko sužinoti. 
Sprendžiant iš jo orientacijos ir 
greičio, ateityje t eks t ikra i su 
juo susipažinti. Kaip matyti, 
komandos pagrindą ir šį sezoną 
sudarys žaidėjai iŠ Lietuvos 
Vien in t e l i u R. S i n i a k o v o įvar
čiu n i n o t v n M la imėio T .itll»-

nica . 
Šį sekmadienį, balandžio 14 

d., 3 vai. po pietų vyrų koman
da žais artrąsias draugiškas 
rungtynes prieš Major divizijos 
naujoką, italų , ,Maroons" . 
rungtynes vyks Triton College 
stadione. 1900 N. FiRh Avenue, 
River Grove, IL. 

Rezervas žais ten pat 1 vai. 
P P 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LJTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Pubhshed daily except Sundays and Mondays. Legal Holidays. the 

Tuesdays followmg Monday observance of Legal Holidays as well as Dec 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W. 63rd 
Street, Chicago. IL 60629-5589 

Second class postage paid at Chicago. IL and additional mailing offices 
Subscription Rates:$80 00 Foreign countries$90 00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestj, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

metams "i metų 3 men. 
U.S.A $80 $45 $25< 
Kanadoje ir kitur (U S.A. dol) $90 $50 $30 
U.S.A. savaitinis įsešt laidai $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
U.SA. dol.) savaitinis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien * Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4.30. šeštadieniais nuožiūra Nesunaudotų straips-
nuo 8:30 iki 12:00 m u nesaugo Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus Redakcija už 
8:30-4:00: šeštadieniais nedirba skelbimų turiru neatsako. Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

Koks gal i bū t i didesnis 
n u s i k a l t i m a s , kaip la iko 
gaišinimas? 

T. Tusser 

Lietuvos irkluotojai Australijoje. Iš k.. Liudas Mileška, Airidis Bergaudas. Romanas Ragauskas 
— ALFAS p i r m i n i n k a s . Robertas Cirtautas Power House Rowmg Club prezidentas GeofFLowe, 
R iman tas Auš inskas , Robertas Baltutis, Ričardas Bukys ir Vytau tas Briedis 

surengdami pobūvius, pietus ir 
kitus renginius, atnešančius ir 
finansinės paramos. 

Vadovas V. Briedis tikisi, jog 
savo pasiektomis pergalėmis jie 
suteikė Australijos lietuviams 
džiaugsmo, o svarbiausia, mums 
visiems dabar reikalingos vie
nybės, susitelkimo, savitarpio 
pagalbos ir ryžto, siekiant pa
grindinės pergalės — laisvos 
Lietuvos. 

j . J . A n t a n a s Laukait is 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
M L (1-312) 434-5949 (veikia 24 vai) 

Pirm . antr . ketv per.kt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (709)246-0067; a-oa (709)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tet. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitartą. 

Pirmd 3 v p p-7 vv . antra 12 30-3vpp 
treod uždaryta. . ketvd 1-3 v p.p . penkto 

ir šeštd 9 v r -12 v pp 

6132 S. Kadžio Ava.. Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 499-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tol. (1-312) 595-2902 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills IL 
Tai. (709) 598-8101 
Vai paga' susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (709)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Clcoro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava., Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justlce. IL 

Tai. (1-312) 595-2990 (veikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 595-0349: 
Roz. (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 

Koto. tai. (1-312)471-3300; 
Raz. (709) 442-9297 

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

7722 S. Kedzie Avo. , 
Chicago. III 60652 

Pirm . antr. ketv ir penkt 
Pagal susitarimą 

OR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

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

507 S. Gllbort, LaGrange. IL. 
Tol. (709) 352-4497 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marąuette Medtcal Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

Namų (709) 594-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1195 Dundee Avo. , Elgln, III. 60120 
Tol. (709) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Mills IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (709) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2616 W. 71 at St. 

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

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

Tel. (709) 449-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W . 95 St. 
Oak Lawn, IL 60453 -2533 

Tei 7 0 0 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

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

10442 W . Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tel . 708 -531 -1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Stroot 

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

Kabineto tol. (1-312) 776-2990. 
Raz. (709) 449-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M:D., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6195 S. Archer Avo. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 595-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Modlcal Center-

Naporvtlle Campue 
1020 E. Ogden Avo., Sulte 310. 

Naperville IL 60563 
Tai. 1-709-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 596-3166; 
Namų (709) 391-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Waot 43rd Stroot 
Vai pirm. antr ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Vienuoliški krikščioniško gyvenimo 

IDEALAI ŠEIMOMS 
Pasauliečiai tikintieji gal la

biausiai pavydi vienuoliams jų 
gyvenimų sureguliuotos tvarkos 
— balansuotumo tarp fizinio 
darbo, protinio darbo, maldos ir 
bendravimo. Žinoma, č ia 
kalbama apie uždarus vienuoly
nus, kurių misija nėra tiesiogiai 
bendrauti su pasaul ieč ia is , 
išeinant dirbti tarp jų. Pasige-
dimas tokios vienuoliškos ramy
bės galbūt ypatingai apninka 
pasauliečius, kai švenčių metu 
reikia labai pasispausti, norint 
suspėti atlikti visas kasdieniš
kas pareigas, darbus, ir prie to 
dar įvairius šventinius pasi
ruošimus, subuvimus ar iškylas. 
Tos ramybės galima ir šiaip 
pasigesti, kai šeimyniniame 
gyvenime ar visuomeniniame 
gyvenime staiga iškyla krizės ar 
vaišingumo, svetingumo reika
laujančios aplinkybės, kurios ir 
labai išdrasko kasd ien i šką 
rutiną, ramybę. 

Ir kai šiandieninė krikščiony
bė taip ryškiai iškelia ar t imo 
meilės pranašumą, kaip tobu
liausią krikščionybės įgyvendi
nimo formą, uždarų vienuolynų 
išlikimas ir net stiprus gyva
vimas šiandien, ir net turtingoje 
Amerikoje kelia nuostabą. Šian
dien veikiantys tokie vienuoly
nai, kurie Vakarų katalikybėje 
ir savo įstatus ir gyvenimo būdą 
reformavo pagal Vat ikano II 
nurodymus, bet vis tiek išlaiko 
esminį savo atsiskyrimą nuo 
pasaulio, neleidžia to krikš
čioniško gyvenimo s t i l i a u s 
nurašyti kaip atgyventą ana
chronizmą. 

Tačiau toks gyvenimas reika
lauja nemažesnių pastangų ir 
pasiaukojimo, savęs atsiža
dėjimo, kaip siekimas bendrau
ti su Dievu kituose gyvenimo 
luomuose. Štai Our Sunday 
Visitor laikrašty (1991.111.31) 
teko skaityti apie benediktinių 
vienuolių gyvenimą St. VValbur-
ga Abbey, prie Boulder miesto, 
Colorado valsti joje. Šis 
vienuolynas išsilaiko iš jame 
gyvenančių devyniolikos seserų 
ūkio gaminių ir rankdarbių. 
Kas rytą visos seserys keliasi 4 
vai. ir 4:30 susirenka koplyčioje 
giedoti rytmetines Valandų 
liturgijos psalmes ir k i t a s 
maldas. ,,Mūsų visa dieno
tvarkė sukasi apie Valandų 
liturgijos laikus", paaiškina to 
vienuolyno, tiksliau vadinamo 
abatija (abbey), viršininkė— 
abatė Motina Marija Tomas 
Beil. Valandų liturgijos die
noms ir valandoms paskirtos 
psalmės ir Šventraščio bei kitų 
šventųjų skaitiniai bei maldos 
Dievo garbei pašvenčia visas 
dienos ir nakties valandas. Pa
gal Bažnyčios nurodymus jos 
yra kalbamos/giedamos daugy
bėje tokių vienuolynų po visą 
pasaulį ir sutrumpintoje formoje 
kunigų ir vienuolių bei daugelio 
pasauliečių, kurie pažinę jų 
grožį savanoriškai taip meldžia
si. 

Išklausius rytmetinių skai
tiniu, vienuolėms yra skiriamas 
laikas dvasinei skaitybai. 6:15 
v.r. jos vėl susitinka bendrai 
rytmetinei maldai, po kurių 
seka Mišios 7 v.r. Po pusryčių 
prasideda darbai nuo 8:30 v.r. 
iki 12 vai. pietų. Skaitymui ar 
poilsiui skirtas laikas yra nuo 
1:30 iki 2:30, o nuo 2:30 iki 5:15 
vėl skiriamas laikas ūkio dar
bams, virimui kepimui ar rank
darbiams. P r e š vakarienę jos 
visos vėl susirenka vakarinei 
maldai, po v a k a r i e n ė s y ra 
naktinė malda, o po jos prasi
deda didžioji nakties tyla. Se
serys gula apie 9:30 v.v. 

,,Mes gyvename ir dirbame 
kaip ir kiti žmonės"., paaiškina 
Motina Marija Tomas. ..Mūsų 
tarpe yra ir menininkių ir darži
ninkių — bet mes viską darome 
krikščioniškoje dvasioje, kaip 
šio vienuolyno bendruomenės 
narės Dievo garbei ne sau oa-
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čioms". 
Šios vienuolės sąmoningai 

siekia, kad jų gyvenimas būtų 
ar t i Dievo ir gamtos ir jos pasi
rinko visą amžių gyventi šio 
v ienuolyno bendruomenėje , 
kurią jos vadina šeima. Anot 
abatės, šis pasišventimas kyla 
iš trijų benediktinių vienuolių 
įžadų, kuriuos padaro seserys, 
pradėdamos gyvenimą šioje aba
tijoje. Pirmasis benediktiniškas 
įžadas yra stabilumo — įsiparei 
gojimas visą gyvenimą pašvęs
t i vienai bendruomenei. „Tai 
įsipareigojimas šiai vienuolių 
šeimai, su visais jų būdo trūku
mais ir sėkmėmis bei nesėkmė
mis". Antrasis įžadas yra iš
tikimybė vienuoliškam gyve
nimui. Ir trečias yra įsipareigo
jimas nuolat tobulėti, mesti 
savo blogąsias savybes, puo
selėti naujas, gerąsias. 

Šv. Walburgos abatijoje, kuri 
buvo įkurta iš Eichstaetto, 
Vokietijos, atvykusių bene
diktinių, yra aštuonios vokietės, 
aš tuonios amer ik ie t ė s , dvi 
kanadietės ir viena filipinietė 
vienuolė. Jų amžius — nuo 23 
iki 90 metų, ir jos turi keturias 
kandidates noviciate. 

Panašiai gyvena netoli Aspen, 
Colorado, prie Snowmass mies
telio Šv. Benedikto vyrų vie
nuolyno nariai. Ten gyvenantis 
brolis Tomas pasakoja, kad 1960 
m., kai jis įstojo į šį trapistų 
benediktinų vienuolyną, devy
nis metus jis tekalbėjo tik su 
vienuolyno abatu ir noviciato 
vadovu. Skambindamas vie
nuolyno muzikos kambaryje 
esančią arfą. jis pris iminė 
seniau buvusį visuotinės tylos 
apžadą: „Dabar mes padarėme 
didelę pažangą. Išmokome 
kalbėti. Mes norime komuni-
kuoti su v ienas k i tu , bet 
dedame pastangas, kad tas 
mūsų kalbėjimas, komunika-
vimas būtų prasmingas, gilus, 
teisingas ir daromas tik iš 
meilės". 

Brolis Tomas toliau pasakoja: 
„Vienas senas kunigas mane 
kadaise perspėjo nesitikėti per 
daug iš vienuoliško gyvenimo 
pirmuosius 20 metų. Dabar 
manau, kad tai buvo teisinga. 
Bent tiek laiko trunka pradėti 
atitolti nuo savo „aš", puikybės 
ir žemiškų troškimų". Šiame 
vienuolyne, kurį patys vie
nuoliai savo rankomis pastatė 
1958-1959 metais, pirmoji die
nos bendra malda yra 2:45 iš 
ryto, vienuoliai laikosi tylos ir 
valgio metu, kada jiems yra 
skaitomi dvasiniai skaitiniai, ir 
laikosi vegetariškos dietos. 

Brolis Tomas pripažįsta, kad 
sunku kitiems išaiškinti tokio 
sunkaus gyvenimo patrauklu
mą — maždaug taip sunku, 
kaip niekad neįsimylėjusiam 
išaiškinti apie įsimylėjimą, jis 
sako. „Bendruomeninis gyve
nimas yra viena iš sunkiausių 
gyvenimo formų, bet niekas taip 
neapvalo širdies , kaip t i e 
dalykai, kuriuos pergyvename 
stengdamiesi bendrai gyventi, 
susišnekėti, vienas kitam atleis
ti, ir užmiršti nuoskaudas". 

Manau, kad daugumas vedu
sių žmonių, siekiančių savoje 
šeimoje įgyvendinti Kristaus 
pašaukimą mylėti, siekti bendro 
gyvenimo kelio, panašiai galėtų 
ka lbė t i i r apie še imynin į 
gyvenimą. Iš tikrųjų, ir šeimy-
n i r i s gyvenimas, jei norime, 
kad įis būtų tikrai krikščioniš
kas, reikalauja panašaus savęs 
atsižadėjimo šeimos gerovės 
dėlei, panašaus drausmingumo, 
rūpinantis reguliariai skirti 
laiko ir šeimos narių privačiai 
maldai, ir bendrai maldai, vi
siems šeimos nariams kartu. Ir 
turbūt t runka 20 metų, kol pa
galiau tobulo pasišvent imo 
šeimai siekiantys šeimos nariai 
pagaliau pradeda sugebėti nesa
vanaudiškai gyventi. 

a.j.z. 

Vasario 10 d. antro televizijos 
kanalo „Heute Journal" dalis 
žinių buvo vėl paskirtos Lietu
vai. Tai įžanga į pasikalbėjimą 
si. V. Landsbergiu (pokalbiui 
b avo paskirtos 25 minutės) tuoj 
pat pareiškiant pranešėjui, kad 
Lietuva niekuomet savanoriš
kai neįsijungė į Sov. Sąjungą, 
š ią Pabaltijo valstybę galima 
palyginti su Kuwaitu. Televizi
ja tuoj pat perkelia žiūrovus prie 
parlamento rūmų, kur šio tele
vizijos kanalo koresponden
t a s sako, kad prie pastato jau
čiama t ikra vakaro nuotaika 
'abendliche Stimmung). Nufil
muoti pastato sargybiniai, tro
belė ir ugniakuras. Vokiečio už
klaustas gražiai apsirengęs 
jaunas vyras apie ateitį — lietu
viškai atsako: aš dabar tarčiausi 
su B. Jelcinu. 

Parlamento posėdžių salė, bal
savimas. V. Landsbergis prašo 
atstovų įvesti Lietuvoje demo
kratinę santvarką, nes pagrin
das jau yra padarytas (žinomos 
balsavimo pasekmės), tačiau 
reikia ir kantrybės. Raktas į ne
priklausomybę guli ne New 
Yorke ar JT. bet Maskvoje. Ge
rai vokiškai kalba atstovas An
tanas Racas_ sakydamas vokie
čiui, kad jau yra sudaryta komi
sija pasitarimams su Maskva. 

Parlamento vidus. Jaunuoliai 
susirinkę prie televizijos apara
to laukia Maskvos žinių ir reak
cijos į balsavimo pasekmes. 
Kiriliškom ra idėm užrašas 
„Vremia", tač iau Maskvoje 
„tyla". Jokio žodelio. 

Pasikalbėjimas su V. Lands
bergiu. 

Kalba televizijos atstovai: 
„Mes sėdime parlamento vidų 
je — tvirtovėje prieš raudonąją 
armiją — apsaugoti smėlio mai
šų". Vėl filmuojami parlamento 
rūmai iš lauko pusės, rodant 
betonines užtvaras, pastatytus 
sunkvežimius. Stipri kontrolė 
prie siauro praėjimo į parlamen
tą. Einantieji lietuviams sar
gybiniams rodo leidimus. Ap
saugotas ir pastato stogas, paro
dant aukštas, stačiai sustatytas 
storas vielas (jos naudojamos 
namų statybai, liejant cementą 
ant jų). Tai apsauga nuo para
šiutininkų, kurie mėgino nu
sileisti ant parlamento stogo. 
Viduje stovi dėžė su 15 Molotovo 
kokteilių, ant stogo sargybinis 
su šautuvu pirštais vokiečiui ro
do „V" — pergalės ženklą. 
Dienos metu prie parlamento 
susirenka lietuviai (dienos metu 
nufilmuotos moterys), j ie gieda 
ir meldžiasi, priduodami drąsos 
parlamento gynėjams. 

Klausimai V. Landsbergiui: 
..Pone prezidente, kokias politi
nes p a s e k m e s l ie tuviams 
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Mūsų korespondentas 
Europoje 

tur i vasario 9 d. balsavimas?" 
Atsakymas: „Mes. lietuvių 

tau ta , dar kartą patvirtinome 
mūsų norą. Net ir parlamentas 
negali to sprendimo pakeisti". 
(Sunku rašyt i , kadangi į vokiš
ką vertimą įsiterpia lietuviški 
žodžiai.) „Lietuva nori sugrįžti 
į demokratinių valstybių tarpą, 
į JT . Nuo 1940 m esame Sov. 
Sąjungos okupucts. Mes ma
nome, kad 50 metu okupacijos 
užtenka. Niekas mums negali 
pasakyti, kad mes aisvės reika
laujame p e r anksti". 

Klausimas: „Gorbačiovas ne
pripažįsta to balsavimo, j is 
nesut inka ir nenori nepriklau
somybės reikalą:- kalbėti su 
Lietuva. J i s sutinka kalbėti tik 
ūkiniais a r politiniais. Su ko
kiais siekiais jūs eisite pasi 
t a r imams su Maskva?" 

V. Landsbergis: ..Mes kalbėsi
me visais reikalai- - politiniais, 
ūkiniais, karinių bazių, praei
t ies. Deja, iš Sov. Sąjungos iki 
šiol mes girdėjome tik ultimaty-
vinius reikalavimus - atsisaky
ti nepriklausomybės. To mes ne
galime padaryti 'machent. Tą 
gali padaryti tik visa tauta. Bet 
j i nubalsavo, kad ji nenori būti 
imperijos kolonija Maskva turi 
t a i suprasti". 

Klausimas: „Gatvėse patru
liuoja lietuvių policija ir kariai. 
Kas turi valdžią ; Macht - jėgą» 
Lietuvoje — Tamsta ar Gorba-
ciovas: 

Atsakymas: „Lietuvoje val
džią turi Lietuva: parlamentas, 
vyriausybė ir kt. valdžios orga
nai . Sovietinė kariuomenė yra 
okupacinė kariuomenė, kuriai 
uždavinius duoda Maskva". 

Klausimas: „Ar pirmiausia 
raudonoji armija turi apleisti 
(verschvvinden — išnykti) Lie
tuvą, idant galima būtų kalbė 
t i apie nepriklausomybę?" 

Atsakymas: ..Klausimas yra 
vienas ir antras 'kitas): yra nuo
latiniai sovietiniai daliniai. Jų 
reikalu tektų kalbėti tarptauti 
nėję plotmėje < Ebene). Be abejo, 
mes norime, kad Lietuvoje 
nebūtų jokios sovietinės kariuo
menės (Truppen). Aišku, mes 
pirmiausia norime, kad pasi
t rauktų daliniai iš okupuotų 
Lietuvos valstybinių pastatų. 
Tie daliniai čia atvyko sausio 
mėn. Ta i būtu oirmas geros va
lios įrodymą? Ir Gorbačiovas 
turėtų ta i parodyti". 

Klausimas: ..Prieš metus lai 
ko buvo paskelbta Lietuvos ne
priklausomybe Tačiau daug 
pasikeitimų neįvyko. Kada Lie 

tuva bus tikrai nepriklauso
ma?" 

V. Landsbergis: „Iš tikrųjų, la
bai daug kas pasikeitė, be jokių 
Maskvos ar iš kur kitur įsaky
mų. Visuomeninis gyvenimas 
plaukia normaliai. Vienintelis 
dalykas yra tas, kad Maskva 
kontroliuoja mūsų valstybines 
sienas, mūsų užsienio ryšius, 
vizų išdavimus ir vienpusišką 
ūkinę priklausomybę. Tai kiši
masis į mūsų vidaus reikalus. 
Mes siekiame draugiškų ir gerų 
prekybinių ryšių su Sov. Sąjun
ga, naudingų abiem pusėm". 

Klausimas: „Kaip nepriklau
soma Lietuva galės ekonomi
niai išsilaikyti? Mūsų, vokiš
kom akim žiūrint — tai Bavari
jos dydžio (Bavarija — 70.325 
m. : ir 10 mil. gyv.. Lietuva — 66 
tūkst. km2 ir 3.7 mil. gyv. K.B.) 
kraštas. Jis neturi jokių žemės 
turtų". 

V. Landsbergis: „Lietuva iki 
1940 m. gyveno geru ekonimi-
niu gyvenimu, palaikė ryšius su 
Vokietija, Didž. Britanija ir kt. 
valstybėm. Dabar ji palaiko ry
šius tik su Sov. Sąjunga, prista
to jai prekes. Ateityje Lietuva 
norėtų užmegzti ryšius su visom 
pasaulio valstybėm. Lietuviai 
yra darbšti tauta, gali gyventi 
iš žemės ūkio. Lietuviai niekuo
met nejautė bado. Jeigu kas kal
ba, kad Lietuva neišgyvensturi 
pasižiūrėti į bet kokia kitą mažą 
valstybę". 

Klausimas: „Lietuvos laisvė 
baigėsi Hitlerio-Stalino sutar
timi (rodoma sutarties pasirašy
mo nuotrauka). Vokietija yra 
„Mitschuld" (bendra kaltininkė' 
Lietuvos nepriklausomybės ne
tekime. Ar jaučiatės pakanka
mai remiami Vokietijos?" 

V. Landsbergis: „Aš galiu tie
siai pasakyti, kad Vokietija ne
pakankamai remia Lietuvą. Vo
kietija turi didelį potencialą, jos 
balsas girdimas rytuose ir vaka
ruose. Vokietija turėtų būti ak
tyvesnė ir savo nusistatymą Pa
baltijo valstybių atžvilgiu pa
keisti. Aš tikiuosi, kad toji po
litika pasikeis. 

Klausimas: „1990 m. kovo 
mėn. nežiūrint visų Maskvos 
grasinimų, paskelbėte Lietuvą 
nepriklausoma valstybe. Pas 
mus (suprask — Vokietijoje) kal
bama, kad Tamsta, savo bekom-
promisine laikysena sustabdėte 
reformas Sov. Sąjungoje ar net 
pastatėte į pavojų Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybę. Ar 
esate abejingas 'gleichgueltig). 
jeigu būtų nuverstas (stuerzt) 
M. Gorbačiovas?" 

V. Landsbergis: „Procesai, ku
rie vyksta Sov. Sąjungoje turi 
visai kitą pagrindą. Tai ne Lie
tuvos nepriklausomybės kaltė. 

Būtų naivu šitaip aiškinti. Mes 
norime, kad reformos vyktų 
nuoširdžiai ir iš esmės, kad de
mokratijos ir decentralizacijos 
kalbos, suteikimas teisių respub
likoms ir žmonėms nebūtų vien 
tik tušti žodžiai. Dabar ne tik 
mes, bet ir visas Vakarų pasau
lis mato. jaučia ir mąsto — ar 
nebuvo mėginta jį apgauti? Mes 
pasirinkome savo atvirą kelią, 
juo einame, nenorėdami nieko 
apgauti. 

Televizija rodo sausio 13 d. žu
dynes. Beginkliai lietuviai sto
ja į kovą su šarvuočiais, bėgan
čios moterys, ant grindinio guli 
žuvę vyrai. 

Klausimas: „Pone Landsber
gį, ar gali pasikartoti tos kruvi
nos žudynės?" 

V. Landsbergis: „Jos galėjo 
būti tęsiamos čia, dar tą pačią 
naktį, parlamente. Mes buvome 
pasiruošę. Žinojome, kad turime 
reikalą su brutalia, karine, poli
tine jėga, kuri norėjo valdyti, 
kuri buvo užsimojusi valdyti vi
są pasaulį. Nuo to tikslo ji dar 
neatsisakė. Lietuvoje ši valdžia 
yra nekenčiama. Bet mes netu
rime pasirinkimo. Jūs matėte, 
kaip žmonės kovojo prieš šar
vuočius. Tie žmonės mus išrin
ko, kad mes išreikštume jų va
lią. Mes neturime jokios baimės, 
mes dirbame, nes tai mūsų pa
reiga. 

„Ponas Landsbergį, j ū s tą 
naktį skambinote Gorbačiovui 
užklausdamas, ar jis dar turi 
valdžią, ar ją perėmė kariškiai 
į savo rankas. Ką jis jums atsa 
kė?" 

V. Landsbergis: „Jis neatsakė 
į šį klausimą nei man, nei visam 
pasauliui. Jeigu kariuomenė 
nepaėmė valdžios — kodėl 
kariuomenė nepasitraukia iš 
užimtų pastatų. Mes nemano
me, kad Gorbačiovas davė 
tokius įsakymus — užimti sve
timus pastatus, išmetant žmo
nes į gatvę. Bet klausimas yra 
atviras. Tą klausimą statome ne 
vien tik mes". 

Klausimas: „Esama daug spė
liojimų, kad kariuomenė paėmė 
valdžią Maskvoje. Ar tai pagrin
das toliau greitam demokrati
nės Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimui ir apleidimui Sov. 
Sąjungos?" 

V. Landsbergis: Lietuva neat-
siskiria nuo Sov. Sąjungos, nuo 
Maskvos. Lietuva niekuomet 
nebuvo Sov. Sąjungos sudėtyje 
— ji buvo jos aneksuota ir Mask
vos valdoma. Lietuva turi at
gauti savo teises ir normalizuo
ti santykius su Sov. Sąjunga. 
Mes to norime, laukdami para
mos iš tų valstybių pusės, kurio
se teisė yra respektuojama, žmo
gaus teisės yra gyvos, kuriose 
veikia valstybinė teisė. Šian
dieną Kuvaitą mėginama lais
vinti karo laivynu, lėktuvais. 

bombom. Esame nustebę, kodėl 
dedamos tokios mažos pa
stangos padėti Lietuvai. Mums 
nereikia jokių laivų, jokios ka
riuomenės, tik pasirarašyti do
kumentą ir Lietuva būtų ap
ginta". 

Klausimas: „Jeigu siekiama 
greitos nepriklausomybės, ko 
visi nori, ką parodė ir balsavi
mas, kaip atrodytų savarankiš
kas kelias į nepriklausomybę su 
savo valiuta, sava policija prie 
valstybės sienų? Juk sovietų 
tarnautojai uždeda antspaudus 
vizoms pasienyje." 

V. Landsbergis: „Ne taip sta
tome klausimą — nepriklauso
mybė greitai ar vėliau. Nepri
klausomybei realizuoti kelias 
yra netrumpas ir nelengvas. 
Klausimas yra toks: ar ši t au ta 
su jos valia išrinkta vyriausybe 
bus sunaikinta per vieną savai
tę, ar ji kovos teisiškai už nepri
klausomybę? Todėl projektavi
mas (planavimasi metams, 
dviems, trejiems nėra aktuali 
pareiga. Mes statome namą, bet 
mums kliudo jį statyti. Tačiau 
mes statome, nežiūrint grasini
mų. Kai mus klausia — kaip il
gai statysime — mes klausimą 
siunčiame atgal: ar jūs žinote, 
kiek mums kliudoma, gal mūsų 
neužmuš? O gal ateisite į pagal
bą. Susėskime, pasitarkime 
kiek metų mums reikia iki na
mo užbaigimo". 

Klausimas: „Vyrai parlamen
te mums pasakė, kad jie yra pa
siruošę iki mirties kovoti. Bus 
partizaninis karas?" 

Atsakymas: „Jeigu Maskva 
nenusileis ir padėtis liks tokia 
pati kaip dabar, kovos nebus. 
Bet, jeigu Maskva brutalia ka
rine jėga mėgins pašalinti lega
liai išrinktą vyriausybę ir įvesti 
okupacinę — tuomet Lietuvoje 
gali kilti pasipriešinimas. Po 
antro pasaulinio karo Lietuva 
kovojo 10 metų. Tai buvo bevil
tiška kova, bet ją vedė gyvento
jai jausdami, kad negali priimti 
priespaudos. Lietuva neužmiršo 
tos kovos, tačiau nenorėčiau, 
kad ji pasikartotų". 

Klausimas: „Jūsų viltys dabar 
yra Vakaruose. Šiuo metu Va
karai turi kitus rūpesčius. JAV-
ėm Persų įlankoj yra reikalinga 
Sov. Sąjunga — Gorbačiovas. 
Vėl Vokietijai — Gorbačiovas 
yra laidas, kad raudonoji armi
ja pasitrauktų iš Vokietijos. Kur 
yra jūsų tikri sąjungininkai?" 

V. Landsbergis: „Mes žinome, 
kad užsienio — Vakarų pasaulio 
valstybės rūpinasi savais reika
lais, mokėdamos sąskaitas lietu
viu gyvybėm. Bet mes tikime, 
kad pasaulis dar nėra taip suge
dęs, kad mūsų sąjungininkai 
yra žmonės, kad jie turi krikš
čionišką kultūrą, savyje krikš
čioniškos kultūros paveldą. Taip 
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Lietuvoje nepasigesdavome kalnų. Ten mes 

gyvenom kar tu su gamta, lyriškos Lietuvos žemės 
grožis užpildydavo visus sielos poreikius. Vokietijoj gi, 
suspaustas t a rp mūrų ir betono, pajusdavai gamtos 
alkį, kurį t ik ta i kalnai galėdavo patenkinti Vasarą 
nesvarbu kaip, bet turėdavau išeiti į kalnus, tai ~>uvo 
man būtinybe. Rodėsi, kad jei nebūsiu su gam'* pa
bendravęs kalnuose, neištesėsiu rudenio sem< stro, 
negalėsiu nei d i rb t ine i studijuoti. 

Dabar aš ėjau žaliais Bavarijos slėniais tarp tau 
riai pilkų kalnų viršūnių. Tai dar nebuvo lipimas, tik 
įžanga. Traukiniu važiavau t ik iki kalnu papėdės, 
norėjau pirmas dvi dienas žygiuoti slėniais, pamiklinti 
kojas ir laipsniškai prisiartinti prie stačiųjų uolu * a n o 

tikslas buvo VVatzman, aukščiausias kalnas Vok; tijoj, 
tritūkstantinis. Austrijoj ir Šveicarijoj tritūkstantinių 
kalnų buvo daugybė, bet Vokietijoj t ik vienus Watz-
manas. Kuprinė buvo sunki, joje buvo sukrauta keli 
kepalai džiovintos duonos. Pirmaisiais pokariniais 
metais vokiečiams su maistu buvo striuka, k- kliena 
apskritis išleisdavo savo maisto korteles, a 
kitur turėdavo verstis kaip išmano, jo kortelė? či a ne
galiodavo. Prieš kelionę savaitėmis taupydavom džio-
vindavom duoną, cukrų, sausas dešras. Iškyla i'-£l ap

ribodavo kuprinės talpumas. 
Džiūgaudamas ir vis pasižiūrėdamas į kalnų 

viršūnesėjau Bavarijos keliukais. Dienos buvo gražios, 
dangus taip skaidriai mėlynas, be debesėlio. Peržygia-
vau Aschan, Ruhpolding, Bad Reichenkall ir trečią 
dieną pasiekiau Berchtesgaden. Deja. čia oras staiga su-
biuro, mėlynasis dangus susiraukė į purviną pilkumą 
ir vos tik aš pasiekiau miestelį, kai ėmė lyti kaip iš 
kibiro. Per lietų ir vėją turėjau apvaikščioti stacijas 
nuo viešbučio prie viešbučio, kolei pagaliau visas 
šlapias gavau prieglaudą mažoje užeigoje ir tai t ik bė
dos patalpose. Užvedė mane šeimininkė per girgždančių 
medinių laiptų labirintą aukštyn į pačią palėpę — štai 
čia jūs turėsite miegoti. Tai buvo kreiva pastogė 
kreivomis sienomis, kreivomis grindimis, pakrypusiais 
langais ir išklypusiomis lovomis — jauteisi tarytum 
impresionisto dailininko dekoruotoje scenoje. Palėpėje 
j au buvo trys gyventojai, vienas liesas, raukšlėtas, 
kokių penkiasdešimties metų, kiti du bent šešiolikos 
metų vokietukai, abu kalnietiškam apdare, mur
zinomis odinėmis kelnaitėmis, rausvais kaubojiškais 
marškiniais ir sunkiais, apkaustytais batais. J ie buvo 
tik ką nusileidę nuo Watzmano ir su jais tuoj užsimez
gė kalba. Sužinojau kaip geriausia lipti į Watzmaną. 
ku r valgyti pietus, kokio trobelėj nakvoti. Sužinojau 
viską ir apie vietines valgyklas, kur ir iki kurios valan
dos galima gauti „štamą". Trečiasis palėpės gyventojas 
irgi,matyt .buvo neseniai atvykęs, jis dabar kraustė 
savo kelionmaišį. Pirmiausiai jis išsitraukė puskepalį 
duonos, riekę ruliados, tos prastosios rūšies, kurią par 
davinėdavo už ketvirtį markių vertės,ir ėmė valgyti. 
Paskui jis išklojo ant stalo gausybę mechaniškų 
įrankių, atsuktuvų, replių ir visokių elektrinių prie

taisų, kurių paskirtis man nebuvo aiški, ir ėmė juos 
valyti bei tikrinti. Vienas iš berniukų pasirodė besąs 
elektrikas — gizelis ir jis užvedė su juo kalbą. „Ak, tai 
tu irgi gizelis" — nusistebėjo senis. „Tu būtum galėjęs 
ir pas mane mokytis. Bet aš daug gizelių neturėdavau. 
Vieną arba du, nedaugiau. Pas mane mokslas ilgai 
užtrukdavo, aš savo gizelių nepaleisdavau taip greit, 
bet vis tiek kandidatu turėjau daugiau negu reikėdavo. 
Kas čia per prietaisas, pažįsti?" — paklausė jis jaunuolį, 
pakišęs jam kompaso formos diską ir patenkintas nusi
šypsojo gavęs teisingą atsakymą. „Tave aš priimčiau 
į gizelius, tu man patinki" — ir ėmė pasakoti, kaip jis 
savo gizelį iš pradžių tik sąlyginiai priimdavo, stebė
davo kiekvieną jo žingsnį ir per savaitę jis jau žinodavo, 
ko tas berniukas bus vertas. 

Iš savo lovos aš stebėjau jų pokalbį. Meistras buvo 
aukštas, išdžiūvęs, veidas susiklostęs raukšlėmis, o 
tačiau jis neatrodė senas, tiršti plaukai, tiesi laikysena, 
gyvos akys ji darė jaunesniu, negu jis iš tikro buvo. 
įdomiausias jo bruožas buvo kartu ir sunkiausiai 
apčiuopiamas; tai buvo ta harmonija, kuri jautėsi 
visuose jo bruožuose, kalboje ir kiekviename geste. Jis 
darė įspūdį žmogaus, kuris žino daugiau už kitus, ku
riam gyvenimo paslaptys yra aiškios. Savo žvilgsnį 
jis laikydavo prieš save, tik retkarčiais nukreipdamas 
kitam į akis. bet tada pajusdavai lyg kokj magnetiz
mą, sklindanti iš jo akių. Savo gyvenimo jis ištisai 
nenupasakojo, bet visokiom temom kalbėdamas jis po 
truputį už jo užkliūdavo, ta ip kad per tris vakarus aš 
jau žinojau bendrą jo gyvenimo vaizdą. 

(Bus daugiau* 
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REIKŠMĖ 
A U R E L I J A M. BALAŠAITIENĖ 

E s a m e pratę sekti mūsų 
visuomenės atstovų veiklą, kuri 
intensyviai ir energingai kon
centruojasi j Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimo pro
blemą, o įvairūs fondai rūpinasi 
ekonomine parama sovietinės 
sistemos nualintam kraštui . 
Nepaprastai svarbu yra padėti 
Lietuvos specialistams susi
pažinti su modernia technika 
medicinos, elektronikos ir ki
tose modernios technologijos 
srityse, kad būtų pakeltas jų 
lygis ir būtų konkreti nauda 
Lietuvos žmonėms. Taip pat 
t a r p t a u t i n ė s komunikacijos 
srityje, ypač televizijoje, yra 
būtina pastoviai matyti Lietuvą 
ir jos problemas, kad tuo būdu 
išpopuliarintų jos vardą ir 
paveiktų pasaulio tautas remti 
Lietuvos kovą už nepriklau
somybę ir laisvę. Ne visada kon
ferencijos ir forumai, kurie 
v y k s t a uždarai , tą t iks lą 
pasiekia. 

Įvairios organizacijos, veiks
niai ir fondai savo uždavinį 
atlieka ir pasigarsina savo dar
ba i s spaudoje, k a s n ė r a 
peiktina, nes tuo būdu aukotojai 
ir suinteresuoti asmenys yra pa
informuojami apie aukų likimą, 
nors dažnai toji informacija yra 
nepilna. Tačiau laikas atėjo ver
tinti ir asmenišką iniciatyvą, 
ku r ios dėka k a r t a i s y r a 
atliekama nemažai su konkre
čiais rezultatais. Čia turiu min
ty Clevelando l i e t u v i u s 
Raimundą ir Gražiną Kudu-
kius. Atrodo, kad, neapsišarva
vę jokiais „atstovavimais", jie 
sėkmingai prasiveržia pro užda
ras duris tik kaip Amerikos 
lietuviai, neieškodami jokio 
simboliško užnugario, tik tyliai, 
be nuotraukų ir reklamos dirb
dami Lietuvos labui. Įdomu ir 
tai . kad vietine didžioji spauda 
jų veiklą de ta l ia i aprašo . 
Galima būtų pasakyti, kad tai 
jų „pasigyrimas", bet iš tikro, 
pažvelgus giliau, aiškėja, kad 
sąryšyje su jų veikla Lietuvos 
vardas iškyla stambokomis rai
dėmis milijoninio tiražo dien
raštyje. 

Vasario 26 dienos „Plain 
Dealer" laidoje populiarioji 
kolumniste Mary Strassmeyer 
savo reportažą užvardina: „Dvi
gubas ryšys su Lietuva" (A Dou-
ble Link with L i thuan ia ) , 
kuriame pranešama, kad Gra
žina Kudukienė v y k s t a į 
Lietuvą su pramoginės grupės 
iniciatoriais ir kabelinės tele
vizijos CNN egzekutyvais susi

tikti su prezidentu Landsbergiu 
ir Lietuvos televizijos direkto
rium Algirdu Kaušpėdu. Tuo 
pačiu metu j Lietuvą atvyksta 
ir United Artists Discovery tele
vizijos programos direktorius 
Adam Singer iš Londono, Angli
jos. Tai yra nepaprastos reikš
mės pasitarimai, kurių išdavoje 
platės propaganda Lietuvos pa
dėčiai propaguoti per pasaulinių 
žinių tinklus. Visa tai vyksta 
asmenines iniciatyvos dėka. 

Antras, ypatingai svarbus tos 
išvykos elementas yra tas , kad 
Gražina Kudukienė su savimi 
veža Clevelando klinikos direk
toriaus John J. Hutchins kvie
timą Lietuvos gydytojams at
vykti ir dalyvauti specialioje 
klinikos programoje jų me
dicinos žinioms pagilinti. Tai 
nepaprastos reikšmės pagalba 
Lietuvos žmonių sveika
tingumui pagerinti, medicinos 
personalą s u p a ž i n d i n t i su 
naujausiais gydymo metodais, 
aparatūra ir vaistais. Žinome, 
kaip Lietuvai yra reikalinga 
mokslinė pagalba, o Clevelando 
klinika yra viena iš aukščiau
sią prestižą turinčių institu
cijų, į kurią gydytis ir operuo
tis iš tolimų kraštų atvyksta pre
zidentai, kardinolai ir Arabijos 
šeikai. Jie tokį pasiūlymą daro 
t ik asmeniškų kontaktų dėka. 

Mūsų spaudoje retai tepager-
biame individus, daugiausia kon
centruodamiesi ties organizacijų 
veikla. Ne vien telegramos, 
laiškai ar rezoliucijos, kurios 
dažnai tampa tik statistiniais 
duomenimis, pasiekia rezultatų 
tuo labiau, kad Amerikoje 
nesame gausūs. Individuali ini
ciatyva, naudojantis asmeniško
mis pažintimis, užmezgant nau
jas, pasiekia nemažai. Tokios 
asmeniškos Kudukių inicia
tyvos dėka vasario 21 dieną 
Amerikos Pabaltiečių grupė 
buvo oficialiai priimta Baltuo
siuose rūmuose, pirma tokia 
grupė, kuriai buvo suteikta 
ypatingo dėmesio privilegija. 

Gražina Kudukienė išskrido į 
Lietuvą savo lėšomis vasario 25 
dieną. Jai linkime laimingos ir 
sėkmingos kelionės ir jos darbo 
vaisių konkrečių rezultatų. 
Reikia tikėtis, kad netrukus at
vyks Lietuvos gydytojai ir pasi
naudos ta nuostabia proga 
special izuot is ir tobu l in t i s 
Clevelando klinikose. Pabrėžiu, 
kad K u d u k i a i apie mano 
pasiryžimą jų veiklą aprašinėti 
nieko nežino... 

CLASSIFIED GUIDE 

Atidarant parodą Jaunimo centre. Iš kaires: dr . Jamušis, kun. J. Vaišnys, Lietuvos gen. kon
sulas V. Kleiza, A. Kleizienė, dr. B. Motušien«^ ir V. Motušis. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

DR. JONO ŠLIŪPO 
PAGERBIMAI LIETUVOJE 

Pavasarį, Nemuno ledams 
sujudėjus, ištirpo ir sovietiško
jo pašto blokada — po dviejų mė
nesių pertraukos pagaliau pra
dėjome vėl gauti mums siųstus 
laiškus ir laikraščius. Tarpe tų 
atėjusių leidinių matome, kad 
Lietuvoje 130 gimtadienio pro
ga gražiai ir pagarbiai daug kur 
buvo paminėtas aušrininkas dr. 
Jonas Šliūpas, gimęs Rakan
džiuose. Šiaulių apskrityje. 1861 
m. kovo 6 d. 

„Šiaulių Kraštas", Nr. 30. 
talpina Birutės Žymantienės 
straipsnį ..Tvirtas Jono Šliūpo 
charakteris". Aprašo Povilo Vi
šinskio viešosios bibliotekos sve
tainėje Šiauliuose sukurtą uni
kalią jo darbų parodą. Gražiai 
atpasakoja senyvo žmogaus — 
Broniaus Žirono — atsimini
mus, kaip jam paaugliukui 
Jonas Šliūpas skolindavęs 
knygas iš savo asmeniškos 
bibliotekos. „O tos knygos buvo 
gražios. į brangią odą įrištos ir 
labai įdomios... Tik baisoka 
būdavę ateiti pas J. Šliūpą — 
nuo didelio kambario durų 
matydavęsis tik žalias lempos 
gaubtas, nes visa kita sken-
dėdavę tirštuose cigarų dūmuo
se..." 

„Šiaulių Naujienose" ran
dame D. Šimonytės atpasakoji
mą apie miesto Kultūros sky
riaus vedėjos O. Selinginos Jo
no Šliūpo asmenybės apibūdini
mą. Šiaulių rajono literatūros 
muziejaus Naisiuose vedėja. Si
biro tremtinė. Birutė Stumbrie-
nė ir ..Varpų" almanacho re-
daktorius-sudarytojas Leonas 
Peleckis prisimena didįjį aušri
ninką. 

Laikraščio ..Laikas" 21 nr. tal
pina net du straipsnius — pir
mame puslapyje ..Rakandžių iš-
augintasai" ' ir t reč ia jame 
puslapyje ..Dirbęs žemę ir žodį 

platinęs" kalba apie du brolius 
Joną ir Stanislova Šliūpus. Šiais 
metais kovo 12 d suėjo 80 metų 
nuo aušr ininko Stanislovo tra
giško žuvimo. 

..Tiesos" 45 nr. atspausdinta 
iš trauka poeto Benio Rutkūno 
studijos apie Joną Šliūpą — 
..Šakotas Lietuvos Ąžuolas " o 
49-me nr. Pranas Gruzdys mi
ni prelegentus — Vilniaus uni
versiteto docentą B Raguotį ir 
tyrinėtoją G. Pranckietytę, ku
rie kalbėję „Jono Šliūpo dieno
je" 

Bene išsamiausias ir įdomiau
sias straipsnis ..Aušrininkas Jo
nas Šliūpas", rašytas Rimanto 
Vėbros. įdėtas valstybiniame 
„Lietuvos Aide" . kovo 9 d. laido
je. Čia daug kaibama apie Šliū
po nuopelnus įsteigiant, reda
guojant ir platinant „Aušrą", 
ypač jos krizės laikotarpyje 1883 

m. Vėbra sako: „...Šliūpas nuo 
penkto numerio pradėjęs reda
guoti ,Aušrą', pakeitė jos idė
jines pozicijas. Žurnalas tapo 
griežtesnis, įgijo aiškesnę, radi
kalesnę politinę kryptį, išbrido 
iš finansinės krizės tvirtai pa
sakyti, kad „Aušra" laimingai 
užbaigė 1883 m. ir nežlugo tik 
J. Šliūpo dėka..." 

Iš gautų asmeniškų laiškų 
sužinome, kad pereitą kapkričio 
mėn. Šiauliuose, ..Aušros" mu
ziejuje buvo eksponuota dr. J. 
Šliūpo fotografijų paroda, o 
dabar Vilniuje, valstybės centri
nėje Martyno Mažvydo bibliote
koje irgi vyksta panaši paroda. 
Ateinantį gegužės mėn. Palan
goje. Lietuvos istorijos ir Et
nografijos muziejus globos dr. J. 
Šliūpo atminčiai konferenciją ir 
parodą, taipgi Kaune, o 7-jo 
Mokslų ir Kūrybos simpoziumo. 
Medicinos skyriaus Plenari-
jumas pašvęstas Jono Šliūpo 
garbei. 
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'Atkelta iš 3 psl.) 
pat mes žinome, kad mes kovo
jame ne tik dėl mūsų. Galbūt 
netoli mūsų gali būti nulemtas 
ilgam laikui pasaulio likimas, 
daugiau už Persų įlankoje. Juk 
čia yra Europa, čia bėga didelė 
Europos siena (linija), skirianti 
demokratiją ir totalitarizmą — 
totalitarizmą savo baisiame pa
veiksle ir tai visam pasauliui." 

..Pone Landsbergį, referendu
mas kovo 17 d.?" 

Atsakymas: ..Maskva nėra 
mūsų sostinė įsakymams. Mes 
negalime nulemti Sov. Sąjungos 
likimo ir nenorime kištis į 
svetimos valstybės reikalus. Ta
čiau, jeigu atsiras piliečių, kurie 
norėtų dalyvauti balsavime — 
mes jiems padėsime, panašiai 
kaip pvz., Lenkijoje ar Suomi
joje." 

„Pone prezidente, pasikalbėji
mas vyko prie smėlio maišų. 
Jeigu mes po metų grįšime, ar 
galvojate, kad mes taip pat kal
bėsime prie smėlio maišų?" 

V. Landsbergis: „Tikrai ne. 
Jeigu mes susitiksime, tai tų 
smėlio maišų nebus". 

Ačiū už pokalbį. 
Prašau. 
Su V. Landsbergiu kalbėjosi 

žymūs antro televizijos kanalo 
komen ta to r i a i Klaus -Pe te r 
Siegloch ir Hanns Schneider. 
Abu vokiečiai visuomet komen
tuoja svarbius politinius įvy
kius, dalyvauja Vokietijos bal
savimo komentaruose, įvairiose 
svarstybose. 

Šiandieną, vasario 12 d. spe
cialiai Sov. Sąjungai paskirtoje 
laidoje dalyvavo ir buvo Vokie 
tijos kancleris Helmut Schmidt. 
Jo išvada: liks Rusija, tačiau 
Sov. Sąjunga dings iš žemėlapio, 
nes tikrai atsiskirs Pabaltijo 
valstybes. Tai laiko klausimas. 
Daug vietos buvo paskirta Lie
tuvai. 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco. CA 94121 

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

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VISIEMS AMERIKOS L I E T U V I A M S ! 

Jūsų draugams ir g iminėms Lietuvoje trūksta -a i s to . Pnpildykit jų tuščius šaldytuvus dabar! Nėra 
muito! Prekės pristatomos {namus veltui1 P' statymas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSR respublikose 

TV, VCR'S 
TELEFONAI 
CAMCORDERS 
Vortažas 127 /220 
TV PRI IMTUVAI 
per satelitą Europai 

MAISTO SIUNTINYS #1 
(Importuoti produktai) 
$152 su pristatymu 

Importuotas kumpis 1 sv 
importuota dešra 2 2 sv 

Mipo.-teat" 0 75 sv 
Deš'e^s (..Frankfurters") 1 sv 
Dar ->as sūris 0 88 sv 
T-oš» a jautiena 1 1 sv 
Mėsa : altame padaže 1 1 sv 
Malu p jpelių kava 
Tirpstant kava 
Konc--'suotas pienas 
I m po- iOta arbata 
Kakava 
Saus aneskoniai 
Impo'V.otas šokoladas 
Sokc -.dimai pyragaida 
Gr.k a arba spageti 

I 1 sv 
0 44 sv 
0 75 sv 

II SV. 
1 1 SV 

1 box 
1 box 

1 1 sv 
2 2sv 

Žamlaualo* kalno* JAVbėaa. Prllmmm uiaakymua taiatonu 
U vtaų JA V mlaatų Ir U kHų kristų. Parduodam* mutomobMua 
giminėm* Sov. Sąjungoj Parvedama pinigu t 

Mūsų parduotuve siunčia visokių rūšių radaus >r eie^'-omnius prie
taisus i Sov Sąjungą su apmokėtu arba neapmokėta muitu 

TAIP PAT GALIMA SIŲSTI: 

* Prancūziški vaistai 
' Šeimos vaistinėlė (kit) 
' Vaistai vaikams (kit) 
* Maistas vaikams ( kit) 
* Automobiliai (LADA) nuo $5,600 
* šaldytuvai nuo $500 
" Health Spa pasiteiraukite 
* Kondommiumai Pasiteiraukite 
* Indų plovimo mašinos nuo $500 
" Skalbimo mašinos nuo$550 
* Mim-traktonai nuo $2.000 
* Įvairios prekės Pasiteiraukite 

KOMPIUTERIAI 
S u rusišku raidynu 

Va landos: p l rm. - t rscd . 1 1 - 6 , 

katv l r td . -sastd . 1 1 - 7 

REAL ESTATE 

5> GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS _-

(312) 586-5959 m 
(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. 

Gntuifc KMIECIK REALTORS 

OI 7922 s' Puld>ki Rd-
£A 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. )i 
profes ional ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnauv įkainavimas 
veltui. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
1 o % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

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

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

Pensininkas ieško išsinuomo
ti 1 kamb. su virtuvės privilegija 
Marquette Parko apyl. 

Tel. 1-708-460-1058 

Atlieku visus namų remonto 
darbus greitai, gražiai ir su 
nuolaida. Skambinkite Rimui: 

Tel. 708-599-1255 

PAŠAUKĖ MANE... 

Ši knyga — tai dabar t in io 
Popiežiaus Jono Povilo II bio
grafija, kurią parašė Jo artimas 
įaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų Knyga yra išversta Į anglų, 
prancūzų, vokiečių, italų, japonų ir 
kitas kalbas. Iš lenkų kalbos i 
lietuvių kalbą išvertė kun Ričardas 
Jakutis Knyga turi daug iliustracijų. 
352 psl Spaudė ..Vilties' spaus
tuvė 1990 m Vilniuie Kama 10 
dol . Su pers iun t imu — 12 dol. I l l i 
nois gyventojai dar prideda 80 et. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus s iust i : 
DRAUGAS 

4245 W. 6 3 r d St. 
Chlcago. IL 60629 

REAL ESTATE 

ca 
BELL-BACE REALTORS 

J . B A C E V I Č I U S 
6 5 2 9 S. Kadzle A v a . , 

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 

[B MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaiti*, Realtc 
Irena Bllnstrubiene 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

„Ranch" st i l l tus 3 mlag. k a m b . 
namas ant 1 akro sklypo, ant kalvos, 
aplink medžiai . Namas talpus; 2 auto 
garažas Tik $126 ,900 

Rosehill apyl. švarutėlis ..split" namas. 
Labai rami apylinke Pradžios mokykla 
už 1 b l . Didžiulė virtuvė: aptvertas 
patio; jaukus šeimos kamb su židiniu. 
$136 ,000 . 

OLSICK & CO. , REALTORS' 
1180 State Street 
Lemont. Illinois 60439 Q j n r U i ) { , 
(708) 257-7100 

y2\ 

New home for sale by builder 
Lemont area. Call for details, tel. 
708-563-0065. 

FOR SALE 

Skanūs koldūnai su varške, gry
bais ir mėsa. Paragaukit! Galima 
užsisakyti tel. 312-778-0574. 

TAUTINIAI RŪBAI — $250. Visą pelną už 
20 Kaune pagamintų taut rūbų aukoiame 
finansavimui vieno studento iš Lietuvos 
studijoms JAV koledže Informacija šiuo 
klausimu teikiama 708-653-5884 (Ilzė 
Peter atttene). 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Crucigos miesto leidimą. O'. iu ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai 

312-77'J-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

RITĖTO 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę. Brolio 
sode. Du raitu JOJO. Leliūnų 
Kadrilis. Parovėja. Rolenderis. 
Pjesė skrabalams. Untytė. Į 
šventę. Kadrilis ir polka. 
Jaunimo šokis 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abans Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskiene 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo. 1989 
Kaina su persiuntimu 12 dol. 
Užsakymus siųsti 

DRAUGAS 
4545 W 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

l 



MAURUKŲ AUKA 
200,000 DOL. -

VIENAIS METAIS 

EUROPIETIŠKOS 
NUOTRUPOS 

KAZYS B A R O N A S 

M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

1990 m. pabaigoje dr. Jonas ir 
Dal ia Maurukai pask i r s t ė 
200,000 dol. auką: 1. 10,000 dol. 
Sisters of the Immaculate Concep-
tion of the Virgin Mary — labda
ros darbams Lietuvoje, 2. 
10,000 Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centrui, 3.10,000 Lie
tuvių Tautinės kultūros fondui 
(Tautinei są-gai), 4. 5,000 „Mer-
cy LifV" Lemonte vaistų siun
toms Lietuvoje, 5. 10,000 Tautos 
Fondui ir 6. 5,000 Lietuvių Fon
dui. Be to 150,000 dol. sudarė 
„Charitable Remainder Trust" 
( t rumpai-Unitrust) , kur po 
Maurukų mirties 2/3 teks Tau
tos Fondui ir 1/3 Lietuvių Fon
dui. Šį Unitrust fondą kasmet 
Maurukai gali papildyti, o 
trusto vykdytojai Maurukams 
mokės sutartas palūkanas iki 
Maurukų gyvos galvos. 

Ne daug yra tokių aukotojų, 
ypač turinčių šeimas. O į mano 
klausimą.ar galime tas aukas 
skelbti spaudoje, kaip pavyzdį 
kitiems, dr. Maurukas atsakė: 
taip, nes „A.a. Simo Kašelionio 
paliktas fondas „Dirvos" nove
lių konkurso metinėms premi
joms finansuoti ir mums buvo 
akstinas jo pavyzdžiu pasekti". 

Manau įdomu arčiau pažinti 
kas tie Maurukai... 

Dr. Jonas Maurukas gimė 
1919.IV.21 Trakiškių km. Mari
jampolės v. ir aps. Baigęs Mari
jonų gimnaziją Marijampolėje, 
chemijos s tadi jas pradėjo 
Vytauto Didžiojo universitete, 
Kaune, ir jas tęsė Vokietijoje 
Greisvvaldo universitete. Bio
chemijos diplomą įgijo Bonos 
universitete. 1946 m. emigravęs 
Kanadon ir atlikęs metų darbo 
sutartį tabako ūkyje, pateko į 
Toronto universiteto klinikinės 
chemijos laboratoriją. Ten su 
prof. E. Baer paskelbė eilę 
mokslinių darbų lipidų srityje. 
Medicininė chemija Joną domi
no ir jis toj specialybėje siekė 
doktorato, kuris jam buvo su
teiktas 1955 m. Toronto univer
sitete. Po to Joną M. suviliojo 
įdomi pozicija Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse: konsultuoti 
klinikinės chemijos laboratori
jas su grupe patologų aptarnau
jančių kelias ligonines Cle-
velando, Ohio, apylinkėse. Prie 
Elyrijos ligoninės jis taipgi įkū
rė laboratoriją t ir t i „Lipidų 
įtaką į arteriosklerozę. To pa
sekme buvo išleisti moksliniai 
darbai. Dr. Maurukas, lankyda
mas laboratorijas, stengėsi 
ger in t i sve ika tos tyr imų 
tikslumą. To išdava sukūrė vi
są sistemą tyrimams — su 
aparatūra bei reagentais, kurią 
užpatentavęs 1964 m. įsteigė 
savo bendrovę šeimos ribose 

Lietuvos nepriklausomybes 
diena su tapo su Rytprūsių 
vokiečių sava i t r a šč io ,,Das 
Ostpreussenblatt" vasario 16 d. 
išleidimu. Šią Lietuvos iškilmę 
savaitrašt is (jis gauna vokišką , 
ELTĄ) taip pat atžymėjo, pra- ->au s u r a d o v o ^ m ° K a n a l u s i r 

milijoninės išlaidos Draudimo 
b-vės įjungė policija, kuri pra
dėjo bendradarbiaut: su Lenki
jos policija. Atsiust Lenkiją 
Kr ipo (sutrumpintas žodis 
kriminalinei policija; atstovai 

Dr. Jonas Maurukas 

Jonas vis užpatentuodavo naujų 
reagentų, kurių vienas „Stable 
liųuid reference control" ypač 
sudomino didžiąją industriją. 
Nesinorėjo dr. Jonui skirtis su 
šiuo produktu, bet sušlubavus 
sveikatai — teko atlaikyti kelias 
sunkias operacijas — susigundė 
savo užpatentuotą išradimą 
perleisti California Beckman, 
Inc., bendrovei, kurioj, bendra
darbiaujant ar. Maurukui, idėja 
buvo ištobulinta ir pritaikyta 
30-čiai diagnostinių produktų, 
kurie irgi buvo užpatentuoti ir 
išleisti į plačią rinką. Net ir 
dabar po 16 metų tie produktai 
sėkmingai tarnauja diagnosti
nei medicinai ne tik JAV, bet 
taip pat Europoje ir Japonijoje. 
Produktų sėkmė atnešė pelno 
Beckmano bendrovei ir išradė
jui — dr. J. Maurukui. 

Dr. Jonas M. visada domėjosi 
ir rėmė lietuvišką veiklą. Pri
klauso Korp! Neo-Lithuania 
korporaci ja i ir T a u t i n e i 
sąjungai. Taipgi yra narys Am. 
Chem. Society, Am. Medical 
Association, Am. Clin. Chem. 
Society. 

Dr. J. Maurukas , sukūręs 
šeimą su Dalia Kubertavičiūte 
(1946), išaugino 3 va ikus : 
sūnų dr. Rima Mauruką-pul-
munologą ir dvi dukteris: Dai
ną Ignatonienę ir Aidą Gerbec. 
Sulaukęs pustuzinio anūkų da
bar gyvena su žmona Floridos 
St. Peterburge. 

Man knieti pacituoti keletą 
eilučių iš L.E.XII T. 257 ir apie 
tą 6 anūkų močiutę: „Dalia 
Maurukienė-Kubertavičiūtė g. 
1922.V.13 Kaune, puikios iš
vaizdos ir sodraus balso aktorė, 
Antaninos Vainiūnaitės ir Petro 
Kubertavičių duktė. Abu Dalios 
tėvai buvo Lietuvos Valstybės 
t ea t ro p i rmaei l ia i ak to r i a i 
sukūrę stiprių charakterių". 

J .L . Giedra i t i s 

Malda yra didelis paleng
vinimas. Šiandien aš jaučiu 
neišsakytą Dievo ilgesį, didesnį 

Neturėdamas komercinės patir- k a i P vakar. Aš noriu apmąstyti 
ties,vertėsi sunkiai, bet vis dėlto 
biznyje išsilaikė 15 metų. Dr. 

įsigilinti į savo sąžinę, melstis. 
P. Feval 

nešdamas p i rmame puslapy 
Lietuvos balsavimo pasekmes 
bei t rumpą pasikalbėjimą su 
Kazimiera Tarvydiene (Pruns
kiene). Buv. Lietuvos min. pirm. 
s t r a ipsn io a u t o r i u i Ansgar 
Graw pareiškė, kad „Maskva 
neturi vilties mus ilgiau išlai
kyti, kadangi priešingi balsai 
girdimi ne tik Pabaltijy, bet taip 
pat ir rusų, nes ir jie nenori 
toliau diktatūroje gyventi". 

Pabalt i jo vals tybių nepri
klausomybė turėtų būti išspręs
ta iš trijų Pabaltijo valstybių ir 
„X" pasitarimo. Tuo „X" turėtų 
būti Sovietų Sąjunga, Vokietija 
(Stalino Hitlerio sutarties narės) 
ir Vakarų pasaulio atstovai. K. 
Prunskienė sako, kad Bonnoje 
yra suprantami lietuvių reika
lavimai, pasikalbama su atsto
vais, tačiau visuomet jiems pa
t a r i a n t p a l e n g v a žygiuot i 
n e p r i k l a u s o m y b ė s l a ip ta i s . 
Spėjama, kad po Islandijos 
L i e tuvos n e p r i k l a u s o m y b ę 
p r i paž i n s Dani ja ir Čeko
slovakija. 

* * * 

Kel ių d i e n ų pavė l av imu 
nusiperku mano artimiausiame 
Mannheimo mieste (apie 400 
tūkst . gyv.) lenkiškus laik
raščius, kadangi vieno lenkų u-
niversiteto docento siunčiama 
spauda pasiekia mane po 3-4 
savaičių. Tiesa, didelio Lietuvos 
gerbėjo siunčiamuose žurna
luose ar savaitraščiuose dau
giausia randu mūsų tėvynę lie
č i anč iu s s t r a i p s n i u s a rba 
lietuvių-lenkų santykių klau
s imus. Nupirkto je spaudoje 
jaučiu lenkų tautos, Lenkijos 
valstybės gyvenimo pulsą, ras
d a m a s joje be pol i t in ių , 
k u l t ū r i n i ų a r spor t in ių 
straipsnių bei žinučių taip pat 
ir policijos pranešimus, juodąją 
rinką, prekių kainas joje, užsie
nio valiutos vertę. Negaliu dar 
priprasti prie tūkstantinių zlotų 
kainų, š imtatūkstant inių įvai
rių kitų kainų (prisimindamas 
prieškarines kainas), nekalbant 
jau apie milijonines automašinų 
sumas. O „Mercedes", „Opel". 
„Audi" ir kt. firmų automašinos 
pasiekia Lenkiją iš Vokietijos, 
atvežant vagišiams tik jiems 
žinomais keliais. Automašinos 
stovi rikiuotėje pardavimui di
desniuose Lenkijos miestuose. 
Pavogtų automašinų savininkai 
yra a t lyginamas Vokietijos ap-
d r a u d o s į s t a i g ų . Sus ida ro 

daugelio savininke mašinas. 
Tačiau kas jas pavc gė - labai 
dažnai lieka paslaptį, kadangi 
pirkėjas automašina nupirko iš 
gražiai apsirengusio pono", tas 
vėl iš kito „pono" ir t.t. 

Tikrindamas Varšuvos ki-
no-teatrų programa- mintimis 
nuskridau į lenkt, okupuotą 
Vilnių, prisimindamas pigų 
„Wir" kiną ir jame rodytus dau
g iaus ia kaubojišku filmus. 
(Tom Mix, Ken Maynard), prie
šais jį kiek geresn; „Adrią". 
Stiklių ir Vokiečių g-vių kampe 
„Casino", prisiminiau aktores 
Jadvygą SmosarsKą. Marią 
Bogdą, kiną „Panas"' (lenk. 
„Pan"). Apie pastarąjį J. Jur
ginis ir V. Mikučianas „Vilnius 
T a r y b ų Lietuvos sostinė" 
• Va l s tyb inė politinės ir 
mokslinės literatūros leidykla 
— Vilnius 1956 m.) leidinyje 
rašo: „liepos 11 d. hitleriniai 
piktadariai, kuriems buvo pa
vesta sprogdinti namus, surinko 
gyventojus iš Didžiosios gatvės 
ir suva rė į kino . .Panas" 
patalpas. Kadangi to namo 
rūsyje jokios slėptuves nebuvo, 
s u g a u d y t i žmones buvo 
sutalpinti į žiūrovų salę ir į 
šonines fojė. Hitlerininkai 
tikino, kad šis namas būsiąs 
a p s a u g o t a s nuo bombų ir 
gaisrų. Ir kada žmonės nusi
ramino , sargybiniai pasiša
lindami tą namą padegė. Dalis 
gyventojų išsigelbėjo, kita dalis 
žuvo (psl. 35-36). 

O kaip atrodo Lenkijos filmų 
pasaulis šiandieną? Nuo 1945 
m. jis priklausė valstybei, neš
damas milžiniškus nuostolius, 
kadangi valstybės gaminami 
filmai buvo trigubai brangesni 
už gautas iš jų pajamas. Kitas 
reikalas užsienis: 1 mil. dol. 
padengdavo visas gamybos išlai
das. Bet kas norėjo pirkti len
kišką filmą? Niekas. 

Pasikeitimas su .užsieniu" — 
broliškom respublikom — buvo 
t i k r a komedija Vengriški, 
čekiški ar sovietiniai filmai 
sutraukdavo apie 30 tūkst . žiū
rovų. Tačiau, kad jie atneštų 
pelną, reikėtų į kino teatrą su
t r a u k t i 200 tūkst. filmų 
ais t ruol ių! Kaip reikėdavo 
įrodyti susidomėjimą socialis 
t inių kraštų filmais? Labai 
lengvas kelias - į amerikie 
tiškų filmų sąskaitą! Pvz. sovie
tinį filmą stebėjo 10 žiūrovų, o 
amerikietišką 300 asmenų. 
Matematika laba: paprasta: 150 
žiūrovų sovietiniame filme, 160 

amerikietiškame 
Šiandieną nėra prasmės klai

dinti vyriausybės, kompartijos, 
spaudos, kadangi Varšuvos, 
Lodzės, Poznanės, Vroclavo ir 
kt. miestuose rodomi daugiau
sia tik amerikietiški filmai. 
Keista, bet mažai matomi 
angliški, prancūziški, vokiški. 
Gaila, kad gabūs ir užsienyje 
gerai žinomi Lenkijos režisieriai 
Vaida, Zanussi, premijuoti Can 
nes filmų festivalyje ne viena 
premija, negali atsiremti į savo 
kraštą publiką. 

Lenkišką spaudą perskaitau 
nuo „A" iki „Z", rasdamas taip 
pat skaudžių trumpų žinučių. 
Prie tokių priklauso jaunuolio 
mirtis. Naujai atgautose žemėse 
20-mėtis jaunuolis susilažino su 
draugu dėl vienos bonkos 
degtinės, norėdamas jam įrody
ti, kad jis ją išgers vienu gurkš
niu. Lažybas jis laimėjo, tačiau 
pakeliuj į ligoninę mirė. 

DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. balandžio mėn. 12 d. 

KLASTINGI 
AUKŲ R I N K Ė J A I 

Motina Teresė iš Kalkutos 
prašė JAV vyskupų pranešti ti
k in t ies iems , kad kelios 
organizacijos jos vardu JAV-ėse 
klastingai renka aukas, ne
gavusios jos leidimo ar pri
tarimo. Vasario mėnesį išsiunti
nėtame laiške JAV vvskuūams 

ji pareiškė: „Aš nesu niekieno 
Įgaliojusi telkti lėšas ar rinkti 
aukas mano vardu". Norintieji 
p a r emt i Motinos Teresės 
vienuoliją gali savo aukas 
tiesiog pasiųsti jų apylinkėje 
esančiam „Missionar ies of 
C h a r i t y " v ienuolynui . J ų 
vienuolija draudžia kitiems pa
vesti aukų rinkimą ar prasyti 
aukų. 

Irako karo metu visos taikos 
demonstraci jos Vokietijoje 
turėjo antiamerikietišką at
spalvį. Vyriausybės nariai savo 
pareiškimais mėgino švelninti 
padėtį, tačiau jų pastangos buvo 
lygios Sizifo darbui. 

Posūkis pasirodė kuror
tiniame Berchtesgadeno mieste, 
kuriame amerikiečiai kariai bei 
jų šeimos jiems skirtuose vieš
bučiuose praleidžia savaites ar 
kelias dienas užtarnautų ato
stogų. Vokiečius pasiekė žinios, 
kad trys amerikiečių viešbučiai 
perduodami vokiečiams ir be
veik 280 tarnautojų atleidžiami 
iš darbo. Ką daro vokiečiai? Jie 
pasirodo ne su „Army go home" 
plakatais, bet prašydami ameri
kiečių likti nuosavybių savi
ninkais. Susirūpino Berchtesga
deno (čia buvo Hitlerio būstinė) 
burmistras, pats nuvykdamas į 
Heidelbergą, NATO būstinę. Po 
kelių dienų atėjo teigiamas at
sakymas iš krašto apsaugos 
ministerijos, perduodant vieš
bučiams iš „Armed Forces 
Recreation Center" ž in ias 
Europos JAV karinėm pajėgom. 
Džiaugiasi burmistras, džiau
giasi t a rnauto ja i , p a t s 
Berchtesgadeno miestas bei 
gražių Alpių apylinkių miestai 
tokiu VVashingtono g re i tu 
sprendimu, kadangi atvykę 
amerikiečiai į šią Bavarijos 
krašto dalį. palieka milijonus 
dolerių, palaiko ekonominį 
gyvenimą. 

Los Angeles, LB „Spindulio" ansamblio šokėjai Romas Jarašūnas, Nida Gedgaudaitė. Jonas 
Bužėnas Miranda Franken ir Vilius ftolpys Šoka Blynų baliuje. 

Nuotr. Gailės R«dvenvte» 

ST. MARY & EVERGREEN 
M0NUMENT COMPANY 

100 SOUTH KEDZIE AVENUE 
V.\ KRGREEN PARK. ILLINOIS 6(X>42 

708 422-7146 OR 312 233-3015 
CORNER OF 91 ST & KEDZIE) 

JAU 8C METŲ PREKIAUJAME „ROCK OF AGES 

* Paminklai 
* Antkapia1 

* Mauzoliejai 
* Bronzinės atrromflia lentos 
* Dvigubos r~ ' 1o lentos 
* Antkaptų !rasa 
* Laikini antkaD'a 
* Valymas 
* Antkapiai - p*1 nk|a' 

pagal užsakv-ž m— ^ ^ 
Paminklų ap? " ™ kambarys ^ J T * 7^~i 

AUKŠTOS KOKYBĖS ANTKAPIAI PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
plrmad—p«nkt. 9:00 v.r. — 4:30 v. p.p. 

Seitd. — 10:00 v.r. — 4:00 v. p.p. 
»kmad. — 11:30 v.r. — 3:30 v. p.p. 

• APTARNAUJAME VISŲ RELIGIJŲ KAPINES 
Vl«nint«l« paminklų prakyba platina)* miesto dalyj* 

A.tA. 
Dantų gyd. ELENAI GIEDRAITIENEI 
mirus, liūdesio prislėgtus vyrą dr. DOMĄ, dukras 
AUDRĄ ir RŪTĄ bei jų šeimas taip pa t Lietuvoje 
seserį dantų gyd. KARBAUSKIENĘ bei brolį KALI
NAUSKĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame. 

Kazys, Irena, Arūnas, Nida Perukai 
Raminta ir Linas Masčiai 
Gaja ir Petras Bliūdžiai 

ŽYDI MEDELIAI 

Atvelykio dienomis Chicagoje 
temperatūra pakilo net aukš
čiau 80 laipsnių. Prie namų jau 
daug kur pradėjo žydėti 
medeliai. 

VĖLUOS GRAŽINTI 
PERMOKĖJIMUS 

Illinois pajamų departamen
tas informuoja, kad šiemet 
permokėtų mokesčių grąžini
mas gali būti užtęstas net iki po-
ros-trejetos mėnesių. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9852 

4005-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t i d a r o nau jus l a ido tuv ių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
Marque t t e Pa rke 

Kit i S. C. Lack l a ido tuv ių n a m a i : 
11028 Southvvest H w y . * Pa los Hi l l s 
9236 S . Rober ts Rd. * Hickory Hi l l s 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VYest 71st Street 
Chicago. Illinois 60629 

1-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
102fn South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 Siuth 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

i . • 



DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. balandžio mėn. 12 d. 

x Chicagos arkivyskupas 
kardinolas J o s e p h Bernar-
din kovo 26 d. paskelbė, kad 
balandžio 14 d. bus maldos 
diena už Lietuvą. Per praėjusius 
kelis mėnesius visi meldėsi, kad 
būtų taika ir teisybė Persų 
įlankos krizės metu. Laiške 
kardinolas primena, kad Persų 
įlankos karas išblaškė mintis 
apie kitur daromus pasaulio ne
teisingumas, ir kad Lietuvos pa
stangos laimėti laisvę vertos 
mūsų dėmesio ir maldų. Kardi
nolas taip pat siūlo, kad šalia 
maldų parapijose žmonės 
sugalvotų ir kitų atitinkamų 
būdų paminėti tą dieną. 

x Danutė Stankai tytė , var
gonais palydint Manigirdui Mo-
teka ič iu i . giedos Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seserų 
remejų metinės šventės 
pamaldose. Jėzuitų koplyčioje 
balandžio 21 d. 3 vai. p.p. Po 
Mišių 4 vai. vakariene Jaunimo 
centro salėje. Bilietus galima 
įsigyti N ir J. Vaznelių Gifts 
International parduotuvėje. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

x Balfas nuolatos siunčia 
rūbus į Lietuvą ir Suvalkų Tri
kampio lietuviams. Dabar siun
timas padidėjo ir labai yra 
reikalingi nauji arba gerame 
stovyje, švarūs naudoti rūbai ir 
avalynė. Reikalinga ir ne
gendantis maistas: kava. kaka
va, buliono milteliai, riešutinis 
sviestas, šokoladas. Reikalas 
skubus ir Balfas laukia lietuvių 
visuomenės aukų. Centro 
adresas: 2558 W. 69 St., Chica-
go, IL, te!. 312-776-7582, pirma
dienį-penktadienį 9-4 vai. 

x Viešosios mokyklos tu
rės mugę Ford City parduo
tuvių centre nuo gegužės 14 d., 
antradienio, iki gegužės 16 d., 
ketvirtadienio. 10 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro. Lietuviai yra 
kviečiami dalyvauti. 

x Algimanto Kezio ir brolių 
Mindaugo ir Algimanto Čer
niauskų, svečių iš Merkinės, 
fotografijų parodos atidarymas 
bus šį penktadienį, balandžio 12 
d. (ne balandžio 13 d., šešta
dienį, kaip buvo skelbta) 7-9 v.v. 
Lietuvių Dailės muziejuje, Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte. 
Per atidarymą bus rodoma Mid-
west Book Review firmos su
sukta dokumentinė vaizdajuos
tė apie A. Kezio foto meną. 

fsk) 

x I Lietuvos Valstybinės 
Operos solistų — Irenos Milke
vičiūtės. Virgilijaus Noreikos ir 
pianistės Gražinos Landsbergie
nės koncertą, kuris įvyks 
balandžio 27 d. Čikagoje, bilie
tus galima įsigyti J. Vaznelio 
prekyboje 2501 W. 71st St., 
Chicago. 111. 60629. Koncertą 
organizuoja L. Fondas. 

(sk) 

x KARGO I LIETUVĄ! Rū 
aujus ir dėvėtus, batus, 

medžiagas ir nereceptinius vais
tus tais kiekiais, galima 
siųst u va BE MUITO! 

ORO LINIJA Į 
RYGA- Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
ternational, tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Ave., Hickory 
Hills. H. 60457. 

" 'sk. 

ARAS ROOFING 
Arvyda* K M i 

0«nglam« Ir taisoma 
vl»ų rūsių stogus 

Tai. 312-434-M56 arba 
312-737-1717 

x Kaip informuoja tele
fonu, balandžio 2 d. Vilnių 
pasiekė pirma kavos siunta 
Lietuvos savanoriams, saugan
tiems parlamentą. Tą patį rytą 
jau buvo pavaišinti kava, kuriai 
nupirkti ir pasiųsti pinigus 
suaukojo Chicagos ir apylinkių 
lietuviai. Pirmas siuntinys su 
kava oro paštu buvo išsiųstas 
vasario 14 d., buvo registruotas 
ir apdraustas. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklos Motinų 
klubo susirinkimas bus pirma
dienį, balandžio 15 d., 7:30 vai. 
vak. mokyklos salėje. Šiame 
susirinkime bus renkama atei
nantiems metams nauja 
valdyba, dėl to prašomos visos 
motinos dalyvauti. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
dramos ir muzikos skyrius 
rengia pavasario muzikinį pasi
rodymą ..Bye . Bye Birdie" 
balandžio 18, 19 ir 20 dienomis 
7:30 vai. vak. ir sekmadienį, 
balandžio 21 d., 3 vai. p.p. mo
kyklos salėje. Kviečiama ir 
visuomene pasirodyme daly
vauti. 

x Bo tan ikos S o d e J i m 
Vear duos naudingas pamokas 
apie gėles, medžius ir visokius 
augalus. Pirmenybė teikiama 
botanikos studentai. 

x Šakių apskri t ies lietuvių 
klubo susirinkimas bus trečia
dienį, balandžio 17 dieną, 1 vai. 
po pietų Kojak salėje, 4500 S. 
Talman Ave. Nariai prašomi 
dalyvauti, nes y ra svarbių 
reikalų apsvarstyti. Po susi
rinkimo bus vaišės. 

x Adelė P l i e n a s , Jonas 
Gobužis, K. Normantas, Vladas 
Pranckus, Filomena Černius, 
Maria Saulis, Elena Jukne
vičius ir Paul Šimoliūnas, visi 
iš Chicago, 111., lietuviško žodžio 
mylėtojai, garbės prenumerato
riai, pratęsdami prenumeratą, 
kiekvienas paaukojo po 25 dol. 
Labai dėkojame. 

x J A V LB K U L T Ū R O S 
TARYBA kviečia dalyvauti, 
lietuviškų liaudies dainų, šokių 
bei papročių spektaklyje, kurį 
jums atliks Ekranas ba land . 
13 d., 7:30 v.v. Morton East H. 
S. auditorijoje. Bilietų bus 
galima įsigyti ir prie įėjimo. 
Rengia J A V LB Kul tū ros 
ta ryba . 

(sk) 
x Pristatome Lietuvoje t ik 

naujus automobilius. Visų fir
mų mašinos pigesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 20-30%. Vi
sos su garantija. Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į rub
lius. Parūpiname butus gimi
naičiams. Skambinkite iki 12 
vai. dienos tel. (312) 434-8618. 

(sk) 

x VISI SIUNTINIAI I LIE
TUVĄ siunčiami su PRISTA
TYMU Į NAMUS papigintomis 
kainomis. Rūbai, maistas, vais
tai - KIEKIS NERIBOTAS, 
MUITO NĖRA. Iš kitų miestų 
savo daiktus siųskite mums 
paštu arba UPS. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Lietuva Amerikos Televi
zijoje II dalis. Dviejų valandų 
vaizdajuostė, rodanti Sovietų 
smurtą užslopinti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. 
Spaudos rūmų užėmimas, 
k ruvinas i s sekmadien i s , 
nužudytųjų laidotuvės, emocin
ga lietuvių demonstracija Bos
tone ir kitur. Pasaulio reakcija 
ir komentarai. Naujas Lietuvos 
vaizdų, poezijos ir da inų 
montažas. Įrekorduota VHS vi
deo kasetėje Kaina su persiun
timą $35.00. Čekį su savo 
adresu siųsti: F. Kontautas , 
747 E. Broadway, So. Boston. 
MA 02127. Tel. 617-268-5876. 

(sk) 

x Zita ir dr. Leonardas J. 
Simučiai nuo kovo 10 d. keliau
ja po N. Zelandiją, visą Aust
raliją, Hong Kongą ir kitus 
įdomesnius kraštus. Kelionėje 
jie išbus 33 dienas. Iš kelionės 
jie sveikina visą ,,Draugo" šta
bą ir pažįstamus. 

x Žurn. S tasys Pieža vado
vaus Seselių pranciškiečių 
rėmėjų rengiamoje vakarienėje 
balandžio 14 d., sekmadienį, 
3:30 vai. Šaulių namų salėje 
Brighton Parke. Vakarienėje 
bus pagerbti neseniai mirę ir 
rėmėjams labai daug nusipelnę 
Teklė Rachas ir John Henson. 
Kviečiami visi atsilankyti. 

x Chicagos Lietuvių ope
ros pas ta tymuose daly
vaujančių vilniečių antroji 
grupė atvyksta balandžio 20 d.. 
Šioje grupėje bus Vytautas 
Viržonis, dirigentas, Eligijus 
Domarkas, režisierius, Janina 
Malinauskaitė, dailininkė-deko-
ratorė, sol. Vincentas Kuprys, 
bosas, sol. Arvydas Mar
kauskas, baritonas, ir Česlovas 
Radžiūnas, operos chormeis
teris. 

x P ra t ę sė p r e n u m e r a t ą su 
20 dol. auka: dr. Ant. Juzaitis, 
Plymount Meet, Pa., Elena 
Valiukonis, So. Boston, Mass., 
Jonas Cinkus, Boca Raton, Fla. 
A. Rušėnas, Worth, 111., John 
Černius. Jocksonville, Fla., E. 
Kilikauskas, Los Angeles, Cal., 
Ray Izokaitis, Oak Forest, 111. 
Nuoširdus ačiū mūsų rėmėjams, 
garbės prenumeratoriams. 

x P ra t ę sė p r e n u m e r a t ą su 
20 do l . a u k a , garbės 
prenumeratriai dr. Danguolė 
Vitkus, Palos Hills, 111, Natalija 
Kaminskas , Euclid, Ohio. 
Juozas Ališauskas, Chesapeake, 
Va., Alphonse Karklius, Euclid, 
Ohio. Narušis, Regina Narušis, 
Cary, 111., Kazys Jakštas, Wis-
consin Delis, Wisc. Visiems 
dėkojame. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą su 
10 dol . auka : Bruno Shotas, 
Jonas Bironas, Marija Genčius. 
Petras Jadviršis, Birutė Sileika-
Fleck, James Štokas. J. Palshis, 
J. Paovys, Vincent Keženius, A. 
Žilėnas. John Duncia, Jonas 
Šaulys , V y t a u t a s Rama
nauskas , B. Andrašiūnas 
pakeisdamas adresą, pridėjo 10 
dol. Visiems ačiū. 

x Vladas Kulbokas , Gulf-
port, Fla., „Draugo" bendradar
bis. Z. Korius. Santa Monica, 
Cal., k i ekv ienas parėmė 
,,Draugą" po 25 dol. auka. La
bai dėkojame. 

x DĖMESIO! „Ekrano" an
samblio koncer tas įvyks 
TIKRAI balandžio 13 d. Data 
ant „Ekrano ' koncerto bilietų 
neteisingai išspausdinta. 

(sk) 
x Užsaky t a s autobusas į 

Ekrano , liaudies dainų ir šokių 
ansamblio koncertą. Autobusas 
išvažiuos nuo „Seklyčios". No
rintieji autobusu pasinaudoti, 
prašome registruotis, perkant 
bilietus Gifts International. 
Kaina 2 dol. į abu galus. 
Koncertas įvyks balandžio 13, 
7:30 vai. vak- Morton East H.S. 
auditorijoje. Rengia J A V LB 
Kultūros t a r y b a . 

fsk) 

x Akcijų, b o n ų bei kitų ver
tybių p i rk ime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars rr pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Alb inas Kurkulus, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andr iu s Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshaw, Inc. Chicago-
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Ghicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

Lietuviu :>ndo suvažiavimą atidarant. Iš kaires pirmoj eilėj: A. Ostis, dr. J. Valaitis. Lietuvos 
gen. k> - V*. Kleiza ir dr. A. Razma. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
SUSIRŪPINIMO VAISIUS 

Yra puiku, kai žmogus pasie
kia tokį susirūpinimo lygį, kad, 
nebelaukdamas nurodymų iš 
kitų. imasi pats pozityvios veik
los. Taip atsitiko Rolling Mea-
dows gimnazijos mokytojai Don-
nai Naujokas. Ji vis sielojasi, 
kad šiauriniuose priemiesčiuose 
per mažai daroma dėl Lietuvos. 
J i vis laukė, kad kas nors jai 
pasakytų, ką ji turėtų veikti. 
Taip p a t jai rūpėjo, kad 

x Baltijos restorane ge ras 
l ie tuviškas maistas ir įvairūs 
kokteiliai. Dv: salės įvairiems , 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 1". v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
ber t s Rd. , tel. 708-458-1400. 

(sk) 
x „ Ž A I B A S " NR. 6 -

MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje. 10 sv. miltų. 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų. 4 sv. valg. druska. 
18 oz. riešutinis sviestas, 2 dėž. 
džiovintų sivvų, 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos Pilna kaina — 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS 
9525 South 79th Ave., Hicko
ry Hills, 111. 60457, telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x AMERIKIEČIŲ PEDA
GOGŲ IR MOKSLO SPE
CIALISTŲ GRUPĖ vyksta į 
Lietuvą pravesti seminarus 
Vilniaus Pedagoginiam In
stitute. Yra dar vietų turistams. 
Pilna kaina, keliaujant per 
Berlyną. $2,130 su skrydžiais, 
viešbučiais, maitinimu ir turis
t inėmis ekskursi jomis po 
Lietuvą. Kuonės datos birželio 
18-30 dienr.":s. 9 naktys Lietu
voj ir 2 nakc> 9 Berlyne. Kelionę 
organizuoji-. G. T. INTERNA
TIONAL. Susidomėję skam
binkite 708-430-7272. 

(sk) 

Chicagos šiauriniuose priemies
čiuose yra ir kitų, kurie gal 
neturi stiprių ryšių su lietuvių 
organizacijom ar net lietuviais, 
bet užjaučia Lietuvą ir kad 
niekas jų „nesurankioja" ir 
jiems nenustato gairių. 

Donna Nau jokas u ž s a k ė 
paskaitų salę Arlington Heights 
bibliotekoje ir nutarė už pusan
tros savaitės surengti seminarą 
pavadintą ,,Road to Freedom — 
Baltics vs. Scviet U n i o n " . 
Kalbėtojais pakvietė lietuvius 
dr. Robertą Vitą ir Valdą Adam
kų, estę advokatę Gildą Karu 
ir latvę advokatę Ilgą Ber-
zkalns. Kad būtų įdomiau, 
nutarė pasikviesti ir tuos, kurie 
nesutinka, kad Pabaltijis turėtų 
būti nepriklausomas. Skambino 
vienur, skambino ki tur ir net 
įvair iose rusų a g e n t ū r o s e 
nerado tokių, kurie priešta
rautų Pabaltijo laisvei. Tačiau 
rado kelis, kurie bauginosi 
viešai savo nuomonę reikšti . 
Tada pakvietė dr. Richard Far-
kas iš De Paul un-to. J i s toje 
bibliotekoje buvo k a l b ė j ę s 
rudenį ir teigė, kad Pabaltijis 
niekaip negali ekonomiškai at
silaikyti, nebūdamas Sovietų 
Sąjungos sudėty. 

Diskusijas pravesti mielai 
sutiko Wayne Wagner, taip pat 
dirbantis Rolling Meadovvs gim
nazijoje ir to mokyklinio rajono 
,,public relations director". Kai 
buvo nuvežęs savo studentus į 
Washington, D.C., susipažino su 
latviais. Jie sukėlė jo simpatiją 
ir jis panoro jiems padėti. Dabar 
jis sutiko ne tik pravesti disku
sijas, bet ir reklamą šiaurinių 
priemiesčių spaudoje. Paruošė 
gerą „press release" ir penk
tadienio „Daily Herald" buvo 
gražus straipsnelis apie būsimą 
seminarą. Gaila, kad vėlokai 
įdėjo, nes seminaras vyko tą 
patį vakarą. Donna pasirūpino, 
kad visoms District 214 gimna
zijoms būtų pranešta ir kad 
mokytojai duotų „extra credit" 
mokiniams, parodžiusiems Don-
nos paruoštą lapelį, įrodant, kad 
buvo seminare. Davėm praneši

mus per „Margutį" ir lietuvišką 
spaudą, dalinom ir kabinom 
lietuviškus ir amerikietiškus 
lapelius. 

Penktadienio vakare biblio
tekoje susirinko arti 150 žmo
nių. Tačiau pažiūrėjus į publiką, 
ga lė ja i m a t y t i , k a d vėl 
daugumoj lietuviai, šiek tiek 
ki tų pabal t ieč ių ir gal 50 
amerikiečių iš jų maždaug 10 
mokinių. Kadangi kambarys 
prisipildė, nebuvo gėda prieš 
bibliotekos tarnautojus, bet vis 
dėlto nebuvo įstengta pritraukti 
svetimųjų, kuriems iš tikrųjų 
šios paskaitos buvo taikomos. 
Buvo laba i g ražu , kad ir 
jaunimas atvažiavo. Antra ver
tus, šiauriniuose priemiesčiuose 
yra žymiai daugiau lietuvių, 
negu tie, kurie atvyko. Savaitės 
laikotarpyje daug kam buvo dar 
ir telefonu pranešta. Iš Chicagos 
ir pietinių priemiesčių retai kas 
į šiaurę atvažiuoja, nors šiau
riečiai, kad ir kelis kar tus per 
savaitę „keliauja į pietus". Kur 
buvo veiklieji Waukegan LB na
riai? Vis dėlto, jei kitataučiai 
dėl mūsų stengiasi, reikia ir 
mums juos paremti. Atvykdami 
ar negalime kartu atsivežti bent 
vieną amerikietį kaimyną? 

Wayne Wagner pristatė kal
bėtojus ir kiekvienam davė po 
10 min. išdėstyti savo mintis. 
Tada buvo klausimai. Ilga Ber-
zkalns apibūdino paskutinių 
metų įvykių raidą ir reikšmę. 

Gildą Karu gerai kalbėjo iš es
tų perspektyvos. Ji skatino 
neužmiršti užpildyti kongres-
mano John Porter anketą, at
sakant „yes" į klausimus apie 
Pabaltijį. Dr. Robertas Vitas 
akademiškai perteikė istorinius 
pagrindus, kaip lietuviai ne pir
mą kartą siekia laisvės ir kad 
dabar, radę Molotovo-Ribbentro-
po pakto nelegalumą, siekia 
n e p r i k l a u s o m y b ė s . Valdas 
Adamkus pasakė, kad ekologinė 
padėtis Pabaltijy yra tragiška ir 
kad gal reikėtų Marshall Plan 
ati taisyti žalą, bet jis esąs 
optimistiškas. Dr. R. Farkas 
padėkojo mūsų kalbėtojams. 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Vyskupas Paul ius Mar
c inkus , gyvenąs Arizonoje, 
keletą kartų pavadavo sune
galavusį Phoenixo lietuvių 
katalikų misijos kapelioną kun. 
Romaną Klumbį, atlaikydamas 
už jį lietuviškas Mišias Our 
Lady of Guadalupe koplyčioje 
Glendale, Arizona. 

— Lietuvos Dukterų d rau 
gijos Phoenixo skyrius, užbaig
damas savo egzistenciją, pa
siuntė Caritui 440 dolerių auką. 

— Arizonos Lietuvių Bend
r u o m e n ė s tradicinė pavasario 
gegužinė bus balandžio 28 
dieną, sekmadienį, 1 vai. po 
pietų North Mountain parke, 
7th Street ir Peoria Ave. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti. 

— Milda Kvedarienė, pra
leidžianti žiemą Sun City, Ari
zonoje, jau ketvirti metai iš eilės 
demonstruos lietuviškų raštų 
audimo meną tautybių parodoj, 
kuri bus balandžio 27 ir 28 
dienomis Heri tage Sąuare 
Phoenixe. 

— US-Baltic F o u n d a t i o n 
W a s h i n g t o n e miestų savi
valdybių darbuotojams Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje treniruoti 
laisvo ūkio sąlygoms iš Pevv 
Charitable Trust fondų gavo 
50,000 dolerių. Amerikos — 
Baltijos fondas šiais metais yra 
suplanavęs tr is programas 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
r i n k t i e m s miestų t a rybų 
nariams ir savivaldybių tarnau 
tojams treniruoti laisvos rinkos 
ekonomikoje. Pirmoji programa, 
pavadinta „Savivaldybių funk
c ionavimas demokrat inėje , 
laisvos rinkos visuomenėje", 
bus praves ta šį pavasar į . 
Techniškam organizavimui 
talkina Vilniaus miesto taryba 
US-Balt ic Foundation pre
zidentu yra Linas Kojelis. 

KANADOJE 

— Londone P . Kuras ir jo 
žmona R a s a surengė Lietuvių 
Bendruomenės vigiliją, kuri 
prasidėjo sausio 13d.. sekmadie
nį, atlaikius pamaldas kun. K. 
Kaknevičiui. Giedojo „Pašvais
tės" choras, vadovaujamas muz. 
Ritos Vilienės. Pirmą dieną 
kalbėjo parlamento narys J. 
Fontaną. Antroji vigilija buvo 
sausio 14 d., pirmadienį, daly
vaujant Londono vyskupui John 
Sherlock, kuris atlaikė šv. Mi
šias ir pasakė tinkamą pa
mokslą. Trečioji vigilija buvo 
sausio 15 d., antradienį. Prie 
bažnyčios susirinko lietuviai, 
dalis latvių ir estų. Apie 
Lietuvos tragediją ir Kruvinąjį 
sekmadienį papasakojo Paulius 
Kuras. Vyskupas J. Sherlock 
savo iniciatyva laikė specialias 
pamaldas už Lietuvą ir paskelbė 
visoms parapijoms melstis. 

kad palengvino jo darbą, patys 
tvirtindami, kad Lietuva seniau 
nebuvo ir darbar negali būti 
savarankiška. Diskusijų metu 
buvo objektyvių klausimų, bet 
bendrai apie 100 žmonių, emo
ciškai nusiteikę, buvo pasiruošę 
įtikinti dr. Farkas, jog jis klys
ta. Puiku, kad toks asmuo pri
verčia ir mus pagalvoti ir 
ieškoti logiškų argumentų, o ne 
tik naudoti tradiciškai emo
cinius žodžius. Viską sklandžiai 
pravedė Wayne Wagner. 

Po oficialios dalies diskusijos 
dar ilgai tęsėsi, kol tarnautojas 
pradėjo gesinti šviesas. Mūsų 
visų padėka Donnai Naujokas ir 
Wayne Wagner ir link i m tęsti 
tokius užsimojimus, kad kiti 
pasektų jų pavyzdžiu. 

Indrė 

II' ladelphijos apylinkės surengtas pasitarimas su Pennsylvanijos sen. John Hienz Lietuvių 
nar v,se vasario 4 d Iš kaires: L. Jurskis, dr J. Meškauskas, sen. J. Heinz asistentas. A. Novasitis, 
<Jr L Kučas, sen J Heinz ir kun J. Anderlonis. 
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Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
šeštad 9 v.r iki 1 vai. d. 




