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Lietuvos Aukščiausioji 
taryba pasisako 
Konstitucijos 70 

straipsnio pritaikymo 
reikalu 

Vilnius, 1989 lapkričio 7. 
(LIC) — Lietuvos TSR Aukščiau
sioji Taryba lapkričio 3 d. 
priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos 
TSR Konstitucijos (pagrindinio 
įstatymo) 70-to s traipsnio 
taikymo tvarkos", praneša 
Lietuvių Informacijos Centras. 

Kaip žinia, 70-tas straipsnis 
sudaro konstitucinį pagrindą 
Lietuvos suverenumo deklaraci
jai š.m. gegužės 18 d. Tą dieną 
LTSR Aukščiausioji Taryba pri
ėmė šią pataisą Konstitucijos 
70-am straipsniui: „Lietuvos 
TSR galioja tik jos Aukščiausio
sios Tarybos arba referendumu 
priimti įs tatymai. TSRS 
įstatymai ir TSRS valstybinės 
valdžios ir valdymo organų 
teisiniai aktai Lietuvos TSR 
teritorijoje galioja tik Lietuvos 
TSR Aukščiausiajai Tarybai 
juos patvirtinus ir įregistravus 
nustatyta tvarka, jų galiojimas 
gali būti apribotas ar sustab
dytas Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos nutarimu". 

Nutarimas dėl to straipsnio 
taikymo tvarkos 

Siekdama išaiškinti Lietuvos 
TSR Konstitucijos (Pagrindinio 
įstatymo) 70 straipsnio taikymo 
tvarką, Lietuvos Tarybų Socia
listinės Respublikos Aukščiau
sioji Taryba nutaria: 

Nustatyti tokią TSRS įsta
tymų ir TSRS valstybinės val
džios ir valdymo organų teisinių 
aktų galiojimo tvarką Lietuvos 
TSR teritorijoje: 

1. Nustatyti, kad laikinai — 
iki tol, kol savo veiklą pradės 
naujojo šaukimo Lietuvos TSR 
Aukščiausioji Taryba, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas priima sprendimus 
dėl TSRS valstybinės valdžios ir 
valdymo organų teisinių aktų 
įsigaliojimo Lietuvos TSR teri
torijoje. Šių teisinių aktų ar jų 
atskirų normų galiojimo sustab
dymo ar apribojimo Lietuvos 
TSR teritorijoje klausimus 
sprendžia tik Lietuvos TSR 

Aukščiausioji Taryba. 
2. TSRS įstatymų, kitų TSRS 

valstybinės valdžios ir valdymo 
organų teisinių aktų normos 
įsigalioja Respublikos teri
torijoje: 

a) kai šios normos tiesiogiai 
įtraukiamos (inkorporuojamos) 
į Lietuvos TSR įstatymus ar 
kitus aktus Lietuvos TSR 
aukščiausiųjų valstybinės val
džios organų sprendimų; 

b) kai Lietuvos TSR Aukščiau
sioji Taryba, o laikinai — iki tol, 
kol savo veiklą pradės naujojo 
šaukimo Lietuvos TSR Aukš
čiausioji Taryba, ir Lietuvos 
TSR Aukščiausiosos Tarybos 
Prezidiumas priima specialų 
sprendimą dėl šių normų galio
jimo Respublikoje. 

3. TSRS įstatymų ir kitų 
TSRS valstybinės valdžios 
organų teisinių aktų normos dėl 
kurių Lietuvos TSR aukščiau
sieji valstybinės valdžios 
organai priima specialų spren
dimą dėl šių normų galiojimo 
Respublikoje, įregistruojami 
TSRS įstatymų aktų, galiojančių 
Lietuvos TSR teritorijoje, 
registro knygoje. 

4. Lietuvos TSR ministerijos. 

valstybiniai komitetai ir 
žinybos visus gautus TSRS 
ministerijų, valstybinių komi
tetų ir žinybų teisinius aktus 
per 10 dienų nuo jų gavimo 
pateikia Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybai su savo nuomone dėl jų 
galiojimo Lietuvos TSR teri
torijoje. 

Lietuvos TSR Ministrų Tary
ba,pateikdama per 10 dienų nuo 
jų gavimo TSRS Ministrų Tary
bos nutarimus ir potvarkius, 
TSRS ministerijų, valstybinių 
komitetų ir žinybų teisinius 
aktus Lietuvos TSR aukščiau
siosios valstybinės valdžios 
organams, kartu pareiškia nuo
monę dėl jų galiojimo Lietuvos 
TSR teritorijoje. Pr iėmus 
sprendimus dėl šių aktų 
Įsigaliojimo Lietuvos TSR 
teritorije, jie įregistruojami 
TSRS vyriausybės ir kitų 
valstybinio valdymo organų 
teisinių aktų , galiojančių 
Lietuvos TSR teritorijoje, 
registro knygje. 

5. Pasiūlymai dėl šiuo metu 
Lietuvos TSR teritorijoje galio
jančių TSRS valstybinės val
džius ir vaktymv organų teisinių 
aktų ar jų atskirų normų galio
jimo sustabdymo ar apribojimo 
Aukščiausiajai Tarybai patei
kiami ir svarstomi Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
reglamento nustatyta tvarka. 

6. TSRS įstatymų aktų, galio
jančių Lietuvos TSR teritorijo
je registro knygos ir TSRS 
vyriausybės ir kitų valstybinio 
valdymo organų teisinių aktų, 
galiojančių Lietuvos TSR teri
torijoje, registro knygos formas 
nustato Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mas. 

7. Pr i re ikus , remiant i s 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo įregis
truotais TSRS įstatymais ir 
TSRS valstybinės valdžios or
ganų, TSRS Ministrų Tarybos. 
TSRS ministerijų, valstybinių 
komitetų ir žinybų teisiniais 
akta is gali būti rengiami 
Lietuvos TSR įs ta tymai , 
Lietuvos TSR valstybinės val
džios organų Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos, Lietuvos TSR 
ministerijų, valstybinių komi
tetų ir žinybų teisiniai aktai, 
kurie priimami nus ta ty t a 
tvarka. 

Šiuose aktuose tur i būti 
atsižvelgiama į Respublikos in
teresus, jai būdingas visuo
meninių teisinių santykių 
reguliavimo ypatybes ir jų 
specifiką bei visuomenės 
nuomonę. 

Pirmą kartą įvyko protesto demonstracijos Maskvoje prieš komunistinę sistemą. Tokių 
demonstracijų Maskva nebuvo mačiusi nuo 1920 metų. 

Vilniuje prieš demonstrantus 
pavartota jėga 

— Beijinge, Kinijos sostinėje, 
lankosi buvęs Valstybės 
sekretorius Henry Kissingeris. 
Tai jo 15 vizitas Kinijoje. 

— Gdynios uostan buvo pri
statytos pirmosios iš Amerikos 
skirtos prekės Lenkijai, dau
giausia maisto produktų, pagal 
prez. Busho planą. 

— Maniloje sugautas Filipi
nų komunistų partizanas prisi
pažino dalyvavęs amerikiečio 
pulkininko nužudyme balandžio 
mėnesį. 

Vilnius, 1939 lapkričio 7. -
Šiandien Vilniuje buvo išvai
kyti demonstrantai , kurie 
bandė užstoti kelią Spalio 
revoliucijos kariniam paradui, 
praneša Lietuvių Informacijos 
Centras. 

Pasak Sąjūdžio Informacinės 
agentūros vadovo Liongino 
Vasiliausko, apie 50 Lietuvos 
Laisvės Lygos, komiteto 
,,Ženeva-49" ir kitų radikaliai 
nusiteikusių narių gyva gran
dine užblokavo :keiį% Gedimino 

Pakeistas 
konstitucijos 
strapsnis dėl 

Bažnyčios 
Vilnius, 1989 lapkričio 6. 

(LIC) — Lapkričio 3 d. Lietuvos 
TSR Aukščiausioji taryba pri
ėmė konstitucinę pataisą dėl 
Bažnyčios statuso. Įstatymo pro
jektas buvo priimtas su vienu 
pakeitimu — atmestas parag
rafas, kuriuo pripažįstamas 
Bažnyčiai ir kitoms religinėms 
organizacijoms juridinis asmens 
statusas ir užtikrinama teisė 
vidaus gyvenime tvarkytis 
savarankiškai. 

Dėl Lietuvos TSR 
Konstitucijos (pagrindinio 

įstatymo) 50 straipsnio 
pakeitimo 

Lietuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos Aukščiausioji Ta
ryba nutaria: 

Lietuvos TSR Konstitucijos 
(Pagrindinio įstatymo) 50 
straipsnį išdėstyti taip: 

„50 straipsnis. Lietuvos TSR 
užtikrinama minties, sąžinės ir 
tikybos ar netikėjimo laisvė ir 
lygi teisė pavieniui ar bendrai 
su kitais išpažinti ir taikiais 
būdais reikšti bei skleisti savo 
įsitikinimus ir pažiūras. 

Niekas negali kito asmens 
versti nei pats būti verčiamas 
kalbėti, elgtis ar veikti prieš 
savo sąžine ar įsitikinimus. 

Valstybės institucijos, jos 
mokyme ir auklėjimo įstaigos 
yra pasaulietinės. Šios instituci
jos bei įstaigos įstatymų 
numatyta tvarka bendradar
biauja su bažnyčia ir kitomis 
religinėmis organizacijomis ug
dant visuomenės dorovę". 

rSS 

prospektu riedančiai karinei 
technikai. Minutei buvo sustab
dytas eismas. Valstybės Saugu
mo komiteto, milicijos ir 
„Jedinstvo" draugovininkų 
pastangų dėka. nuo grindinio* 
buvo pašalinta ir tankečių 
kolona, lyd im šūkių „Okupan
tai, lauk!", „Raudonoji armija, 
namo!", pajudėjo toliau. Kon
frontacija įvyko netoli KGB 
rūmų, maždaug 100 metrų nuo 
tos vietos, kur Lietuvos Komu
nistų partijos vadai stebėjo 
paradą. 

Pasak SIA, vaikant žmones, 
buvo panaudota jėga. Yra nu
kentėjusių, tačiau nebuvo jokių 
areštų. 

Ženeva-49 komitetas propa
guoja pasipriešinimą karinei 
tarnybai, remiantis 1954 m. 
TSRS ratifikuota tarptautine 
konvencija, kurioje tvirtinama, 
kad „okupuojanti valstybė ne
gali versti globojamus asmenis 
tarnauti jos ginkluotse arba 
pagalbinėse pajėgose". 

Amnestija vokiečiams 
Rytų Berlynas. — Rytų Vo

kietijos komunistų vyriausybė 
išlaikė savo žodį opozicijos 
vadams: paskelbė generalinę 
amnestiją visiems nelegaliai 
išvykusiems emigrantams, ir 
net tiems, kurie dar nelegaliai 
išvyks iš krašto ir visiems suim
tiems asmenims kalėjimuose, 
kurie dalyvavo anksčiau pro
testo demonstracijose. ,,Tas 
sprendimas, tai pirmas žingsnis 
į priekį", pasakė Baerbol 
Bohley, Naujojo Forumo steigia
mosios grupės narys. O Vak. 
Vokietijos vyriausybės kalbė
tojas Hans Klein amnesti
jos paskelbimą pavadino gera 
pradžia reformoms Rytų 
Vokietijoje, nors dar ten nėra 
laisvės. Masinis egzodas tęsiasi; 
šiais metais, jau daugiau kaip 
185,000 vokiečių pabėgo į Vaka
rų Vokietiją. 

— Filipinų prezidentė Cora-
zon Aąuino, pradėjusi savo 
vizitą Kanadoje, kurioje ragina 
Kanados kapitalistus investuoti 
į Filipinų ekonomiją, šiandien 
susitinka su JAV prezidentu 
Bushu. Vėliau ji dar lankysis 
New Yorke. Dalias ir Los Ange
les miestuose. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Eltos informacijos tarnyba 
pranešė, jog Washingtone būda
mi pasirašė bendrą pareiškimą 
dirbti už visišką Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą iš 
Vliko komiteto dr. CK. Bobelis, 
Krikščionių Demokratų sąjun
gos Viktoras Petkus. Sąjūdžio 
ta rybos A n t a n a s Buračas , 
Lietuvos Laisvės lygos Antanas 
Terleckas ir iš Lietuvos Demo
kratų partijos Jonas Muge-
vičius. 

— Virginijos valstijoje guber
natoriaus rinkimus laimėjo 
pirmą kar tą juodasis, kuris 
segregacijos dienomis negalėjo 
gauti kito darbo, kaip tik virėjo, 
nors buvo baigęs kolegiją, L. 
Douglas Wilder. Jis yra dar 
vergo anūkas, Korėjos karo 
veteranas ir paskutiniu metu 
j a u t a p ę s mi l ionier iumi 
advokatu. 

— New Yorko miesto mero 
rinkimus laimėjo pirmą kartą 
j uodukas David Norman 
Dinkins, tarnavęs marinuose, 
baigęs teisę ir buvęs Manhattan 
Borough kompanijos prezi
dentu. 

— New Je r s ey gubernato
r i aus r i n k i m u s laimėjo 
d e m o k r a t a s kongresmenas 
James J. Florio, kadaise metęs 
mokyklą, bet vėliau baigęs 
teisę. Į Kongresą jis buvo 
išrinktas 8 kartus. 

— Joguslavi joje Slovėnijos 
Komjaunimo organizacija 
atsiskyrė nuo Komunistų parti
jos priklausomumo ir pasiskelbė 
laisva partija, kuri 1990 metais 
pasiūlys savo kandidatus į vy
riausybės pozicijas ir į parla
mentą. 

— Kolumbijos policija susekė 
planą pagrobti prezidento V. 
Barcos dukterį ir suėmė jo 
organizatorius. 

— New Yorke šiandien Nika
ragvos laisvės kovotojų atstovai 
susitiko pasitarimui su Sandi-
nistų vyriausybės atstovais 
Jungtinių Tautų priežiūroje. 
Penktadienį baigsis pasitari
mai. 

— Hondūro vyriausybė pa
keitė savo nusistatymą ir at
vyko jos atstovai dalyvauti 
stebėtojo teisėmis Contrų-San-
dinistų pasitarimuose Jungtinė
se Tautose. 

Komunistų šventėje 
Sovietų gatvėse protestų 

demosntracijos 
Maskviečiai reikalauja pakeisti sistemą 

Maskva . — Dešimt tūks
tančių maskviečių gyventojų, 
nešdami griežtai Bolševikų re
voliuciją kritikuojančius pla-
katus^emonstravo 72 metinių 
sukakties proga prieš komu
nistinę sistemą, netoli Raudono
sios aikštės, kur tuo pačiu metu 
vyko oficialus šventės paradas. 

Tokios protesto demonstraci
jos Komunistų šventės dieną 
dar nėra buvę visoje Sovietų 
Sąjungoje, praneša iš Maskvos 
Reuterio žinių agentūra. 

Panašios protesto demon
stracijos buvo ir kituose 
Sovietų miestuose, bet didžiau
sios įvyko Kišineve, Moldavijos 
sostinėje. Ten minia sustabdė 
komunistų šventę ir sulaikė 
tankų paradą ir reikalavo 
žmogaus teisių laisvai apspręsti 
savo respublikos likimą. Armė
nijoje ir Gruzijoje vyriausybės 
atšaukė savo suplanuotus para
dus, bet paradai įvyko Baltijos 
respublikose, nors ir buvo pro
testo demonstracijos. Lietuvoje 
jaunimas pastojo kelią tankams, 
bet nebuvo susirėmimų. 

Nešė Rusijos vėliavas 
Maskvoje protesto demonstra

cijas suorganizavo nepriklau
somi depu ta ta i iš naujojo 
Sovietų parlamento, įskaitant ir 
Borisą JeltsinąJProtestas prasi
dėjo sporto stadione kalba, 
kurią pasakė deputatas Telman 
Gdlyan: „Koks gali būti 
pliuralizmas ten, garsiojoje Rau
donojoje aikštėje, kai mums, 
opozicijai, ten neleidžiama 
kalbėti?" Čia demonstrantai 
turėjo raudonos, baltos ir 
mėlynos spalvų trispalves 
vėliavas, kurios buvo prieš
revoliucinės Rusijos vėliavos. 
Kai minia pradėjo žygiuoti link 
Raudonosios aikštės, plakatuose 
buvo matyti užrašai: „72 metai 
mums nedavė nieko! Pasaulio 
proletarai, atleiskite mums! 

TURKEY 

Moldavijoje disidentai nutraukė 
tankų parade Kišineve. sostinėje, 
kurioje nuo platformos greitai 
pasitraukė visa komunistų vadovybė 
ir neužbaigė paminėti bolešvikų 
revoliucijos šventės. 

Nėra monopolio Komunistų par
tijai! Stalinizmas privalo būti 
pa la idotas!" Atėjus prie 
centrinės vietos, kur vyko par
tijos iškilmės, policija užstojo 
kelią, bet švelniai, neatėmė 
plakatų ir nebeleido žygiuoti. 
Šioje protesto demosntracijoje 
vyravo jaunimas. 

— Kinijos komunistinė vy
r iausybė įsakė uždaryti 
privačius ūkius ir įsijungti į 
vals tybės kontroliuojamus 
žemės ūkius. 

Kabo Demoklo kardas 
Kariuomenės paradas buvo 

sutrumpintas. Pagrindinę kalbą 
pasakė Gynybos ministeris 
Dmitri Jazovas, kuri buvo trum
pa. Joje jis pasakė, kad karinės 
pajėgos turi būti išlaikytos tik 
būtinai reikalingame lygyje. 
„Tassas" pranešė, kad kariškių 
pasirodymas buvo pačiame mi
nimume. Nebuvo parodyta 
raketų, tik 25 tankai. Buvo su
laužyta tradicija — Gorbačiovas 
davė pasikalbėjimą, stovėdamas 
virš mauzoliejaus. Čia jis 
pasakė, jog „maisto trūkumas 
grūmoja mums, kaip Demoklo 
kardas, kai žiema ateina". 
Daugel revoliucijos tikslų nebu
vo pasiekta. 

Protestuotojų tarpe buvo 
nešami ir šie šūkiai: „Mark-
sizmas-leninizmas nuo pat pra
džios buvo klaida! Katynas — 
mūsų gėda! Žuvis pradeda 
gesti nuo galvos!" 

Moldavijos Liaudies fronto 
spaudos direktorius Jurijus Ruš-
ka dar pranešė, kad, kai pradėjo 
demonstrantai artėt i prie 
tribūnos, tai visa komunistų 
vadovybė pabėgo ir šventė 
nutruko. 

Nixonas Baltuosiuose 
rūmuose 

Washingtonas. — Baltieji 
rūmai netrimitavo pasauliui, 
bet buvęs prez. Nixonas sekma
dienio vakare lankėsi pas prez. 
Bushą ir pranešė apie savo 
kelionę Kin joje. 

Nbcnnoa, kuris Bushą paskyrė 
pirmuoju Amerikos reprezen
tantu po komunistų revoliucijos 
Kinijoje, padarė konfidencialų 
pranešimą prezidentui. Baltųjų 
rūmų pareigūnai ir Nixono 
palydovai nesako apie ką buvo 
kalbėta. Bet spaudos 
direktorius Marlin Fitzwater 
išsitarė, jog Busho administraci
jos pareigūnai nėra laimingi 
Nixono griežtais žodžiais, 
kuriuos jis pasakė Kinijos vy
riausybei apie studentų 
šaudymą. 

Nixonas papasakojo apie savo 
vizitą dviejų valandų 
vakarienės metu, o po jos 
atsakinėjo į klausimus, kuriuos 
jam pateikė prezidentas, jo 
žmona Barbara Bush, viceprez. 
Dan Quayle. Saugumo tarybos 
viršininkas Brent Scowcroft, 
CIA direktorius William 
Webster. Čia paminėti asmenys 
pasisakė dar nieko negirdėję iš 
Kinijos vadų apie neigiamus 
Nixono jiems tartus ir nemalo
nius žodius. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 9 d.: Aurelijus, 
Paulina. Teodoras, Estela, 
Dargintas, Miglė, Skirtautė, 
Sopatra. 

Lapkričio 10 d.: Andriejus, 
Leonas I. Gelvydė, Trifena, 
Žybartas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6.31, leidžiasi 4:37. 
Temperatūra dieną 391., nak-

tj 26 1. 
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A.A. EUGENIJA R. 
ZUBRICKIENĖ 

Negailestinga mirtis spalio 26 
dieną iš mūsų tarpo išskyrusi į 
amžinybę nusivedė jauną, vos 
46 metų sulaukusią Eugeniją R. 
Zubrickienę. 

Eugenija gimė 1943 m. 
birželio 9 d. Žagrėnų km.. 
Kybartų valso. 1950 m. 7 metų 
Eugenija, kartu su motina Ona 
Kašeliene, atvyko į Ameriką ir 
apsigyveno Detroite. Baigė Sv. 
Antano parapijos pradžios 
mokyklą, Holy Redeemer gim
naziją, studijavo Marygrove Col-
lege Detroite. 

Mokytojavo Šv. Antano para
pijos lituanistinėje mokykloje: 
12 metų dirbo Detroito miesto 
bibliotekoje ir. kol galėjo, 
sekmadieniais per Mišias skaitė 
skaitinius Šv. Antano bažny
čioje. 

Velionės kūnas buvo pašar
votas Vai Baužos laidojimo 
namuose. Spalio 29 d. rožinį 
kalbėjo kun. Alfonsas Babonas. 
kun. Kazimieras Simaitis ir at
silankiusieji. Laidojimo direk
torė Yolanda Zaparackienė tarė 
atsisveikinimo žodį ir pareiškė 
užuojautą likusiai šeimai ją 
įgaliojusių organizacijų vardu. 
Paskaitė eilėraštį. Atsilankiu
sieji gausiai aukojo šv. Mišioms 
ir įvairiems fondams. Sugiedo
tas Lietuvos himnas. 

Spalio 30 d. buvo nulydėta į 
Šv. Antano bažnyčią. Kun. Al
fonsas Babonas ir kun. Kazi
mieras Simaitis koncelebravo 
šv. Mišias už velionės sielą. 
Vargonavo ir giedojo muz. 
Stasys Sližys, skaitinius skaitė 
Matas Baukys ir velionės 
seserėčios Asta ir Renata Ra
manauskaitės iš Chicagos. Kun. 
A. Babonas pasakė gražų 
pamokslą. Ilgos automobilių 
vilkstinės amžinam ooilsiui 
buvo nulydėta į Šv. Kapo 
kapines. Kun. Alfonsui Babonui 
ir kun. Kazimierui Simaičiui 
atlikus liturgines apeigas, ir ant 
karsto užbėrus Lietuvos žemės 
žiupsnį, sugiedojome „Marija. 
Marija". Dėdami ant karsto po 
gėlę atsisveikinome su velione. 

Nuliūdime liko: motina Ona 
Kašeliene, vyras Kęstut is , 
sūnūs Kastytis ir Jaunutis Zub-
rickai, sesuo Albina Ramanaus
kiene su šeima Chicagoje ir kiti 
giminės. 

Laidotuvėse dalyvavusieji 
buvo pakviesti į švedų svetainę 
pietums, kurie buvo pradėti 
kun. Alfonsui Babonui 
sukalbėjus maldą. 

Eugenija, tebūnie Tau lengva 
Amerikos žemelė! 

ŠV. ANTANO PARAPIJOS 
GEGUŽINĖ 

Parapijos gegužine-piknikas, 
vykusi spalio 29 d. buvo labai 
sėkminga. Graži saulėta diena, 
geras kelias ir rūpestingas 
rengėjų pasiruošimas teikė 
malonumą kiekvienam atvyku
siam. Buvo gera, kad atvykę į 
gegužinę galėjo išklausyti šv. 
Mišias Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje ir išgirsti muz. Stasio 
Sližio vadovaujamo parapijos 
choro gražų giedojimą. Mišiose 
dalyvavo ne tik parapiečiai, bet 
atvykę ir iš kitų miestų, net Lie
tuvos ir Kanados. 

Po Mišių, nusileidę į pirma 
aukštą vieni ėjo bandyti laimės, 
kiti skubėjo prie vaišių stalo. 
Vienoje klasėje prie apkrauto 
įvairiomis dovanomis stalo dar
bavosi Albinas Pusdešris, Vy
tautas Valys ir Eugenija Juoza-
pina. Už dolerį 4 bilietukai. 
Pigu. Pasiimu 4 bilietukus; 
vienas laimingas — gaunu 
skulptūrėlę fpelėdą). Nelaimė

jusiems, kad širdį neskaudėtų. 
Albinas Andriušaitis į pagelbą 
ateidavo su savo skaniais gėri
mais. 

Maistui bilietukais aprūpino 
Stasys Šimoiiūna-; ir Romas Ma-
cionis. 

Antrą dovanų paskirstymą 
pravedė Albinas Pusdešris, 
Elena Žukauskienė ir Danutė 
Pe t r ausk ienė . La imingų 
bi l ietėl ių t raukimo būdu 
paskirstyta daugiau negu 30 
vertingų dovanų. Jų tarpe An
taninos Jonynienės ir Stasės 
Šimoliūnienes š i aud inukų 
paveikslai ir 2 paveikslai svečio 
iš Lietuvos Juliaus Tamošiūno. 
Paveikslus sukūrė čia viešė
damas ir padovanojo juos para
pijos gegužinei. Stefanijos 
Juškienės keptas tortas par
duotas iš varžytinių. 

Aukų rinkėjų komiteto ir šios 
j-e^ur.r.es ruošimo pirmininkas 
Juozas Kinčms padėkojo vi
siems prie gegužinės ruošimo 
prisidėjusiems ir jai auko
jusiems pinigais ar daiktais. 
Taip pat ir gausiai atsilankiu
siems. Gegužinė buvo sėkminga 
dėka gerų organizatorių ir stro
pių talkininkų. Gegužinę ruo
šiant ir joje dirbo: parapijos 
klebonas kun. Alfonsas Babo
nas, Matas Raukys, Pranciška 
Televičienė, Onutė Selenienė, 
Elena Misiūnienė. Onutė Pus-
dešrienė. Elena Čižau'kienė, 
Liuda Macionienė. Ona Valįe--
nė. Elzbieta Baukienė. .Ągeta, 
Bražaitienė. Aleksandra Sed-
lickienė. Marija Žilinskienė. 
Vacys Šlusnys, Antanas Vaitie
kus ir jau anksčiau paminėti. 

A. Grinius 
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A.A. ANTANĄ PAŠKU 
PRISIMENANT 

Antano Paškaus — Paške
vičiaus našlė Aldona, sūnūs ir 
gausūs draugai su giliu liūdesiu 
mini jo netekimą. A.a. Antanas 

miesty, Rochester, MI, džiaugė
si pensininkų dienomis. Pri
klausė kelioms lietuviškoms 
organizacijoms. Ypač daug yra 
dirbęs LB Detroito apylinkei, 
buvęs jos valdybų nariu. 

Visa tai ir daug daugiau 
rašiau a.a. Antano ilgesniam 
nekrologe ,.Draugo" 1989 m. 
sausio 24 d. laidoje. Tik tuomet 
praleidau nepaminėjęs vieną 
labai svarbų velionio talentą — 
tapybą. Pas Paškus viešėdami 
nuolat gėrėdavomės sienas 
puošiančiais natūralistiniais 
Antano paveikslais. Daugiausia 
vaiskių spalvų peizažais, bet ir 
vienu kitu portretu. Su savo kū-
ryba jis yra dalyvavęs Detroito 
lietuvių dailės mėgėjų parodose 
ir sulaukęs nemaža dėmesio. 
Tik už kelių mėnesių po jo mir
ties sužrnoj'aay jtjg nacymety, 
atsipalaidavęs iš karinės tar
nybos ir perėjęs į civilinę, lais
valaikiu studijavo Vilniaus 
dailės m-loje. Štai, kodėl jo 
paveikslai nebuvo tik mėgėjo 
darbai. 

A.a. Antano biografiją pa
pildęs, su meile prisimenu jį 
kaijj nuošrrdvi draugą, žmogų ir 

'liefc&vj/ 
-;'-. - Alfonsas Nakas 

ABITURIENTŲ BALIUI 
RUOŠIANTIS 

Detroito skautų tėvų komite-
mirė 1988 m. lapkričio 25, tad tas žino, kad po šaltos žiemos 
štai, be jo jau pralėkė dvylika švelnūs pavasario vėjeliai atpus 
mėnesių. 

J is gimė 1911 m. lapkričio 3, 
Lietuvoje, Šiaulių apsk. , 
Pašvitinio apylinkėje. Baigė 
Kauno Aukštesniąją technikos 

tradicinį Abiturientų balių. 
Balandžio 21-moji diena jau 
numatyta šiam nuostabiam įvy
kiui. Paruošti įspūdingą balių 
reikia daugelio talkininkų, 

mokyklą ir Pirmojo prezidento laiko ir lėšų. Jei yra susi-
Karo mokyklą Likt in iu domėjusių abiturientų — visa 
leitenantu tarnavo Inžinerijos tai verta. Tačiau praeityje yra 
batalione. Kaune. 1944 m. buvę atvejų, kai dėl mažo 
vasarą pasitraukė su šeima iš abi tur ientų ir jų svečių 
Lietuvos, o po ketverių metų skaičiaus didelių pastangų 
praleistų Hanau stovykloje, 
1949 m. emigravo į JAV. 
Gyveno Detroite. Po darbu 
mažose inžinerijose ir poros 
metų Chryslerio braižyklose, 
pagaliau tvirtai įsikūrė General 
Motors inžinerijoje, iš kurios į 
pensiją pasitraukė užtarnavęs 

pareikalavęs renginys nešė 
dideli nuostolį Detroito skau
tams ir ju iždui. Vergiant nuo
stolių ir nepateisinamų pa
stangų, skautų tėvų komitetas 
kviečia Detroito ir apylinkių 
jaunimą, ateinantį pavasarį 
baigsiantį gimnazijas, dalyvauti 
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LIETUVOS VYČIŲ 112-TA 
KUOPA CHICAGOJE 

Lietuvos Vyčių 112-os 
kuopos susirinkimas įvyko 
antradienį, spalio 17-tą dieną, 
Marąuette Parko, Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje. Va
karo šeimininkėmis buvo Rita 
Zakarkaitė ir Zuzana Binkienė. 
Susirinkimo darbotvarkėn buvo 
įjungtas paskutinysis Visuo
tinio suvažiavimo pranešimas, 
įskaitant ir finansus. 

Po susirinkimo buvo nufoto
grafuota naujoji 1989-1990-tųjų 
veiklos metų valdyba: dvasios 
vadas kanauninkas Vaclovas 
Zakarauskas, p i rmin inkas 
Aleksandras Mockus, pirmasis 
vicepirm. Juozas Brundza, an
troji vicepirm. Eleanora 
Kasputienė, trečioji vicepirm. 
Marija Deksnis, protokolų 
sekretorė Dana Juraitis, iždi
ninkas Albertas Dagis, finansų 
sekretorė Marija Juzėnaitė, 
koresponduojantys sekretoriai 
Petras ir Juozapina Juzėnai, 
patikėtiniai Albertas Cekanor 
bei Lorraine Švelnis, ir tvark
dariai Motiejus Vilutis ir Edvar
das Pocius. 

„Vyčio" korespondentai bus 
Zuzana Binkienė ir Albertas 
Zakarka. Komitetų pirminin
kais išrinkti: Estelle Rogers, 
R i ta Zakarka i t ė , Dolores 
Wainauskas, Aldona Brazienė, 
Albertas ir Julija Zakarkos ir 
Zuzana Binkienė. 

Kuopai labai svarbu surasti 
jaunus žmones, kurie domėtųsi 
jungtis į Lietuvos Vyčių veiklą. 
Pagal mūsų organizacijos įsta
tus jaunučiais Vyčiais gali būti 
iki šešiolikos metų jaunimas. 
Mūsų 112-ta kuopa šiuo metu 
stengiasi pritraukti jaunimą į 
dviejų amžiaus grupių (4-8 metų 
ir 9-16 metų) veiklą. Taip pa-
skirsčius, tikimės sudominti 
jaunus žmones lietuviška krikš
čioniška veikla. 

Gruodžio 12-tą dieną 8-tą vai. 
vakare Chicagos 112-ta kuopa 

\ rengia vakarienę Beverly Arts 
cent re . Tą vakarą įvyks 

kalėdinis koncertas. Informaci
jas teikia Julija Zakarkienė, 
telefonu (312)434-7785. 

Vasario mėnesį nusipelniu
siems nariams bus įteikiami 
Pirmieji ir Antrieji Lietuvos 
Vyčių laipsniai . Kaip jau 
įprasta, Trečiasis Lietuvos 

Vyčių laipsnis bus įteikiamas 
Sv. Kazimiero dienos minėjime. 
Nusipelnę nariai turėtų pasitar
ti su ritualų komitetu pirm. Al 
Zakarka (tel.: 434-7785). 

112-TOS KUOPOS VEIKLOS 
KALENDORIUS 

Lapkričio 19 — Vidurio 
Amerikos apygardos Prisimini
mų Mišios Sv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje, Chicagoje, 10:30 vai. 
ryto. Šiai šventei vadovaus 
vietinė 16-ta kviopa. 

Lapkričio 21 — Mėnesinis su
sirinkimas. 

Gruodžio 2 — 36-tos kuopos 
Vakarienė Žvakių šviesoje. 

Gruodžio 12 — Kalėdinis 
koncertas Beverlv Arts centre. 

Gruodžio 16 — Vidurio 
Amerikos apygardos posėdis Šv. 
Jurgio parapijoje, Chicagoje. 
Seimininkai — 16-ta kuopa. 

Gruodžio 19 — Mėnesinis su
sirinkimas. 

Sausio 13 — Lietuvos Vyčių 
choro vakarienė ir šokiai. 
Petras ir Juozap ina Juzėna i 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis ,J r . 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS,CH!BURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 va l i 

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; aroa 246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kzb. tel. LU 5-0348: Rez. PR 9-5532 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9: antr. 12-6: penki . 10-12; 1-6. 

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm'., antr., ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

LAIŠKAS IS LIETUVOS 
Prieš tris mėnesius vykau 

nepažįstamą, naują ir 

vyr. projektavimo inžinieriaus jam ruošiamame iškilmingame 
vardą. Pas i s ta tę erdvius, Abiturientu baliuje. Visi norin-
patogius namus Detroito prie- tieji haliuje dalyvauti prašomi 

: Lietuvos kun. Ričardas Repšys, 
' a t s i ku r i anč iu Lietuvoje a t ' i t i n i n k n veikėjas Saulius Galadauskas ir Lietuvos 
Vyr ia : : s i a s skau n R iman ta s l ' leviči 
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paslaptingą šalį. Buvo įdomu 
kas laukia manęs ten. Buvau 
girdėjusi daug prieštaringų 
pasakojimų, todėl norėjosi kuo 
daugiau pamatyti, pažinti. 

Dabar jau mano viešnagės 
Chicagoje laikas baigėsi. Jau 
beveik mėnuo kaip aš namuose. 
Žinoma, aš džiaugiuosi savo 
vaiko čiauškėjimu, man smagu 
vaikščioti pažįstamom gatvėm 
— pasilgau savo namų ir 
rūpesčių. Bet kodėl kiekvieną 

registruotis prieš š.m. gruodžio 
1 dieną. Prieš registruojantis 
prašome pat ikr in t i savo 
mokyklų numatytas datas jų 
Senior Prom, kelionių ir kitų 
mokyklos numatytų įvykių, kad 
dėl neapsižiūrėjimo vėliau dėl to 
nebūtų nemalonumų. Įsitikinę, 
kad galėsite Abiturientų baliuje 
dalyvauti, skambinkit Reginai 
Mingėlienei, tel. 313-348-8123, 
pranešdami, kad būsite gerbia
maisiais svečiais „Kartą 
pavasarį" baliuje, 1990 m. 
balandžio 21 d. Jei neatsirastų 
užtenkamai susidomėjusių šia
me baliuje dalyvauti, jis nebus 
ruošiamas. Tad visi maloniai 
prašomi apie savo norą dalyvau
ti pranešti iki gruodžio 1-mos 
dienos. 

Skautų tėvų komitetas 

kartą, kai žiūriu kelionės 
nuotraukas, skruostu nurieda 
karšta ašara? Ką aš palikau ten, 
tolimoj šaly? Prisimenu, •, at
vykus į Chicagą, pirmus kelio
nės sunkumus nugalėti malo
niai padėjo Rūta Musonytė. Tai 
pirma ir pati brangiausia mano 
draugė Chicagoje. O kiek nuo
stabių pramogų man padovano
jo svajonė Kerelytė! Amerikoj 
praleidau du mėnesius su trupu
čiu. Ir nė viena diena nepraėjo 
be įspūdžių. Genovaitė ir Vytau
tas Musoniai, Salomėja ir Anta
nas Astrauskai buvo man an
trais tėvais. Gilų įspūdį širdyje 
man paliko susitikimas su 
Antanina ir Juozapu Vasiukevi-
čiais. Dar daug, daug vardų, 
kuriuos aš miniu su didžiausia 
pagarba. Noriu nuoširdžiai 
padėkoti šiems žmonėms už 
parodytą dėmesį, skanias vaišes 
ir gerus linkėjimus. Tegul visas 
tas gėris sugrįžta Jums ir 
sušildo Jūsų namus. Ačiū! 

Pasielgčiau labai neteisingai, 
jeigu už visą tai, ką patyriau 
Amerikoje, nepadėkočiau savo 
dėdei Stasiui Visockiui. Tik jo 
dėka aš pažinau visus. 

Mus skiria daug mylių, bet 
žinokit, laikas nuo laiko aš 
būnu su Jumis, mintyse dali-
nuos su Jumis savo džiaugs
mais. Sėkmės Jums visiems! 

J ū r a t ė Liutackienė 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marąuette Medical Buiiding 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 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 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
NechKurginis išsiplėtusių veng 

•' hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . arrt'.. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoiu ir ; namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Tel. 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tel. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Oundee Ave. , Elgin, I I I . 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal sus'tarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd. Hickory Hills, IL 
1 mylia | vakarus nuc Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos paga! sus'tanmą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 N 3 vai vak 
šskyrus treč 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. Mtchlgan Ave., Sulto 324 ir 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago. IL 

Tel. 565-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Op'ometristas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St . — Te l . 737-5149 

Vai pagal susitarimą 
Palos Vision Center, 7152 VV.127th St 

Palos Hgts . III Ketv vai 3-6 v v 
Tel. 446-1777 

Dr Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Speoalybe — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai : pirm antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 

SPEC'ALISTE 
MEDICAL 8UILDING 
3200 W. 81st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168; 
Rezld. 385 4811 

Or. Tumasonio kabinetą perėm* 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 
2454 W 71st Street 

434-2123 
Pirm 2 7 Antr ir 

ketv 9 1? Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71 st St., Chicago, III. 

Tel.: 436-0100 
11800 Souttmest Hlghvray 
Palos Hslghts. IN. 60443 

(312)361-0220 (312)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai a n f 1-4 v. p p ir ketv 2-5 v p p 
Sešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. 776-2880, rez . 448-5545 
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JAV-ėse pasikeitė 

UŽSIENIO POLITIKA 
Nuo „glasnost'' pradžios, ste

bėtinai pasikeitė JAV gyvento
jų požiūris į Sovietų Sąjungą. 
Pagal vieną pernai pravestą 
apklausinėjimą dar R. Reaga-
nui esant 'JAV prezidentu, R. 
Reaganas buvo pirmoje vietoje, 
o Gorbačiovas — antroje, kaip 
žmogus, kuriuo yra labiausiai 
gėrimasi Amerikoje. Teigia
mai žiūrinčių į Sovietų Sąjungą 
žmonių Amerikoje patrigubėjo 
nuo 1980, kada trys iš keturių 
neigiamai vertino Sovietų Są 
jungą. Vienas politinių mokslų 
specialistas šį pasikeitimą 
susumavo: „Ružava spalva stai
ga vėl pasidarė madinga". Net 
ir 1988 metų prezidentiniuose 
rinkimuose G. Bushas laimėjo 
dėl savo griežto antisovictinio 
nusistatymo, o dabar jau 62 
procentai amerikiečių teigiamai 
vertina Sovietų Sąjungą ir tik 
29% neigiamai. 

Tas praeity buvęs tvirtas anti-
sovietinis nusistatymas kaip tik 
ir padėjo respublikonams su
skaldyti demokratų balsuotojų 
blokus, ypač JAV pietinėse 
valstijose tradicinių demokratų 
tarpe, sako Paul Beck, politinių 
mokslų profesorius Ohio State 
universitete. 

Bet anot Demokratų partijos 
kampanijų konsultanto Keith 
Frederick, dabar, kai stipri gy
nyba prieš sovietus nebėra tokia 
svarbi, vėl iškyla Demokratų 
partijos tradiciniai rūpesčiai: 
gamtosauga, sveikatos priežiū
ros teikimas ir rūpestis 
seneliais. 

Jo pažiūrą atsveria buvusios 
Reagano administracijos viešo
sios opinijos tyrinėtojas Richard 
Wirthlin. Jis pripažįsta, kad jau 
nebemadoj rūstauti ant sovietų, 
bet tas pasikeitimas — nepaguo-
da ir demokratams, anot jo. De
mokratai nebegali surinkti libe
ralų, veikiančių prieš antikomu-
nistus, savo antibranduolinei 
pozicijai palaikyti, nes dabar 
patys respublikonai veda dery
bas dėl branduolinių ginklų ma
žinimo. Be to, sako Wirthlin, 
perestroika padeda respubliko
nams ir tuo, kad esantis pre
zidentas visuomet gauna kredi
tą už gerėjančius santykius. 

Bet patyrę valstybininkai per
spėja anaiptol nepražiopsoti 
naujų, kritiškų užsienio politi
kos momentų. Šį rudenį vyku
siame simpoziume, šeši buvę 
JAV Valstybės sekretoriai ver
tino pasikeitimus sovietiniame 
bloke ir JAV-ių užsienio politi
ką tose sąlygose. Simpoziumą 
surengė Atlanta, Georgia, vei
kiantis „Southern Center for In
ternational Studies". 

Visi šeši sekretoriai sutiko, 
kad vadinamasis Šaltasis Karas 
jau yra beveik pasibaigęs tuo at
žvilgiu, kad Jau nebėra kasdie
ninės kovos tarp dviejų priešin
gų ideologijų", anot William Ro-
gers, JAV Valstybės sekreto
riaus 1969-1973 m. prez. Nixono 
vyriausybėje. „Dabar", pareiškė 
Edmund Muskie, Valstybės sek
retorius 1980-1981 m., prez. 
Carterio vyriausybėje, „žodis 
,varžybos' (competition) — 
idėjinė, politinė, pirmavimo — 
gal geriau apibūdintų dabartinę 
padėtį". 

Simpoziume-seminare buvu
sius Valstybės sekretorius 
apklausinėjo žymūs žurnalistai 
Edwin Newman ir Hedrick 
Smith, stebint šimtams Bates 
kolegijos studentų, profesūros ir 
svečių. Iš buvusių sekretorių 
trūko tiktai George Shultz. Visi 
sekretoriai išreiškė nuostabą 
Sovietų Sąjungoje vykstančių 
pasikeitimų tempu. Dean Rusk, 
Valstybės sekretorius 1960 
dešimtmety, prezidentų Ken-
nedy ir Johnson kadencijose, 
prisipažino: „Kaip asmuo, buvęs 
jau Šaltojo karo pradžioje, jau il
gai laukiu tos dienos, kai So
vietų Sąjunga įsijungs į visos 
likusios žmogiškosios rasės eiles 
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ir pradės elgtis kaip civilizuota 
tautų bendruomenės narė". 

Buvę sekretoriai viltingai žiū
ri į daugelį pasikeitimų Sovietų 
Sąjungoje, ypač kas liečia 
pažangą ginklų kontrolės srity
je. Bet tai esąs „atsargus opti
mizmas, ne euforija". 

Henry Kissinger, Vals
tybės sekretorius 1973-1977 m., 
prezidentų Nixon ir Ford vy
riausybėse, pastebėjo, kad „te
bėra problema, kaip gyventi 
lygsvaroje su ekspansionistine 
Rusų imperija, kuri atėjo į val
džią ne plebiscitu" (žmonių bal
savimu) ir „niekuomet nesuge
bėjo saugumo definuoti kitaip 
kaip lizine dominacija". 

Panašiai savo rezervuotumą 
Sovietų Sąjungos atžvilgiu 
išreiškė ir buvęs Valstybės sek
retorius prez. Reagano vyriau
sybėje Alexander Haig, Jr. 
(1980-1981), sakydamas, jog te
besitęsiančios „sovietų niekšy
bės*" (mischief) Trečiojo Pasau
lio kraštuose reikalauja ir toliau 
atsargiai laikytis sovietų atžvil
giu. 

Beveik visi užgyrė prezidento 
Bush vyriausybės naują politiką 
teikti stiprią žodinę paramą 
Maskvoje ir Rytų Europoje 
vykstantiems pasiketimams. 
Jie taip pat remia dabartinio 
Valstybės sekretoriaus James 
Baker III naują teiginį, jog 
pačios JAV-ės turinčios tiesio
ginį interesą sovietijos ekono
minio persitvarkymo — perest-
roikos pasisekimu. 

Tačiau prelegentai nesutarė 
dėl JAV ekonominės paramos 
perestroikai. Cyrus Vance, 
Valstybės sekr. Jimmy Carter 
vyriausybėje (1977-1980), stip
riausiai iš visų palaikė JAV 
ekonominę pagalbą Lenkijai ir 
Vengrijai. Jo nuomone, „svarbu 
daugiau daryti, negu darome". 
Tuo tarpu gen. Haig argumen
tavo, jog perestroikos pasise
kimą lems ne užsienio finan
sinės pagalbos suma, o įvykiai 
kraštų viduje. 

Kissingeris perspėjo nevertin
ti įvykių pro Gorbačiovo 
duodamą prizmę. „Sovietijos 
vadas tokiu nepasidarė, būda
mas paklusniu choro giesminin
ku, o labai gudriu, kietu riešu
tu", sakė Kissingeris, vėliau dar 
pridurdamas, jog jei Gorbačio
vas iš tikrųjų tikėjo tuo, ką 
sakė, pripažindamas Suomijos 
neutralumą ir nesikišimą į kitų 
tautų vidaus reikalus, tai gali 
paženklinti „visą jūrą" pasi
keitimų Europos valstybių san
tykiuose. 

Prelegentai didžia dalimi su
tarė, jog Rytų ir Vakarų Vokie
tijų susijungimas yra neišven
giamas ir kad jo pasekmės ga
linčios būti pavojingos. Dean 
Rusk pareiškė: „Daugelis žmo
nių Rytų ir Vakarų Europoje iš
sigąstų, jei pamatytų Vokietiją 
susijungusią, bevažinėjančią 
ant laivo denio kaip neprišriu-
buotą patranką". 

Keli prelegentai, kaip jau 
beveik įprasta JAV vyriausybės 
sluoksniuose, perspėja prieš per 
didelį skatinimą „nepriklauso
mybės siekiančių grupių Sovie
tų Sąjungoje". Į tai Kissingeris 
paklausė: „Ar įmanoma užtik
rinti sovietams saugumą savo
je valstybėje? Ar jie interpretuo
ja Rytų Europos suirimą kaip 
preliudą pačios Sovietų Sąjun
gos suirimui?" Dean Rusk pri
dėjo: „Jei jiems atrodys, kad 
mes palaikome Sovietų 
Sąjungos suirimą, tai gali 
iššaukti tokią reakciją, kuri 
atgal atsuktų visa. kas vyksta 
po Gorbačiovu". 

Visi buvę sekretoriai pabrėžė 
būtinumą abiems JAV-ių politi
nėms partijoms stipriau remti 
JAV-ių užsienio politiką ir kad 
gali reikti naujai galvoti šioje 
srityje, reaguojant į pasikeiti
mus Rytų-Vakarų santykiuose. 

a. g. 

Spalio 10 d. Atėnų aerodrome 
išlipus iš lėktuvo pasitiko labai 
šiltas vėjas ir egzotiška atogrąžų 
augmenija. Taip pat automatais 
ginkluoti kareiviai ir policijos 
šarvuoti automobiliai. 

Už 15-20 minučių kelionę nuo 
aerodromo iki „Caravel" vieš
bučio taksistai pareikalavo 
3000 drachmų. Tiek aš jų ir 
teturėjau. Mat tiktai tiek New 
Yorko aerodrome valiutos kei
tėjai man davė už 25 dolerius. 
Pačiuose Atėnuose už 1 dolerį 
duoda 156 drachmas. 

Viešbutyje man jau buvo re
zervuota vieta 10 dienų. Visam 
tam laikotarpiui iš karto išdavė 
talonus amerikietiškiems pus
ryčiams. Kiekvienas galėjo val
gyt;, ko nori ir kiek nori. 

Kitą rytą susipažinau su 
Tarptautinės sąjungos kovai 
prieš piktnaudžiavimą psichia
trija politiniais tikslais genera
liniu sekretorium psichiatru dr. 
Robertu van Vorenu, tautybe 
olandu. Tikėjausi jį pamatyti 
senyvo ar bent pagyvenusio 
amžiaus. Išvydau tik apie 30 
metų turintį gražuolį vvrą, 
pasižymintį įvairiapusišku 
gabumu ir laisviausiai kalbantį 
ne vien olandiškai, bet taip pat 
angliškai, vokiškai, rusiškai. 

Minėtos sąjungos įstaigoje, 
įkurtoje „Caravel" viešbutyje, 
be dr. van Voreno, dirbo buvęs 
kandidatas į Nobelio premiją 
Anatolijus Koriaginas, Kijevo 
psichiatras Semion Gluzman, iš 
Lietuvos kilęs Australijos žydas 
psichiatras Sydnėj Bloch, o taip 
pat po vieną psichiatrą iš 
Rumunijos. Be to dirbo dvi 
jaunos žurnalistės anglės ir visa 
eilė pagelbinio personalo. 

Beveik kasdien vykdavom į 
kongreso renginius, o be to 
pravesdavom pasi tar imus, 
ruošėm ir dauginom platinimui 
skir tus s t raipsnius. Tarp 
platinamos literatūros buvo ir 
ispanų kalba išleista V. Dam-
bravos knyga apie piktnau
džiavimą psichiatrija Sovietų 
Sąjungoje. Jai įvadą esu parašęs 
aš. 

Spalio 11d. įvykusioje Pasau
linės Psichiatrų sąjungos gene
ralinėje asamblėjoje buvo nu
matyta pakeisti sąjungos vado
vybę su esamu prosovietiniu 
graiku Stefaniu priekyje. Ir 
tiktai po to spręsti Sovietų 
Sąjungos psichiatrų priėmimo 
ar nepriėmimo klausimą. 

Spalio 12 dieną buvo pravesta 
spaudos konferencija, kurioje 

DR. A. STATKEVIČIUS 

dalyvavo 15 Vakarų šalių žuna-
listų. Pasisakymus ir at
sakymus į klausimus atlikome 
mes trys, kadaise buvę Sovietų 
Sąjungos psichiatrai: aš, A. 
Koriagin ir S. Gluzman. Jie il
gam laikui buvo įkalinti už tai, 
kad aktyviai kovojo prieš 
psichiatrijos naudojimą politi
niams tikslams. O aš — už 
aktyvią veiklą Lietuvos visuo
meninėje grupėje Helsinkio 
susitarimams remti. Taip pat už 
parašymą knygos, kurioje kriti
kavau marksizmą ir pasisakiau 
už tai, kad visuomeninio gy
venimo veikloje žmonės ir val
stybių veikėjai prioritetą visur 
teiktų moralei, o ne abejotiną 
vertę turinčiai politikai. 

Užsienio korespondentams aš 
papasakojau apie gyvenimo są
lygas, kuriose buvo laikomi 
politiniai kaliniai, neribotam 
laikui uždaryti spec. tipo 
psichiatriniuose kalėjimuose. 
Pabrėžiau, jog apie 80% ten 
įkalintųjų buvo žmogžudžiai, o 
kiti — plėšikai, vagys, prievar
tautojai ir pan. Paliudijau, kad 
aš, kaip kvalifikuotas gydytojas-
psichiatras, ten buvusių politi
nių kalinių tarpe nesutikau nei 
vieno psichiškai nesveiko, nei 
vieno socialiai pavojingo, nors 
jie visi buvo tokiais apskelbti. 

Įvairių šalių korespondentus 
informavau, kad už žmonių ir 
tautų teises kovojusieji buvo 
laikomi 5-10 kartų pavojinges
niais, negu žmogžudžiai. Žmog
žudžius iš spec. psichiatrinių 
gydyklų paliuosuodavo po vie
nerių ar dvejų metų, o kovoto
jams už žmonių ir tautų teises 
buvo nustatytas įkalinimo mini
mumas 3 metai. Tačiau beveik 
juos visus paliuosuodavo tik po 
7-10-15 ar daugiau metų. Žino
ma, jei jie išlikdavo gyvi. 

Atkreipiau korespondentų dė
mesį į tai, kad jeigu Pasaulinė 
Psichia<vų sąjunga pasirodytų 
esanti neprincipinga ir į savo 
tarpą priimtų Sovietų Sąjungos 
Psichiatrų draugiją, netgi da
bartyje tam tikru laipsniu 
praktikuojančią psichiatrinį 
terorą, labai suterštų pati save. 

Taip pat nurodžiau būtinumą 
patraukti atsakomybėn prieš 
žmoniškumą labai sunkiai nu
sikaltusius psichiatrus. Be to 
pareiškiau nuomonę, jog nuo 
įkalintųjų į spec. psichiatrines 
ligonines politinių kovotojų 
būtina kuo greičiau nuimti 

šmeižikiškas diagnozes, kad jie 
visi būtų nedelsiant reabilituoti 
ir kad jiems būtų užtikrinta 
aukšto lygio moralinė bei mate
rialinė kompensacija. 

Kongreso atidarymas įvyko 
1989.X.13 d. didžiuliame, deng
tame stadione, esančiame prie 
Pirėjos uosto. Kiekvienas 
dalyvis, kurių buvo daugiau 
kaip 8000, gavo po klausymo 
aparatą ir galėjo klausyti bet 
kuria iš šių keturių kalbų: 
vokiškai, angliškai, prancūziš
kai ar ispaniškai. Atidarymo 
ceremonijoje mišrus graikų 
choras dainavo graikiškas 
dainas. 

1989.X. 14 d. Tarptautinė są
junga kovai su psichiatrijos 
naudojimu ne medicininiams 
tikslams didelėje viešbučio 
, ,Caravel" salėje pravedė 
politinį simpoziumą. Įvairių 
pasaulio šalių psichiatrai ir 
žurnalistai tą salę užpildė 
pilnai. 

Pirmutinis kalbėjau ir ypatin
gai piktybiško psichiatrijos 
naudojimo politiniams tikslams 
gyvas liudininkas buvau aš — 
galbūt vienintelis pasaulio 
gydytojas-psichiatras, už akty
vią veiklą Helsinkio grupėje ne
ribotam laikui įkalintas spec. 
psichiatriniame kalėjime kartu 
su visuomenei ypatingai pavo
jingu elementu. Mano paskaitą 
daug kas prilygino smogiamajai 
seminaro jėgai. Mat ji buvo tas 
pagrindas, į kurį rėmėsi visų 
kitų vėlesnių kalbėtojų pasisa
kymai ir diskusijos. 

Po manęs kalbėjęs psichiatras 
Anatolij Koriagin teigė, kad 
30-50% disidentų buvo įkalinti 
psichiatriniuose kalėjimuose, 
vadinamuose spec. psichiatrinių 
ligoninių vardu. Todėl buvo 
sistema, o ne pavieniai atvejai. 
Apie dabartinę psichiatrijos 
padėtį Sovietų Sąjungoje kalbė
jo psichiatras Semion Gluzman, 
o apie psichiatrijos naudojimą 
ne medicininiams tikslams Ru
munijoje, Čekoslovakijoje ir 
Jugoslavijoje, kalbėjo rumunų 
psichiatras Ion Vianu. 

Iš Sovietų Sąjungos atvykę 
psichiatrai, kaip taisyklė, rusai, 
jautėsi labai nesmagiai ir sėdėjo 
tartum j kaltinamųjų suolą pa
sodinti sunkūs nusikaltėliai. 
Simpoziumo pabaigoje kai kurie 
iš jų mėgino neigti psichiatrija 
piktnaudžiavimo faktą, kiti 
teisinosi, o treti atsargiai 
mėgino prikaišioti kaltintojams. 
Tačiau nė vienas iš jų šio ilgo, 

sunkaus ir sistematingo nu
sikaltimo prieš žmoniškumą 
prakt ikavimo nepasmerkė, 
nerado reikalo atsiprašyti čia 
pat esančių buvusių kankinių. 

Simpoziumui pasibaigus, sėk
mės linkėdami, man ranką 
draugiškai spaudė Graikijos, 
Argentinos, Anglijos, JAV ir 
kitų šalių psichiatrai. O.S. Gluz
man sakė: „Juk visi pastebėjote, 
kad sovietinių psichiatrų netgi 
veidai nežmoniški. Juose neat
sispindi nei inteligencija, nei 
dorumas, nei patrauklūs asme
nybės bruožai. O juk visi jie pro
fesoriai. Tačiau ne vien savo 
dvasia, bet ir išore jie taip 
svetimi civilizuotam pasauliui". 

1989.X.17 d. ryte Pasaulinės 
Psichiatrų sąjungos vadovybei 
buvo įteiktas mano pareiški
mas, kuriame be kita rašiau: 
„Po šmeižikiška psichiatrine 
diagnoze, ta r tum po pakabintu 
psichiatriniu Damoklo kardu, 
yra psichiatriniuose kalėjimuo
se kankintųjų vaikai bei tolimi 
kitų generacijų palikuonys. 
Sovietų Sąjungos psichiatrija 
visa tai labai gerai supranta. 
Tačiau aktyviai persitvarkant 
ki toms gyvenimo sr i t ims, 
psichiatrija liko pasyvi ir netgi 
toliau tęsia savo kraštutiniškai 
pražūtingą veiklą. 

Per tuos ketvertą persi
tvarkymo metų pilnai pakako 
laiko nu imt i nuo buvusių 
disidentų šmeižikiškas psichia
trines diagnozes ir apie tai 
plačiausiais paskelbti spaudoje, 
viešai per spaudą atsiprašyti, 
kiekvieną buvusį kankinį bei 
visus jo šeimos narius. 

Viešai pa re ika lau t i , kad 
valstybės atitinkami organai 
suteiktų nuo psichiatrinio 
teroro v iena ip ar kitaip 
nukentė jus iems ne vien 
ypatingą moral inę, bet ir 
ypatingą materialinę kompen
saciją. 

Su buvusių, jų šeimų ir jų 
palikuonių gelbėjimu reikia 
labai skubėti. O skubėti su nuo 
purvo ir gėdos visai neapsivaliu
sių Sovietų Sąjungos psichiatrų 
priėmimu į Pasaulinę Psichia
trų sąjungą visai nėra jokio 
reikalo. Todėl prašau Sovietų 
Sąjungos Psichiatrų draugiją 
priimti nariu tiktai tada, kai ji 
pilnai įvykdys pateiktus reika
lavimus, kai nuoširdžiai pri
pažins savo kaltę ir kai visu 
savo elgesiu parodys, jog yra 
verta pasitikėjimo. To prašau 
kaip vienintelis buvęs spec. 
psichiatriniame kalėjime neri
botam laikui įkalintas gydytojas-
psichiatras. Prašau visų visuose 
psichiatriniuose kalėjimuose 
kankintų mano draugų — poli
tinių kovotojų — vardu. Jų var

du todėl, kad jie patys šiame 
kongrese dalyvauti asmeniškai 
neturi galimybės. Todėl to 
reikalauti yra mano šventa 
pareiga". 

Kongreso eigoje paaiškėjo, jog 
daug Vakarų valstybių psichia
trų Sovietų Sąjungoje priėmimo 
klausimu remiasi ne į moralę, 
o į politiką ir viską vertina 
galimos turėti naudos požiūriu. 
Todėl lieka abejingi daugybės 
žmonių ir tautų kančioms. Kon
greso užkulisiuose vyko slaptos 
derybos ir pataikavimas blogio 
jėgoms. Tode! spalio 17 dienos 
antroje pusėje įvykusiame Pa
saulinės Psichiatrų sąjungos 
generalinės asamblėjos posėdyje 
Sovietų Sąjungos psichiatrai 
buvo priimti nariu į sąjungą. 
Tačiau su nedidele sąlyga: jie 
bus pašalinti tuo atveju, jei 
per vienerius metus bus nus
tatytas nors vienas psichia
trija piktnaudžiavimo faktas. 
Tokiu sprendimu daug kas liko 
nepatenkinti. 

Kai tiktai generalinės asam
blėjos posėdyje buvo paskelbta, 
kad Sovietų Sąjungos Psichiat
rų draugija, nesuvedusi sąskai
tų su savo nešvaria ir gėdinga 
praeitimijpriimama j Pasaulinę 
Psichiatrų sąjunga, jos garbės 
narys Anatolij Koriagin atsisto
jo, viešai visiems pareiškė, kad, 
protestuodamas prieš tai, at
sisako toliau būti garbės nariu 
ir demonstratyviai išėjo. 

Jis tą pat pakartojo įvairių 
pasaulio šalių žurnalistams 
spalio 18 dieną įvykusios 
spaudos konferencijos metu. Aš 
minėtai spaudos konferencijai 
pateikiau raštišką pareiškimą, 
kuriame be kita ko pabrėžiau, 
jog spalio 17 d. Atėnuose — 
išminčių išminčiaus Sokrato 
gyventame mieste — įvyko nau
ja eilinė tarptautinė žmonišku
mo išdavystė. Be to pridūriau, 
kad gėriui atstovaujančios jėgos 
ten buvo paliktos lojančio šunies 
rolėje, o blogiui atstovaujančios 
— galingai žygiuojančiu kara
vanu. 

Spalio 19 d. ekskursiniu auto
busu aš aplankiau Delfus, o 
spalio 20 d. kartu su JAV 
Psichiatrų draugijos pirmininke 
Ellan Merser ir S. Gluzmanu 
ivykome j Frankfurtą. 

NAUJAS FABRIKAS 
LIBERTYVILLE 

Motorola pasiryžo Libertyville 
mieste pastatyti naują fabriką, 
kuris samdys 3.000 tarnautojų. 
Pastatymas ir įrengimai kai
nuos 50 mil. dol. Statybą numa
toma baigti 1993 m. 

BRAZILIJA 
KAZYS KARUŽA 
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Šv. Juozapo bažnyčioje visi žmonės kartu su kunigu 
prel. P. Ragažinsku kalba litaniją, o po litanijos traukia 
parašytą vilkaviškietės poetės Kotrynos Grigaitytės 
giesmę, kuriai Alfonsas Mikulskis melodiją sukūrė. 

Puikiai gieda choras K. Grigaitytės giesmę „Ši
luvos Marijai". Švento Juozapo bažnyčia iš vidaus ir 
lauko prašosi pagrindinio didelio remonto. Gal 
trūkumas pinigų? Antra, klebonas dar yra pajėgus 
žmogus, bet jis daugiau rūpinasi Lituanicos sodyba. Jis 
ten yra jdėjęs dūšią ir kūną, kartu dirba su vietos Lie
tuvių Bendruomenės veikėjais. Girdėjau iš kitų. kad 
Lituanicos sodyba plečiasi ir žydėte žydi. 

Motinos dieną Šv. Juozapo bažnyčioje buvo daugiau 
prisirinkę žmonių. Choras minėjo kažkokią sukaktį ir 
kartu buvo bažnyčios jubiliejinė šventė, kurioje daly
vavo ir Sao Paulo kardinolas. Po visų bažnytinių 
iškilmių kun. J. Šeškevičius pakvietė kardinolą 
pietums j kleboniją. Ten nuvyko ir prel. P. Ragažinskas 
ir kiti kunigai. Bet kardinolas pietums neatvyko ir iš
važiavo. 

Tuomet prel. P. Ragažinskas pasakė man eiti pas 
choro vedėją Vikt. Tatarūną į jo namus. Ten šventė 
ir skanius pietus valgė susirinkę choristai. Netrukus 
atvyko prel. P. Ragažinskas ir mes turėjome skubėti 
j Lietuvių sąjungos salę, kur buvo rengiamas Motinos 
dienos minėjimas. Labai smarkiai lijo. Esu kviestas 
Jono ir Aldonos Valavičių dalyvauti šiame minėjime 
ir prižadėjau atvykti su prel. P. Ragažinsku. Lietus pila 
be pertraukos V. Tatarūnas mudu nuvežė į L. S-gos 
salę, kur jau radome programą vedamą. Salė buvo pilna 

prisirinkusi žmonių. Ir čia vienas senimas, reta 
jaunimo. Mus tuojau pasitiko Aldona Valavičienė, kuri 
pakvietė sėsti prie jų stalo. Prie stalo sėdėjo agronomai 
Aleksandras ir žmona Česė Boguslauskai, Jonas ir 
Aldona Valavičiai, Henrikas ir jo žmona mokyt. Angelė 
Valavičiai, lituanistė Aldona Valavičiūtė, prel. P. 
Ragažinskas ir kiti. Gera ir maloni kompanija, o kalbų 
netrūko. 

Lietuvių sąjungos pirmininkas Aleksandras Bum
bulis pasveikino visus susirinkusius narius ir svečius. 
Vaišės buvo paruoštos puikiai, vaišinosi ir daug gėrė 
alaus, ant stalų mirgėte mirgėjo ištuštinti buteliai. 
Stalai buvo papuošti gėlėmis. Vėliau mačiau dalino 
mažus puodelius su gyvomis gėlėmis nusipelniusioms 
moterims. Kai visi pasivaišino, užgėrė stipresnės, tai 
visų nuotaika pagerėjo ir salė ūžė, kaip bičių spiečius 
vasaros metu prie avilių. Visiems gerai įsilinksminus, 
nebuvo galima girdėti tęsiamos programos, kalbos, 
eilėraščių deklamacijos ir solistų dainų. 

Deklamavo ir dainavo portugališkai. Eilėraščius 
deklamavo portugališkai Vera Banytė, o pianinu pa
lydėjo Liucija Banytė. Pasirodė pensininkas solistas 
Kazimieras Ambrazevičius, kuris rėžė kaip iš rago 
portugališkas dainas. Pasijutau, kad esu brazilų 
deklamacijos ir dainos koncerte, bet ne lietuvių Mo
tinos dienos minėjime. Bet vis tiek esu labai pa
tenkintas, atvykęs į Sao Paulo ir džiaugiuosi, ką 
mačiau, patyriau ir kad susipažinau su lietuviais Moti
nos dienos minėjime ir Vila Zelinoje. 

Ypač reiškiu didelę padėką visuomenininkei 
Aldonai Valavičienei, kuri pristatė mane publikai ir 
pakvietė tarti sveikinimo žodį. Scenoje pirmiausia pa
sveikinau Brazilijos lietuvius ir e.ančias salėje 
motinas. Priminiau carizmo priespaudos laikus Lie
tuvoje ir lietuviško žodžio persekiojimą, kaip 
knygnešiai gabeno iš Prūsų lietuvišką spaudą ir skleidė 
visoje šalyje. Priminiau ir nepriklausomybės atgavima 

1918 metais, kai Lietuvos sūnūs kovėsi su bolševikais, 
bermontininkais ir lenkais ir daugelis žuvo už tėvų 
žemę. Taip pat priminiau rusų raudonosios armijos 
okupaciją, nacių okupaciją ir bolševikmetį. Lietuvos 
sūnūs kovėsi su bolševikais Lietuvos partizanų, kurie 
aplaistė šalies žemę savo krauju ir atidavė savo gyvy
bes už Lietuvą... 

Mūsų lietuvės motinos išaugino savo sūnus di
deliais patriotais ir įkvėpė savo meilę. Daug motinų 
yra mirusių okupuotoje Lietuvoje, kitos mirė Sibiro 
tremtyje ir laisvame pasaulyje. Šiandien reikia 
prisiminti jas su meile ir didele pagarba ir melstis 
Dievui už mirusias ir gyvas, kurios yra šioje salėje... 

Maždaug tokia tema kreipiausi j brazilus 
lietuvius Motinos dienos minėjime. Jie nesigailėjo man 
plojimų. Padėkojau iškvietėjai Aldonai Valavičienei ir 
sugrįžau prie bendro stalo. 

Prie kito stalo sėdi pažįstama rašytoja Halina 
Mošinskienė ir Šv. Kazimiero koplyčios klebonas kun. 
Pranas Gavėnas. Prieinu prie jų stalo ir įteikiu savo 
brolio poeto Petro Karužos raštų knygą ..Petras 
Karuža" H. Mošinskienei, su kuria trumpai 
pasikalbėjau, o taip pat ir su kun. Gavėnu. Vėliau 
susipažinau su medicinos daktaru Antanu Šauliu ir jo 
dukra medike studente Monika Saulyte. Su ja kalbėjau
si angliškai. Salėje galėjo būti susirinkę apie 200 
žmonių. Salė didoka, bet prašosi remonto iš vidaus ir 
iš lauko. Scena nedidelė, tautiškai dekoruota. 

Kazimieras Ambraziejus antrame aukšte parodė 
man labai senų lietuviškų knygų biblioteką. Knygos 
sukrautos lentynose ir labai parudavusios, apleistos. 
Jas turėtų pagrindinai pertvarkyti ir sudėti j spintas 
su stiklais, kad neprieitų dulkės, nes. kiek pastebėjau, 
yra vertingų ir net labai vertingų, kurių dauguma 
spausdintos senais laikais Lietuvoje. Tai turtas... 

(Bus daugiau) 
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PABUVOJIMAS SU 
LIETUVIAIS 

SPORTININKAIS 
Lietuvos trispalvė tarp Washingtono 

ir Lincolno paminklų 

ELVYRA VODOPALIENĖ 

Labai netikėtai sužinojom, 
k a d Šiaulių miesto žolės riedu
lio (field hockey) Tauro moterų 
komanda dalyvaus John F. 
Kennedy memorialiniame tarp
taut in iame žolės riedulio turny
re spalio 6-7 dienomis VVashing-
ton , D .C, mieste. Šis metinis 
t a rp tau t in i s turnyras taip pat 
šventė ir savo sidabrinę 25 metų 
sukaktį . 

Tauro komanda atskrido spa
lio 6 d. į Dulles aerodromą. Ko
mandą pasitiko Amerikos Jau
nimo sąjungos pirmininkas Da
r ius Sužiedėlis su mūsų trispal
ve ir Elvyra Vodopalienė. Aero
drome susipažinom ir su Tauro 
laukiančiom žolės riedulio ame
rikietėmis žaidėjomis bei šio tur
nyro pravedėjomis Ethel Arm-
strong Merrigan, Nevada Estes, 
Karen Robinson ir jų vertėja iš 
rusų į anglų Zhanna GifTin. 

Buvo gražus momentas, kai 
komanda jau iš tolo pamatė 
mūsų trispalvę ir lyg magnetu 
vėliava pritraukė juos pas mus. 
Visa komanda buvo labai nuste
bus , nes, anot trenerio Riman
to Caikausko, jie nesitikėjo, kad 
k a s nors iš lietuvių čia bus. Ko
legės amerikietės buvo labai dė
kingos Dariui ir man, nes iš kar
to tapom vertėjais, o simpatin
ga jauna čia gimusi rusaitė, 
kur i taip pat vertėjavo, prašė 
manęs lietuviškai jiems pasaky
t i , kad komanda nepyktų ant 
jos, kad j i su jais rusiškai kal
bės, nes ji žino, kokie jausmai 
dabar vyrauja Lietuvoje. Po 
šilto susitikimo, kalbų, ir nuo
t raukų darymo, komanda buvo 
išvežiota į paskirtas vietas ap
gyvendinimui. 

Kadangi Aeroflotas smarkiai 
vėlavosi, tai, belaukiant koman
dos, buvo proga iš arčiau susi
p a ž i n t i su Š iau l ių mies to 
moterų žolės riedulio Tauro iš-
kvietėja Ethel Armstrong Mer
rigan. Elegantiška, vidurinio 
amžiaus, pati žolės riedulio žai
dėja, priklauso Washingtono žo
lės riedulio komandai. Iš profe
sijos interjero dekoratorė-kon-
sul tantė, ištekėjusi už žymaus 
prie kongreso dirbančio advoka
to. Ji savo laisvalaikį leidžia 
l a b d a r y b e i ir spor tu i . Šį 
pavasarį Ethel Armstrong Mer
rigan su moterų bei vyrų žolės 
riedulio komandomis dvi sa
vaites lankėsi Sovietų Sąjun
goje, žaisdami įvairiuose turny
ruose, tuo pačiu metu dvi dienas 
praleido Šiauliuose ir lošė prieš 
Taurą. Moterų komanda Tauras 
laimėjo, tačiau savo vaišingumu 
Tauras sužavėjo amerikiečių ko
mandą ir toks asmeniškas kon
tak tas sudarė progą Tauro ko
mandai į šį turnyrą atvykti. 

Ten pa t gavau šiam turnyrui 
specialiai išleista programą. 
Programa 64 puslapių, įspūdin
gai išleista su John F. Kenedžio 
paveikslu tarp sukryžiuotų žo
lės riedulio lazdų ir sviedinuko 
bei sidabrinėm raidėm, skel-
biančiom 25 m. šio turnyro jubi
liejų, įrašas dabino programos 
viršelį . Pirmame puslapyje 
prezidento Busho nuotrauka su 
laiško formato sveikinimu, ku
riame jis ir Barbara siunčia ge
riausius linkėjimus dalyviams, 
rengėjams, teisėjams, trene
riams ir žiūrovams, atvyku 
šiems į 25 metu švenčiant JFK 
memorialinį žoles riedulio si
dabrini turnyro jubiliejų. Iškelia 
sportininkų pasišventimą, sie
kiant tobulybės šiame sporte ir 
sveikinimą užbaigė Dievo pa
laima. 

Sveikinimai programos lapuo
se dar buvo nuo Vidaus minis
terijos federalinių parkų direk
toriaus R. N. Drye, Field Ho
ckey Association of America 
prezidento A. Woods, vyriausio 
šio turnyro pirmininko buvusio 
Amerikos ambasadoriaus Olan
dijoj ir Liuksemburge, Kingdon 
Gould J r . ir ki tų . Dar buvo ir 
įdomus i s to r in i s aprašymas 
Gangą S ingh Dhillon, kuris 
1964 meta i s formaliai suorga
nizavo Washingtono žolės riedu
lio klubą, o 1965 m. lapkričio 20 
d. ir pirmą oficialų J. F. Kene
džio vardu pavadintą tarptauti
nį žolės r iedulio turnyrą, kurį 
atidarė t uo la iku Indijos amba
sadorius Amerikoje H. E. B. K. 
Nehru. Po to d a r buvo dviejų 
puslapių s t ra i spnis D. S. Noble 
prisiminimų eiga nuo 1965-1989 
m. Jis t a ip pat iškėlė, kad šis 
JFK memoral inis žolės riedulio 
turnyras y ra unika lus dar ir 
tuo, kad jokia vieša bei valdiška 
institucija finansiškai jo nere
mia ir kad kiekviena komanda 
užsimoka visas savo išlaidas. 
Programoje dar atspausdintas 
Washingtono miesto planas, kai 
kurių komandų nuotraukos, ko
mandų a p r a š y m a i , žaidimų 
t v a r k a r a š t i s , įspūdžiai apie 
kelionę po Sov. Sąjungą, rekla
mos ir t . t . 

Tačiau didžiausias nusivyli
mas buvo, kai, a tver tus progra
mos puslapius , kur surašyta 
visos moterų komandos, radau 
tik vieną eilutę pažymėtą „Tau
rus Sports Club USSR". Teisi-
nimasis buvo, kad komunikaci
ja buvo labai sunk i ir rengėjai 
jokios informacijos negavo, nors 
ji buvo išsiųsta. Reikalą truputį 
atitaisė įdėta nuo t rauka ameri
kiečių moterų komandos dalies 
prie , ,Hill of Crosses near 
Šiauliai, L i thuania" . 

Turnyre dalyvavo 16 moterų 
ir 16 vyrų komandų. Didesnė 
dalis komandų buvo vietinių, 
tačiau ki tos buvo iš Bahamos. 
Jamaicos, Kanados, Olandijos, 
Indijos, V a k a r ų Vokietijos, 
Minsko, USSR, Nigerijos ir 
mūsiškės iš Lietuvos. 

Šeštadienį vyko oficialus tur
nyro a t i da rymas . Komandos 
sustojo priešais plevėsuojančiom 
vėliavom pasipuošusią tribūną, 
tarp kurių ir mūsų trispalvė ple
vėsavo. Tribūnoje ant stalo buvo 
išs tatyta milžiniška sidabrinė 
pereinamoji t a u r ė vyrams, ma
žesnė moter ims. Buvo matyti ir 
t u r n y r o pravedėja i , svečiai 
komandų atstovai . Buvo miela 
matyti t r i spalvę plevėsuojant 
šioje vietoje, iš ku r matyti Lin
colno ir Washingtono pamink
l a i . V y r i a u s i a m p i r m i n i n 
kui Gould J r . sveikinant ko
mandas, atvykusias į šį tarptau
tinį tu rnyrą ir ypatingą dėmesį 
a tkre ip iant , kad yra koman
da ir iš Lietuvos, kilo didelės 
sportininkų ir žiūrovų ovacijos. 

Turnyras prasidėjo. Lietuvių 
moterų Šiaulių klubo Tauro su
dėtis buvo tokia: Stasė Mankė 
vičiūtė — vart ininkė, Irina Dil-
dienė — saugas. Onutė Kanapo-
rienė — puolėja, kuri ta ip pat 
prieš dvejus metus dalyvavo Eu
ropos čempionate , kur iame lai 
mėjo 3 vietą.žaisdama už Sovie
tų Sąjungą; Virginija Paviliony-
tė — saugas , ta ip pat žaidžia 
sąjungos r inkt inėje , Angelė 
Bučmienė - saugas, Violeta 
Smirnovaite — puolėja ir jau
niausia šios komandos žaidėja. 
Renata Bagdonaitė — gynėja. 
Rasa Kriščiūnai tė — gynėja. 

CLASSIFIED GU1DE 

..Tauro" Moterų komanda iš Šiaulių Washingtone, D.C. Iš kairės pirmoj eilėj: A. Bučmienė, St. 
Maulevičiūte, R. Kriščiūnaitė ir G. Plačenytė; antroj eilėj: V. Povilonytė, R. Čaikauskas, D. 
Kanaporienė, A. Laurušas, V. Smirnovienė. G. Pocevičiūtė, I. Dildienė, H. Bernotaitė ir R. 
Bagdonaitė. 

taip pat žaidžia Sov. Sąjungos 
rinktinėje, dalyvavo Pasaulio 
jaunimo čempionate Tomnte 
1989 m. liepos 16 d. ir užeme 6 
vietą, Giedrė Pocevičiūtė — puo
lėja, t rūko dar Rasos Baniuly-
tės, kuri šiuo metu žaidė Angli
joje su sąjungos rinktine. 

Si sudėtis žaidė 6 rungtynes ir 
per visą turnyrą ėjo be pralai
mėjimo. Rezultatai: Baltimorė 
3-0 Tauro naudai . Bostonas 3-1 
Tauras, Stuyvesant, Ct. 6-1 
Tauras, Hampshire 3-1 Tauras, 
Southeast FHa 5-0 Tauras ir fi
nalines lošė pr ieš Red Rose iš 
Harrisburg, Pa. , resultatas 1-0 
Tauro naudai . Ši komanda Red 
Rose buvo praeitų metų šio tur
nyro ta ip pat i r Amerikos žolės 
riedulio čempionė. 

Visose žaidynėse tauro žaidė
jos rodė žymiai aukštesnę tech
niką bei fizinį pajėgumą, nors 
finalinėse žaidynėse prieš Rau
doną rožę žaidimo lygis nebuvo 
pačioje aukštumoje. Pergalė 
buvo t ik vienu tašku, ir momen
tais ž iūrovams buvo didelė 
į t ampa , nes d idesnė dal is 
žaidimo vyko prie Tauro vartų. 
Kitą dieną Washingtono Post 
sporto skyriuje buvo įdėtas pa
sikalbėjimas su Onute Kanapo
rienė, geriausia Tauro puolėja. 
Reporterė O n u t ė s taip pat 
paklausė, kodėl rezultatas buvo 
toks žemas. Onutės komentaras 
buvo. kad žaidimo aikščių pavir
šius labai nelygus, kad jau joms 
trečios rungtynės šiandien, bet 
svarbiausia, kad gal esam emo
ciškai susijaudinusios, nes žai
džiame Amerikos sostinėje... 

Baigimo ceremonijos vyko 
tuoj pa t po finalo 5:30 vai. vak. 
Buvo įteikti įvairūs žymenys 
nuo geriausio žaidėjo-žaidėjos, 
kuri gavo Onutė Kanaporienė, 
iki parko tvarkdar io . Prieš 
Taurui gaunant pirmos vietos 
taurę, prie mikrofono buvo 
pakviesti Tauro atstovai Leo
nardas Čaikauskas, Lietuvos 
vy r i aus i a s žolės r iedul io 
treneris, ir Vytau tas Beržans-
kis. Liet. žolės riedulio federaci
jos pirmininkas, man teko būti 
vertėja. įdomus ir jaudinantis 
momentas buvo, kai po pasvei
kinimų Tauro atstovai Lietuvos 
žolės riedulio federacijos ir Lie
tuvos atsikūrusio Olimpinio 
komiteto vardu dėkojo Ethel 
Armstrong Merrigan už pakvie
timą Šiaulių Moterų komandos 
Tauro į šį turnyrą, įteikdami jai 
statulėlę, padabintą gintaru ir 
Olimpiniu ženklu, pabrėždami, 
kad gal sekančioje Olimpia 
doje Lietuvos sportininkai re
prezentuos Lietuvą, o ne Sovie
tu Sąjungą. Kilo visų sportinin
ku ir žiūrovų ovacijos, o Gangą 
Singh Dhillon mane atgal 

stūmė prie mikrofono ir liepė 
sakyti, kad mes visi su jumis už 
laisvę ir demokratiją. 

Nors ir trumpai teko Tauro 
komandai pabūti Washingtono 
rajone, tačiau iš jiems sudarytos 
programo:- komanda turėjo pro
gos pamatyti dar ir \Vashingto-
no bei Baltimorės įdomesnes 
vietoves. Baltimorėje jiems teko 
pamatyti Lietuvių namus ir 
muziejų, buvo sužavėtLkad išei
vija taip saugoja savą tautodai
lę, knygas ir papročius. Wa-
shingtono bendruomenės pir
mininkė Audronė Pakštienė 
svečius pr:statė Lietuvos atsto
vui St. Lozoraičiui, kuris nenu
ilstamai visuomet su šypsena 
jau laukė sportininkų jiems 
paaukodamas daugiau kaip 
valandą savo brangaus laiko. 
Taip pat jiems te« truputį pa
bendrauti ir su vietiniais lietu
viais, kurie ir finansiškai parė
mė Tauro žaidėjas. Tai ačiū Wa-
shingtono Moterų klubui, Wa-

shingtono Balfo skyriui, Mic-
kams, Sigitui Leimanui, Ado-
maičiams, Pakščiams, Kaufma-
nams, Vengriams. Didžiausia 
staigmena ir finansinė parama 
atėjo iš tuo laiku l ietuvių 
kanadienčių turistų, kurie su 
Audronės Pakštienės kviet imu 
vedami klebono kun. A. Si
manavičiaus net tr imis auto
busais aplankė žaidimo aikštes, 
paplojo ir padrąs ino mūsų 
bežaidžiančias Tauro komandos 
žaidėjas. 

Buvo labai smagu ir malonu, 
nors ir t rumpai pabendrauti su 
lietuvėmis sportininkėmis, gai
la, kad teko išgirsti ir truputį 
nemalonių komentarų iš pačių 
amerikiečių globėjų, atrodo, kad 
kai kurio vadovo elgesys su jau
nom sportininkėm nepagirtinas. 
Tikim, kad tokių komentarų 
daugiau negirdėsim ir visi ben
drom jėgom, tyra širdim ir en
tuziazmu šauksim valio lietu
viams sportininkams! 

TRANSPAK PRANEŠA NAUJUS TIKRAI REIKA
LINGUS IR NAUDINGUS PATARNAVIMUS LIETU
VOJE, ypatingai, kada rublio vertė krenta ir prekių 
rinkoje dar mažiau. 

SĄSKAITA 
DOLERIAIS 

VAISTAI 

35 SVARŲ 
MAISTO 

SIUNTINYS 

KOMPIUTERIAI 
IR 
ELEKTRONIKA 
DAIKTŲ 
PERVEŽIMAS 

Galime atidaryti sąskaitą doleriais jūsų gimi
nėms Lietuvoje. Galės pirkti „dolerinėje" šiuo 
metų trūkstamų prekių: muilo, aliejaus ir kt. 
Siunčiame reikalingiausių vaistų siuntinuką: 
Bayer aspiriną, multivitaminus, vaistus 
vaikams. $65.- dol. su pristatymu. Siunčiame 
ir receptinius vaistus. MUITO NĖRA. Vaistus 
siųsti paštu draudžiama. 
18 svarų vien tik delikatesinių mėsos gaminių. 
Kavos, kakavos, chalvos (trinti riešutai aplieti 
šokoladu), šoKoladinių saldainių. Visų šitų 
minėtų gaminių parduotuvėse NĖRA. Mėsos 
gaminių šviežumas garantuotas, nes siun
tinys sudaromas ir pristatomas į namus jūsų 
giminėms ir draugams Lietuvoje. MUITO 
NĖRA. Pilna kaina $185-
Siunčiam Į Lietuvą video, stereo magnetofo
nus, mezgimo mašinas ir pan. Minėtas pre
kes persiunčiam ir į kitus JAV miestus. 
Kargo siuntime turime didelę patirtį siunčiant 
įvairius daiktus į Maskvą arba į Vilnių ir iš kitų 
JAV miestų. Dabar galime persiųsti ir 
DĖVĖTUS RŪBUS jūsų giminėms Lietuvoje. 

Rašydami būtinai praneškite savo telefono numeri — 
greičiau gausit atsakymą [ savo klausimus — arba 
skambinkite: 

Romas Pūkštys 
TRANSPAK 
2638 W. 69th St. 
Chlcago, IL 60629 
1-312-436-7772 

(staiga veikia kasdien 10-6 v.v. 
še i t . 10-2 v. p.p. 

arba susitarus 

P.S Nuo spalio mėn esam persikraus'ę į savas naujas patalpas, todėl 
namo numeris skinasi nuo ankstyvesnio. 

ŠĮ SKELBIMĄ IŠSIKIRPKITE IR PASILAIKYKITE! 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

S art* KOMPIUTERIŲ 
pagalba gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga; patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

a MLS. 

BALYS B U D R A I T I S 
N e m o k a m a i įkainuoja 

jūsų n a m u s . 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tei. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

OnlUĮK 21 
KMIEOK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui 

LIETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso Šešplau-
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje. 244 psl. 
Knygos kaina 8 dol.. su persiuntimu 
9.50 dol. Illinois gyventojai moka 
10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus. 

RE/MAX GREIT 
REALTORS PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
3 6 1 - 5 9 5 0 6 3 6 - 6 1 6 9 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba/torite būti 
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

S I M A I T I S REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kodzl* Ave. 
Chlcago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20°/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK Z A P O U S 
3208V2 West 95th S t r e e t 

T e l . — G A 4 -8654 

£ 
Namai atviri apžiūrėjimui, 

sekmad., lapkričio 12 d., 1-4 v. p.p. 

6751 W. 59 St. — 3 mieg. mūrinis nams 
25 metų senumo; gražus, įrengtas rūsys: 
2 auto garažas; daug įvairių priedų. Graži 
aplinka. Geras pirkinys už žemą kainą. 
Skambinkite dabar. 

3611 W. 61 PI. — visai naujas 3 mieg. ,.bi-
level"; 1̂ 4 prausyklos; jaukus šeimos 
kamb.; puiki virtuvė, ,,thermal" langai; 2 
auto. garažas; daug priedų Puikus 
pirkinys. Skubėkite! 

11040 S. Drake — 4 mieg. kamb. 
..Cape Cod" ; didelis 40 pėdų sklypas; 
Išremontuota virtuvė ir prausykla; iš
tisas rūsys; gražus garažas; milžiniš
kas sklypas. Puikus namas St. Chris-
tina parapijoje. Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 & 436-8600 

. L E K T R O S 
| ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

VARTOTŲ DAIKTŲ IŠPARDAVIMAS 
SKOKIE VALLEY SYNAGOGUE 

8825 E. Prairta Road 
Skokle, III. 

Šeštad., lapkričio 11 d. 
8 v. p.p. iki 11 v.v. 

Sekmad., lapkričio 12 d. 
10 v. ryto Iki 4 v. p.p. 

UTIMIS 
M Y HERITAGE K 

ta*. _ 
Egro 

LITHUANIA MY HERITAGE 
Edite by Vladas Vijeikis 

Knyga anglų kalboje, pagrin
dinės žinios apie Lietuvą, 1300 
iliustracijų, 400 psl. Leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, 
gražiai išleista „Tėviškėlės" lei
dyklos Chicagoje, 1989 m. Spau
dos darbas ViVi Printing. Tai graži 
dovana įvairiomis progomis. Kaina 
su persiuntimu 22.75 dol. Illinojaus 
gyventojai dar prideda 1.60 valsti
jos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

„DRAUGAS" 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 50629 

EUROPOS STANDARTO 
ELEKTRONINĖS SISTEMOS 

Mes specializuojamės tik P AL Secam 220V 50HZ 
VCR, radijai, kasetės, rekorderiai, video 
kameros ir kompiuteriai 

Patarimai veltui. Mes siunčiame į: JAV, Kanadą ir 
Sovietų Sąjungą. 
Kreiptis: 

RAIŠA Fine Jewelry 
28800 Gratiot Ave. Sulte B-207 

Rosevllle, Ml 48066 
Tel. 313-773-2160 

i 
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Naujasis JAV Tautinių grupių respublikonų pirmininkas Kazimieras Oksas 
ir Dalia Bobelienė — III vicepirmininkė. Rinkimai vyko spalio 27-29 dienomis 
Washingtone vykusiame Tautinių grupių respublikonu suvažiavime. 

Nuotr. J. Urbono 

MOSU KOLONIJOSE 
Omaha, NE 

MOKYKLĖLĖ 

Į a m e r i k i e č i ų v a d i n a m ą 
„ H e a r t l a n d " N e b r a s k ą , ne
pastebimai atšuoliavo ir l auk t a s 
r u d u o . N e g a u s i o j e O m a h o s 
l ie tuvių bend ruomenė j e vėl 
prasidėjo vienokio ar k i tok io 
pobūdžio r e n g i n i a i ir k u k l i 
ku l tū r inė veikla . 

Su moks lo m e t ų p r a d ž i a , 
pradėjo da rbą ir l i e t uv i ška 
šeštadienio mokyklėlė. J ą lanko 
vienuol ika mokinukų. Mokyk
lėlės vedėja Aušrelė Sakalai tė i r 
mokytoja Viole ta Rotella deda 
nuoširdžias pas tangas ga l ima i 
d a u g i a u p r a p l ė s t i m o k i n i ų 
akiratį, supažindinant juos su jų 
tėvelių, ir senelių g imtosios 
žemės istorija, papročiais ir , 
k iek sąlygos leidžia, p a m o k y t i 
juos savų tėvel ių gimtosios lie
tuvių kalbos. Mokyklėlę globo
ja lietuvių moterų klubas, k u r i s 
nar ių ska ič iumi nėra g a u s u s . 
Šiuo metu t ik 19 moterų. Tačiau 
jos j au d a u g m e t ų savo darbš
t u m u ir s u m a n u m u sugebėjo 
u ž d i r b t i k e l e t ą t ū k s t a n č i ų 
dolerių, ku r i a i s yra pa rėmus ios 
l ie tuviškų institucijų veiklą, 
fondus, l i e tuv i šką šv i e t imą , 
knygų iš leidimą ir k i t u s lie
tuvybės pa l a ikymo r e i k a l u s 
išeivijoje. 

GEGUŽINĖ 

Rugsėjo 23 d. parapijos salėje 
c h o r a s . . R a m b y n a s " ' b u v o 
suruošes gana gerai pasisekusią 
gegužinę. Į ją atėjusieji buvo 
s k a n i a i p a v a i š i n t i į v a i r a u s 
mais to p ie tumis , kava ir py
ragais . Čia buvo gera p roga 
susitikti retai matomus žmones, 
o ta ip pa t , susipažinti i r paben
draut i su Omahoje v ieš inč ia is 
sveč ia i s iš t ė v y n ė s . C h o r o 
rėmėjai ir gerbėjai buvo pa ten
kint i , kad gegužinė buvo sėk
m i n g a ir s u s i l a u k ė g a n a 
g a u s a u s s k a i č i a u s s v e č i ų . 
C h o r a s v e r t a s p a g a r b o s i r 
padėkos. J i s ne t vasaros m e t u 
jokių atostogų neturi. J o gražios 
giedamos giesmės, k a s sekma
d ien į s k a m b a l i e t u v i š k ų 
p a m a l d ų m e t u . J a u d a b a r 
choras in tensyvia i d i rba — 
repetuoja ir ruošiasi b ū s i m a i 
1990 metu da inų šventei Chica-
goje. Dainų šventėje da lyva
v i m a s y r a s u r i š t a s ir s u 
nemažomis iš laidomis, todėl 
labai gražu, kad s u s i p r a t u s i 
v isuomenė remia choro rengi 
nius . 

„ R A M B Y N O " 
P A G E R B I M A S 

J a u d a u g m e t ų d i d e l ė 
choro rėmėja ir globėja a.a. muz. 
Br. Jonušo naš lė Emili ja J o n u 
šienė spalio 1 d. savo gražioje 
rezidencijoje ir jos puošnioje 
lauko aplinkoje suruošė „ R a m 
byno" choristams labai gaus ias , 
i š ta igingas , puikiai p a r u o š t a s . 

g r a ž i u e t ike tu pat iektas 
vaišes . Geroji choro globėja 
neužmiršta choristų ir metinių 
švenčių progomis. Choras labai 
ve r t ina savo globėją ir visados 
linki jai gražiausių bei ilgiausių 
metų. 

„RUDENIO VAKARAS" 

Spalio 7 d. LB apylinkės 
valdyba buvo surengusi „Dailio
jo žodžio vakarą" su aktore Ni
jole Martinaityte. Dar gerokai 
prieš programą jaukioje salės 
aplinkoje prie rudenio gėlėmis 
papuoštų stalų gerai nusiteikusi 
publ ika turėjo progos pavalgy
t i gerą valdybos moterų 
pa ruoš tą vakarienę, išgerti 
kavos ar ko stipresnio. Po 
vakarienės ir pašnekesių, ilgai 
nelaukiant , buvo publikai pri
s ta tyta maloni viešnia aktorė N. 
Martinaitytė. Publika ją pasvei
k i n o nuoširdžiais plojimais, 
įdomi programa visiems aiški ir 
suprantama buvo išklausyta su 
dideliu dėmesiu. Aktorė be galo 
nuoširdžiai, jautriai ir jaus
mingai perdavė visą skaitytą 
poeziją, dramą ir prozą. Pro
g rama susidėjo iš „Pavasario 
l i nksmybės" K. Donelaitis, 
„Anykščių šilelis" A. Baranaus
k a s , „Pavasar is" Maironis, 
„Gėlės iš šieno" K. Binkis ir 
„Rūpintojėlis", Putinas. 

Kitoje programos dalyje buvo 
„Nebėra nieko svetimo" Liūne 
S u t e m a , ,,E1 Dorado" ir 
„Išduotas medis" A. Nyka-
Nil iūnas ir „Mirtiškoji" .Algi
man tas Mackus. Programos už
baigai buvo skirta ištrauka iš 
dramos ..Paskutinis piknikas" 
Algirdo Landsbergio ir humoris
t i nė novelė „Ieva" Žemaitės. 
Aktorės meistriškai perduotas 
skaitymas, rado pasitenkinimą 
klausytojų širdyse. Ne vienam 
iš jų sukėlė nostalgiškus bei sen
t imental ius jausmus. Taip pat 
te ikė progą gana nuoširdžiai 
p a s i j u o k t i . Bendruomenės 
valdybos pirmininkas nuošir
džiai pdėkojo aktorei už gražų 
kultūrinį vakarą, o publika jai 
atsidėkodama nepagailėjo daug 
ir ilgų plojimų. 

Vakaro rengėjų vardu mielai 
viešniai buvo įteikta ir gražių 
gėlių puokštė. Bendruomenės 
apylinkės valdyba, nežiūrint 
negausaus dalyvių skaičiaus, 
tuo renginiu buvo patenkinta, 
nes publika nė nemėgino skirs
tytis . Dar gana ilgai visi juo
k a v o , dainavo ir gurkš
nojo. Atsirado ir tokių, kurie 
susigundė ir pasišokti groįant 
gražiai A. Pocevičiaus elektro
ninei muzikai. 

Šia proga reikia pastebėti, 
kad negausius nuolatinius ren
giniu lankytojus dažnai apima 
pesimistinės nuotaikos dėl toli
mesnės lietuvių veiklos Omaho
je . 

Šiame mieste ir artimose jo 
apylinkėse yra priskaitoma 
daug daugiau, negu du ar trys 
š imtai gyvenančiu lietuvių. 

Tačiau į lietuviškus parengimus 
atsilanko tik tarp 80-90 asmenų 
ir t a i jau skaitosi rekordinis 
ska i č iu s , išskyrus V a s a r i o 
16-tosios minėjimą. Bet ir vėl, 
užmiršus pilkas nuotaikas, dar 
vis tiek su viltimi galima žvelgti 
į ateitį. Čia yra nedidelė bet 
t au t i ška i susipratusi viduri
niosios kartos žmonių grupė, 
kur i dabar ir ateityje, reikia 
tikėti .neleis išnykti lietuvybės 
apraiškoms mažoje bendruome
nėje. 

„AUŠROS" KAUKIU 
BALIUS 

Tau t in iu s šokius šokant is 
j aun imas spalio 28 d. lietuvių 
parapijos salėje buvo suruošes 
gana gražų kaukių vakarą. 
Renginio pasisekimu, įvairumu 
ir originalumu rūpinosi akade
minis ir mokyklinis „Aušros" 
šokių grupės jaunimas. J ie visi 
y ra veteranų šokėjų vaikai . 
Pagal šio krašto papročius labai 
puikiai , intriguojančiai, spal
vingai ir „gąsdinančiai" buvo 
išdekoruota ne tik salė, scena ir 
stalai, bet ir įėjimas į salę. Visas 
jaunimas , įskaitant ir vieną 
kitą veteraną šokėją, atėjo į salę 
su labai įdomiais ir originaliais 
kostiumais. Kaip teko patir t i , 
kost iumus pasisiuvo šokėjai, 
nustebindami savo išradingu
mu, grimo užsidėjimu ir sukur
to charakterio gražiu pavaizda
vimu. Buvo tikrai verta j iems 
daug paploti. „Aušros" vadovė 
Gražina Reškevičienė, gražios 
čigonės aprangoje, sukinėda
m a s i t a r p svečių ir s avo 
„ a u k l ė t i n i ų " , galėjo pasi 
džiaugti jaunimo savistovumu 
bei išradingumu, tą vakarą 
ruošiant, o pensininkai, t ie 
religiški renginių lankytojai ir 
rėmėjai, su šypseaaa stebėjo 
besilinksminantį jaunimą ir 
dž i augės i , kad g r a k š t ū s 
„Aušroka i " , tu rėdami savo 
Gražiną, dar nesirengia sustoti 
lietuviškų šokių sūkuryje. 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Lapkr ič io 26 d. O m a h o s 
r a m o v ė n a i ruošiasi g raž ia i 
paminėti reikšmingą mūsų ka
riuomenės šventę. Ramovėnai 
per ilgą eilę metų praeityje y ra 
suruošę gana iškilmingų tos 
šventės minėjimų su kviestais iš 
Chicagos solistais ir paskait i
ninkais. Laikui bėgant, keičiasi 
ir renginių stilius dėl labai su
mažėjusio organizacijos narių ir 
minėjimų lankytojų skaičiaus. 
Už tai dabar minėjimai daug 
kuklesni, bet vistiek su ati
t inkama pagarba yra tęsiama ta 
graži. Lietuvos kariuomenės 
pagerbimo tradicija. 

AUKOS 
Dar prieš vasarą LB apylinkės 

valdyba pravedė rinkliavą dėl 
a tg ims t anč i a i L i e t u v a i 
dovanos A. Šapokos istorijos 
i š l e id imui . Aukojo c h o r a s 
„Rambynas" 200 dol., Moterų 
k l u b a s 100 dol. , T a u t i n ė s 
sąjungos skyrius 50 dol. Ir ta ip 
pat dar keletas liet. bendr. narių 
(5 asmenys) sudėjo 195 dol. Viso 
per bendr. apylinkę istorijos iš
leidimui buvo pasiųsta 565 dol. 
Be abejo, asmeniškai pasiųstų 
aukų buvo dar ir daugiau. 

J .P . 

Rochester, N.Y. 

Sutiko sen. Moynihan 

Rochesterio Pabaltiečių komi 
tetas (RBK) ar Baltic-American 
Committee (BAC) of Rochester, 
New York, netikėtai sutiko 
senatorių Daniel P. Moynihan. 
kai jis lankėsi Rochesteryje 
spalio 22 d. Senatorius buvo 
atvažiavęs padėti Rochesterio 
burmistrui Thomas Ryan rinki
mų proga. Tik atvykusį į vienos 
maisto parduotuvės automobi 
lių pastatymo vietą, kur vėliau 
įvyko spaudos konferencija, 
senatorių sutiko komiteto na

riai su plakatais „Free the 
Baltic States" i r „Free the 
Three: Es ton i a , Latvia & 
Lithuania". 

Paulius Klimas įteikė sen. 
Moynihan komiteto laišką ir Šv. 
Jurgio par. parapiečių laiškus, 
kurie ragino senatorių padėti 

paskirti 3.5 milijonų dolerių 
pagalbos Pabal t ieč ių sąjū
džiams. Šie pinigai yra tik dalis 
Foreign Afiairs Authorization 
Bill. Komiteto laiškas prašė sen. 
Moynihan, kad jis paaiškintų 
Užsienio komiteto pirmininkui 
sen. Pell, kad šis paskyrimas 

DRAUGAS, ketvir tadienis . 1989 m. lapkričio mėn . 9 d. 

ypatingai svarbus. 
Senatorius Moynihan malo

niai priėmė komiteto laišką ir 
tuojau perskaitė. Dvi televizijos 
stotys filmavo šį įvykį ir rodė 
per 6 ir 11 valandos žinias . 
Spaudai buvo įteiktas paaiški

n imas Pabal t iečių komite to ir 
v iskas te is ingai buvo praneš ta . 

Komiteto nar ia i , kurie susiti
ko su Moynihan: Gir t s ir Vel ta 
Ž a d i n s , V a l d i s A u z a n s ir 
Pau l iu s Klimas. 

P a u l i u s R. Klimas 

Paulius Klimas, suorganizavęs plakatus, prieš atvykstant sen. Moynihan j 
Rochester, N.Y. 

A.tA. 
KONSTANTINE AUGUST 
Gyveno Chicagoje. Brighton Parko, anksčiau Marąuette 

Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. lapkričio 8 d., sulaukęs 96 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 75 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Katrina Valavičius, 

daug dukterėčių ir sūnėnų. 
Velionis buvo vienas iš lietuvių laikraščio „Naujienos" 

steigėjų ir vienas iš pirmųjų to laikraščio redaktorių, taip pat 
vienas iš steigėjų bei direktorių Universal Savings & Loan 
bendrovės. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, lapkričio 9 d. nuo 4 iki 
9 v.v. Lack & Sons koplyčioje. 9236 S. Roberts Rd., Hickory 
Hills. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 10 d. Po apeigų 
koplyčioje 1 v. p.p. velionis bus palaidotas Tautinėse lietuvių 
kapinėse. 

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

Nuliūdę sesuo ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Paul Ridikas. Tel. 430-5700. 

P A D Ė K A 
-

A.tA. 
Dipl. teis. ALFONSAS NORKUS 

Mano brangiam Vyrui 1989 m. spalio 16 dieną netikėtai 
iškeliavus Amžinybėn, pasilikę liūdesyje nuoširdžiai 
dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, atsi
lankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems bažnyčioje ir paly
dėjusiems jį į Amžino Poilsio vietą. 

Širdingai dėkojame už raminančius paguodos žodius. užuo
jautas spaudoje ir atsiustas gėles. Reiškiame padėką auko
jusiems šv. Mišioms ir už kitas aukas. Dėkojame kun. Vito 
Mikolaičiui už maldas koplyčioje, šv. Mišias ir palydėjimą j 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiausias ačiū mieliems solistams Algirdui Braziui 
ir Jonui Vazneliui už tikrai įspūdingą giedojimą šv. Mišių 
metu. Dėkui Algirdui Braziui už nuoširdų atsisveikinimą kop
lyčioje. Ačiū karsto nešėjams, kurie paskutinį kartą patarnavo 
velioniui. 

Padėka laidotuvių direktoriam D. Petkui už rūpestingą 
patarnavimą. 

Giliai liūdinti lieka žmona Albina, dukra Rūta su 
šeima, seserys ir brolis. 

A.tA. 
EUGENIJAI ZUBRICKIENEI 

mirus giliausią užuojautą reiškiame seseriai ALBI
NAI RAMANAUSKIENEI , jos šeimai ir artimie
siems. 

Juozas ir Vanda Gvildžiai 
Kazimieras ir Regina Kreivėnai 
Sigitas ir Janina Miknaiciai 

A.tA. 
EUGENIJAI ZUBRICKIENEI 

mirus, jos sūnui JAUNUČIUI , Detroito skautų tun
to tunt in inkui , velionės šeimai ir giminėms reiškia
me gilių užuojautą. 

Lieutuvių Skautų Brolijos VadŲa 

J 

A.tA. 
PETRONĖLĖ STRUMSKIENĖ 

Gyveno Putnam, Connecticut. 
Mirė Matulaičio Slaugymo namuose. Putname, 1989 m. 

lapkričio 5 d., sulaukusi 85 m. amžiaus. , 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 35 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Bronė Kėželienė ir jos sūnus 

Algimantas Kėželis su šeima bei draugai ir artimieji Chicago
je ir kiti giminės Lietuvoje. 

Velionė buvo našlė a.a. Motiejaus, mirusio 1981 m. 
Buvo Liet. fondo narė ir dosni įvairių lietuviškų organi

zacijų bei institucijų rėmėja. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, lapkričio 10 d. nuo 2 iki 

8 v.v. Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 11 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 
Laidotuvėmis rūpinasi Laima Aleksienė. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę giminės ir draugai. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

G A I D A S - D A I M I D 
E U D E I K I S 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR C H I C A G O S P R I E M I E S Č I U O S E 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Tele fonai — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 7 1 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . SOth Av. , C icero 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

I J M D O T U V I U DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 

11028 Southwes t Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

Sally 
l 

BUTKUS -
LAIDOTUVIŲ 

- PETKUS 
DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, 

Telefonas 
Illinois 

- 652-1003 

Donald M. Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So . 50 A ve., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

Tel. 652-5245 

\ 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1989 m. lapkričio mėn. 9 d. 

x A.a. kun. Alfonsas Pet
rait is lapkričio 7 d. staigiai mi
rė Putname. Conn.. kur jis pas
kutiniu metu gyveno. Velionis 
buvo gimęs Garliavoje 1905 m. 
rugpjūčio 6 d. Kunigu įšventin
tas 1933 m. birželio 11d. Dirbo 
Kaišiadorių vyskupijoje. Laido
jamas Nekalto Prasidėjimo Ma
rijos seserų kapinėse lapkričio 
10 d., penktadienį, Putname. 
Plačiau apie velionį bus arti
miausiu laiku. 

x „Li tuanicos" futbolo klu
bui reikšmingiausios šio sezono 
rungtynės bus šį sekmadienį, 
lapkričio 12 d., kai klubo vyrų 
komanda dėl meisterio titulo 
rungsis su „Pegasus" klubu. 
Rungtynės vyks 10 vai. ryto 
Winnemac stadione, 5200 North 
Leavitt St. (du blokai į rytus nuo 
\Vestern Ave.). Klubas kviečia 
visus savo rėmėjus ir futbolo 
mėgėjus dalyvauti ir paskatin
ti komandą pergalei. 

x Kaz imieras O k s a s JAV 
Tautinių grupių respublikonų 
suvažiavime, spalio 27-29 dieno
mis Washington, D.C., vykusia
me suvažiavime buvo išrinktas 
tos organizacijos pirmininku. 
Dalia Bobelienė išrinkta trečia 
vicepirmininke, Helen Jurgėla 
— sekretore ir Jonas Urbonas 
rajoniniu vicepirmininku Ohio, 
Michigan, Indiana ir Illinois 
valstijoms. 

x U n i o n P i e r L i e t u v i ų 
d raug i jos rudeninis narių su
sirinkimas šaukiamas lapkričio 
18 d., penktadienį, 3 vai. p.p. P. 
ir A. Mikštų namuose. 14543 
Lake Sbore Dr.. Lakeside. Mich. 
Bus t rumpas Lietuvos kariuo
menės atkūrimo minėjimas ir 
50 metų sukaktis nuo įžygiavi-
mo i Vilnių. Bus svarstomas 
ateinančių metų draugijos veik
los planas ir kiti einamieji rei
kalai. Po susirinkimo bus už
k a n d ž i a i . Kviečiame visi 
draugijos naria: dalyvauti. 

x A lg iman to Kezio „Dailė-
—89" paroda bus pristatyta Lie
tuviu centre Lemonte lapkričio 
18 d. šeštadienį, 7:30 vai. vaka
re. 

x Vi lniaus radi jas p ranešė , 
kad Raseinių gimnazija, kuri at
liko didelį švietimo darbą Že
maitijoje, minėjo savo 70 metų 
sukaktį. Ta proga buvo suruoš
tas iški lmingas minėjimas, 
kuris vyko lapkričio 5 d. 

x J a u n i m o cen t ro met ine i 
v a k a r i e n e i jau pr i imamos 
vietų rezervacijos. Dėl rezer
vacijų kreiptis pas rengėjus. 
Taip pat prašomi gražinti laimė
jimų šakneles. 

x R i m a s Vizgirda, pasauli 
nio masto keramikas, pristatys 
savo parodą „Stebėjimai" per 
Dailės šventės atidarymą Le
monte lapkričio 18 d. šeštadie
nį. 7:30 v.v. 

x N u o lapkr ič io 11 d. Chi-
cagos te lefonas bus 312 ir 
namų numeriai, o priemiesčių 
bus 708 ir namų numeriai. Rei
kia atkreipti dėmesį, kad ir mo
kesčiai pasikeis. 

x Z a r a s i š k i ų k l u b a s " 
..Draugo" paramai atsiuntė 50 
dol. auką. Labai dėkojame. 

x KASOS Chicagos skyriai 
neveiks šeštadienį, lapkričio 11 
d. ir pirmadieni, lapkričio 13 d. 

(ak.) 

\ Re ika l ing iaus ių va i s tų 
s i u n t i n u k a s į Lietuvą. Bayer 
• -pirmas, multivitaminai. vais

tai vaikams — 65 dol. su prista-
tv mu. be muito. Siunčiame ir re-
ceptinius vaistus. T r a n s p a k , 
2638 W. 69 St., Chicago. IL 
60629. tel. 312-436-7772. 

(ak.) 

x KOMPIUTERIAI IR K-
I.KKTRONIKA tinkama Lie-
tuvoje. T r a n s p a k , 2638 W. 69 
St., Chicago. IL 60629, tel. 
312 436-7772. 

(sk.) 

x Mike F l a n n e r y , C B S ant
ro k a n a l o p r a n e š ė j a s , lapkri 
čio 7 d. su pagelbininkais lankė
si „Draugo" redakcijoje, admi
nistracijoje ir spaustuvėje ir 
filmavo įvairius objektus, kurie 
būtų įdomūs parodyti televizijo
je apie lietuvių veiklą. Tuo metu 
buvo P. Slutiene su Vytauto 
Kernagio ansambliu, kun. K. Tri
makas, bet daugiausia i prane
šinėjo „Draugo" redaktorė Aldo
na Zailskaitė. „Drauge" buvo 
apie dvi valandas. Paskiau 5:30 
vai. vak. gana plačiai apie 
„Draugą" ir ki tus lietuvių 
įvykius parodė televizijoje. 
P a r o d ė ir Rytų Europos 
žemėlapį, kur Pabaltijo tautos 
y r a a t s k i r a i nuo Sovietų 
Sąjungos. M. Flannery būtų ver
ta padėkoti. 

x K u n . J u o z o J u o z e vi-
č i a u s , sulaukusio 80 metų. pa
gerbimas bus Alvudo pažmonyje 
Lietuvio sodyboje šį sekmadienį 
nuo 2 v. p.p. Apie vandens reikš
me žmogaus kūnui praneš gail. 
sesuo Elena Peržinskienė. Gyd. 
psichiatro Algirdo Statkevičiaus 
žodis. Grožvydos Giedraitytės ir 
Antano Kevėžos kūryba. Krau
jospūdžio matav imas . Miegan
čioji gražuolė Kirovo baletas — 
video juostoje. Alvudo gėrybė
mis pasivaišinimas. Visi laukia
mi. Visiems įėjimas laisvas. 

x A u d r i u s ir D a i v a Vikto
rai , brolis ir «esuo. pasirodys 
„Daktaro Gervydo'* atnaujinta
me spektaklyje lapkričio 12 d. 
Jaunimo centro salėje. Audrius 
yra neseniai baigęs studijas ir 
dirba savo specialybėje, o Daiva 
studijuoja antruosius metus Illi
nois universitete. Viktorą šiame 
veikale turi gana sudėtingą — 
Rimo rolę. 

x J o a n o s Pl ik ionytės-Bru-
ž ienes paroda „Pal ikimas" bus 
pristatyta per Dailės šventę Le
monte. Bus pristatyti iki šiol ne
matyti darbu ciklai „Cernobilio 
vėjai" ir ..Nemirtingoji dvasia". 

x „ J o u r n e y s " , Sv. Kazimie
ro sesrų vienuolijos laikraštis 
Nr. 5. išėjo iš spaudos. Siame 
numeryje paminėtos auksinį ir 
sidabrinį jubiliejus paminėju
sios seserys. Taip p a t yra plati 
informacija apie Argentinoje 
dirbančias seseris ir jų darbus, 
apie šio krašto Sv. Kazimiero se
serų vienuolijos įvairias įstaigas 
ir darbus. Laikraštį redaguoja 
ses. Agnesine Dering, jai pa
gelbsti Tammv Osvvald. 

x Šeštojo M o k s l o ir kūry
b o s s impoziumo l i t e r a t ū r a ir 
muzikos vakaras rengiamas 
lapkričio 24 d., penktadieni, 
Jaunimo centre. Progran.oje 
dalyvauja poetas Bernardas 
Brazdžionis, prof. Vyt. Lands 
bergis- ir Gražina Landsbergie
nė. Bilietai Vaznelių prekyboje. 

x Šeštojo Moks lo ir kūry
b o s s impoziumo POKYLIS 
įvyks š.m. lapkričio mėn. 25 d.. 
Šeštadienį, 7 v.v. Lexinton 
House. 7717 W. 95th St.. Hicko-
ry H iii-. IL. Bilietai užsakomi 
po 6 v v pa«: N'!"~>le Maskaliū-
niene 361-5128, a rba Aldona 
VaHienę 831-2813. 

(sk.' 
x Naujaus ios ž in ios iš Lie-

t m o - K ,-<!..•• girdimos ne t ik 
naujais, bat ir senais Grundig 
radijais. G r a d i n s k a s , 2512 W. 
47 St. 376-1998. 

'sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė-
nešimais irnokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki-
te« į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

(sk) 

IS ARTI IR TOLI 

Sutinkant V. Petkų ir A. Terlecką aerodrome. Iš kairės: Pranas Meile su dukrele Alina, Riman
tas Dirvonis, Daiva Meilienė. Viktoras Petkus. -Jadvyga Damušienė, dr. Adolfas Darnusis, Regina 
Vaitkevičienė. Antanas Terleckas ir Grožvydas Lazauskas. N'uotr J Tam 1 •£• 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
18 KASMETINĖ L I E T U V I Ų 
F O T O G R A F I J O S P A R O D A 

18-oji kasmetinė lietuviu foto
grafijos paroda vyko spalio 
22-29 d. Čiurlionio galerijoje, 
Chicagoje. Dalyvavo 63 lietu
viai fotomenininkai iš Ameri
kos, Kanados. Vokietijos, Veng
rijos ir Lietuvos. Eksponuota 

x R a s a P o s k o č i m i e n ė i r 
Agnė Kat i l iškytė rengia me
ninę programą Lemonto LB val
dybos ruošiamam baliui lapkri
čio 11 d. Balius bus Lietuvių 
centre Lemonte. 

x Muz. V y t a u t o K e r n a g i o 
ansamblis ..Tarp girnų", lydi
mas Pranės Šlutienės ir Ritos 
Dapkutės, lapkričio 7 d. lankėsi 
„Drauge", apžiūrėjo redakciją, 
administraciją ir spaustuvę, re
daktoriams įteikė savo da inų 
plokštele. Trečiadienį vakare 
Jaunimo centre ansamblis paro
dė kabaretines dainas ir šokius. 

x V. M y k o l a i č i o - P u t i n o 
d r a m a ..Daktaras Gervydas" 
pavasarį susilaukė didelio susi
domėjimo ir gero įvertinimo. 
Lapkričio 12 d. šį veikalą „Vai
dilutės" teatras stato dar vieną 
karta. 

x O. ir E. Re ingo lda i , Wor 
cester. Mass., garbės prenume
ratoriai, nuolatiniai dienraščio 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą , 
pridėjo 50 dol. auką dienraščio 
stiprinimui su prierašu: „Dien
raščiu esame labai pa tenkin t i . 
Reiškiame Jums pagarbą ir 
linkime sėkmės". Nuoširdus 
ačiū už auką ir linkėjimus. 

x E. J o n u š i e n ė , O m a h a , 
Nebraska, „Draugo" garbės 
p renumera to re . nuoš i rd i ir 
didelė jo rėmėja, grąžindama 
laimėjimų šakneles ats iuntė 85 
dol. auką su prierašu: „Siunčiu, 
kad ir pavėluotai, l inkėdama 
viso gero". Nuoširdus ačiū už 
auką ir linkėjimus. 

x D o n a t a s J a n u t a , Berke 
!ey, Cal.. pra tęsdamas „Drau
go" prenumerata atsiuntė ir 50 
dol. dienraščio paramai . D. 
J a n u t ą į r a šome į g a r b ė s 
prenumeratorių sąrašą, o už 
auką labai dėkojame. 

x E d v a r d a s Modes t a s , Wii-
low Springs. 111., mūsų garbės 
prenumeratorius jau daugelį 
metų, pratęsdamas prenumera
tą paaukojo 50 dol.. kad dienraš
tis gyvuotų ir lankytų kiekvie
no lietuvio šeimą. Labai dėko
jame. 

x J a u n a muz ikos m o k y t o 
ja Lietuvoje nori susirašinėti su 
išeivijos lietuviais. Rašyti: Li-
thuan ia , Šakių raj„ I-ekėčiai , 
K a u n o g-vė 22, V ida Mazgei -
ka i tė . 

(sk.) 

246 fotografijos, kurių 182 buvo 
ekspe r imen t inės - s iu r rea l i s t i -
nės, dalyvaujančios konkurse, 
64 — laisva tema. Kiekvieno 
autoriaus fotografijos buvo iška
bintos kar tu , kad bū tų galima 
susidaryti išsamesnį vaizdą apie 
jo atliktą darbą. Prie nedalyvau
jančių konkurse (laisva tema) 
buvo pridėtos autorių pavardės, 
konkursinės buvo pažymėtos tik 
numer iu . Atsi lankiusi į parodą 
p u b l i k a b a l s a v o s laptu 
balsavimu už jiems įspūdingiau
sius s iurreal is t inius darbus. 

Parodos a t i d a r y m a s įvyko 
penktadienį , spalio 22 d. Jį 
pravedė parodos rengėjai — 
Budrio vardo Lietuvių Foto ar
chyvo valdyb-s ir tarybos na
riai : Gilė Lr.ibinskaitė, Algi
man tas Kezys, Juozas Daunoras 
ir dr. Milda Budrienė. Konkur
są vedė Stasys Žilevičius, vaišes 
parengė Aldona Kaminskienė ir 
J a n e Daunor ienė , budėjimą 
parodoje atliko Hal inos Plauši-
naitienės vadovaujama galerijos 
ta lkininkių grupė. 

Buvo išleistas parodos ka
talogas, kurio viršelyje buvo at
žymėtas parodos sukaktuvinis 
pobūdis — šiais meta is sueina 
150 metų nuo fotografijos išra
dimo. Toj sukakty pažymėta ir 
antroji lietuvių fotografų paroda 
' sk i r t a tik išeivijoje gyvenan
t iems l ietuviams foto meninin
kams) , kuri vyks lapkričio 
mėnesį Vilniuje. Katalogą sure
dagavo Algimantas Kezys, vir-
šalį sukomponavo Henrieta 
Vepštienė. išleidimą auka parė
mė Jonas Dovydėnas. 

Parodos užba ig tuvės vyko 
lapkričio 3 d. J a u n i m o centro 
kavinėje. Buvo paskelbti kon
kurso laimėtojai ir įteiktos pre
mijos — 150, 100 ir 50 dol. pir
mai , antrai i r t rečiai vietai. 
Daugiausia balsų gavo paveiks
lų montažą:, pažymėti Nr. 48, 

36 ir 40. 48-to numerio autorius 
yra Antanas Binder, gyvena 
Chicagoj, 36-to — Kazys Dau
gėla, gyvena Bedforde, NH, 
40-jo — Jeanne Krapauskienė, 
gyvena Orland Parke, IL. Lai
mėtojams pinigines premijas 
įteikė Budrio vardo Lietuvių 
Foto archyvo tarybos pirmi
n inkė dr. Milda Budrienė, 
iždininkas Juozas Daunoras ir 
konkurso pravedėjas Stasys 
Žilevičius. Programos vedėja 
Gilė Lubinskaitė paskelbė kitų 
metų konkurso temą, kuriai 
mūsų fotomenininkai jau dabar 
kviečiami ruoštis. Ta tema yra 
„Šventės" — bažnytinės, tau
tinės, šeimos, papročiai, minėji
mai ir t.t. 

Vakronės meninė programa 
buvo skirta paminėti Lietuvos 
karo mokyklos 70 metų sukaktį. 
Vytenis Statkus rodė skaidres 
apie Lietuvos kariuomenę, o Al
gimantas Kezys demonstravo 
dokumentini filmą apie brig. 
gen. prof. Stasį Dirmantą. 

Šia proga tenka priminti, kad 
Budrio vardo Lietuvių Foto 
archyvas kaupia fotografijas, fil
mus ir skaidres apie lietuvių 
gyenimą ir veiklą. Jis kviečia 
visus fotografuojančius mūsų 
veikimą, laikraščių redakcijas ir 
albumų rinkėjus neišmetinėti 
savo t u r i m ų fotografijų, o 
padovanoti jas šiam foto archy
vui. Archyve jos yra tvarkomos, 
rūšiuojamos ir laikomos atei
čiai. 

K. 

DAR KARTĄ 
„DAKTARAS GERVYDAS" 

Mykolas Drunga, recenzuoda
mas „Vaidilutės" teatro pastay-
tą „Daktaro Gervydo" dra
mos premjerą „Draugo" kul
tū r in iame priede (1989 m. 
Nr. 118) rašė: „Būtų gaila, jei su 
vienu vieninteliu spektakliu 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Rašytojo ir „Darbinin

ko" red. Paul iaus Jurkaus 
pagerbimą Brooklyne, N.Y., 
rengia Lietuvių Katalikių mo
terų kultūros draugija lapkričio 
12 d., sekmadienį, Kultūros Ži
dinyje. Pats P. Ju rkus kalbės 
apie savo raš tus , kas jį skatina 
rašyti, paskai tys ištraukų iš 
savo raštų. Meninę programą, 
paskai tydama Paul iaus Jur
kaus kūrybos,atliks Irena Veb-
laitienė, muz. Vytautas Strolia 
papasakos, ka ip jo tėvas muz. 
Juozas Strolia sukūrė giesmę P. 
Jurkaus žodžiams „Kaip grįž
tančius namo paukščius". Lie
tuvoje komp. prof. Konradas 
Kaveckas sukūrė muziką P. 
Jurkaus giesmei Žemaičių Kal
varijos Marijai. 

— U. S. Balt ic Foundation, 
Inc., nauja įstaiga kultūri

n iams, akademiniams ir ūki
niams ryšiams su Pabaltijo vals
tybėmis plėsti, įsikūrė Washing-
tono miesto centre, 1724 Massa-
chuset t s Avenue, Suite, 200, 
Washington, DC, 20036, tel. 
202-775-7477. Fundacijai suor
ganizuoti iniciatyvos ėmėsi Li
nas Kojelis. Įvairios pabaltiečių 
delegacijos, atvykusios į Wa-
shingtoną pas i tar imams, gali 
pasinaudoti šios įstaigos konfe
rencijų kambariu. 

— Kun. dr. Eugenijus Ge
rulis y r a nominuotas ir pagerb
t a s 1989 metų leidinyje Who's 
Who in America Christ ian Lea-
dership. 

— Kun. Vytauto Pikturnos 
kunigystės 50 metų sukakties 
paminėjimui sudarytas specia
lus komitetas. Minėjimas bus 
gruodžio 2 d. Singer Island Inn 
Palm Beach Išles. 

„Daktaras Gervydas" taip ir 
dingtų iš mūsų akiračio. Jį 
būtina Chicagoje pakartoti , jei 
dar ne šį pavasarį, tai rudenį, o 
taip pat išvežti ir į ki tas koloni
jas. Tai būtų bent dalis to at
pildo, kurio „Vaidilutėje" tyliai, 
beveik be jokios reklamos dir
bantieji su kaupu nusipelnė". 

„Vaidilutės" teatro vadovybė 
iš tikro nu ta rė rengti dar vieną 
„Daktaro Gervydo" spektaklį 
Chicagoje. Žinoma, nebuvo 
suspėta tai padaryti pavasarį, o 
tik rudenį, ir ta i gana vėlyvą. 
Priežasčių bū ta įvairių. Tuoj po 
premjeros vienas iš aktorių pa
sileido ilgai kelionei po Europą. 
Išvyko ir viena aktorė į Kalifor
niją studijuoti, o dar vėliau 
kitas vaidintojas po vestuvių ap
sigyveno toliau nuo Chicagos. 
Jau neskai tant , kad „Daktaro 
Gervydo" režisierei, susilaukus 
šeimos prieauglio, reikėjo ilges
nių atostogų. 

Prisiėjo ieškoti išeičių: burti 
naujus žmones, kad jie galėtų 
pakeisti tuos, kurie dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių neturi ga
limybės dirbti pakartotiniame 
„Daktaro Gervydo" spektakly
je. Susidarius problemai spren
dimas buvo rastas: sutelkta 
naujų žmonių, kurie ryžtingai 
dirba prie „Daktaro Gervydo" 
pakartotinio spektaklio. Nors šį 
„Daktaro Gervydo" spektaklį 
galima vadinti ne vien tik 
pakartojimu, bet ir atnaujinimu 
ar atkūrimu. Pasirodys du nauji 
aktoriai Audrė Budrytė ir Vik
toras Radvilas, o taip pat ir re
žisierius Pe t ras Steponavičius, 
Vilniaus Jaun imo teatro akt-
rius, kur iam talkina to paties 
t e a t r o a k t o r ė Apolonija 
Steponavičienė. 

Čia nėra reikalo pristayti vi
sas „Vaidilutės" teatro bėdas: 
jos panašios į mūsų kitų grupių 
rūpesčius. Nėra pakankamai 
žmonių, stokoja lėšų, maža vi
suomenės susidomėjimo, mo
ralinės paramos . Todėl ne
n u o s t a b u , k a d J u n g t i n ė s e 
Amerikos Valstybėse jau yra 
belikę tik du lietuvių teatriniai 
vienetai — Los Angeles i r 
„Vaidilutė". 

Lapkričio 12 d. 2 vai. p.p. at
sivers Jaunimo centro scena dar 
vienam „Daktaro Gervydo" pa
statymui. Tai bus dar vienas 
egzaminas ne tik „Vaidilutės" 
aktorių, bet ir mūsų publikos, 
teatro mėgėjų. Turės paaiškėti, 
ar mūsų visuomenė nori, kad 
lietuviškasis teatras išeivijoje 
gyvuotų. Je igu savo atsilanky
mu mūsų tautiečiai įrodys, kad 
jai rūpi lietuvių teatro pastan
gos, tai jis dar laikysis. Jeigu 
salė bus apytuštė, tai jau bus 
galima padaryti išvadą, kad 
mūsų teatro jau nebereikia. 

E. Š. 

„Vaidilute- teatro aktoriai, kurie vaidina V. Putino Mykolaičio drama 
..Daktarą- <,ervydas". Iš kairės sėdi: A. Viktorą ir V Radvilas: antroj eilėj: 
D Viktoraitė. A. Pankiene, K Bielskutė ir \ Budrytė; trečioj eilėj: R. 
.Jankausk.iv S. Gūdis ir V Lapenas. 

N'uotr F . Šulaiėio 

KAVUTĖ „KARIUI" 
PAREMTI 

Šių metų spalio mėnesio 22 
dienos gražų sekmadienį Chica
gos skyriaus ramovėnai, biruti-
ninkės ir šauliai Vytauto Di

džiojo šaulių r inkt inės salėje 
surengė kavutę, kurios pajamos 
s k i r t o s ž u r n a l u i „ K a r i u i " 
paremt i . Trečią valandą po pie
tų Lietuvių karių veteranų s-gos 
„Ramovės" Chicagos skyriaus 
p i rmininkas Andrius Juškevi
čius jaut r ia is ir šiltais žodžiais 
pasveikino visus taip gausiai at
si lankiusius į šį kul tūr inį ren
ginį. 

Toliau buvo pakviestas LKVS 
, J lamovės" centro valdybos pir
min inkas Ed. Vengenskas tar
t i žodį. Savo t rumpame žodyje 
pasveikino visus dalyvius ir 
nuoširdžiai padėkojo Chicagos 
ramovėnams, b i ru t in inkėms ir 
šaul iams už tęsimą šių gražių 
tradicijų, surengiant šią kavu
tę . P rašė ir toliau tęst i šią 
pa ramą „Kariui" . 

Dar kalbėjo Kostas Juškait is , 
žurnalo „Kario" administrato
r ius . J i s ta ip pat pasidžiaugė 
gausiai susirinkusia publika, 
kur i savo dalyvavimu moraliai 
i r mater ial ia i parėmė „Karį". 
Taip pa t kvietė, kas gali, užsi
prenumeruoti šį žurnalą. Primi
nė, kad visa spauda labai sunkiai 
verčiasi, taip pat ir šis žurnalas, 
kuris iš premumeratų negalėtų 
išsilaikyti, todėl jis buvo labai 
dėkingas už šios kavutės suren
gimą. 

Meninė programos dalis buvo 
pradėta Lietuvos h imnu. Pro
gramą atliko Vytauto Didžiojo 
šaulių r inktinės moterų dainos 
grupė, kuriai vadovauja muzi
kas J . Sodaitis. Grupė, kurią 
sudaro S. Rudokienė, I. Pocienė, 
E. Aleknienė, J. Paškevičienė ir 
M. Radzevičienė, atliko šias dai
nas: Tėvynė Lietuva — Bražins
ko, Daug, daug dainelių — su
ta r t inė , Gimtinės dangus — T. 
Makačino, Kur gintara is — F. 
Strolios, Anoj pusėj — J. Stan
kūno, Neišeik, neišeik — J. So-
daičio, Šaltyšius — A. Vanagai
čio ir pabaigai kar tu su publika 
Lietuva brangi. 

Po programos visi buvo pavai
šinti sumuštiniais, saldumynais 
ir kavute . Kaip jau įprasta, 
buvo dovanų paskirstymas, kurį 
pravedė ramovėnas Steve Rudo
kas. Gaila, kad ne visi buvo lai
mingi. Renginiui e inant prie 
pabaigos, šiltą padėkos žodį tarė 
skyriaus pirm. A. Juškevičius, 
k u r i s nuoši rdžia i padėkojo 
rengėjams, programos atlikė
jams ir svečiams, kur ie savo 
aukomis ir dalyvavimu parėmė 
ša lpos r e i k a l i n g ą ž u r n a l ą 
„Karį" . 

Malonu matyti , kad mūsų lie
tuviškoji visuomenė nepalieka 
Dievo valiai šių renginių, o juo
se gausiai dalyvauja. 

Ant. Repšienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai. vak. 
šeš tad . 9 v. r. iki 1 vai. d. 
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