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Lietuvoje sovietų kariai 
vykdė riaušes 

Tik parsidavėliai dalyvavo parade 
Vilnius. 1990 m. lapkričio 7. 

— Lietuvoje Bolševikų revoliuci
jos 73-ąsias metines Sovietų ka
riuomenė paminėjo savo para
du, pavirtusiu riaušėmis Vilniu
je, kaip buvo pranešta per 
.Amerikos balsą". 

Sovietų daliniai turėjo karinį 
paradą Vilniuje, nekreipdami 
dėmesio, kad Lietuvos vyriau
sybė buvo tai uždraudusi, norė
dama, kad nebūtų jokio karinio 
pasirodymo. Bet, šalia dalinių, 
maskvinės partijos nariai ir „Je-
dinstvos" organizacijos patikė
t in ia i r inkosi prie Lenino 
paminklo. Sovietų paradas vyko 
su 4 tankais, 4 raketų pabūklais 
ir kai kuriais kitais kariškais 
ginklais. J is tęsėsi gal 10 
minučių. 

Trečiadienis buvo darbo die
na. Žmonės buvo prašomi 
nesirinkti gatvėse. Bet anksti 
rytą sovietų mašinos užblokavo 
gatves, vedančias į Gedimino 
prospektą. Buvo išsirikiavę pa
rašiutininkai su automatiniais 
ginklais, Sovietų Vidaus minis
teri jos da l in ia i i r Sovietų 
kariuomenės daliniai, apsirengę 
milicijos uniformomis. 

Okupantai, namo! 
Sovietų paradas prasidėjo 10 

vai. ryto, kur į savo žodžiu 
pradėjo maskvinės partijos 
vadovas Mykolas Burokevičius. 
Keli tūkstančiai sveikino sovie
tus su gėlėmis, bet k i t i demon
strantai šaukė: „Okupantai, 
namo!". Jaunimo grupė bandė 

užblokuoti paradą, bet jie buvo 
i š sk la idy t i . Kai k a r i š k i a i 
žygiavo Gedimino prospektu, tai 
vienas j aunuol i s , užsidėjęs 
Leonido Brežnevo maskę pasiro
dė Vilniaus Konservatorijos 
balkone. Praeityje tas balkonas 
būdavo naudojamas komunistų 
vadų paradų priėmimui. Jau
nuolis norėjo pasakyti kalbą. 

Guminės lazdos turėjo darbo 
Bet tada Sovietų parašiuti

ninkai įsiveržė į pastatą per 
užpakalines duris ir puolė stu
dentus. Susirėmimo metu keli 
studentai apsipylė krauju, buvo 
sužeistų ir sovietų kareivių. 
Stiklinės durys ir langai buvo 
išmušti ir sužaloti baldai. Tada 
ir grupė sovietų karių, kurie 
saugojo Lenino paminklą, at
skubėjo į pastatą. Studentai, 
fotografai ir žurnalistai netoli to 
pastato įėjimo buvo mušami 
guminėmis lazdomis. 

Susirėmimas buvo baigtas, 
kai atvyko speciali Lietuvos 
Vidaus reikalų ministerijos po
licija. Kaip žurnalistas Riman
tas Kanapienis po to išsireiškė, 
12 vai. dieną iš to Bolševikų 
revoliucijos paminėjimo liko tik 
sudaužyti stiklai ir užverstas 
Gedimino prospektas. Sužeista 
maždaug 20 žmonių. Amerikie
čio Jono Budrio pranešimu. 
Sovietų kareiviai neleido ambu-
lansams vežti sužeistuosius lie
tuvių s tudentus į l igoninę 
pirmajai pagalbai. 

Vytau to Miškinio „Mišios" 
Vilnius. (Elta) — „Lituani 

brilianti di Vilnius". Tokiu pava
dinimu italų spaudoje buvo ra
šoma apie lietuvius daininin
kus. 

„Nuostabiu sodriu tembrą, 
puikiu niuansavimu, lakoniš
komis vokalo priemonėmis žėri 
V. Miškinio „Mišios". Lietuviai 
iš tiesų verti, kad mes juos at
rastume!" 

Tokiais žodžiais laikraštis „H 
Piocolo" apibūdino nuostabų 
ansamblį iš Vilniaus ..Museum 
Musicum". Vienuolika daini
ninkų yra ne t ik talentingi 
menininkai, bet ir pasišventė 
klasikinės, o ypač šiuolaikines 
lietuvių muzikos puoselėtojai, 
Lietuvos jaunųjų kompozitorių 
vokalinių kūrinių atlikėjai ir 
propaguotojai, žavintys neblės
tančiu entuziazmu. 

Tarptautiniame konkurse 

Šiemet ansamblis šlovino Lie
tuvos vardą Italijoje, Goricoje, 
kur buvo pakviestas dalyvauti 
tarptautiniame konkurse. Šis 
konkursas turi nemažą autori
tetą Europoje. Ansamblių kate 
gorijoje. kurioje rungtyniavo 
geriausi įvairių šalių chorai. 
..Museum Musicum" pelnė 
antrą vietą. Be to, vilniečių an
samblis laimėjo pirmą prizą už 
religinę muziką, sugiedojęs 
Vytauto Miškinio ..Mišias", 
kurioms dirigavo pats autorius. 
Savo naujumu bei savitumu šis 
kūrinys buvo didelis atradimas 
Vakarų publikai. Beje jis sukur 
tas specialiai ansambliui, rašo 
„Lietuvos aidas'. 

Neatlikti kūriniai 
Vokalinis ansamblis „Muse

um Musicum" gyvuoja nuo 1982 

metų. Iš pradžių v iene tas 
neturėjo tikslo dainuoti Šiuo
laikinę muziką ir atlikdavo vien 
k l a s ik in iu s k ū r i n i u s . Bet 
pasirodė, kad dainininkams 
įkandami ir labai sudėtingi 
kūr in ia i , t a ip pat išgulėję 
neatlikti daugiau nei dešimt
metį, nes niekas negalėjo jų pa
dainuoti. Pradėjo plaukti už
sakymai. Taip susiformavo an
samblio muzikinė pakraipa, 
repertuarą papildė puikūs, de
ja, plačiajai Lietuvos visuo
menei mažai žinomi M. Urbai-
čio, N. Valančiūtės, A. Klovos, 
O. Narbutaitės, R. Mažulio. V. 
Augustino kūriniai. 

Pastaruosius penkerius metus 
„Museum Musicum" dalyvavo 
visuose Kompozitorių sąjun
gos ši uolai nės muzikos ren 
giniuose. Iki šiol ansamblis 
yra pirmasis ir vienintelis V. 
Miškinio „Mišių" atlikėjas. Be
je, šis kompozitorius užima ypa
tingą vietą kolektyvo biografi 
joje. Nors „Mišios" be galo 
sudomino ir nustebino klausyto
jus Vakaruose. Lietuvoje šis 
kūrinys sunkiai skinasi kelią į 
plačiąją auditoriją Iki šiol 
„Mišios" buvo giedamos tik 
bažnyčioje. Lapkričio 4 d. Kom
pozitorių sąjungos plenume 
pirmą kartą giedotos „Mišios" 
oficialiai. 

Šūviai Bolševikų 
revoliucijos parade 

Pastangos parodyti vienybę 
Maskva Žmogus, kuris su sa- monstruoti savo protestą. Ant 

Ant Lenino mauzoliejaus viršaus Bolševiku re*pbucuo» -v metu prezidentas M Gorbačiovas, 
dešinėje, kreipiasi į Rusijos Respublikos prez.B. Jelciną, kairėje, maldaudamas vienybės Tarp 
jų — nepažįstama moteris ir Sovietų Aukščiausiosios •.-. ..•- pirmininkp.s A Lukianovas. 

Perrinkti šeš i l ietuvių 
ki lmės k o n g r e s m e n a i 

Washingtonas. — Patikimų 
šaltinių pranešimu iš sostinės, 
paskutiniai kongresiniai rinki
mai nepakeitė esamos situacijos 
Lietuvos nepriklausomybės at
veju. Visi kongresmenai, kurie 
pasisako už Lietuvos reikalus, 
buvo išrinkti dar vienam ter
minui, bet taip pa t ir tie, kurie 
yra prieš ar susilaiko palaikyti 
Lietuvos laisvės reikalą. 

Geriausia žinia yra t a , kad 
visi šeši lietuvių kilmės kon
g re smena i buvo p e r r i n k t i , 
įskaitant ir kongresmeną Bill 
Sarpalių, demokratą iš Texas 
valstijos, prieš kuri buvo vesta 
rinkiminė propaganda iš Baltų
jų rūmų. Kongr. Sarpa l ius 
nevengė kritikuoti prezidento 
Busho atsisakymą pripažinti 
Lietuvos vyriausybę. O prez. 
Bushas atvirai vedė kampaniją 
prieš Bill Sarpalių ir padėjo 
surinkti daugiau kaip 550,000 
dol. jam nugalėti . 

Mūsų draugai lietuvių kilmės 
amerikiečiai sugr įž tą vėl į 
102-ąjį Kongresą, yra: 

kongresmenas Sam Gejden-
son, demokratas iš Connecticuto 
valstijos, išr inktas 59% balsų; 

kongresmenas Diek Durbinas, 
demokratas iš Illinois valstijos, 
kuri žmonės išrinko 67% balsų; 

kongresmenas Mickey Ed-
wards, respublikonas iš Okla-

homos, surinkęs 70% \ tsų balsų; 
kongresmenas Bill Sarpalius, 

demokratas iš Texas, gavės 58% 
balsų; 

kongresmenas Martin Kiost. 
demokratas iŠ Texas. pne> kurj 
r inkimuose nebuvo s t a t y t a 
jokio kito kandidato: 

kongresmenas Norman Sisis-
ky , demokratas iŠ Virginijos 
valstijos, buvo išrinkta? net 78% 
balsų. 

Du kiti mūsų ger: draugai, 
kur ie buvo Lietuvoj' — kongr 
John Miller, respul, ikonas iš 
VVashingtono v a e t i j o s . ir 
kongr. Christophert Cox. res
publikonas iš Californijos, taip 
pa t buvo perrinkti. 

JAV Senate tebėra visi mūsų 
prieteliai senatoriai, kur ie ne 
kar tą y ra pasisakė už Lietuva, 
nes jiems nebuvo atėjęs metas 
dalyvauti rinkimuose. Šį karta 
buvo renkami tik 36 senatoriai. 

— Kinijos vy r i ausybė 
paskelbė, kad liepos 1 dieną 
Kinija turėjo 1,133,682.511 
gyventojų, taigi, daugiau kaip 
bilijoną žmonių. 

— Saudi Arabija nebesi
priešins Amerikos karinei ak
cijai, jei tai bus reikalinga, 
rašoma pačių arabų spaudoje 

Landsbergio 
vizitas Amerikoje 

W a s h i n g t o n a s . 1990 m. 
lapkričio 8. — Gauta ž iniajog 
Lietuvos prez. Vytautas Lands
bergis gali vizituoti J A V gruo
džio mėnesio pradžioje. Lietuvos 
atstovas Stasys Lozoraitis, kaip 
praneša VOA laida, pasakė, kad 
tokios galimybės vra, tačiau dar 
kelionė tebėra planavimo stadi
joje. Jei Lietuvos prezidentas at
vyks į JAV, ta i jis susi t iks su 
JAV prez. G. Bushu ir Valsty
bės departamento sekretoriumi 
James Bakeriu. Lozoraitis t a ip 
pat pasakė, jog Landsbergis ta ip 
pat gavo pakvietimą iš YIVO 
ins t i tu to žydų k l a u s i m a m s 
studijuoti New Yorke būti jų 
svečiu ir pasakyti kalbą gruo
džio 3 d. YIVO inst i tutas pa
laiko glaudžius ryšius su Lietu
vos žydų sąjunga, kurios įstai
ga yra Vilniuje. Landsbergis 
taip pat yra pakviestas pasakyti 
kalbą Pasaulio užsienio reikalų 
taryboje Los Angeles mieste. 
Landsbergis ta ip pat t ada galįs 
apsilankyti Kanadoje ir susitik
ti Ottawoje su aukštaisiais pa
reigūnais. 

Frank A unzio 
po 26 metq t 
rūmuose vėl perr 
minui didele bal-
nois valstijos 

- EPA iš 
taisykles mies-
tr inėms įmone r 
priemones sun. 
nuodingom duj 
fabrikus ir sta? 

— Izraelis 
saugumo paje^; 
puolimų prieš • 
nušautas Nev. 
Kahane 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Š iandien Vilniuje tariasi 
Pabaltijo valstybių taryba — Es
tijos prezidentas Arnold Ruute-
lis, Latvijos prezidentas 
Anatolis Gorbunovas ir Lie
tuvos prez. Vytautas Landsber
gis. Nebuvo pranešta, ar daly
vaus pasitarimuose ministeriai 
pirmininkai ir užsienio reikalų 
ministeriai. Neskelbiama ir dar
botvarkė. Bet manoma, jog bus 
aptariami Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferenci
jos Paryžiuje, kuri prasidės lap
kričio 19 d., klausimai. Pabaltijo 
užsienio reikalų ministeriai tuo 
metu" bus Paryžiuje. Pabaltijo 
valstybių taryba visados aptaria 
kartu savo reikalus. 

— Anglija 1918 m. lapkričio 
11d. pripažino Latviją de facto. 

— Baltieji rūmai praneša, jog 
prez. Bushas ir prez. Gorbačio
vas susitiks šj mėnesį Paryžiuje. 
Jie abu bus 35 tautų konferen
cijoje Europos Saugumo klausi 
mais. Prez. Bushas aplankys 
Čekoslovakiją, Vokietiją, Saudi 
Arabiją ir Egiptą. Jis savo 
kelionę pradeda lapkričio 16 d. 

— Maskvoje, komunistams 
minint Bolševikų revoliucijos 
dieną, nebuvo pakeistas ritua
las, rašo „The Christian Science 
Monitor" dienraščio korespon
dentas Daniel Sneider iš Mask
vos. Ant Lenino mauzoliejaus 
išsirikiavę stovėjo Komunistų 
partijos vadai Buvo pakviestas 
ir Borisas Jelcinas. Rusijos Res
publikos prezidentas. 

— Raudonojoje aikštėje de 
monstravo ir stalinistų būrys, 
kurie pasisakė prieš daromas 
reformas. 

— Sovietų Sąjungos vėliava, 
pasibaigus oficialiam paradui 
Raudonojoje aikštėje, buvo 
prieškomunistinės demonstra 
cijos dalyvių sudeginta. 

— Gruzijoje, kur ka tik rinki 
mus laimėjo tautinio sąjūdžio 
žmonės, kariuomene savo para 
do nedarė sostinės centre, bet 
tai atliko netoli savo kareivinių. 

— Sovietų Sąjunga pranešė, 
og šiemet buvo labai geras der
lius grūdų laukuose, tačiau 
negali išgauti grūdų iš ūkinin
kų už beverčius rublius. Atsisa
kymas parduoti grūdus, labai 
kenkia Gorbačiovo ekonomijos 
planui, nors buvo padidintas 
grūdų mokestis 90%. 

— Britarųjos ministerė pirmi
ninke Margaret Thatcher, kai 
bedama parlamento nariams, 
pasakė jog Irakas privalo greitai 
pasitraukti iš Kuwaito arba 
tek* panaudoti karinę jėgą jo iš 
ten pašalinimui 

• bos Atstovu 
aš naujam Ur 
augumą iš Illi 

ido naujas 
ns ir indus 
kad surastu 
inti gatvėse 
n, įskaitant 
'06 vietas. 
-tiprino savo 
kad išvengtu 
bus, kai buvo 
orke rabinas 

vim nešėsi paslėpęs šautuvą, ėjo 
kar tu su kitais Raudonojoje 
aikštėje Spalio 73-osios paminė
jimo dienoje ir parado metu 
iššovė du šūvius visai netoli, 
kur ant Lenino mauzoliejaus 
stovėjo prez. Grobačiovas su 
kitais valdžios pareigūnais. 

Niekas nebuvo sužeistas nuo 
iššautų šūvių. KGB agentai tuoj 
jį suėmė. Vienas slaptosios po
licijos agentas matė, kaip jis iš 
po palto i š t raukė šautuvą. 
Vėliau buvo pranešta, kad tai 
38 metų gyventojas iš Lenin
grado. Liudininkai, kurie matė 
tą įvykį, pasakoja, jog sau
gumiečiai sugriebė tą žmogų, 
kai tik jis išsitraukė šautuvą — 
vienas šūvis buvo tuoj iššautas 
į orą, o kitas pataikė į gatvės 
gindinį. 

Šis įvykis buvo vienas iš tų, 
kurie Revoliucijos paminėjimo 
dieną įvyko ir kitur. Ukrainoje 
s tudentai p ro tes tavo prieš 
policijos dalinius, Lietuvoje 
sovietų kareiviai ir saugumie
čiai sužeidė studentus, o Molda
vijoje ir Azerbaidžane tautiniai 
sąjūdžiai pr iver tė a t šaukt i 
paradus. 

Gedulo diena 
Tos dienos vienintelis laimė

tojas buvo Borisas Jelcinas, 
Rusijos Respublikos preziden
tas, kaip sako Reuteris, kuris 
buvo sutiktas ne tik pačių 
Komunistų partijos oficialių as
menų Raudonojoje aikštėje, bet 
ir dviejų didelių būrių demon
strantų, kurių—vieni pasisakė 
prieš Gorbačiovo politiką, neš
dami Stalino plakatus ir šauk 
dami antisionistinius šūkius, o 
kiti, kurių buvo keliasdešimt 
tūkstančių, skelbė, kad tai yra 
liūdesio diena ir pagerbė visus 
kankinius bei žuvusius nuo 
1917 metų iki dabar. Jie rei
kalavo ir Gorbačiovo vyriau 
sybės atsistatydinimo. 

„New York Times" praneša, 
kad susirėmimai įvyko Lietu 
voje ir Gudijoje. Sovietų žmones 
vakarinių žinių metu matė 
incidentą aikštėje ir prabėgomis 
parodytus vaizdus iš priešingų 
demonstracijų. Paskutinį kartą 
Raudonojoje aiksėję buvo šūviai 
girdėti 1969 m. sausį, kai 
kariuomenes leitenantas šovė į 
važiuojančia mašiną, manyda 
mas, kad ten yra Brežnevas. Ir 
šį kartą įėjimas į Raudonąją 
aikštę buvo stropiai kontro 
liuojamas, bet leningradietis 
sugebėjo tas sargybas praeiti 

Gal tik pagąsdino 
Žinių agentūros sako, jog nern 

aišku, ar jis norėjo ką nors 
nušauti iš pareigūnų ant Lėni 
no mauzoliejaus, ar tik pade 

— Ukrainoje Spalio revoliu 
cijos diena buvo pavadinta ..liū
desio diena", o tautinio nusi 
teikimo ukrainiečiai boikotavo 
paradą. 

— I>eningrado ir Maskvos 
miesto merai ragino savo pilie 
čius nedalyvauti Revoliucijos 
paminėjimo dienoje, o Maskvos 
vyriausybė a t s i s akė duoti 
pinigų tam reikalauti 

— Houstone prez. bushas. 
kur jis dalyvavo rinkiminėje 
kampanijoje, pirmadienio naktį 
pasirašė Biudžeto įstatymą, 
kuriuo per 5 metus turi būv 
sumažintas deficitas 492 bili 
jonais dolerių ir pekeliami 
mokesčiai amerikiečiams 

mauzoliejaus stovėjo šalia Gor
bačiovo dar Boris Jelcinas ir 
Gabriil Popovas, Maskvos virši
ninkas. Jie abu yra pasitraukę 
iš Komunistų partijos. Ten kar
tu buvo Sovietų min. pirm. N. 
Ryžkovas ir Aukščiausiosios 
Tarybos pirm. A. Lukjanovas. 

Vakare priėmimo metu KGB 
viršininkas Vladimiras Kriuč-
chovas išsitarė, kad tas žmogus 
galėjo būti „pakvaišęs", bet 
atsisakė ką nors daugiau pasa
kyti kol nėra baigtas apklausi
nėjimas., įvykio metu visai 
netoli buvo ir ,.Tasso" kores
pondentas S. Vozjanovas. kuris 
sako, kad iki mauzoliejaus buvo 
tik 100 jardų, nors kiti sako, kad 
200. šūviai nuaidėjo per visą 
Raudonąją a ik š t ę , t a č i a u 
neaišku, ar ant mauzoliejaus 
stovėję pareigūnai juos girdėjo. 

Gorbačiovo kalba buvo 12 
minučių ilgumo, kurioje kvietė 
piliečius į vienybę ir kaltino 
taut inius neramumus. Kalbėjo 
ir Gynybos ministeris Jazovas. 
Po kalbų Jelcinas ir Popovas 
prisijungė prie kitų demon
strantų ir jiems sukėlė ovacijas. 
Kai kurie plakatai rašė. „Šalin 
nuo Lenino' arba „Gorbačiovai, 
tu laimi užsienyje, bet pralaimi 
namie". Arba „Jelcinas mūsų 
vil t is" arba ..Jelcinas plius 
Rusija — taip Centras — ne!". 

Lietuvoje jau veikia 
emigracijos biuras 
K a u n a s . — „Gimtojo krašto" 

43 numeryje rašome, jog Lietu
vos savitarpio pagalbos sąjunga 
Kaune įkūrė emigracinę tarny
bą. Socialines apsaugos minis
terijos migracijos skyriaus vir
šininkas V. Gražulis „Lietuvos 
komersanto" trečiame numery 
je skeptiškai vertina jos veiklą. 
„Visi emigracijos reikalai turi 
būti tvarkomi remiantis įstaty
mai.; Darbinės emigracijos, 
kuria labiausiai suinteresuoti 
norintys išvykti iš Lietuvos 
piliečiai, klausimą sprendžia tik 
tarpvasltybiniai -susitarimai 
Yra tarptautine darbo organi 
zacija, kuri pasirašinėja kon 
Tercijas arba susitarimus tarp 
vals tybių , oficialiai įteisi
nančius darbine migraciją. Tik 
esant tokiam susitarimui mūsų 
Socialines apsaugos ministerijos 
migraci jos t a rnybos gali 
sudaryti konkrečias sutartis su 
atskiromis įmonėmis, firmomis, 
kompanijomis ir jau po to 
t v a r k y t i a t sk i rų žmonių 
išvykimo lokumentus Tuo tar
pu emigracijos tarnyba prie 
Lietuvos savitarpio pagalbos 
sąjungos emė veikti atvirkščiai, 
pradėjo gundyti žmones išvažia
vimo idėjomis, aiškiai nežino
dama, kaip ir kur jie galės ten 
įsidarbinti". 

KALENDORIUS 

Lapkr ič io 9 d.: Aurelijus. 
Estela. Dargmtas. Migle, Pau 
liną, Skirtaute. Teodoras. 

Lapkr ič io 10 d.: Andrius, 
(lelvvde. Vaišviltas. Žybartas, 
Trifena 

ORAS C H K A G O J E 

Saule teka 6:31. leidžiasi 4:37. 
Temperatūra dieną 47 1.. 

naktj 30 1 
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A.A. POVILĄ TAUTVAIŠA 
PRISIMENANT 

regimame horizonte. 
Būdo atžvilgiu Povilas buvo 

kantrus, tolerantiškas, taikus, 
teisingas, atviras ir flegma
tiškas žemaitis. Nebuvo veržlus 
ar ambicingas, nebuvo nagingas 
bei „praktiškas". J o suge
bėjimai ir būdas jam turtų 
nesukrovė, bet jis visada buvo 
patenkintas tuo, kuo gyveno; 
niekad nepavydėjo kitiems ir 
likimu nesiskundė: 

Šachmatų lentoje jis buvo 
taktiškas ir mandagus ir savo 

Lietuvos irkluotojai prieš varžybas Bostone. 

LIETUVOS 
KREPŠINIO 

Nuot r . Lil i jos K u l b i e n ė s 

LIETUVOS IRKLUOTOJAI 
BOSTONE 

D R AUGA S 
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Subacript:on Rates: $80 00 Fureign countries$90 00 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesmnciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestj, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO pranumaraU mokama I i anksto 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

varžovui kartais siūlydavo R I N K T I N Ė J A V - E S E 
atitaisyti klaidą. Deja, Povilo 

Povi las T a u t v a i š a 

Lapkričio 14 d. sukanka 
dešimt metų kaip Cicero, 111., 
m i r ė Povilas Tau tva i ša , 
pasižymėjęs šachmatininkas 
Lietuvoje ir Amerikoje. 
Siauresniam draugų, bendra
darbių ir pažįstamųjų ratui jis 
buvo žinomas ka ip įdomi 
asmenybė. Jo liūdi buv. žmona, 
du sūnūs, marti ir kiti giminės 
bei artimieji draugai. 

Povilas buvo ne vien tik 
šachmatininkas. Jis domėjosi 
filosofija, egzistencialisto Albert 
Camus knygos formavo Povilo 
pažiūras. Jis buvo liberalas, fa
talistas ir manė, kad absurdu 
priklausyti kokiai partijai, fron
tui, sektai ar bet kokiam „iz-
mui". Savo kritišku intelektu ir 
sugebėjimu analizuoti jis visada 
matė problemas arba „medalio" 
abi puses ir galėjo objektyviai 
pateikti argumentus iš abiejų 
dialogo pusių. Jo pažiūros ne
buvo sukalkėjusios a r nepa
keičiamos, jis visada rasdavo 
kalbą su jaunimu, buvo judrus, 
greitas ir aštrus savo humoru. 

Povilas domėjosi mokslo pa
žanga, muzika, sportu ir filmais. 
Daug skaitė rusų, vokiečių ir 
anglų kalbomis. Muzikoje jis 
mėgo klasikus ir ypač italų „bei 
canto" tenorų arijas. Pasau
linėje politikoje Povilas būdavo 
gerai informuotas ir nešykštė-
davo taiklių komentarų ir 
pranašavimų. Povilas buvo 
socialus, iškalbus ir geras 
šokėjas. Po šachmatų , jo 
didžiausia a i s t r a buvo 
plaukimas. Nuo Palangos ir 
Ventos — Mažeikiuose laikų, jis 
Michigano ežere ištobulino 
plaukimo ištverme. Pakrantėse 
vasarotojai nustebę ir susi
rūpinę žiūrėdavo kaip jo žila 
galva čia pasirodydavo, čia 
pranykdavo bangose , vos 

gyvenimas ir liga jam to nepa 
siūlė. 

Povilas gimė 1916 m. gegužės 
6 d. Bychovo mieste, prie Dniep
ro upės, gydytojo Povilo ir 
mokytojos Sofijos Petrauskaitės 
šeimoje 1918m. Tau tva i šų 
šeima grįžo į Lietuvą, Jo tėvas 
buvo Mažeikių apskrities ir 
teismo gydytojas, o taip pat dės
tė higieną gimnazijoje. 1934 m., 
baigęs Mažeikių gimnaziją. 
Povilas Kaune įstojo į Vytauto 
Didžiojo universiteto teisių fa
kultetą. Šachmatų aistra ir karo 
įvykiai neleido Povilui baigti 
universitetą. 

Šachmatai, senovinis karališ
kas lošimas, su jo abstrakcijom, 
logika ir strategija, buvo Povilo 
aistra nuo pat vaikystės. Jau 
1930 m Mažeikiuose jam 
nebuvo lygių partnerių. J is iš
studijavo ištisą šachmatų biblio
teką ir buvo geras teoretikas. 
1935 m. jis laimėjo V. D. uni
versiteto pirmenybes; 1936 m. 
buvo įtrauktas į Lietuvos vals
tybinę šachmatų rinktinę ir 
dalyvavo rungtynėse Rygoje, 
Talline, Helsinki, Minske ir 
pasaulinėse olimpiadose Muen-
ch<me ir Buenos Aires. 

Vokietijoje Povi las ypač 
pasižymėjo 1948 m. laimėdamas 
tarptautiniame turnyre, Olden-
burge, pirmą vietą tarp 18-kos 
meistrų. Šachmatų karjeroje 
Povilo geriausias laikotarpis 
buvo tarp 1948 ir 1971 m., kai 
jis laimėjo Bostono. Massachu-
setts, Chicagos ir Illinois pirme
nybes ir net 8 kar tus buvo 
Chicagos ir Illinois meistras* 

„Illinois Chess Bulletin" 1981 
m. vasario mėnesio laida buvo 
skirta Povilui: „Farevvell to the 
Old Fox". JAV latvių šachma
tininkai Povilui mirus pareiškė 
užuojautą žodžiais: 

,,No one ever dies as long as 
he is remembered". 

Kos ta s Burba 

Lietuvos vyrų krepšinio rink
t inė — 10 žaidėjų komanda su 
treneriu Raimondu Sargūnu ir 
trenerio pavaduotoju Vytautu 
Virbicku, lydima rinktinės 
vadovo Juozo Jankausko ir 
,Žalgirio" klubo prezidento An
tano Šležo, atvyko į JAV-es ir 
čia žais 13-Ka rungtynių su jvai-
r ių un ive r s i t e tų krepšinio 
komandomis. 

Žaidynių datas ir vietoves 
skelbėme praėjusioje „Sporto 
apžvalgos" laidoje, po antrašte 
„Žalgiris JAV-ėse" (nes taip 
buvome informuoti). Pakeista 
t i k vietovė paskut in iųjų 
žaidynių, kurios lapkričio 20 d. 
prieš Northvvesterfi universitetą 
vyks to universiteto aplinkoje — 
Evanston, IL (ne Springfield, IL, 
kaip anksčiau skelbtai šios 
rungtynės vyks universiteto 
, ,campu3'v r ibose esančioje 
Welsh-Ryan arenoje. Rungtynių 
pradžia 7:30 vai. vak. Priešžais-
rnyje, pr ieš vyrų krepšinio 
rungtynes, bus mWerų varžy-

Bostono visuomenė šiais 
metais turėjo progą stebėti dvi 
Lietuvos Respublikos sporti
ninkų grupes vasarą — Šiaurės 
Amerikos .įetuvių sporto 
sąjungos varž.bose dalyvavusią 
profesionalinio lygio moterų 
tinklininkių komandą, o spalio 
22 d Charies upėje vykusią 
XXVI-ją irklavimo regatą, 
kurioje pirmą kartą dalyvavo 
Lietuvos respublikos vyrų ir 
moterų aštuonvietės valtys. 
Šioje tarptautinėje regatoje 
varžėsi 930 įvairaus tipo valčių 
su 3900 irkluotojų. Lietuvių 
vyrų valčiai vadovavo vilnietis 
Finius Petkus, o moterų — Re
da Stanevičienė, taip pat iš 
Vilniaus. Visi jauni, daugiausia 
studentai, patyrę irkluotojai, 
pasiekę žymių pergalių Lie
tuvoje ir sov -tijoje. 

Šiuo kartu lietuvaitės pasi
tenkino penkta vieta; vyrai — 
aštunta. Pasiteisinimas: lietu
viai Amerikon atvyko be savo 
valčių ir irklų; vietoje reikėjo jas 
samdytis. Treniruotėms turėjo 

bos, kuriose Latvijos moterų tik vieną pilną dieną. Pagal 
krepšinio r i nk t i nė žais su vieną lietuvį irkluotoją, Lietu-
Northwestern merginų krep- vos komandos šiose lenktynėse 
šinio komanda. Moterų rung- buvo laikomos „naujokėmis", 
tynių pradžia — 5:30 vai. vak. joms buvo palikta startuoti 
Bilietai į abejas rungtynes — 5 pačiame lentelės gale. Tai, esą. 
dol. asmeniui. sumenkino varžybinę dvasią. 

Lietuvos vyrų krepšinio rink- Vis dėlto irkluotojai pakilia 
tinė sudaryta daugiausia iš nuotaika baigė savo viešnagę 
„Žalgirio"' ir „Statybos" žaidėjų. Bostone. Jiems dvasinį pastip-
Ją į JAV-es žaidynėms pakvie- rinimą teikė nuo Charles upės 
tė tarptautinių sporto žaidynių kranto sklindą Lietuvos himno 
organizatoriai — Universal garsai ir publikoje matomos 
Sports Accord iš Californijos ir Lietuvos trispalvės... 
Universal Sports Tour Interna- Baigę savo misiją Bostone. 19 
tional iš Wisconsino. Minimu irkluotojų spalio 24 — viešėjo 
žaidynių organizatorių atstovai Cape Code, LB Cape Codo 
lapkričio 6 d. Chicagoje kelių apylinkes ir LB Bostono apy-
valandų konferencijai buvo susi- gardos globoje. Sportininkus 
tikę su ŠALFASS pirmininku Cape Codan atlydėjo Bostono 
Valdu Adamkum. apylinkes p i rmin inkas dr . 

Patirta, kad Lietuvon rink Romas Buivydas. Amerikos 
tinės žaidėjai Chicagoje lanky- lietuvių Jaunimo sąjungos 
sis lapkričio 21 d. valdybos pirmininkė Sigutė 

IR Šnipaitė ir dar keli bostoniečiai. 

LB Bostono apygardos pirm. Į 
Česlovas Mickūnas savo rezi
dencijoje suruošė sveč iams 
susipažinimo popietę — užkan
džius. Priėmime dalyvavo ir bū
relis vietos lietuvių (viso per 
keturiasdešimt asmenų). 

Irkluotojai apžiūrėjo Cape 
Codo įdomesnes vietas, atsigai
vino, pasivaišino, susipažino su 
vietos bendruomenės nariais . 
Mickūnas, atsisveikindamas, 
įteikė kiekvienam irkluotojui po 
mažą dovanėlę, vokelį su pini
gais, nes sportininkai atvyko 
Amerikon be dolerinės valiutos. 
Cape Codo lietuviai visada dos
niai remia svarbias lietuviškas 
apraiškas: taip ir šį ka r t ą jie 
svečius iš Lietuvos parėmė fi
nansiškai. Aštuoni apylinkės 
nariai: dr. Valius Bergas, dr. 
M i n d a u g a s P a u t i e n i s , dr. 
Vladas Vaitkus, Algis Kriš
č iūnas , inž. - B r o n i u s Mar-
keliūnas, Jonas Beržmskas, 
Lionginas Izbickas, Erdvilas 
Janulaitis sudėjo sportininkams 
keturis Šimtus dolerių. 

Irkluotojai, per New Yorką 
grįžo t ė v y n ė n , a t r o d o , su 
maloniais įspūdžiais. 

Beje, vietos dienraštis ..Cape 
Cod T i m e s " a t s i u n t ė pas 
Mickūną savo sporto reporterį, 
kuris kalbėjosi su irkluotojais 
apie jų viešnagę Amerikoje bei 
pasiektus laimėjimus Europoje. 

ASP 

IV PLS ŽAIDYNĖMS 
BESIRUOŠIANT 

ŠAUDYMO VARŽYBOS 

Šaudymo varžybos buvo I-sios 
Tautinės olimpiados programoje 
1938 m Kaune, jos buvo ir 1978 
m PLS Žaidynėse Toronte. Jos 
vyks ir kitais metais IV se PLS 
žaidynėse Lietuvoje. 

Provizorinėje programoje 
numatyta: 1. Kulkinis šau
dymas — vyrai: „free pistol" — 
40 Šūvių, „air pistol" — 40 ir 
.,air rifie" — 40 šūvių; „free ri 
fle" — 60 šūvių, „free rifie" 3 x 
<•' šūvių. ..running target" 
20 ,.0 šūvių. Moterys — ..free 
pistol' — 30 šūvių, ,,air pistol" 
— 30 šūvių. ..air pistol" -40 šū
vių, ..free rifie" — 60 šūvių, 
„free rifie" 3 x 20 šūvių, „air n 
H + - 40 šūvių 

I šaudynes galima atsigabenti Chicagos LSK „Neris" šach-
ir savo ginklus. Tačiau mažiau matų - Chicagos šachma-
siai 2 savaites prieš atvykimą tininkai Taipogi planuojama 
Lietuvos Šaudymo federacija programoje turėti ir ledo ritulio 
turi žinoti ginklo numerį, kad pirmenybes, kurias pravestų 
būtų gal ima gauti leidimą Chicagos lietuvių ledo ritulio 
ginklą įgabenti. Taip pat reikia klubas ..Gintaras". Šiuo metu 
p raneš t i , kur ioje vietoje dar neaišku ar daugiau sporto 
numatoma vykti per sieną, kad šakų. kaip kėgliavimas, raket-
būtų galima pasitikti. holas, stalo tenisas bei plauki-

Registraciją tvarko ir infor- mas bus įtraukta į Chicagoje 

2. Stendinis šaudymas: „trap" 
100 taikinių ir ..skeet" - 100 
taikinių 

Programa pagal pageida
vimus bus keičiama. Laukiami 
pasiūlymai programos paįvairi
nimui. Ginklais ir šaudmenimis 
atvykusieji bus aprūpinti Lie
tuvos Šaudymo federacijos 

maciją teikia ŠALFASS-gos 
šaudymo sekcijos vadovas Balys 
Savickas, 340 Dixon Rd. #2004. 
Weston. Ontario, Canada M9R 
1T1 

41-SIOS SPORTO 
ŽAIDYNĖS CHICAGOJE 

41 šios ŠALFASS gos sporto 
žaidynes įvyks 1991 m. balan
džio 13-14 d.. Chicagoje. Iki šiol 
yra paaiškėję, kad krepšinio ir 
tinklinio pirmenybes vvkdvs 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst l.gorunems 

2434 W . 71 Straat. Chicago 
Ta i . (1-312) 434-5849 .• • a 24 vai ) 

P-r t i antr ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)246-0067; a-c a (706)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL 8UILOING 

6449 So. Rulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Tūkstančio mylių kelionė 
prasideda vienu žingsniu. 

Konfucijus 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Bui ldmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 

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

SURENDER KUMAR. M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies >r Kraujagyslių Ligos 
Vaiandos pagal susitarimą 

OR. E. B. GLEVECKAS 
GYOVTOjAS .R CMI^O^GAS 
SPEC.AL.vBE - AKIŲ UGOS 

3900 W 95 St Tai. (70«) 422-0101 
Valandos pagal suS'tanmą 

PtaMd 3 v p p -7 v v . antri i? 30-3 v D p 
uečd uždaryta Ketva ' -3 v p p penk'a 

• šeštc 9 v - 12 v p p 

6132 S. Kaazla Av« Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
r ooos UGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Oundaa Ava. . Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos paga1 susitar.mą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Mills 
1 r-iyi'a Į vaKarus nuo Ha-iern Ave 

TaL (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

OR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir k'auio irgos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

' nem.c'Cidu gydymas 
5540 S. Pulaaki Road. 
Tai . (1 312) $85 2805 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr . penk! "2-3 v p p. ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoiu ••' i na'njs 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kaiba lietuviškai) 

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

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

Palo* v ision Cantar. 7152 W 127th St. 
Pales Hgts m Ketv vai 3-6 v • 

Tai. (708)448-1777 

vykdomu laidynių progrmą, ar 
jos bu> vykdomos kitu laiku ir 
kitur 

ŠALFASS SUVAŽIAVIMAS 

ŠALFASS-gos metinio visuo
tinio suvažiavimo, įvykstančio 
1990 m. lapkričio 17 d., šešta
dieni. 11.00 vai. ryto. Cle-
velando Lietuvių namuose. 877 
East 185th St.. Cleveland. Ohio 
44119 Telefonas (216) 531-2131. 

V . G. 

Futbolas Chicagoje 

K V I E Č I A M E l BALIŲ 

Užbaigus 40 nelengvų savo 
veiklos metų, „Lituanicos" fut
bolo klubas lapkričio 17 dieną, 
šeštadieni. 6:30 vai. vak. ruošia 
tos veiklos paminėjimo iškil
mingą balių Lietuvių centre. 
Lemonte . Kadang i futboli
ninkai yra judrios veiklos atsto
vai, baliaus metu nevargins 
svečių ilgomis kalbomis, be t 
gražiai pri ims ir pavaiš ins . 
Šokiams gros Puodžiūnų vado
vaujamas „Gintaro" orkestras . 

Nuoširdžiai kviečiame daly
vauti šiame pokylyje. Vietas 
prašome užsisakyti iš anksto 
..Lituanicos" klube 2614 West 
69 St.. arba telefonu vakara i s 
312-476-9100. Studentams 5 0 T 
nuolaida. Visus kviečia 

Valdvba 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St C^cago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79tn Ave . H>c«0'y r69)5 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pag,->" w K »mi| 

J O N A S V . P R U N S K I S . M . D . 
Gydytojas ir chirurgas 

Anes:ezi|os ,r S'ausrno gydyme specaiistas 
Sherma^ ligonine Elgm i i 

Tai. 708 9541050 
Skamft n* aai.ma 24 vai 

Tai. kabinato ir buto: (708)652-4159 
DR. P- KISIELIUS 

GYDvTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava.. Cicaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt '2 i i 4 vai pop*e; 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W 95 St . 
Oak U w n , IL. 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Ta i . 708 -636-3113 

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

D R . J A M E S B U R D E N 
INKS 'Ų PŪSLĖS W PROSTATOS 

GVDvlviAS BF ' CHIRURGU* 
155 N. MlcMgan Ava.. Sutta 324 ir 
5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 

Tai. (1-312) 565-2980 veik.a 2* vai I 
Valandos paga: sus>tar;mą 

DR. OANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

T a i . 708-531-1113 
Valandos oaaai susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUlLDlNG 
3200 W. 81 tt Straat 

Kabinato ta i . (1-312) 737-1188: 
Razld. (708)385-4811 

OR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS C H I R U R G I J A 
2656 w 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v D P ir Ketv 2-5 v p D 
Seš' pagai susitarimą 

Kabinato tai. (1-312) 778-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71at Straat 
(1-312) 434-2123 
Pi'm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 
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Apie vedusių vyrų 

KUNIGYSTĘ 
Nors pop. Jonas Paulius II 

nenorėjo, kad kunigiško celiba
to klausimas nustelbtų visas 
kitas temas, liečiančias kunigiš
ką gyvenimą, anot Our Sunday 
Visitor (1990.XI.4) korespon
dento Desmond O'Grady, tai 
įvyko spalio mėnesį vykusiame 
katalikų vyskupų sinode Romo
je, kurio tema buvo „Kunigų 
formavimas šiandienos sąly
gomis". Ir ta i įvyko, nežiūrint 
to, kad jau seniai prieš šį sino
dą popiežius buvo pareiškęs, 
kad Romos katalikų Bažnyčioje 
kunigiškas celebatas nėra tema 
diskusijoms. 

Sinodą stebėti atvykusių tarp
tautinių korespondentų dėmesį 
patraukė pasklidusi žinia, kad 
Brazilijoje bent dviems vedu
siems vyrams buvo duotas lei
dimas gauti kunigiškus šven
t imus , su sąlyga, kad jie 
„suspenduos" savo vedybas — 
atsisakys savo vedybinių teisių. 

Kai kurie ten buvusieji statė 
klausimą kodėl iš viso tokio dis-
penso reikia Romos katalikų 
Bažnyčioje, ka i vedusiems 
katalikybėn perėjusiems buvu
siems episkopalų kunigams ne
reikia dispenso ir toliau gyven
ti su savo žmonomis, tapus ka
talikų kunigais. Laikraščių ve
damuosiuose net buvo teigiama, 
kad toks Vatikano reikalau
jamas dispensas nuo moterystės 
sakramento nužemina jį, vedy
binius įžadus padarydamas 
atšaukiamais. 

Visos šios kalbos iškilo, bra
zilui kardinolui Aloisio Lor-
scheider davus interviu italų sa
vaitrašty „Famiglia Cristiana", 
kuriame jis paminėjo, kad 1980 
dešimtmečio pradžioje popiežius 
buvo davęs leidimą kunigais 
įšventinti du vedusius brazilus: 
„Dviejose (Brazilijos) vyskupi
jose, su popiežiaus leidimu, du 
brandaus amžiaus vedę vyrai 
buvo įšventinti kunigais su 
sąlyga, kad jie su savo žmo
nomis gyvens kaip brolis ir 
sesuo", sakė kardinolas. „Dėl 
šios sąlygos esame susilaukę 
kritikos", jis pridėjo. 

Nors pasišnekėjimas italų 
žurnale buvo daug platesnis, šie 
jo žodžiai netrukus tapo laik
raščių pirmųjų puslapių žinio
mis. 

Stebėtinai greitai reaguo
damas. Vatikanas spalio 18 d. 
spaudos konferencijoje paskelbė 
paaiškinimą, suminėdamas tris 
sąlygas, kur ios t u r i bū t i 
išpildomos, duodant „dispensą 
nuo vedybinio ryšio impedimen-
to (kliūties) kunigiškiems šven
timams '. Suminėtos šios sąly
gos. 1. Negyvenimas su žmona 
po tuo pačiu stogu, 2. Kandida
tas šventimams laisva valia ir 
sąžine sutinka laikytis celibato. 
3. Iš žmonos ir vaikų turi būti 
gau tas r a š t i ška s , te is inia i 
pripažintas leidimas vyrui būti 
įšventintam kunigu. 

Vienas oficialių sinodo pirmi
ninkų. Kamerūno kardinolas 
Tumi. spaudos konferencijoje 
paska i t ę s šį Va t ikano pa 
reiškimą, paaiškino, kad brazilų 
kunigų atveju jų vedybos buvo 
ne panaikintos, o suspenduotos. 
Katalikų Žinių Tarnybos žinio
mis, toks leidimas paprastai yra 
duodamas pažengusio amžiaus 
vedusioms poroms. Toje pačioje 
konferencijoje arkiv. John P. 
Foley paaiškino, kad tie kunigai 
laisva valia atsižadėjo („sacn-
ficed") vedybinių santykių, kad 
Šv. Tėvas jų vedybų neanulia
vo, nepanaikino, o „davė jiems 
leidimą suspenduoti savo nau
dojimąsi vedybinėmis teisėmis". 

Sinode klausimas apie „bran
daus amžiaus, gilaus, išbandy 
to tikėjimo" vedusių vyrų šven
timą kunigais iškilo porą kartų 
sinodo metu. Vienas už tai 

argumentavęs vyskupas, bra
zilas Valfredo Tepė, juos loty
niškai pavadino „viri probati" 
— išbandyto dorumo vyrais. 
Anot jo, jų nešventinant, au
gantis kunigų trūkumas gali 
katal ikų parapijas padaryti 
panašias į protestantų — turin
čias Dievo žodį Šventraštyje, bet 
ne jį patį Eucharistijoje. Vysk. 
Tapė tą klausimą buvo iškėlęs 
jau 1971 m. sinode. Šiandien, jis 
sako, katalikų, neturinčių Šv. 
Eucharistijos, padėtis jam kelia 
dar didesnį susirūpinimą. Pana
šiai ta tema kalbėjo ir Nassau, 
Bahamas, vyskupas Lawrence 
Burke. 

Tačiau Tikėjimo Doktrinos 
Kongregacijos pirmininkas 
kard. J. Ratzingeris ir brazilas 
kard. Lucas Moreira Neves, 
buvęs Vatikano pareigūnas, 
pareiškė, kad kunigų celibato 
klausimas jau buvo anksčiau 
apsvarstytas ir išspręstas. Ki
toje, anksčiau vykusioje spaudos 
konferencijoje, Vatikano Kuni
gų Kongregacijos vadovas kard. 
Antonio Inocent i išreiškė 
abejonę, ar iš viso buvo „bran
daus amžiaus ir išbandyto 
tikėjimo" vedusių vyrų, kurie 
norėtų būti kunigais. 

Gi'sinodo sesijos metu, Kuni
gų Kongregacijos sek*" arkiv. 
Gilberto Agustoni net argumen
tavo, kad būtų „žalinga" siūly
ti , kad tokie vedę vyrai būtų 
šventinami kunigais, kad tai 
„pakeičia pačios hierarchinės 
kunigystės prigimtį, kunigišką 
tarnystę paversdami grynai 
t a rnybos r e i k a l u " . Iš tų 
pasisakymų, rašo O'Grady, atro
do, kad šie vyskupai, kaip grei
čiausiai ir daugumas sinodo 
dalyvių, nieko nežinojo apie 
Brazilijos kunigų atvejį iki pasi
rodžiusio interviu „Famiglia 
Cristiana" žurnale. , 

Vienas Vatikano pareigūnas 
paaiškino, kad tų brazilų šven
timas kilo iš noro patenkinti 
Brazilijos vyskupus ir kad 3-4 
panašūs atvejai yra ir kituose 
kraštuose. Italų misionierių 
P.I.M.E. biuletenyje minima, 
jog Indonezijos vysk. Harja-
soemarta sakęs, jog Vatikanas 
sutikęs atskirai svarstyti pa
duotus prašymus tokius vedu
sius vyrus šventinti kunigais In
donezijoje, pareikšdamas: 
„Mūsų kultūroje žmonės vadais 
laiko tik vedusius vyrus". 

VACLAV HAVEL IR 
„VANEK PRINCIPAS 
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Kitas Vatikano pareigūnas 
korespondentui pareiškė savo 
nuomonę, kad šis reikalas grei
tai nenurimsiąs, kad vedusieji 
gali nuspręsti nesinaudoti savo 
vedybinėmis teisėmis, bet kad 
tokio sprendimo negalima 
padaryti juridine norma, pagal 
kurią sakramentas galėtų būti 
suspenduojamas. Su tuo nesu
tinka kard. Jose Castillo Larą, 
pirmininkas Popiežiškos Tary
bos Teisinių Dokumentų Inter
pretavimui. Iš brazilų reikalau
jamos sąlygos, jo supratimu, yra 
teisėtos ir nepažemina moterys
tės sakramento įžadų. Duotame 
interviu viename Romos laik
rašty jis priminė, kad 12-ame 
šimtmety, pop. Aleksandras III, 
prieš šventindamas vedusį vyrą 
kunigu reikalavo, kad ir jo 
žmona padarytų skaistybės 
įžadą ir, jeigu tai būtų jai priim
tina, stotų į vienuolyną. Vienin
telės išimtys buvo kai pop. Pi
jus XII leido keliems buvusiems 
liuteronų kunigams, perėju
siems j katalikybę, likti su savo 
žmonomis net ir priėmus ka
talikų kunigiškus šventimus. 

Brazilų atveju suteiktas dis
pensas nuo moterystės sak
ramento turi būti suprastas „ne 
kaip to sakramento pažemi
nimas, o kaip iškėlimas to visiš
ko pasišventimo Dievui, kurio 
Bažnyčia reikalauja iš savo 
kunigų". 

a.j.z. 

Vaclav Havel yra garsus ne 
vien kaip rašytojas ir pirmasis 
po išsuaisvinimo Čekoslovakijos 
prezidentas, bet taip pat kaip 
šių metų kandidatas Nobelio 
taikos premijai. Tačiau savo 
vietą pasaulinėje istorijoje jis 
bus užsitarnavęs kaip vienas iš 
žymiausių dramaturgų bolševi
kinio laikokotarpio disiden
tinėje literatūroje. 

Nežinau, a r bent kuri iš jo 
dramų buvo išversta į lietuvių 
kalbą ir nepastebėjau spaudoje, 
kad būtų k u r nors lietuviškoje 
scenoje pastatyta. Tuo tarpu per 
paskutiniuosius 20 metų jo 
scenos veikalai su dideliu pasi
sekimu buvo vaidinami visame 
Vakarų pasaulyje, įskai tant 
Ameriką ir Australiją. 

Iki jo išrinkimo prezidentu 
1990 m. sausio mėn. (pusę metų 
po to, kai buvo išleistas iš kalėji
mo), komunistinė valdžia buvo 
uždraudusi jo kūrinių spausdi
nimą ir vaidinimą, bet jie buvo 
reguliariai persiunčiami į Vaka
rus, pirmiausia į Austriją dėl 
bendros sienos, ku r buvo su
tinkami ir vaidinami su didelu 
susidomėjimu ir užsitarnavo 
tarptautinę reputaciją. 

Amerikoje pastatymai dau
giausia buvo New York Šekspy
ro festivaliuose, ir 1986 m. jo 
dramai „Largo Desolato" buvo 
paskirta premija kaip geriau
siam tų metų užsienio scenos 
veikalui. Savo kūryboje Havel 
sugeba labai subtiliai iškelti tą 
nuolatinį konfliktą tarp žmo
gaus ir komunistinės sistemos 
pasaulio bei įvairių jo socialinių 
institucijų. Jis parodo, kaip in
telektualas yra visiškai supara-
ližuojamas ir nesuranda būdų 
egzistuoti stereotipinėje komu
nistinėje aplinkoje. 

Iš kitos puses, jis sutinka, kad 
yra ir konformistų, kurie prisi
taiko, bent dalinai paaukoję 
savo principus dėl asmeniškos 
gerovės ir kad t a dalis tautos , 
ypač inteligentija, yra dar dau
giau pasimetę ir nelaimingi, ka
dangi yra praradę respektą sau 
patiems ir savo visuomenei. 

Pagrindinis veikėjas — Ferdi
nandas Vanek yra centrinis as
muo keliuose jo scenos veikaluo
se ir net buvo „paskolintas" 
kitiems disidentiniams drama
turgams. Jis pasirodo ne t ik 
Vaclav Havel pjesėse, bet ta ip 
pat Pavel Kohout, Pavel Lan-
dovsky ir Jiri Dienstbier dramo
se. 

Vanek yra žinomas rašytojas, 

disidentas, bet yra parodomas 
kaip paprastas, labai kuklus, 
t i e s iog va ik i škas , p i lnas 
vaikiško nekaltumo. Kadangi 
j is buvo vienas iš tų, kurie 1977 
m. pasirašė Charta 77 — žmo
gaus teisių deklaraciją, jam 
buvo atimtos visos teisės ir jis 
yra nuolatinėje KGB priežiū
roje. J i s dirba alaus bravore, 
nešiodamas alaus bačkas, kai 
tuo ta rpu kai kurie jo kolegos, 
pr is i ta ikę prie komunistinio 
režimo, tur i puikius butus, 
važinėja į užsienį, geria vodką 
ir valgo kavijarą su sovietų 
rašytojais. Bet Vanek nė vieno 
nesmerkia, nekaltina, niekuo 
nesiskundžia ir savo principų 
niekam nekiša Scenoje jis labai 
mažai juda ar kalba, bet nors 
apsivilkęs apsmukusiais senais 
drabužia is , j i s veikia ta rs i 
ka t a l i za to r iu s savo šviesia 
asmenybe ir iškelia, apšviečia 
kitų veikėjų silpnybes ir jų 
galvoseną. Jis yra lyg raktas, 
kuris tyliai atidaro duris į užda
rą komunistinį pasaulį ir parodo 
visiems konfliktus, absurdiškas 
situacijas ir melus. Jo tyla ar 
vien t ik silpnas „taip" ar „ne" 
pasidaro jo ginklu prieš melus 
ir insinuacijas ir tuo pačiu jis 
kontroliuoja situaciją gilesnėje 
plotmėje. Jo silpnumas pasidaro 
jo jėga, jis parodo, kad net ir 
tokiose absurdiškose sąlygose 
galima išlaikyti savo principus 
ir moralę. 

Vanek sako: „Jeigu kartą jau 
pasidarysi jų koiaboratoriumi — 
niekados nebeištrūksi. Tavo 
narvas bus amžinai uždarytas. 
Tai baisiausia bausmė visam 
gyvenimui, — ir žmogus ją pats 
sau užsideda. Laikas nuo laiko 
tas jam bus primenama, visur ir 
visuomet toks apsisprendimas 
panaikina visas žmogaus mora
l ines v e r t y b e s " (Ci ta ta iš 
Dienstbier vaidinimo „Recep
tūra") 

„Vanek principas" pasidarė 
labai populiarus čekų visuome
nėje per paskutiniuosius 15 
metų, jo išsireiškimai buvo 
plačiai naudojami ir tuo būdu 
Vanek charakteris išsikovojo 
sau didesnę laisvę, negu jį sukū
rę autoriai. Keliuose veikaluose 
pakartotinis skundų - asmenų 
įskundimų klausimas yra iš
keliamas. Parodoma kaip įvai
rūs tarnau'ojai ar jų prižiū
rėtojai turi r.išyti raportus vieni 
prieš kitus Ir vėl prieinama 
prie absurd' , kai Vanek, norė
damas pade* savo prižiūrėtojui, 

pats diktuoja informaciją apie 
save ir savo elgseną. Tokiu 
būdu scenoje viena po kitos yra 
iškeliamos kasdienės komunis
tinio gyvenimo problemos ir 
žmogaus terorizavimas. 

Įdomus yra faktas, kad to 
laikotarpio valdžia pakartotinai 
siūlė Havel' iui išemigruoti į 
V a k a r u s — į J u n g t i n e s 
Amerikos Valstybes, netgi labai 
palankiomis sąlygomis. Tačiau 
jis griežtai atsisakė, nors tai 
reiškė grįžimą atgal į kalėjimą, 
kuriame jis praleido 4V4 metų ir 
buvo išleistas t ik po to, kai 
sveikata visai sušlubavo. 

Pavel Kohout, kitas talentin
gas čekų dramaturgas, buvo 
pakviestas 1970 m. kaip konsul
tan tas į Vienos Burgtheater, ir 
po to čekų komunistinė valdžia 
jo atgal nebeįleido. Jo dramoje 
„ S a f a r i " Vanek p r a b ė g a 
netikėtai, leidžiama suprasti, 
kad KGB jį kalėjime užmigdė ir 
paleido kitoje pusėje Čekoslova-
kvjos-Austrijos sienos. J į pasi
gauna spauda ir TV ir scenoje 
matome su juo interview Vienos 
televizijos studijoje. J i s prista
tomas, kaip žinomas autorius 
disidentas ir nuo to momento 
vėl prasideda tas pats scenarius, 
moderatorius, kritikas, rašyto
jas , artistė — visi pradeda 
kalbėti tik apie savo problemas 
ir pasaulėžiūrą. Tuojau išryš
kėja tų žmonių lėkštumas, 
egoizmas ir politinis nesubren
dimas. Vienas klausia Vanek, 
a r Prahos siuvėjai tebėra geri, 
kitas skundžiasi Vakarų prosti
tutėmis ir klausia, ar jos už gele
žinės uždangos yra paslau
gesnės, trečias gi, susižavėjęs 
socialistine sistema Sovietų 
Sąjungoje, įrodinėja, kad jeigu 
rašytojai nesilaikys tos sistemos 
nustatytų taisylių. t a i bus at
sakingi už masių literatūrinį 
skurdą. 

Pabaigoje, kai pagaliau lei
džiama žiūrovams pateikti klau
simus Vanekui, pasirodo, kad 
pagrindinis jų interesas yra 
sužinoti, kokius miltus čekai 
naudoja vaisiniams kukuliams 
virti. Priblokštas Vanek susi
riečia kėdėje, ir uždanga nusilei
džia. 

Po to dar kartą pasirodo mo
deratorius ir praneša, kad kitą 
rytą po tos TV programos sienos 
sargybiniai matė pusnuogį 
žmogų, mėginantį perplaukti 
Dunojaus upę į Čekoslovakiją. 
O vėliau čekoslovakų žinių 
agentūra pranešė, kad rašytojas 

,J)raugas" vedamuoju (rug
sėjo 22) prasmingai pažymėjo 
„Darbininko" 75 metų sukaktį. 
„Drauge" paminėtas ir „Darbi
ninko" susijungimas 1951 m. su 
Brooklyne ėjusiu „Amerikos" 
savaitraščiu. Kadangi dirbęs 
abiejų laikraščių redakcijose 
(„Darbininke" 1930-1933 m., o 
.Amerikoje" - 1936-1945), 
norėčiau „Draugo" straipsnį 
kiek papildyti. 

Kan. Fabijonas Kemėšis, grįž
damas į Chicagą iš Bostono 
1918 m., neperdavė „Darbi
ninko" redagavimo kun. K. Ur
bonavičiui, kur is nuolatiniu 
„ D a r b i n i n k o " redakcijos 
bendradarbiu pasidarė tik 1929 
metais. „Darbininko" įsteigėjui 
ir pirmajam redaktorių kan. F. 
Kemešiui išvykus iš Bostono, 
„ D a r b i n i n k o " redak tor ia i 
keitėsi . Redagavo dr. K. 
Pakštas, dr. P. Daužvardis, 
Pranas Gudas. Nuo 1927 iki 
1929 m. „Darb in inko" ve
damuosius r a š ė kun. V. 
Taškūnas, tuomet in is Nor-
woodo, Mass, lietuvių Šv. Jur
gio par klebonas. Jam grįžus į 
Lietuvą, „Darbininko" vyr. 
redaktorium pakviestas kun. K. 
Urbonavičius. Nors ir vadintas 
vyr. redaktorium, kun. Urbona
vičius į laikraščio redagavimą 
visai nesikišo ir redakcijos būs
tinėj nesilankydavo. Jis pasto
viai rašė vedamuosius, dažniau
siai t rumpus, pasirašydamas 
kukliu inicialu — K. Galėjo tai 

Ferdinandas „Funyek", kuris 
prieš t r is dienas buvo dingęs, 
vėl sugrįžo, buvo grąžintas į 
kalėjimą ir kaip recidivistui jam 
buvo pakelta kalėjimo bausmė 
penkeriais metais. 

Nors Vanek charakteris yra 
labai panašus į patį Vaclav 
Havel, jis vis dėlto nesutinka, 
kad ta i yra jo autobiografiniai 
bruožai. Jis nesąmoningai sukū
rė „Vanek principą", davusį 
įkvėpimą ir kitiems rašytojams 
panaudoti jį savoms idėjoms. 
Faktas yra, kad priverstinas 
nenormalus gyvenimas padik
tavo absurdiškas scenas ir jos 
liko užfiksuotos ateinančioms 
kartoms. 

Nors Havel ir negavo Nobelio 
premijos, jo „Vanek" įvedė jį į 
tarptautinį rašytojų kadrą. Disi 
dentine l i teratūra gal ir nebėra 
labai populiari, bet mums ir vi
soms tautoms, iškentėjusioms 
komunistinę priespaudą, tas 
žmogaus nužeminimo laiko
tarpis turėtų būti nuolat lai
komas prieš akis literatūroje ir 
scenoje. 

reikšti jo pirmąjj vardą ar jo 
literatūrinės kūrybos slapy 
vardį — K mitą 

Man dirbant „Darbininko" 
redakcijoje trejus metus, kun 
K. Urbonavičius n iekada 
nesilankė įstaigoje, o savo 
straipsnius atsiųsdavo „per 
rankas". Savo ruožtu nusiųs-
davom jam įvairios informa
cinės medžiagos, daugiausia — 
mažai gaunamus laikraščius. 
Fakt iškai , jis buvo garbės 
redaktorius, kurio autoritetas 
daug reiškė ir už katalikų 
visuomenės ribų. Be vedamųjų, 
labai taikliai ir dažnai turtinga 
„kmitiška" satyra kur. Urbona
vičius duodavo savo eilėraščių ir 
apysakų. Faktiškai ..Darbi
ninką" redagavo Antanas F. 
Kneižys nuo 1926 metų iki 1950 
m. Tuo pat metu jis buvo ir 
„Darbininką" leidusios Lietu
vių katalikų darbininkų sąjun 
gos sekretorius. Kneižys buvo 
atsidavęs žurnalistas, veikliai 
dalyvavęs ir visuomeniniame 
gyvenime. „Darbininką" jis 
kruopščiai redagavo beveik 25 
metus. Kažkaip jo asmuo ir jo 
vaidmuo dažnai visiškai nu
tylimi, o jo įnašas į ..anų laikų" 
žurnalizmą yra vertas bent 
neužmiršimo. 

„Draugo" vedamojo trumpą 
užuominą apie „Ameriką" irgi 
norėčiau patikslinti. 

Kun. Jonas Balkūnas nereda 
gavo „Amerikos", o tik artimas 
bendradarbis buvo. Pirmutinis 
„Amerikos" redaktorius buvo 
Kazys P. Vilniškis-Vilnis, dabar 
gyvenąs Floridoje. Jis redagavo 
„A" nuo 1933 iki 1936 m. spalio 
mėnesio — iš jo tada perėmiau 
„A" redagavimą Nuo 1945 m. 
pavasario „A" redaktorius buvo 
Ant. Vaičiulaitis, dr H. Luko
ševičius. I^onardas Žitkevičius, 
dr. Antanas Šerkšnas ir Albinas 
Gražiūnas. 

„Amerika" nebuvo Kunigų 
Vienybes Rytų provincijos 
laikraštis. Jį leido Lietuvių 
universalinio biuro bendrovė, 
kurios vadovybėje buvo kunigų 
ir pasauliečių. Leidėjų tarybai 
ilgiausiai vadovavo Kazys Kru-
šinskas. Amerikos lietuvių veik 
los veteranas. Bendrovei įsteig 
ti pradininkai buvo K. V. Rytų 
provincija ir L. K. Federacijos 
N.Y. — N.J. apskritis, daugiau
sia rūpinantis kun. J Balkūnui 
ir K. P. Vilniškiui — Vilniui 

J u o z a s B. Laučka 

Kas pažįsta tiesą, gerbia ir 
myli tai. kas gera, ir vykdo tai. 
kas teisinga, tas yra išmintin
gas- Sailer 

SKRYDIS APLINK ŽEMĘ 
Kelionė p e r p e n k i s k o n t i n e n t u s 
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Tada sustojom Mas kaimelyje, kuriame -usispie-
tę medžio figūrų skulptoriai. J ie labai varg ngai dir-
ba:sutūpę prie medžio gabalų skaptuoja, diožia įvai
rias figūras. Pusiau atviros pašiūrės be jokių p; ogumų, 
kur ant grindų sutūpę ar susėdę kojas surietė ; o savim 
pusnuogiai vyrai dirba, nes čia tvanku ir šilta. Tftkių 
mažų primityvių dirbtuvėlių matėme ber: keletą 
pakelėje. Tačiau tų jau gatavų pardavimui įvairaus dy
džio statulų, statulėlių ir figūrėlių parduotu • atrodo 

į kaip koks muziejus tokia jų daugybė sukra :ta ir iš-
i dėstyta per du aukštus. Matyt i į ją suvežą -avo dir

binius visos aplinkinės dirbtuvėlės. Paveikslu - ilerijoje 
nieks iš mūsų grupės nepirko, bet čia tų statu ių retas 
kuris nepasidavė pagundai pirkti . 

Batik dirbtuvių irgi pakelėje daug, kur r akomis 
medvilnė dažoma, spalvinama įvairiais ras* s ir jau 
gatavos medžiagos ar pasiūti baltiniai, si, >nai ar 
bliuskutės turi didelę paklausą turistų tarpe a susto
jus ir mūsų grupė ilgai užtruko, kol moterys 
iščiupinėjo, išsimieravo ir išsirinko norima medžia
gas ir drabužius. Pardavėjai turi begales <: bo, kai 
šimtinė žmonių iš karto užgriūna ir viens per k tą grūs
damies renkasi ir derasi dėl kainų. Tikras tu-. us pasi
daro. 

Celuk kaimelyje susispietę sidabro ir auRso meis
trai prie darbo ir jų krautuvės su išdirbiniais b* papuo 
šalai8. Čia irgi sustojam vienoje tokioje kraut ; ėje, nes 

moterys būtinai norėjo pasižiūrėti į papuošalus ir ką 
nors nusipirkti. 

Vidudienį aplankome Tampaksiring hindusų šven
tyklą, kuri yra pastatyta aplink šaltinį, kuris skai
tomas šventu ir turįs gydomos galios. Pačios šventyklos 
pastotai virš 1.000 metų senumo. Prie šaltinio yra du 
baseinai, kur maudosi nuogi, pirma pasimelsdami, pra 
šydami sveikatos ir geresnio gyvenimo. Čia yra 
uždrausta fotografuoti. įeinant į šios šventyklos rajoną 
reikia apsijuosti duodama spalvoto juosto. 

Bevaikščiojant šventyklos laiptais jvyko nelaimė, 
kai viena mūsų grupės silpnai paeinanti moteris, išli
pusi iš važiuojamos kėdės, žengė per laiptelį ir kojai 
kryptelėjus jtrūko kaulas. Skausmo nepernešdama 
buvo parvežta i viešbutį.iš ten į ligoninę, kur padarius 
peršvietimą rado trukusį kaulą. Nebegalėjo toliau su 
mumis tęsti kelionės ir kitą dieną mums skrendant į 
Singapūrą, ji kitu lėktuvu^skausmo kankinama,grįžo 
atgal į Torontą. 

S i n g a p ū r a s 

Singapūro miestas ir respublika randasi Malajų 
pusiasalio pietiniam gale, užima labai mažą plotą vos 
618 kv km su 40 mažų salelių aplinkui. Gyventojų 
2.5 mil. sudaro kiniečiai. Nuo Bali salos iki Singapū
ro netolimas kelias, vos 905 mylios ir skrendame tik 
dvi valandas. Man tenka šiam mieste lankytis jau 
antrą kartą, bet šiuo kar tu kai kurios lankytos vietos 
nebuvo matytos, tad buvo įdomu daugiau susipažinti 
su šiuo judriu prekybos, komercijos ir laivininkystės 
centru. O taipgi ir gyventojų atžvilgiube kiniečių čia 
gyvena daug indų, malajiečių, europiečių ir eurazijos 
mišinio Mieste šių gyventojų yra atskiri kvartalai su 
prekybos ir Šventyklų pastatais. 

Atskrendam į Singapūrą lietui lyjant, nors tempe
ratūra 86 F. Prieš atvykstant į muitinę, vadovai 

pranešė, kad muitinė kartais labai stipriai tikrina, 
gaudydama narkotikų platintojus, bet mūsų didelę 
grupę praleido nežiūrėdami. 

Mūsų didelė keliautojų grupė yra suskirstoma, 
ir atvykus į naują vietą esam sodinami j t r is skirtin
gomis spalvomis paženklintus autobusus. Vėliau ir 
išvykose po miestą sėdam tik i savo spalvos autobusą, 
ne8imaišydami su kitais Mudu su Garfieldu esam 
žalios spalvos, tad ir čia po muitines patikrinimo susi
randam ta spalva mums skirtą autobusą Nuo aerouos
to užtrunka apie pusvalandi, kol pasiekiam Singapū 
ro Hilton viešbuti, kuris randasi Orchard gatvėje 
Čionai susispietusios didžiosios prekybos krautuves ir 
prašmatnūs viešbučiai. Hiltono viešbutis — 24 aukštų 
su maudymosi baseinu pačiame aukščiausiame aukšte. 

Singapūro mieste daugybe dangų remiančių dango
raižių ir taip pat dar didele statyba vyksta. Judėjimas 
gatvėse vyksta kaire puse 

Vos atvykus į viešbuti ir gavus kambarius prasi 
deda tikra audra, tropikinis lietus kerta ištisomis sro
vėmis su stipria perkūnija, kad net elektra pradeda 
mirkčioti Kambarius gauname su naujais elektrom 
niais raktais, bet pradžioje nemokam kaip atrakinti 
duris. Tenka šauktis patarnautojų pagalbos. Vakarienę 
valgom 24 aukšte,restoranas su puikiu vaizdu i mies 
tą, ypač kai tūkstančiais žiburių sutviskeies Singapū 
ras atsiveria prieš mūsų akis 

Paprastai po vakarienes atliekama programa, bet 
šį kartą buvo pnešingai,programa vyko prieš vakarie
nę Programą atliko pademonstruodami kiniečių šokius 
su kiniečių triukšmingu gongu ir būgnais. Indų ir 
malajų gracingos šokėjos su tautiniais rūbais atliko 
savo skirtingus šokius ir pabaigoje gyvačių kerėtojas 
su pintine gyvačių, grodamas švilpyne, šokdino 
gyvates 

įBus daugiau* 



DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. lapkričio mėn. 9 d. 

MMmm 
. „TĖVYNES GARSAI" 

Trijų valandų lietuviškųjų 
radijo transliacijos kiekvieną 
sekmadienį iš dviejų radijo sto
čių: John Carroll —jėzuitų uni
versiteto, banga FM 88.7 nuo 8 
iki 10 vai. ryto ir Public Radio, 
baag: FM 90.3 nuo 7 iki 8 vai. 
vak. pareikalauja daug energi
jos, laiko ir sumanumo iš „Tė
vynes garsų" vadovų. 

Dė! ligos ilgamečiui TG vado
vui -Juozui Stempužiui laikinai 
sumažinus įnašą j transliacijų 
tęstinumą, rytinėms transliaci
joms vadovauja Dalia Staniš-
kienė, j au turinti ilgų metų 
patyrimą šiame darbe. Jos tech
nikinis asistentas Donatas Nas-
vyt is 

Kiekvieną sekmadienį šios 
stoties klausytojai girdi ir 
„Gyvenimo varpus', religinę 
valandą, kurioje Nijolė Kers-
nauskai tė skaito didžiųjų pa
saulio mintytoji] raštų ištraukų 
vertimus iš anglų, prancūzų ar 
ispanų kalbų ir aktualius — 
gilius kun. Gedimino K i jaus
t o , SJ, pamokslus, sakomus 
Dievo Motinos šventovėje. 

Porą sekmadienių D. Staniš-
kienei išėjus atostogų, rytmeti
nius . Tėvynes garsus" puikiai 
pravedė sol Aldona Stempužie-
nė. 

Pianistė Kristina Kuprevi-
čiūtė vadovauja lietuviškoms 
transliacijoms Viešojoje radijo 
stotyje. J i savo gražia dikcija 
l ie tuviu ir anglų kalbomis 
puikiai pristato klausytojams 
lietuvių kompozitorių ir liaudies 
kūrybos profesionališkai at
r inktus pavyzdžius. 

PIANINO IR DAINOS 
KONCERTAS 

Clevelando valstybinio uni
versiteto muzikos departamento 
naujojoje auditorijoje spalio 21 

. įvyko dviejų meni

ninkių dainos ir pianino koncer
tas, ruoštas universiteto. 

Dalyvavo daug gražios publi
kos, kurios tarpe ir būrelis 
lietuvių; buvo čia prof. Andrius 
Kuprevičius, jo žmona ir dukros, 
dirigentas dr. Br. Kazėnas ir jo 
tėvai, Stoškai, Pivoriūnas ir kt. 

Programą pradėjo dainininkė 
— sopranas Serena Kanig. Ji 
dainavo W. A. Mozarto, R. 
Schumano, G. Verdi, R. 
Strausso ir kitų kompozitorių 
kūrinius. Jos balsas skambėjo 
nuosekliai, įtikinančiai, gal 
kiek nea išk i buvo žodžių 
tarsena Programos pabaigoje 
Serena pasirodė pilnu balso stip
rumu — jėga. Jai akompanavo 
Dalia Sakai tė . Šiuo la iku 
Serena siekia pedagoginio dai
navimo specialybės Westmins-
ter kolegijoje, Princeton, N.J. 

Dalia Sakaitė atliko šešis M. 
K. Čiurlionio preliudus, Fr. 
Liszto, I. Paderevskio ir M. 
Balakirev kūrinius. Malonu 
matyti Dalią Sakaitę prie di
džiulio Steinway fortepijono. Jo 
garsais nuskambėjo anų laikų 
lietuviška romantika, skirtinga 
nuo didžiųjų kompozicijų 
Čiurlioniu labiausiai gėrėjosi 
l i e tuv ia i . Sudėt ingesnių 
kūrinių atlikime ryškėjo Dalios 
daugelio metų ilgas kelias ir iš
tvermingas darbas muzikoje. 
Jos pirštų liečiamas pianinas 
skambėjo nuo pianissimo iki 
griausmingo forte; garsai skrie
jo ir nyko j auditorijos gilią 
paslaptį. Dalia neapsiriko pasi
r inkdama puikų gyvenimo 
draugą — fortepijoną. 

Šiuo laiku Dalia turi 32 
mokinių piano klase, gi pati So. 
Carolinos universitete siekia 
daktarato muzikos mene. Turi 
ir kitų įsipareigojimų savo 
srityje. 

Dalios atliktą darbą gerai 
įvertino žymus muzikos kritikas 
Robert Finn „Cleveland Plain 
Dealer" spalio 23 d. laidoje. 

K. J . 
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„Dirvos" laikraščio redaktor ia i Vytautas ir Stefa Gedgaudai. 

DĖL REPATRIACIJOS Į 
LIETUVĄ 

i 
J .V. SUDUVAS 

Šių metų spalio 11 dieną 
, ,Drauge" buvo įdė tas 
s t raipsnis : „Lietuvių repa
triacija į Lietuvą", pasirašytas 
LRC inciatyvinės grupės vardu. 
Malonu sužinoti, kad pagaliau 
ir šiuo reikalu pradėta rūpintis 
ir čia ir ten. Atrodo, kad tai tik 
paskirų asmenų pastangos paju
dinti klausimą iš užmiršties, 
kas kitose tautose jau yra toli 
pažengė, pvz. Armėnijoje, kur 
jau ne kartą ir Amerikos televi
zijoje buvo parodyta, kaip yra 
statomi namai ir kuriamos 
kolonijos, grįžtantiems į tėvynę 
iš Amerikos ir kitų kraštų. Ži
noma, armėnų yra daug dides
nis skaičius Jungtinėse Valsti
jose negu lietuvių, jie gerai 
organizuoti ir turtingi. Kiek
viena valstybė rūpinasi savo 
tautiečiais, dėl politinių ar 
materialinių aplinkybių emi
gravusių į svetimus kraštus, nes 
jie yra gyvieji tautos nariai. 

1944 metais daug tūkstančių 
lietuvių pasitraukė į Vokietiją, 
vildamiesi, karui pasibaigus, 
sugrįžti į gimtuosius namus. 
Praėjus ia is meta i s , ž lugus 
komunistinei diktatūrai Rytų 
Europos kraštuose, ir Lietuva 
žengia laisvėjimo keliu, ryž
tingai teisinėm ir kul tūr inėms 
p r i emonėms kovodama su 
Maskvos imperialistinėm už
mačiom. Atėjo metas, kad ir 
t a u t o s dal is , k u r i gyvena 
svetimuose kraštuose, turėtų 
teisėtą galimybę sugrįžti prie 
savo tėvų ir protėvių kapų. 

LRC iniciatorių grupė savo 
atsišaukime į užsieno lietuvius 
sako: „Pradžioje norime išsiaiš
k i n t i , ar a t s i r a s nor inč ių 
sugrįžti i Lietuvą pastoviam 
gyvenimui ir sužinoti, kokie 
klausimai jums labiausiai rūpi. 
Taip pat laukiame jūsų pagei
davimų, pasiūlymų ir patarimų, 
kurie bus labai vertingi tolimes
niame mūsų darbe...". 

Be abejo, ab i š a l i s ryš is 
repatrijuojančių įkurdinimo 
darbe yra būtinas. Jų komisijos 
planas pareikštas, numatytas. 

tik vyriausybes turi būti t a m 
pravestas ati t inkamas įstaty
mas, kad sugrįžęs į gimtąją 
žemę žinotų, kajis ras ir kas juo 
rūpinsis. Juo labiau, kad jis 
sugrįš ne tuščiomis rankomis. 
Jo svetimoje šalyje sunkiai 
uždirbt i banko indė l i a i , 
i š s i t a r n a u t i pensijų ček ia i 
sugrįš su juo j Lietuvą. Valstybė 
susilauks ,,k.etos" užsienio 
valiutos, ta ip reikalingos eko
nominėje prekybos rinkoje. 

Kokią pagalbą, pa ta r imus 
grįžtantieji galėtų ir turė tų 
suteikti Lietuvoje veikiančiai 
repatriacinei komisijai? Prieš 
siūlant šiuo klausimu savo 
sugestijas, pirmiausia reikėtų 
prisiminti jog nemaža dauguma 
lietuvių, gyvenančių Jungtinėse 
Amerikos Valstijose (nekalbu 
apie Kanadą, Australiją ir ki tus 
kraštus) nepasiryžę sugrįžti į 
Lietuvą, neplanuoja ir, tik
riausiai, negrįš. Priežasčių t am 
yra daug: suamerikonėjimas, 
prisirišimas prie įsigyto nekil
nojamo turto, santykiai su savo 
suaugusiais vaikais, sveikatos 
reikalai ir daag kitų. Jaunes
nioji, čia užaugusi ir išsimoks
linusi ir gerai įsikūrusi kar ta 
ta ip pat neplanuoja pal ikt i 
Amerikos. Gal būt nedidelis jų 
skaičius, gilaus patriotizmo 
vedini, sugrįš į tėvų gimtąją 
žemę savo įsigyta profesija 
padėti atsikuriančiai Lietuvos 

valstybei, o ten jie labiausiai -
reikalingi ir laukiami. Didžiau
sią grįžtančiųjų repatrijantų 
dalį sudarys j au pensijos 
amžiaus žmonės, intelektualai, 
ūkininkai, palikę Tėvynę savo 
geriausiame amžiuje, dabar, v 
nostalgijos kupini, pasiryžę bent 
savo gyvenimo saulėlydžio 
dienas, savo jėgas ir turtą 
pask i r t i geresnei Tėvynės 
ateičiai, pasirinkti paskutinę 
poilsio vietą gimtųjų sodybų ap
linkoje. 

Repatriacijos į Lietuvą darbas 
nebus lengvas: atsiras daug spe
cifinių k laus imų, bendra i 
spręstinų reikalų. Todėl jau 
dabar, nedelsiant reikia rū
pintis grįžtančių registracija, 
užmegzti glaudų ryšį su repatri-
acine komisija Lietuvoje. Neuž
tenka tik kreiptis į Petrą Stepo
navičių (telef.: 312-925-7730), 
nevisada jis sėdi namuose prie 
savo telefono. Mano supratimu 
Amerikoje ir Kanadoje prie 
didesnių lietuviškų kolonijų, 
kur jau veikia Pensininkų 
sąjungos skyriai, reikia suor
ganizuoti Lietuvių repatriaci
jos į Tėvynę pagrindinę centrą, 
kuris palaikytų glaudų ryšį su 
Lietuvoje veikiančia repatria-
cine komisija; tiesioginiai iš jos 
gautų instrukcijas, reikiamus 
blankus, nurodymus visais per
sikėlimo reikalais. Organizuotai 
rūpintis, kad socialinio drau
dimo pensijų čekiai Amerikos 
valdžios įstaigų būtų persiun
čiami Lietuvos bankui, kaip kad 
yra daroma į Lenkiją, Jugosla
viją, Graikiją ir kitus kraštus. 

Gautas iš Lietuvos instrukci
jas pensininkų centras turėtų 
skelbti lietuviškoje periodinėje 
spaudoje. Užvesti centrinę grįž
tančių kartoteką, parengti ir 
prašantiems siuntinėti regis
tracijos blankus, kad iš anksto 
būtų žinomas ir paruoštas 
grįžtančių skaičius. 

Tai tik mano atsiliepimas į 
Lietuvos iniciatorių „LRC" atsi
šaukimą, grįžimo į Lietuvą 
reikalu. Manau, kad daugumas 
suinteresuotų sutiks su mano 
sugestijomis, o kam nepatiks, 
gal pasiūlys geresnį planą. 
Klausimas aktualus, diskutuo
tinas, nes norinčių sugrįžti iš 
svetimų kraštų į gimtuosius 
namus tikrai atsiras. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

Parduodam* greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose. 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS i-vompiutens. 
Perkame-parduodame 'r mažas r ei 
celes nuosavybes. 
Vietinė Įstaiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS. LTD. | 

6610 S. Pulaski. Chlcago, IL 60629 
(312) 767-6655 

I letuviams žinomas ir pat>* mas varoas 

^ mts KOMPIUTERIŲ 
pagava ^a :e PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ "įieste ir pnemiesč'uose Sąži
ninga patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BE—SACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
5529 S <E02!E 

778-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODAJ 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norint iej i P IRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią (Staiga, p rašome 
paminėt i , kad esate arba,nonte būti 
Rimo Stankaus Klijentais Nuosa
vybes įka inav imas n e m o k a m a i . 

B MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

V ik toras Šimait is, Real tor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kadzla A v a . 
Tai. 436-7878 

H MIS 
ONE STOP R E A L 

E S T A T E , INC . 
Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreipt is į B U D R A I T Į . 
312-778-3971 arba 312-767-OMO 

OMfc r2l 
OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemom. Illinois 60439 

Business 
(708) 257-7100 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

_ _ . . . M — * • • • u i i4» Restoence 
IRENA STANIULIS ,708 ) 257.5446 

N u o s a v y b ė patogi arkl iams laikyti ! 
Ūkin inko namas, 3 gražūs akrai ; 
daržinė su arklide 3 arKliams. Daugiau 
ūkio pastatų. Tokią nuosavybę sunku 
rasti . TMc $ 1 4 7 . 0 0 0 ! 

Ž a v u s „ V i c t o r i a n " n a m a s ; 3 mieg. 
kamb. ; nauja i a t remontuotas, jauki 
ve randa , gražus k iemas, garažas 
dv iems au to . $ 1 2 9 , 9 0 0 

Lietuvoje, Kauno centre par
duodamas 4 kamb. butas; 90 
kv. metrų. $20.000. Kreiptis: tel. 
Los Angeles 213-393-3434 arba 
tel Kaunas 20-78-89. Furman. 

jGntuifc KMIECIK REALTORS 
r01 ;922 s"PuUski Rd 

4LI 4365 S. Archer Ave. 

O L S I C K A CO.. R E A L T O R S ' 
1180 S ta te Street 
Lemont , Ill inois 60439 QznlLH)£ 
(708) 257-7100 '21 

HELP WANTED 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji 
p ro fes i ona l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui . 

kas soėtadlonj Prs0O04Wtt 1 v69 m. H#pos 2 d., 
• 40 Hd 10 v.v. 

par WPMA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
Muzika 

..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 
lietuvių bei anglų kalbomis 

sveikata • moterų pa—8)1 • sporte* • literatūra - kinas - satyra 

I e š k o m e motars kartu gyvent i Va- -
quet te Parko apy l . padėti lengvoje 
namų ruošo je , pagamin t i mais tą 
v ienam a s m . ir šiek tiek pr ižiūrėt i vyr. 
amžiaus moterį. Butas, maistas ir alga. 
K r e i p u s : 1 -312 -434 -7174 . 

Babys i t te r neaded full or p.t. in our 
home for 2 year o ld ooy. Mušt be 
Eng l ish speek ing and have ovvn 
t ransper tat ion. Dayt ime hrs. No eve-
nings or vveekends Call a f te r 5:30 
p .m. , t e l . 7 0 8 - 4 0 3 - 2 5 4 2 . 

FOR RENT 

M a r q u s t t a P a r k a I š n u o m o j a m a s 5 
kambar ių butas . Saulėtas, šv iesus , 
švarus, du miegamiej i . Re ika lu i esant 
ir garažas. Gal ima t u o j a u u ž i m t i . 

Ta i . 3 1 2 - 4 3 4 - 2 6 5 5 

Brighton Parka išnuomojamas 
apšildomas butas 4 kamb. pir
mame aukšte. Be vaikų. 

Tel. 312-376-5992 

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasaulis mažamečiams l ietuviukams" 

• : 3 0 v.v. Iki «:40 v.v. 

IEŠKO 

Anlance Communicat ions, I n c . 
408 South Oak Park Avenue, Oak Park. 

t e l . nr. 848-8980 
IL 6 0 3 0 2 

Rimta , g e r o būdo ir gražios Išvaiz
dos 3 4 m e t ų našle I i K a u n o norėtų 
sus ipaž in t i su r imtu lietuvių ki lmes 
džen te lmenu JAV-ėse Rašyti Danu
tei M iku lsk iene i , Ukmergės 2 3 - 5 9 , 
K a u n a s 2 3 3 0 0 9 , U e t u v a . 

FOR SALE 

Parduodamas lėktuvo Miletas, 
Midway linija, iki vasario 9 d. $50 
Kreiptis Romas 708-257-8787. 

K i n f-ro lituanistinės mokyklos Clevelande mokiniu jausmus 
išnokiančiais Mikui* dekoruotoje scenoje patriotinius e'lerasčius deklamuoja 
mokini''- DegesvU' ;r Bublyte 

Nuotr VI. Bacev i č iu s 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco, CA 94121 

Telefonai; 
415-7524646 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 

MISCELLANEOUS 

Parduodamas lėktuvo, Aero-
flot, bilietas New Yorkas-Maskva 
iki kovo mėn $250. Kreiptis: Ro
mas 708-257-8787. 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

STKIGIAMASIS 
SEIMAS 

Lietuvos r teigiamojo seimo 
atstovų >udetis buvo jauna, be 
va ls tybin io patyrimo. 29 

ai neturėjo nei 30 metų. 
Daugiau kaip 50 m. amžiaus 
buvo tik 8 atstovai. Vis dėlto 
Steigiamasis seimas yra atlikęs 
didelj valstybes kūrimo darbą 

Pirmasis Steigiamojo seimo 
nutarimas buvo vienbalsiai pn 
imtoji tokia rezoliucija: 

. .Lietuvos Steigiamasis 
Seimas, reikšdamas Lietuvos 
žmonių vaitą, proklamuoja 
esant atstatyta Nepriklausomą 
Lietuvos Valstybe. ka ip 
demokra t inę respubliką, 
etnologinėmis sienomis, ir 
laisvą nuo visu valstybinių 
ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
valstybėmis". 

1920 m gegužes 15 d. susi 
rinko Lietuvos Steigiamasis 
Seimas. 

VIS IEMS A M E R I K O S L IETUVIAMS! 

Jūsų draugams ir g iminėms Lietuvoje trūksta - laisto. Pripildyk 
muito! Prekės pr istatomos j namus veltui! Pristatymas trunka 5 
dienų kitose USSR respublikose: 

.Mincemoat" 
Dešrelės (..Frankfurters' 
Daniškas sūris 
TroSkmia jautiena 
Mėsa šaltame padais 
Maita oupefcų kava 
Tirpstanti kava 
Kondensuotas pienas 
Importuota arbata 
Kakava 
Sausi D'iaskoniai 
Importuotas šokoladas 
šokoladiniai pyragaičiai 
Grikiai -ba spageti 

it jų tuščius šaldytuvus dabar! Nėra 
dienas Maskvos rajone, arba 1 5 - 2 0 

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

Importuotas kumpis 
Importuota dešra 

1 sv 
2 2 sv 

0.75 sv 
) 1 sv 
0 88 sv 

1.1 Sv 
11 sv. 
1 1 sv 

0 44 SV 
0 75 sv 

1.1 sv 
11 sv. 

1 box 
1 box 

11 sv 
2 2sv 

tfnlmuahM kminot JAV-bė—. Prtlmmm užMftymu* 
H vttį JAVmi—t*i Ir M ktty araJfu. rarOuodmm* M, 
giminėm* %c*. §ą/ungof. Pervert—pa ptntgim. 

Mušu parduotuve siunčia visokių rūstų radaus <r e i e *—n ios prie
taisus i Sov Sąjungą su apmokėtu arba neapmokėta -nuitu 

TAIP PAT GALIMA SIŲSTI: 

* Prancūziški vaistai 
* šeimos vaistinėlė (kit) 
* Vaistai vaikams (kit) 
* Maistas vaikams ( kit) 
* Automobiliai (LADA) nuo $5.600 
* šaldytuvai nuo $500 
* Health Spa pasiteiraukite 
* Konoominiumai Pasiteiraukite 
* Indų plovimo mašinos nuo $500 
* Skalbimo mašinos nuo$550 
* Mini-traktonai nuo $2.000 
* Įvairios prekes Pasiteiraukite 

KOMPIUTERIA I 
Su rusišku ra idynu 

Vatandoe: ptrm.-treee' . 1 1 - 8 , 

k e t v i r t a . - e e t t d . 1 1 - 7 

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

T « | . 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 376-5996 

10<Vc—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobi l io u- ugnies draudimą oas 
mus 

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

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Ch.cngos miesto leid.mą D'-ou >' 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai >r sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir paruošiu žiemai visų 
rūšių šildymo sistemas: vandens ir 
kambarių. 

A. Banys 
Tel. 1-708-447-8808 

», IL Į 
GLASS CUNICAL LA B 

2434 W. 71 St.. Ch lcago . 
Dr. Ba|aj Bttfg. 

We do ali lab tests mcludmg giucose. 
cnolesterot & pregnancy Accept: 
Medicare Medicaid & other msurance 

Call: 312 434-5849 or 
709-798-2211 

Kalbame lietuviškai 

KARAS BRAUKIA 
KRUVINĄ AŠARĄ 

Algirdas Gustaitis 

Tai 2-jo Pasaulinio karo ir po 
karo metu rašytas autoriaus dieno
raštis Lietuvoje ir Vokietijoje Pasi
traukimas iš Vilniaus, iš Lietuvos 
Bėgimas iš Prūsijos, gyvenimas 
Vokietijoje ir po karo įsikūrimas 
Hanau pabėgėlių lageryje. Knyga 
turi 941 psJ, 240 iliustracijų. Spau
dė Morkūno spaustuvė Išleido 
Devemų Fondas Kaina su per
siuntimu 30 dol. Illinois gyv. dar 
prideda 2 16 dol valstijos mokes
čio. Užsakymus siųsti ..Draugo" 
adresu 

» 



SPAUDOJE 

NEBŪKIME GRIOVĖJAIS 
.,Šiaurės Atėnai", laikraštis 

Lietuvai (Vilnius). Nr.26 įdėjo 
Donato Katkaus straipsnį apie 
piktą kritiką ir net niekinimą, 
tų, kurie labai sunkiomis sąly
gomis veda Lietuvą į nepriklau
somybę. Kelios ištraukos: 

Niekada daugiau tiek politikų 
neturėsime Sąžinė ir pareiga iš 
pradžių kone prievarta } politiką 
nusviedė inteligentiją, po to matėme, 
kaip tikros politikos galimybė ėme 
transformuoti komunistus, dar vėliau 
į ją plūstelėjo visi. kas netingi, tarp 
jų įvairių nepilnavertiškumo komp
leksų suėsti žmones, diletantai, 
grafomanai... Šis politinis realizmas 
atsivėrė taip staiga, kad mūsų disi
dentai, ilgus metus buvę vieninteliai 
realūs politikai, atsidūrė labiausiai 
idealizuotame politinių sarstymų 
krašte. 

Laisve, gimstanti po totalitarizmo, 
išlaisvina ne tik gražius ir kilnius 
žmogaus ketinimus. Galimybe būti 
savimi šiandien visu ryškumu ima 
rodyti, kas iš tikro esame. Populiz
mas Lietuvoje remiasi miesčionių 
mentalitetu. Jo pamatas — bandos 
psichologija. Miesčioniui nėra 
autoriteto, jeigu autoritetas nepa
remtas mada. Kuo labiau miesčionis 
bijo, kad tik kas nesužinotų apie jį 
patį '„Ką žmonės pasakys'.'"), tuo 
labiau j} jaudina ir džiugina kito 
asmens pažeminimas. Miesčionio sa
vimonė ir pasaulėžiūra, interesai ir 
tikslai tampa ne tik politikos dirva. 
Juos sąmoningai formuoja masinės 
informacijos priemonės. Iš pradžių 
visai nekritišką euforiją kėlė ty
čiojimasis iš .jedinstvininkų" ir 
..platformininkų" Spontaniškos 
liaudies reakcijos pagimdytas kovos 
stilius nenunyko. Miesčioniui jis 
pasirodė žymiai patogesnis negu 
argumentacija ir reikmė pačiam ver
tinti įvykius. 
Ši netrumpa jžanga tam, kad pa-
klausčiau: kaip vertina visuomenė 
mūsų parlamentą, jo pirmininką ir 
vyriausybe? Peržvelgus pastarųjų 
keturių mėnesių populiariausius 
mūsų laikraščius, susidaro keistas 
įspūdis. Jeigu atmesime oficialią in
formaciją, interviu, pamatysime, kad 
nuo pirmos Nepriklausomybes dienos 
vyrauja perdėm atsainus požiūris į 
naująja valdžia. Glumina prasikišan
čio* asmeninės insinuacijos, ypač 
ryškios, kalbant apie Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininką V. Landsbergį. 
Pirmoji reakcija kilo tą pačią dieną, 
kai įvyko pirmininko rinkimai. Visiš
kai suprantama, kad žmonių nuomo
nės pasidalino Daug kam itin im
ponavo A Brazauskas, juk jis Lietu
vos dėmesio centre atsidūrė nuo pat 
pirmųjų minučių, kai tturbūt ne be 

' Sąjūdžio spaudimo užėmė tuo metu 
dar visagales, komunistų partijos 
vadovo postą. Permainų viltis, A. 
Brazausko demokratiškumas, atsi
gręžimas i tautos interesus užhipno 
tizavo visus. Valdžios reikšmė tada 
dar nebuvo kvestionuojama Pirmą 
kartą po tiek metų neapykantos buvo 
galima ja pamilti, pagaliau pasi
tikėti. Per A. Brazausko asmenį 
valdžią imta ..žmoginti" 

Aš negaliu įsivaizduoti pirmi
ninku kito dabartinio politinio 
lyderio kaip V. Landsbergis. Kodėl jis 
tapo Sąjūdžio lyderis? Sąjūdžio — 
tokio daugialypio ir verdančio. Todėl, 
kad buvo centre. Centristas — reiškia 
puikus diplomatas. Tas, kuris gali ap
jungti, taigi atlikti svarbiausią 
darbą. Tuo pačiu V. Landsbergis ir 
kultūros žmogus. Bet ne tos — sovieti
nės. Toks inteligentiškumas ne tik 
neįprastas sovietinėje politinėje 
arenoje, jis itin erzina ir miesčioni, 
netelpa į suprantamas schemas. 
Bet tik toks — tvirtas ir vidujai lais
vas žmogus galėjo mesti iššūkį M. 
Gorbačiovui. O miesčioniui visada 
baisu, kas neįprasta. Jį išpylė saitas 
prakaitas, kai V. Landsbergis jau pir
momis dienomis kreipėsi į M. Gorba
čiovą „Jūsų prakilnybe", nors taip į 
kitos valstybės vadovą kreipiasi visų 
suverenių valstybių vadovai. Taip. 
tai tik žestas, bet žestas žmogaus, 
kuris per akimirksni sugebėjo su

prasti ir įkūnyti gimusią mūsų 
valstybe. Valstybės suvereniteto 
simbolika — ne tik herbas ar 
trispalvė, bet ir visa valstybės 
atributika... 

Miesčionis tiki gandais. Sklinda jie 
įvairiais būdais. Tačiau keista, kad 
dauguma jų ateina iš nepriklausoma 
pasiskelbusios spaudos... Aš galiu 
suprasti „Respubliką". Ji turi savų 
sąskaitų • su Sąjūdžio veikėjais ir 
niekad nepraleis progos, ką juodesnio 
pasičiupusi, viešai pasidžiaugti. Ne
turiu iliuzijų dėl jos. Tai nuosavas 
laikraštis, išreiškiantis jos savininkų 
politines nuostatas ir skonius. Bet 
negaliu suprasti A. Juozaičio, 
užsimetusio pranašo togą. vienišo, at
kakliai nepritariančio buvusiems ko
legoms, išėjusiems i valdžią, kartais 
juos įžeidžiančio, taigi žeminančio 
patį save... 

Šiais audringais laikais, kai vėl 
atgavome savo istoriją, niekas negali 
teisti ir kaip pranašas tvirtinti, kaus 
yra teisus ir kas ne. Koks bus mūsų 
veiksmų rezultatas, kokie politiniai 
veiksniai lems mūsų likimą, — tai 
žino tik Dievas. Bet aišku, kad mes 
kvapą gniaužiančiu greičiu einame i 
prieki, kad mes tampame patys 
savimi su visomis savo problemomis. 
Faktas, kad bekompromisiniais 
veiksmais iškilome Į pasaulinės po
litikos areną, — jau yra laimėjimas. 
Laimėjimas ir tai, kad būtent del 
savo drąsos bei radikalių sprendimų 
tapome imperijos pertvarkos lyderiai, 
pasiimdami sunkiausią naštą. Tuo 
mes sustiprinome visą SSSR demo
kratijos judėjimą. Tai mūsų visų pas
tangų rezultatas, tačiau nematyti 
parlamento ir vyriausybes vaidmens. 
V. Landsbergio ir K. Prunskienės 
nuopelnų — tai reiškia negerbti savęs 
pačių. 

Ir todėl visi šie gandai, melas ir 
pjudymas, visa ta turgaus prekijų 
tūžmastis — tai tik spjūvis sau 
patiems \ veidą. 

PADĖKA 
1990 m. spalio mėn. 14 d. Viešpats p a š a u k ė amžiny 

bėn mūsų Mamutę, Senelę ir Prosenele . 

A.tA. 
VERONIKĄ PETRAUSKIENĘ, 
91-nerių metų amžiaus. 

Likę vaikai: Bronė Kulikauskiene. Stasys Petrauskas . 
Janina Vaitiekiene. Elena Kasputiene, Jul i ja Zarankienė ir 
jų šeimos nuoširdžiai dėkoja visiems užjautusiems žodžiu, 
raš tų , malda, aukomis šv. Mišioms, vienuoli joms ir Lietu
vos ka ta l ikų religinei šalpai. 

Ypatinga padėka Dievo Apvaizdos parapijos klebonui kun 
Viktorui Kriščiūnevičiui už rožinį šermeninėje, už šv. Mišias 
ir guodžianti pamokslą, už palydėjimą iki kapo duobės. Ačiū 
ir jam patarnavusiems p. Leopoldui Heiningui ir Benediktui 
Neverauskui. Dėkingi liekame ir laidotuvių direktorei Yolan-
dai Zaparackienei 

Dėkojame Die\ ui. kad ilgai palaikė Mamutę mūsų tarpe, 
kad išklausė jos niaidų mirti savuos namuose, graudulinei 
žvakei šviečiant Amžiną Ramybę su te ik J a i . Viešpatie! 

M a m u t ė s vaikai, jų šeimos, a n ū k a i ir p r o a n ū k a i . 

A.tA. 
LAIMAI ŽEMAITIENEI 

mirus , jos vyrą ar. PETRĄ, dukras RASĄ, RŪTĄ, 
VILIJĄ, DAINĄ ir j ų Šeimas giliai užjaučiame. 

Detroito Lietuvos Dukterys 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
LEOKADIJAI VAICEKAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus , sūnų ALFONSĄ, marčią ELYTĘ, 
anūkes LINDĄ ir ANGELINĄ nuoširdžiai užjau
čiame. 

O. Junkerienė 
Yudita Dieteris 
Lisa ir Markus 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
LEOKADIJAI VAICEKAUSKIENEI 
Lietuvoje mirus , jos sūnui ALFONSUI, marčiai 
ELENAI ir anūkėms LINDAI ir ANGELINAI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Walteris, Janina ir Raimundas Sudavai 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the bMt way to M v e regularly! 

PAGALBA 
NETURTĖLIAMS 

Chicagos butų vadyba gauna 
3.5 mil. dolerių išmokėt elektros 
sąskaitas mažas pajamas turin
tiems gyventojams. Parama iš 
federalinio iždo. 

NENORI AERODROMO 

Daugumas balsuotojų Chica
gos pietuose pasisakė, kad jie 
nenori naujo aerodromo 
CaUaMt. Will apskrities ar 
Kankakfte srityse. 

Patd and 
Compounded 

Ouarterty 

see us for 
financing. 

AT OUR LOW RATES 
v a u * 

A l t H A f P A V M f u t 
T O « ' f » O I I B I 1 C O M 1 

INSUftfO 

Mutual Pederal 
S avi rigs and loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas. Prs. Tai . : 847-7747 

Mour» Mon Tu«. Ffi. 9-4 Thur. 9-8 S«t. 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

DRAUGAS, penktadienis. 1990 m. lapkričio men. 9 d. 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
LEOKADIJAI VAICEKAUSKIENEI 
Lietuvoje mirus, jos sūnui ALFONSLT. marčiai ELY
TEI ir anūkėms LINDAI ir ANGELINAI reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą. 

Magdutė Rudaitienė 
Tomas ir Astra Rudaičiai 
Jonas ir Onutė Rugeliai 
Kazimieras ir Katrstė Valiai 

Šnara rudens vėjas 
Lapelius nuskynęs. 
Verkiam mes kiekvienas. 
Tave prisiminė-.. 

PADĖKA 
A.tA. 

VLADAS MATULEVIČIUS 
Mirė 1990 m spalio 26 d., sulaukęs 74 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Alytuje. JAV-bėse išgyveno 33 m 
Nuliūdime iiko žmona Leokadija, sūnūs: Saulius ir jo 

šeima, Tony su šeima, dukros: Nijolė ir Roma su šeima, 
giminės čia ir Lietuvoje. 

Šeima nuoširdžiai dėkoja kun. F. Kireiliui. už maldas 
koplyčioje, šv. Mišias bažnyčioje ir palydėjimą J šv. Kazimiero 
kapines. Labai ačiū Lietuvos Dukterims už maldas — rožinį 
laidotuvių namuose. 

Ačiū p. Jonui Jokubkai už atsisveikinime žodžius 
koplyčioje. 

Nuoširdžiai dėkojame už mišių aukas , gražias gėles, už 
dalyvavimą šermenyse ir laidotuvėse. 

Dėkojame karsto nešėjams. 
Ačiū laidotuvių direktoriui Gaidas Daimid už rūpestingą 

patarnavime, 
Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisi

mint veli< nį maldose. 

Nuliūdę žmona , s ū n ū s , d u k r o s i r ki t i g iminės. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r a-312) 523-9852 

4605-07 Sou th H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas - tl-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių di rektor ia i 

n u o 1916 metų 
PRANEŠA 

A.tA. 
MYKOLUI TAMULĖNUI 

Lietuvoje mirus, broliui MOTIEJUI ir brolienei IDAI 
bei visiems a r t imies iems re i šk iame gilią užuojautą 
ir ka r tu 1 ūdime. 

Ona ir Viktoras Kažemėkaičiai 
Stefa ir Zenonas Lukauskai 
Felicija ir Lionginas Pliūros 
Stasė ir Petras Petrušauiai 

kad a t idaro naujus la ido tuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
Marque t te Parke 

Kiti S. C . Lack l a ido tuv ių n a m a i : 
11028 Southvvest H w y . * Palos Hi l l s 
9236 S. Roberts Rd * Hickory Hil ls 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Rtrnember... 

Rock of. -cs 1_4 

" Viscs kaomes. visos reaguos 
* VienmteW ..Rock of Ages' paminklų 
prekyba SK>|e apylinkė)* Am?ma garantą 

O N L Y J ' O C K O F AGES 
D t JLERS HAVE 

BOCKOF .GES MEMORIALS. 
„Rock of A 
geriausi ir t\ 
granitas, ger 
bas, ami.in.i 
pamatysite' 

•<" paminklai yra 
•ausi. Kiečiausias 
įsiai atliktas dar 
antiįa. Atvykite ir 

Antkapiai ' nrtinklai * Mauzo
liejai * Pa- Ktų įrašai * Pa
minklai pa omi bet kuriose 
kapmese 

Laikini antkapiai 
Antkapiai 
Antkapių įrašai 
Mauzoliejai 
Dvigubi paminklai 
Pagal užsakymą 
Paminklai/antkapiai 
Paminklų valymas 
Bronzinės atminimo lentos 

A P T A R N A U J A M E VISŲ 
RELIGIJŲ KAPINES 

Plrmad.--P»nkM. 8 t.0 4 30 
S»i«d 10:00-4:00 
Sckmd. 11:30-3:30 

ST. M \ R V & EYERGREEN 
*IO!\TJIENT CO. 

9 1 0 0 S. E E D Z I E \ V E . . E V E R G R F . F A P V R K . I L. 
(312) 233-3015 or (708) 122-7146 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette l uneral Home 
2533 IVest 71sl Street 
( hkago, I l l inois 60629 

1-012M?o-2345 

H i lK Vuner j l Home 
10201 South Roberts Ro.nl 
Palos Hills Illinois G046S 

7IM9t-M55 

Petkus r uneral Home 
1416 South ^Oth Avenue 

C Kero. Hlmois N K ^ " 
708-861-2108 

Petkus-Butkus t uneral Home 
1-Ho South 50th Avenue 

( u ero, Hlmois nOr̂ O 
706-652-1003 

Visu> laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(3l2)-476-234^ 

ANTHONY B PETKUS 
DONALO A P M k l s 

DONAI D M. P t r K U S 
I \VVrttNCF C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 A v e . , C i c e r o . I l l i n o i s 

PATARNAUJA CH1CAGOJE BKl PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652-5245 

• . 

http://Ro.nl
file:///VVrttNCF


DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. lapkričio mėn. 9 d. 

— • 

x D a i l . P e t r o A l e k s o s su
projektuot i p l a k a t a i puošia 
l i e t u v i š k a s p a r d u o t u v e s ir 
prekybos vietas, reklamuojant 
VIII Teat ro festivalį, ku r i s bus 
Chicagos Jaunimo centre lap
kričio 15-18 dienomis. Dail. 
Aleksos suprojektuoti medaliai 
bus teikiami pasižymėjusiems 
ak tor iams ir v iene tams per 
iški lmingą Tea t ro festivalio 
užbaigimo vakarienę lapkričio 
18 d. Jaun imo centro mažojoje 
salėje. 

x T i lžės A k t o s u k a k t i s bus 
iškilmingai min ima šį sekma
dienį, lapkričio 11 d., 2 vai. p.p. 
Šaulių namuose. Su vėliavomis 
dalyvaus šauliai, mažlietuviai ir 
k i t o s organizaci jos. Himnų 
giedojimui vadovaus sol. Aldona 
Buntinai tė . Aktual ią paskaitą 
skai tys Vliko valdybos narys 
inž. Pilypas Naru t i s . Smagią 
t au t in ių šokių programą atliks 
jauniej i „Spindulio" šokėjai, 
vadovaujami Rasos Poskočimie-
nės. Minėjimą rengia ir visus 
dalyvauti kviečia Maž. Lietuvos 
Rezistencinis sąjūdis. 

x L i e t u v o s Vyč ių sen jorų 
k u o p o s v a l d y b a m a l o n i a i 
kviečia vyčių nar ius ir prijau
čiančius atsi lankyti į pamaldas 
lapkričio 17 d., šeštadienį 9 vai. 
ryto Marijonų koplyčioje prie 
„Draugo". Šv. Mišios bus auko
jamos už Lietuvos Vyčių senjorų 
n a r i u s a.a. Antaną ir Stefaniją 
Jonučius ir a.a. Adelę Ga-
balienę. Po pamaldų visi kvie
čiami r inkt is į Marijonų sve
t a i n ę kavutei , kurios metu bus 
prisiminti visi trys mirę nariai, 
buvę žymūs vyčių veikėjai ir 
daug nusipelnę Lietuvos gerovei 
ir laisvinimo darbuose. 

x J a u n i u s K u n d r o t a s ieško 
žinių apie savo mamos pus
brolius gyvenančius JAV-se, 
"kurių tėvai taip pa t gyveno 
Chicagoje. Ieško žinių apie 
mirusių Antano Butkaus bei 
Stanislovos Butkutės vaikus. 
Pr ieš emigruodami į JAV-bes 
abu gyveno Raseinių apskrityje. 
Girkalnio valsčiuje, Pušynės 
kaime. Gal ima rašyti : Jaun ius 
Kundrotas. Komjaunimo 14-28, 
Raseiniai. 234400, Lithuania. 

x J . L a u č k a , ne t du kar tus 
pe r „Voice of America" kalbėjo 
apie Dirvos reikšmę išeivijoje. 
Dirvos Deimantiniam jubiliejui 
rengt i komite tas p. J Laučkai 
nuoširdžiai dėkoja. 

(sk> 

x R I O DE J A N E I R O -
Brazilija, garsus elegantiškas 
parduotuvėmis, ypač brangak 
meniais ir juvelyriniais išdir 
biniais. Taip pat rasite gausų 
įvairiausių prekių pasirinkimą, 
įdomių vietinių gaminių, odos 
gaminių ir daug kitų įdomių 
d a i k t ų , jei k e l i a u s i t e su 
„DRAUGO" ekskursija š.m. 
l a p k r i č i o mėn . 26 d. Skubėki 
te registruotis pas Amer ican 
Trave l Se rv ice B u r e a u . 9727 
So. Wes tern Ave., Chicago, II, 
60643. Te l . < 1-312. 238-9787. 

(ak) 

x Bal t i jos r e s t o r a n e g e r a s 
l i e t uv i škas m a i s t a s ir įvairūs 
kokteiliai Dvi sales įvairiems 
renginiams Restoranas atidary 
tas kasdiena 11 v r. 9 v v U/.da 
rytas pirmadieniais 810<) Ro-
b e r t s Rd . , tel . 708-458-1400. 

ski 

x JAV Lietuvių J a u n i m o 
są jungos sekretorė Rūta Kal
vaitytė atvyko iš Bostono atsto
vauti JAV LJS pirm. Sigutei 
Šnipaitei JAV Lietuvių Bend
r u o m e n ė s k raš to valdybos 
posėdyje, kuris buvo lapkričio 3 
d. krašto valdybos būstinėje. R. 
Kalvaitytė painformavo krašto 
valdybą apie JAV LJS planus 
bei projektus. 

x Marąue t te P a r k o Lietu
vių n a m ų savininkų organiza
cijos narių susirinkimas įvyks 
lapkričio 16 d., penktadienį, 
6:30 vai. vakare parapijos salėje. 
Susirinkime bus svarstomi la
bai svarbūs Marąuette Parką 
liečia reikalai. Tikimasi ir val
džios pareigūnų atsilankymo. 
Nariai ir svečiai kviečiami daly
vauti. 

x Nervų t v a r k y m a s p e r iš
m i n t i n g u m o d id in imą — 
gydytojo pranešimas Alvudo 
pažmonyje Lietuvio sodyboje šį 
sekmadienį nuo 2 v. p.p. Daly
vauja k i n . J. JuozeviČius, gyd. 
Algirdas Statkevičius, gail. 
sesuo Elena Peržinskienė ir kiti. 
Kraujospūdžio m a t a v i m a s . 
Video filmas — baletas. Alvudo 
gėrybėmis vietoje ir išsineštinai 
pasivaišinimas be rūkalų ir be 
svaigalų . Vis i kv ieč iami , 
visiems įėjimas laisvas. 

x Alvudas Lie tuvio sody
boje atidaro visiems skaityklą 
ir biblioteką trečiadieniais nuo 
12 vai. dienos iki 6 v.v. Įėjimas 
iš kiemo į kampinį namą. 
Atneškite savus laikraščius iŠ 
čia ir svetur gaunamus, dary
sime jų komplektus. Budės 
gydytojai A. Statkevičius ir St. 
RumŠevičius. P i rmas is yra 
psichiatras, antrasis kraują 

x Lietuvos krepšinio vyrų 
r inkt inė šį lapkričio mėnesį 
lankosi JAV-ėse, rungtyniau
dama su įvairių universitetų 
krepšinio komandomis. Numa
tyta 13 rungtynių. Chica-
giečiams lengviausiai pasie
kiamos rungtynės bus sekma
dienį, lapkričio 18 d., 1 vai. p.p. 
Peoria Civic Center, Peoria, IL. 
Bus žaidžiama prieš Bradley 
universitetą. Kitos rungtynės, 
prieš Northwestern universitetą 
vyks antradienį, lapkričio 20 d., 
7:30 vai. vak. Walsh-Ryan 
arena, Evanston, IL. 

x J A V Lietuvių Bendruo
menės Kultūros tarybos pirm. 
Dalia Kučėnienė darė prane
šimą apie Kultūros tarybos 
rengiamą VIII Teatro festivalį 
per JAV LB krašto valdybos 
posėdį lapkričio 3 d. Festivalis 
vyks lapkričio 15-18 dienomis 
Chicagoje. Kadangi tai nėra 
šventės savaitgalis ir būtų 
gaila, jei kitų miestų lietuviai 
neturės progos pamatyti spek
taklius, kai kurie vienetai jau 
kviečiami statyti spektaklius 
kitur „Vaidilutė" po festivalio 
vyks į Detroitą ir s ta tys 
„Amerika pirty", o Chicagos 
dramos vienetas keliaus į Bos
toną, Philadelphiją ir New Yor-
ką. Abu pastatymus režisuoja 
Juozas Ivanauskas. 

x Indrė Čuplinskaitė, stu
dentė ateitininkė iš Toronto, 
bus komendante lapkričio 
21-25 dienomis Dainavoje 
vyksiančių kalakursų. Visi atei-
tininkai,-ės, nuo 8 to iki 10-to 
skyriaus, raginami šiuose kur
suose dalyvauti. Registracija iki 
lapkričio 14 d. priimama tel. 
708-848-9851. Nedelskite. 

East Chicagos medžio-
gyslių chirurgas - jis galės tojų ir meškeriotojų rudeninis 
natarti norintiems. balius bus lapkričio 11 d.. 

x G r e i t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų še imų namus Chicagoje 
ir apy l inkėse . Skambinki te 
RE MAX RKALTORS, Rimas 
S t a n k u s , tel. <312i 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(ak) 

patarti norintiems 

x Cicero medžiotojų i r žu
vau to jų k lubas „Ešerys", įver
tindamas Vliko vaidmenį kovo
je už nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymą, paaukojo 
Tautos fondui 2,500 dolerių. 

x „Kalba Vi ln ius" . Klausy
kite Grundig radijais. 6 mode
liai. G r a d i n s k a s , 2512 W. 47 
St., Chicago, IL 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų apa ra tų ta isymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(sk) 

x Ieškau B a r t a š i ū n ų Vinco 
ir Barboros, Onos Bartašiū-
naitės-Seniūnienės, Petro Bar-
tašiūno ir jų vaikų. Kilę iš 
Zapyškio valsčiaus, Vilėnų 
kaimo. Rašyti: Zitai Barta-
šiūnaitei-Masiul ienei , Gėlių 
g-vė, nr. 39, K a u n a s — Aka
demija, R ingauda i , Lietuva 
234324. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių p i rk ime ir pa rdav ime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą. Alb inas Kurkul i s , tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris A n d r i u s Kurkulis , 
te l . 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshaw, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
te l . 1-80O423-2294. 

(sk) 

x R O M A S P Ū K Š T Y S , 
TRANSPAK firmos savinin
kas, vėl vyksta j Lietuvą gruo 
džio mėn. pradžioje. Perveda 
pinigus, doleriais tvarko pali
kimus, perka automobil ius . 
Užsakymai priimami tik iki 
gruodžio I i. TRANSPAK, 
2638 W. 69th St.. Chicago. IL 
80629. tel . 1-312-436-7772. 

(sk> 

x RŪKYTOS MĖSOS GA
MINIAI ŠVENTĖMS - aukš 
tos kokybės. Pr is ta tome i 
namus Lietuvoje — $84 00, 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o . I L 60629. t e l . 
312-436-7772. 

(ak) 

Muzikos šventės komitetas posėdžiauja. Is kairės: VI. Būtėnas. V. Momkus, D. Kučėnienė, V. 
Aukstuor.=. J Žygas, M. Remienė ir A. Juodvalkis. 

Nuotr J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

sekmadienį, 3 vai. po pietų (ne 
12 vai., kaip anksčiau buvo 
rašyta) Stankūnų restorane. 
Stankūnas vaišins šilta vaka
riene, gėrimais, gros gera 
muzika. Visi kviečiami daly
vauti. 

x Lietuvių Fondui , 5-tam 
milijonui užbaigti vajaus p ro
g a aukojo: $1,800 Stasys Ma
ziliauskas, $1,100 Juozas ir Bro
nė DzenkaiČiai, $1,000 Bronė 
Budreikaitė Tender, $500 Stan 
ley ir Maria Kazlai, $300 ir 
Danguolė Buiviai, $250 Liet. 
Fronto Bičiulių centro v-ba, po 
$200 Kostas ir Jadvyga Dočkai, 
Stasys ir Prudencija Joku-
bauskai, Viktoras Lesniauskas, 
Jurgis ir Reginai Mikailai, 
Povilas ir Ona Norvilai, Algir
das ir Regina Osčiai, Marija 
Ročkuvienė, Kazys ir Stasė Urb-
šaičiai, Juozas ir Antanina Va-
siukevičiai, Vytautas Vizgirda, 
po $100 Julija Adienė. Cecilija 
Balsienė. Viktoras Chainas, Vy
tautas Juodka, Kostas Lillian 
Mačiuliai, Antanas Matulis. 
P ranas Mažrimas, J a n i n a 
Merkienė, Albinas ir Antanina 
Mickai, Marija Naujalienė. 
Šakių apskrities klubas, Algir 
das Šimukonis, Aleksas Smilga. 
Julija Smilgienė, dr. Rimas 
Vienužis, Kostas ir Ona Žoly
nai, ir kiti aukotojai mažesnes 
sumas. Lietuviu Fondas visiems 
dėkoja ir prašo aukas siųsti — 
3001 W. 59th St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" NR. 6 - mais
to p rodukta i bus pristatyti 
jūsų nurodytu adresu bet kur 
Lietuvoje 10 d a r b o dienų 
laikotarpyje. 10 sv. miltų. 10 
sv. cukraus. 5 sv. ryžių, 5 sv. 
konserv. druska, 4 sv. valg. 
druska, 18 oz. riešutinis svies
tas. 2 dėž. džiovintų slyvų, 2 dėž 
razinų, 64 oz. aliejus, 1 dež. įvai 
nų arbatų, 39 oz. pupelių kavos. 
12 oz. kakavos. Pilna kaina 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave.. Hicko-
ry Hills. IL 60457. Telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

KLARNETISTAS IR 
SOLISTAS 

Darius Lapinskas lapkričio 4 
d. Jaunimo centn salėje suor
ganizavo koncertą dviejų iš Lie
tuvos a tvykusiu muzikos 
talentų: virtuozo klarnetisto 
prof. Algirdo Budrio ir Lietuvos 
filharmonijos solisto baritono 
Danieliaus Sadausko. Koncer
tas buvo tikrai aukšto lygio, 
abudu svečiai menininkai pajė
gūs. Juos fortepijonu palydėjo 
muz. D. Lapinskas. Pranešėja 
buvo R i t a Radzevičiūtė iš 
Lietuvos. Gaila, kad nesant 
padėto mikrofono, ne visiems 
buvo geras girdėjimas. Pirmoji 
koncerto dalis buvo skirta tarp
tautinio garso kompozitorių ari
joms ir kitiems kariniams. Čia 
buvo arija iš C a valio operos 
„ Ja sone" . Sol S a d a u s k a s 
dainavo Scarlat ariją „Caro e 
dolce" kaip brangi laisvė. Ari
ja iš Durante operos „Arietta" 
skambėjo apie kilnią mergaitę 
kaip jūros bangą. Solistas 
susilaukė stiprių publikos pasi
gėrėjimo pareiškimų. 

Klarnetistas Budrys stebino 
publiką virtuozišku atlikimu 
Kurpinskio koncerto, o sol. D. 
Sadauskas davė klausytojams 

x Lietuvių ekskurs i ja į Ar
gentiną. Braziliją ir Čilę or
ganizuoja . .Draugas" š.m. 
lapkričio 26 d. iki gruodžio 9 d. 
Smulkesnei informacijai kreip
tis: American Travel Service 
Bureau , 9727 S. W e s t e r n 
Ave., Chicago, IL 60643. Tel. 

Shuberto Serenadą ir Mozarto 
ariją iš „tjon Juano". Šios 
pasaulio kūrėjų kompozicijos 
dainuojant buvo atliekamos 
originalia kalba, išskyrus vieną 
— lietuviškai. 

Antroji koncerto dalis buvo 
skirta lietuvių liaudies dai
noms . Sol is tas Sadauskas 
dainavo Tykiai, tykiai Nemu
nėlis teka, V. Paltanavičiaus 
dainą apie Nemuną, o A. Bud
rys atliko VVeberio Fantaziją ir 
Rondo 

Solistas Sadauskas perteikė 
arijas iš V. Klovos „Du kalavi
ja i" ir iš „Pilėnų", Bražinsko 
„Grįžimas tėvynėn". Nuostabiu 
savo pirštų vikrumu klarne
t i s t a s A. Budrys pe r t e ikė 
romansą, o ypatingai įdomus 
visų trijų muzikų — Sadausko, 
Budrio ir Lapinsko trio: Oi ne
ve rk , motušėle (Naujalio1 . 
Publika koncertu buvo labai 
patenkinta, vietomis gausiais 
plojimais išreikalavo bisų. 
Ovacijų sus i laukė ir Z. 
Visockienė, parūpinusi tekstą 
dainos apie žirgelį. 

Trečioji koncerto dalis buvo 
muzikinis vaidinimas „Tautos 
atgimimas". Komp. Dariui La
pinskui per mikrofoną iš užkuli
sių deklamuojant suglaustus 
Lietuvos praeities ir dabarties 
istorinio likimo posmus, skam
bėjo klarnetisto Budrio muzika 
bei solisto Sadausko dainos. 

Negaunant spausdintos a r 
tiksliai surašytos programos, 
neįmanoma pilnai perteikti 
koncerto turinio. 

312-238-9787. (sk) 

Sol. Sadauskas dar pasiliks 
Amerikoj iki šio mėnesio pabai
gos, o klarnetistas Budrys grįš 
apie lapkr ič io vidurį . J i s 
pakviestas koncertuoti Italijoj ir 
Vokietijoj, neseniai dalyvavo 
klarnetistų koncerte Kanadoje. 

J u o z . Pr . 

NYKSTANTI LIETUVYBĖ 
CICERO 

Kai prieš daugiau kaip 40 
metų į Cicero ėmė atvykti 
naujieji tautiečiai, čia buvo 
daugybė lietuvių krautuvių, 
užeigų, karčiamų, didžiuliai 
Liberty namai su salėmis ir 
Cicero galėjai jaustis, kaip 
Lietuvoje. Čia veikė ir keletas 
lietuvių organizacijų: Raudo
nosios Rožės klubas, Lietuvos 
Kareivių draugi ja , Akcinė 
Liberty bendrovė ir kt . Tačiau 
naujieji lietuviai į j au vei
kiančias lietuvių organizacijas 
nestojo ir jos ėmė nykti. Raudo
nosios Rožės klubas, nors vardas 
kai kam nepatiko — jam pri
klausė prelatas Ignas Alba-
vičius, dr. Petras Atkočiūnas ir 
kiti patriotai lietuviai — pirmu
tinis likvidavosi. 

Netrukus užsidarė ir Lietuvos 
Kareivių draugija. Akcinė „Li
berty" bendrovė, trijų aukštų 
kampinius mūrinius namus 
pardavė kitataučiams ir taip 
pat likvidavosi. 

Naujųjų lietuvių įkurtos or
ganizacijos po 30 sėkmingų 
veikimo metų taip pat ėmė 

x Pristatome Lietuvoje t ik 
naujus automobilius. Visų fir
mų mašinos pigesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 20-30%. 
Visos su car intiįa. Keičiame 
aukštu santykis dolerius į 
rublius. Parūpiname butus gi
minaičiams skambinti iki 12 
vai. dienos tel. (312) 434-8618. 

'sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui . Kas nori patvirtinti 
ar pakeisti Aerofloto ar kitų li
nijų skrydžius į Lietuvą, ar gau
ti patarnavimus New Yorko ae
rodromuos?, įskaitant bilie
tus ) kitus mastus — lėktuvais, 
traukiniais ar autobusais — 
skambinkit*- į New Yorko ke
lionių agentūrą „ V Y T I S " 
718-769-3300. 

(sk) 

x DĖVĖTI DRABUŽIAI, 
ba t a i , maistas ir kt. daiktai; 
VAISTAI - receptinai, nere-
ceptinai Kiekiai ner ibojami . 
MUITO NĖRA! Iš kitų miestų 
savo daiktu.- siųskite mums paš
tu arba UPS Aukštos kokybės 
rūkytos mėsos* gaminiai. AU
TOMOBILI US parduodame pi 
giai TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago. IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk> 

Lietuvių operos baliuje lapkričio 3 d buvo pagerbti trys jos nariai, išdainavę 
tame vienete 10 ir 25 metus Kairėje Eglė RūkStelytė-Sandstrom. išdainavusi 
10 metų. Vladas Žukauskas, išdainavęs taip pat 10 metų, o dešinėje Valeri 
ja Žadeikiene. operoje išdainavusi 25 metus. Jiems buvo įteikti specialūs 
Lietuvių Operos ženklai. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

IS ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Anice tas S imu t i s , Lietu
vos Generalinis konsulas New 
Yorke, spalio 29 d. dalyvavo su 
ponia New Yorko miesto mero 
David D i n k i n s s u r u o š t a m 
priėmime Gracie Mansion Kon-
sularinio Korpuso garbei. New 
Yorkas turi didžiausią konsulia-
rinj korpusą pasaulyje, kuriame 
veikia 88 konsulatai. Įpusėjus 
priėmimui, meras pasveikino 
konsulus ir pristatė naująjį New 
Yorko Miesto komisionierių 
Jungtinėms Tautoms i r Konsu-
liariniam korpusui 0 'Dwyer ir 
New Yorko Konsulų draugijos 
pirmininko pareigas einantį Ar
gentinos Generalinį konsulą 
ambasadorių Keller Sarmiento. 
Abu tarė t rumpus sveikinimo 
žodžius. 

— Denver io Lie tuvių Bend
r u o m e n ė s apyl inkė ke tu r i s 
kar tus leidžia „Žynį", kur iame 
duodamos svarbiausios informa
cijos ir žinios. Leidinį redaguoja 
Bronė Feliss, Arvidas Ja raš ius 
ir Julius Bulota. 

— A. a. J o s e p h i n a Galmi-
nienė, eidama 92 metus am
žiaus, mirė privačiuose slau
gymo namuose Richmond Hil l , 
NY, spalio 22 d. Anksčiau buvo 
miręs jos sūnus a.a. Jonas , pr ie 
kurio ji buvo Cipress Hil ls 
kapinėse ir palaidota. Laido
tuvėmis rūpinosi Paul ius Jur
kus. 

— M a i r o n i o l i t u a n i s t i n ė 
m o k y k l a Montreal je pradėjo 
mokslo metus rugsėjo 15 d. su 
Joana Adamonyte ka ip vedėja ir 
mokytojais Inga Gedrikiene, Li
le Gedvilaite, Dalija Savignac, 
Nijole Šukiene ir dr. Remigijum 
Šatkausku. 

nykti. Išnyko sėkmingai veiku
sios dvi lietuvių Birutės i r Min
daugo skautų draugovės ir 
lituanistinės mokyklos. Šv. An
t a n o pa rap i j ą t e b e v a l d o 
lietuviai, bet mald in inkų vis 
d a u g i a u a t s i r a n d a i s p a n ų 
kilmės. Kol kas nemano likvi
duotis Vance ir dvi Pe tkaus 
(v iena b u v u s i B u t k i e n ė s ) 
l a i do tuv ių kop lyč io s . Iš 
medicinos dak ta rų dar laikosi 
patys populiariausi P. Kisielius 
ir V. Kaunas. 

Jauniaus ias , į k u r t a s 1975 
m. buvo Cicero medžiotojų ir 
žvejų klubas „Ešerys", paskuti
niame narių susirinkime nutarė 
likviduotis ir iš t u r imų kasoje 
pinigų 2500 dol. paskyrė Tautos 
Fondui. P i rmut in is šio klubo 
pirmininkas buvo a.a. Juozas 
Jaškauskas, o paskutinis Alfon
sas Kizlaitis. 

S . P a u l a u s k a s 
LIETUVIAI G Y D Y T O J A I 

C H I C A G O J E 

Lietuvių Fundacija praneša, 
kad be šešių atvykusių gydytojų 
iš Lietuvos, kurie šiuo metu stu
dijuoja Cook County apskrities 
ligoninėje ir ruošiasi Amerikos 
teisių egzaminams, dar prisi
deda naujam kursu i iš Lietuvos 
Respubl ikos a t v y k ę Va iva 
Eringytė, M.D., Obstetrics — 
Gynecology, Elena Eringytė, 
M.D.. Ophthamology. Artūras 
Šileikis, M.D.. Trauma, Artūras 
Knzukas, M.D. Neurosurgery. 
Andrius Preisegalavičius, M.D., 
Internal Medicine, Raimondas 
Greičius, M. D. , Neurology. 

Fundaci jos ir L i e t u v i ų 
visuomenės vardu linkime nau
j iems medicinos d a k t a r a m s 
sėkmės ir ištvermės, kad, grįžę 
į Lietuvą, galėtų pasidalyti įgy
tomis žiniomis ir padėti įvesti 
technologijos pagrindus Sveika
tos gydymo įstaigose. 

J u l i u s B u t k u s 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S Kedrie Avenue 

Chicago. tL 60624 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo •* iki 7 vai vak 
**?*tad o v r iki 1 vai d 
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