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NATO egzistencijos 
nauji planai 

Pabaltijo valstybės dalyvauja NATO taryboje 

Roma . Lapkričio 7 d. — Reu-
terio žinios rašo, jog vakar 42 
metų senumo NATO karinė or
ganizacija susirinko dviejų die
nų konferencijai ką toliau dary
ti, kai 16-kos valstybių sąjungai 
nebėra priešo. 

Šiuo metu, kai Sovietų Sąjun
ga daugiau nebėra pavojinga 
Vakarams, tenka persvarstyti 
šios labai reikšmingos organiza
cijos ateitį. NATO viršūnių kon
ferencijoje prez. Bushas ir kitų 
15 valstybių vadai turės nu
spręsti kodėl t a veikla tur i būti 
tęsiama ir kokios rūšies pajėgos 
turėtų būti išlaikomos, kai buvę 
Maskvos satelitai reikalauja 
NATO politinę rolę išplėsti ir jų 
kraštuose ir būti visoje Europoje 
taikos saugotoja. 

Nauja t a r y b a 
NATO vadai turi planą suda

ryti naują 25 tautų bendradar
biavimo tarybą, kurioje be 
NATO valstybių dalyvautų bu
vusios sovietinio bloko valsty
bės, įskaitant ir tris naujas ne
priklausomas Pabaltijo valsty
bes. Lenkija, Čekoslovakija ir 
Vengrija prašė garantijos iš 
NATO, kad užtikrintų jų saugu
mą ir priimtu į šią organizaci
ją. Bet praėjusią savaitę prez. 
Gorbačiovas pasiūlė, kad NATO 
būtų perorganizuota į stiprią 
organizaciją visai Europai. Kai 
buvo paskelbta, jog Prancūzija 
ir Vokietija organizuoja bendrą 
kariuomenės junginį, tai prez. 
Bushas pasisakė prieš, o jam 
pritarė ir Gorbačiovas. Naujos 

25 valstybių tarybos sudarymą 
turi patvirtinti ši NATO konfe
rencija. 

Naujosios tarybos pirmasis 
pasi tar imas turė tų įvykti 
gruodžio 20 d. Briuselyje daly
vaujant užsienio reikalų minist
rams. Toje dienotvarkėje jau nu
matyta svarstyti regionų saugu
mo klausimus, net ir tautinius 
neramumus buvusioje Sovietų 
Sąjungoje. Dar tačiau neturima 
tai tarybai tinkamo pavadini
mo. 

Daugiau teisių s a u 
Svarbiausias NATO šios kon

ferencijos uždavinys, kai komu
nizmas Europoje nebeturi atei
ties, yra savos egzistencijos ap
tarimas. Amerika pasisako už 
NATO išlaikymą Europoje, ne
žiūrint Amerikos dalinių maži
nimo ir 700 raketų išvežimo ar
ba jų sunaikinimo. Europos są
jungininkai nenori, kad JAV 
daliniai visiškai pasitrauktų iš 
Europos, bet kartu nori turėti 
didesnę rolę savo kraštų gyny
bos klausimuose. Todėl Europos 
Bendruomenės vyriausybių va
dai aptars tuos klausimus at
skirai savo suvažiavime Maast-
richt miestelyje Olandijoje gruo
džio 9 ir 10 dienomis. 

įdomiai pasakė Sovietų Užsie
nio reikalų viceministras J. De-
nabin Briuselyje, vizituodamas 
NATO įstaigą, jog „Mes norėtu
me, kad NATO būtų mūsų ilga
laikiu partneriu ir norėtume iš
vystyti tamprius ryšius su šia 
organizacija plačioje skalėje". 

Pagrindinės Europos 
jungtys 

Briuse l i s . Lapkričio 7 d.— 
NATO 16-kos nar ių vyriausių 
vadų konferencijos proga, Ro
moje, buvo išleistas Europos 
valstybių susigrupavimų biule
tenis. 

N A T O organizacijos t ikslas 
nuo pa t 1949 metų buvo bend
ras apsigynimas nuo priešo, jei
gu būtų užpulta bet kuri šios or
ganizacijos na rė . Šia i sąjungai 
priklauso Belgija, Danija, Pran
cūzija, Vakarų Vokietija, Grai
kija, Islandija, Italija, Liuksem
burgas, Olandija, Norvegija, 
Portugalija, Ispanija, Turkija, 
Britanija, K a n a d a ir JAV. 

V a r š u v o s buvusio pakto tiks
las buvo te ik t i savo nar iams 
apsigynimą bendroje karinės 
vadovybės komandoje. Pakto 
nariais buvo Bulgarija, Čekoslo
vakija, Rytų Vokietija, Lenkija, 
Rumunija, Vengrija ir Sovietų 
Sąjunga. 

E u r o p o s B e n d r u o m e n ė s 
t ikslas yra panaikint i prekybos 
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Ukraina pasirašė sutartį, 
bet Kremliaus skolų 

mokėti nesutiko 

Į Vilnių vyksta JAV finansų 
ekspertai 

Vilnius. Lapkričio 6 d. (Elta) 
— Jungtinių Amerikos Valsty
bių ambasadoriaus Darryl N . 
Johnson prašymu, šiandien jį 
priėmė Respublikos ministras 
pirmininkas Gediminas Vagno
rius. Premjeras informavo dip
lomatą apie neseniai įvykusio 
savo vizito į JAV rezultatus, 
kuriuos Lietuvos vyriausybė 
vertina teigiamai. Susitikimai 
su Jungtinių Amerikos Valsty
bių politikais ir verslo atstovais, 
pasirašytoji dvišalė sutartis dėl 
užsienio investicijų garantijų ir 
kiti reikšmingi susitarimai, pa
žymėjo Gediminas Vagnorius, 
leidžia daryt i išvadą apie 

Europos parlamentarai 
Lietuvoje 

V i l n i u s . Lapkričio 5 d. 
(RFE/RL) — Europos parlamen
to 25 žmonių delegacija vizituo
ja Vilnių. Vakar jie susitiko su 
Lietuvos Užsienio re ika lų 
ministru Algirdu Saudargu, 
Tautybių depratamento vadove 
Halina Kobeckaite ir Parla
mento frakcijų atstovais. O šian
dien juos priėmė prez. Vytautas 
Landsbergis. Spaudos konferen
cijoje Europos Parlamento atsto
vas viešai pareiškė, jog šio vizi
to tikslas yra pagerinti ekono
minio bendravimo ryšius tarp 
Pabaltijo respublikų ir Europos 
kraštų. Delegacija taip pat dar 
susitiko su Lietuvos Respubli 
kos ministro pirmininko pava
duotoju Vytautu Pakalniškiu. 
Ministras pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius buvo ką tik su
grįžęs iš Amerikos. 

galimybes pereitį į naują per
spektyvaus bendradarbiavimo 
tarp mūsų šalių laikotarpį. 

D. Johnson pareiškė pasiten
kinimą tokia santykių tarp JAV 
ir Lietuvos Respublikos raida. 
Jis perdavė premjerui JAV vals
tybinių žinybų parengtus pro
jektus dėl finansinės ir kitokios 
pagalbos Lietuvai teikimo ir in
formavo, kad juos aptarti su 
Respublikos vyriausybe, atski
rų žinybų atstovais ateinančią 
savaitę atvyks JAV finansų, 
energetikos ir kitų sričių eks
pertų grupės. 

Daugiau kaip valandą truku
sio susitikimo metu buvo pasi
keista nuomonėmis ir kitais abi 
šalis dominančiais klausimais. 

varžtus ir sudaryti sąlygas lais
vai pinigų cirkuliacijai EB ga
l u t i n i s t i k s l a s — politinė 
sąjunga. Bendruomenes nariai 
— Belgija, Danija, Prancūzija, 
Vokietija, Graikija, Airija, Ita
lija, Liuksemburgas. Olandija, 
Portugalija, Ispanija ir Britani
ja. 

V a k a r ų Eu ropos sąjungos 
tikslas — vieninga valstybių 

nuomonė saugumo ir gynybos 
klausimuose. Jos nar ia i — 
Belgija, Pranzūzija, Vokietija, 
Italija, Liuksemburgas, Olandi
ja, Portugalija, Ispanija ir Brita
nija. 

Romoje vakar buvo patvir
tintas devynių naujų valstybių, 
įskaitant ir Pabaltijo valstybių, 
įjungimas ; NATO naujai suda
rytą Tarybą. 

Izraelio generolai: 

„Sirai b logesni ir už nacius" 

Buvo deputatų, 
kurie neturėjo 

Lietuvos pilietybės 
Vilnius. Lapkričio 6 d. (Elta) 

— Lietuvos Aukščiausioji Tary
ba, atsižvelgdama į tai, kad Lie
tuvos Respublikos savivaldybių 
tarybų ir Aukščiausiosios Tary
bos deputatais gali būti tik Lie
tuvos Respublikos piliečiai, o 
lapkričio 4 dieną baigėsi dviejų 
metų laikotarpis, skirtas Pilie
tybės įstatymui visiškai įgyven
dinti, nutarė nutraukti Lietu
vos Respublikos savivaldybių 
tarybų ir Aukščiausiosios Tary
bos deputatų, neapsisprendusių 
priimti Lietuvos Respublikos pi
lietybe, įgaliojimus nuo lapk
ričio 5 dienos. Šiuo metu dar 
nėra žinoma, kiek deputatų ne
teko savo įgaliojimų. 

J e r u z a l ė . Lapkričio 5 d. — Vos 
tik pasibaigė istorinė Vidurio 
rytų taikos konferencija Madri
de, Izraelio vadovybė atidarė 
naują koloniją pastatų Golan 
aukštumose, t ame krašte , kurį 
Izraelis pagrobė iš Sirijos 1967 
metais Vidurio rytų karo metu. 

Ta vieta buvo pavadinta Kela 
kolonija, iš kurios matyti Gali
lėja, ir jos atidarymo iškilmėse 
dalyvavo t rys Izraelio kabineto 
nar ia i — Įkurdinimo ministras 
Ariel Sharon, Žemės Ūkio mi
nistras Rafael Ei tan ir Mokslo 
ministras Yuval Neeman. Sha
ron ir E i t an yra buvę abu gene
rolai, o Neeman yra Izraelio 
branduolinės programos vadas. 
Jie buvo prieš Izraelio dalyvavi
mą Madrido konferencijoje. J ie 
visą laiką pasisako, kad Izraelis 
privalo v is daugiau žydų įkur
dint i Izraelio užimtose terito
rijose, nežiūrint opozicijos šiam 
reikalui iš JAV vyriausybės, 
Jung t in ių Tautų ir Europos 
Bendruomenės valstybių, kurios 
mano, kad Izraelio šie veiksmai 
kenKid pas i tar imams su arabų 
krašta is . 

Naujiej i i m i g r a n t a i 
Kai Izrealis pradėjo statyti na

mus įkurdinti žydams arabų že
mėse, t a i maždaug jau 100,000 
naujųjų žydų imigrantų atvyko 
į V a k a r ų k r a n t o , Go lan 
a u k š t u m a s ir į Gazos sritis. 
Įkurdinimo politika daugeliui 
europiečių reiškia, kad Izraelis 
nepas i t rauks iš tų žemių ir jų 
nesugrąžins arabams. Atidary

damas Kela žydų bendruomenę, 
kur kadaise buvo kariška sto
vykla, keturiasdešimčiai žydų 
šeimų iš Sovietų Sąjungos. 
Sharon paneigė jog tai yra nau
ja provokacija prieš taikos kon
ferenciją. „Tikroji provokacija 
kyla iš Sirijos. Jie. yra žudikų 
gengė, blogesnė už nacius". 
pasakė jis. 

G i n č a s dėl „wanted" 
Jis taip pat pasmerkė sirus už 

parodymą Madrido konferenci
joje ministro pirmininko Itziko 
Shamiro fotografijos su užrašu 
„wanted" iš to laikmečio, kai jis 
buvo britų paieškomas. Sirijos 
Užsienio reikalų ministras Fa-
rouk at-Sharaa parodė tą pla
katą su Shamiro atvaizdu, ku
ris tada buvo 32 metų ir pri
klausęs teroristų grupei, pami
nėdamas 1948 m. nužudytą 
švedų grafą Bernadotte, kuris 
tuo metu buvo Jungtinių Tautų 
tarpininku. Jį galėję nužudyti 
sionistai ekstremistai. Sharon 
buvo nepatenkintas, kad žydų 
delegacija, kai buvo Shamir 
puolamas, sėdėjusi tylėdama, 
kaip suakmenėjusi. 

— Estijos vyriausybė paskel
bė norinti paruošti 1,400 vyrų 
policininkais iki gruodžio 1 die
nos. 

— Washingtone Demokratų 
partijos centro komiteto parei
gūnai esą įsitikinę, kad 1992 
metų rinkimuose šį kartą neda
lyvaus Jesse Jackson. 

Vokietijos susivienijimo metinių proga jos ambasadorių-' 
Albrecht surengė priėmimą. Čia matyti iš kairės Lietuvo 
ninkas Gediminas Vagnorius su žmona Nijole, Lietuvo-
Vytautas Landsbergis su žmona Gražina ir Vokietijos a1 

fried Albrecht su žmona Renata ir dukra Christiane 

"tuvai Gottfried 
ninistras pirmi 
•spublikos prez. 
asadorius Gott 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Londone BBC pranešė, 
jog tikrai Mongolijoje buvo ras
ti masiniai nužudytų budistų 
vienuolių kapai. Anglų reporte
ris padarė filmą, kuriame paro
doma maždaug 5,000 vienuolių 
palaikų, kuriuos nužudė komu
nistai 1930 metų gale. Visoje 
Mongolijoje išžudyta maždaug 
100,000 žmonių. 

— Rusijos Parlamente buvo 
iškeltas klausimas įvesti sank
cijas prieš Gruzijos Respubliką, 
jei ji nesustabdys savo kareivių 
kovoti kalnuotame regione prieš 
Pietų Ossetijos žmones. 

— St. Petersburgo miesto 
meras A. Sobčakas pasakė, jog 
pabaltiečiai turi teisę reikalau
ti, kad jų teritorijoje nebūtų sve
timos valstybės kariuomenės. 
Bet kariai ten bus pagal sutartį. 
Sobčakas yra Sovietų preziden
to politinės konsultacinės tary
bos narys. 

— Ukrainos AT pirm. Leoni
das Kravčiukas pasakė, jog 
Ukraina nedalyvaus jokioje po
litinėje sąjungoje, kuri pakeis
t ų Sovietų Sąjungą. Su kitomis 
respublikomis bus užmegsti 
nauji ryšiai. Jis nesutinka, kad 
branduoliniai ginklai būtų per
kelti iš vienos respublikos į kitą, 
jei tai daroma nenorint jų 
sunaikinti. 

— Sovietų perversmo aplin
kybių tyrimo parlamentarinės 
komisijos pirmininko V. Obo 
lenskio i arriškimu. tikrąją 
tiesą apie Sovietų perversmą 
sužinos tik ateinančios kartos. 

— Urugvajuje įvykusioje In
terpolo generalinės asamblėjos 
60-ojoje sesijoje Lietuvos Res
publika vėl priimta į Interpolo 
narius. Balsavimo rezultatai: už 
93. prieš 3, susilaikė 2. Genera
linėje Asamblėjoje Lietuvai at
stovavo ministro pirmininko pa
vaduotojas Zigmas Vaišvila. 

— Iz rae l io prez identas 
Chaim Herzog vizitavo Čekoslo
vakijos prezidentą Vaclovą Ha-
velį Prahoje, norėdamas pabrėž
t i geros valios ir draugiškų ry
šių pradžią. 

— Est i jos konst i tuci ja i 
paruošti komitetas jau pradėjo 
antrąjį teksto skai tymą. 
Norima, kad konstitucijos pro
jektas būtų galutinai paruoštas 
iki lapkričio 15 d. 

Maskva. Lapkričio 6 d. (AP) 
— praėjusį pirmadienį Ukraina 
apsisprendė atsisakyti savo 
nuosavos strategijos ir įsijungti 
> naują Sovietų ekonominę są
jungą, kuria M. Gorbačiovas 
mano pakeisti senąją centrinę 
valdymo sistemą. 

Šis pranešimas padarytas po 
didelių Sovietų prezidento pa
stangų suvesti visas 12 likusių 
respublikų iš Sovietų Sąjungos 
į naują ekonominę uniją. Ukrai
nos dalyvavimas, kuri yra ant
roji didžiausia respublika toje 
sąjungoje ir svarbiausia maisto 
tiekėja, buvo laikomas gyvybi
nės reikšmės dalyku tam ekono
miniam bendradarbiavimui. 

Tai įvyko po to, kai slaptame 
bei uždarame Valstybės tarybos 
posėdyje prez. Gorbačiovas įspė
jo, jog ,,post-coup" vadovybei 
nepavyko dar įvesti savo 
reformų ir kad priartėta prie 
bedugnės kranto. Priimdama 
Rusijon federacijos prezidento B. 
Jelcino patarimą sumažinti 
išlaidas. Valstybės Taryba pri
ėmė nu ta r imą pana ik in t i 
maždaug 80 Sovietų ministerijų 
ir departamentų ir taip pat 
diskutavo ką daryti su Užsienio, 
Gynybos ir Vidaus reikalų mi
nisterijų dideliais tarnautojų 
skaičiais. 

Gruodžio 1-oji 
Čia Ukrainos ministras pirmi

ninkas Vitold Fokin pranešė 
Tarybai , jog jo respublika 
pasirašys ekonominę sutartį. Tą 
žinią tuoj paskelbė ,,Tasso" 
žinių agentūra, gavusi praneši
mą iš Grobačiovo spaudos sek
retoriaus Andrei Gračevo. Bet 
savo pasikalbėjime su Inter-
fakso žinių agentūra min. pirm. 
Fokin pasakė, jog jo respublika 
nesutinka su „bendra atsako
m y b e " finansuoti Sovietų 

Land bergis Austrijoje 
Vilnius. Lapkričio 7 d. (Elta* 

— Šiandien į Vieną dalyvauti 
PEN klubo konferencijoje išvy
ko Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Trumpo 
vizito metu taip pat numatyti 
susitikimai su Austrijos vado
vais. 

Aukščiausiojoje Taryboje vy
kusiame spauc JĮ pranešime bu
vo pranešta, kad lapkričio 10-19 
dienomis Vytautas Landsbergis 
lankysis Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Italijoje ir Vatikane. 

Pasitarimas dėl 
derybų 

Maskva . Spalio 22 d. — 
„Tasso" žinių agentūra pranešė, 
jog Estijos ministras pirmi
ninkas Edgar Savisaar susitiko 
neoficialiai su St. Petersburgo 
meru Anatolijumi Sobčiaku. 
kur i s paski r tas vadovauti 
Sovietų Sąjungos delegacijai 
deryboms su Estijos Respublika. 
Jis išdiskutavo procedūrinius 
klausimus ryšium su būsimo
mis derybomis. I jų pasitarimo 
rėmus buvo įjungtas ir Sovietų 
kariuomenės pasitraukimo iš 
Estijos klausimas. J ie abu 
susitiko Estijos mieste Narvoje. 
Rusijos Estijos pasienyje. 

užsienio skolas, kurias padarė 
centrinė vyriausybė. Pačioje 
Ukrainoje vyksta didelis sąjū
dis, kuris pasisako už visišką 
atsiskyrimą iš Sovietų Sąjun
gos. Respublika savo nepriklau
somybės klausimą spręs gruo
džio 1 dienos referendumu ir 
prezidento išrinkimu. 

Aštuonios respublikos — Ru
sija, Kazachstanas. Uzbekista
nas, Kirgizija, Gudija, Turk
mėnija, Armėnija ir Tadžikista
nas praėjusį mėnesį pasirašė su
tartį, sudarydamos naują verslo 
ekonomiją ir tuo faktu įsteigda-
mos naują sistemą, pakeisda
mos buvusią Kremliaus kontro
liuojamą ir planuojamą ekono
miją. Kitos respublikos, išsky
rus Ukrainą, sutiko padėti 
išmokėti užsienio skolas, bet 
kiek kuri respublika turės mo
kėti, dar nesusitarta. Prez. Gor
bačiovas pareiškė pasitenkini
mą Ukrainos įsijungimu į sutar
tį. 

Ginkluotų pajėgų pradž ia 
Tačiau Ukrainos Respublika 

pirmadienj pademonstravo savo 
nepriklausomumą nuo Krem
liaus kitu būdu — suorganizuo
dama savo ginkluotas pajėgas. 
Pradžioje Ukrainos Tautinę 
gvardiją sudarys 33,000 karei
vių, kurie buvo anksčiau Sovie
tų Vidaus reikalų ministerijos 
daliniuose. 

Sovietų vyriausybės veiklą 
dar labiau parai ižuos, kai nuo 
penktadienio Rusijos vyriausy
bė sustabdo savo mokesčius 
70-čiai ministerijų. Vėliau šiam 
sprendimui pritarė ir kitų res
publikų vadai. Prie šio sprendi
mo prisidėjo ir Sovietų Užsienio 
reikalų ministras Boris Panki-
nas, pranešdamas, kad jo minis
terija sumažins savo personalą 
30 procentų. 

Taip pa t įdomu, jog pats 
Gorbačiovas, pradėdamas šį 
posėdį, pa sakė , kad j is 
nesugebėjo išlaikyti kraštą kar
t u ir pr is ipažino savo 
nepajėgumu. 

— Ukra ina praėjusį trečia
dienį pasirašė Gorbačiovo pro
paguojamą ekonominę respubli
kų sutartį. 

Moldavai areštavo 
OMON vyrus 

Kišinevas, Moldavija. — Čia 
lapkričio 3 d., du buvę OMON 
kareiviai iš Latvijos dalinio 
apkaltinti nusikaltimais ir areš
tuoti Moldavijos policijos. Vi
daus reikalų ministerija Molda
vijoje pranešė specialiu prane
šimu jų suareštavimą. Jie abu 
yra rusų tautybės ir prisipažino, 
kad jie ir dar kiti 8 OMON 
nariai iš Latvijos atvyko į 
Moldaviją padėti ir dirbti ins
truktoriais toje dalyje, kuri 
pavadinta „Dniester SSR" ir jo
je turėtų būti suburti rusai 
komunistai, o t a sritis atskirta 
nuo Moldavijos. Kiti 8 OMON 
vyrai taip pat apkaltinti nusi
kaltimais Latvijoje. 

KALENDORIUS 

Lapkrič io 8 d.: Gotfridas, 
Aušrinė, Domante. Severiną. 
Svirbutas. Vakaris. 

Lapkričio 9 du: Teodoras. Es-
tela. Dargintas, Migle. Skirtau-
tė. 

O R A S CHICAGOJE 

Saulė teka 8:30. leidžiasi 4:38. 
Temperatūra dieną 331.. nak

tį 20 L 

) 
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SUSITIKIMAS SU ŠARŪNU 
MARČIULIONIU 

Būnant Lietuvoje, teko bent 
kel is k a r t u s sus i t ik t i ir 
išsamiau pasikalbėti su dabar
tiniu geriausiu ir garsiausiu 
lietuviu krepšininku Šarūnu 
Marčiulioniu, dabar žaidžiančiu 
Amerikos profesionalų „Golden 
Sta te Warr iors" krepš in io 
komandoje. Lietuvos „Sporto" 
laikraščio redakcija, atliko savo 
skaitytojų ir kitų Lietuvos spor
to mėgėjų apklausinėjimą, 
renkant populiariausią 9-jo 
dešimtmečio Lietuvos spor
tininką. Laimėtojui dovaną 
buvo paskyręs Š. Marčiulionis. 
Tačiau, kai Lietuvos sporto mė
gėjai, jam gavus 9,205 balus, jį 
patį išrinko populiariausiu 
Lietuvos sportininku, tai tuo 
pačiu jo dovana negalėjo būti 
priimta. „Sporto" laikraščio lei
dėjai ir redakcija tada kreipėsi 
į mane, klausdama, a r negalė
čiau būt tos dovanos ,sponso-
rius". Pagerbdamas įžymųjį 
sportininką, kuris yra ir mano 
asmeninis geras bičiulis, su
tikau ir nupirkau labai gražią 
ir specialiai dailininko M. Mili-
nausko pagamintą trofėjų, kurį 
man teko įteikti Žurnalistų s-
gos patalpose Vilniuje, daly
vaujant gražiam būriui sporto 
veikėjų, žurnalistų ir svečių. 
Antruoju populiariausiu Lietu
vos sportininku buvo išrinktas 
A. Sabonis, gavęs 9022 balus. 

Lietuvoje teko susipažinti ir 
su visa Marčiulioniu šeima, 
gyvenančia Kaune. Tėvas yra 
inžinierius, mama — mokytoja, 
o sesuo taip pat baigusi aukštąjį 
mokslą. Jaunystėje visa šeima 
gyveno dviejų kambarių bute. 
Šarūnui vaikystė nebuvo leng
va. Teko pergyventi ir vargo, ir 
sunkių dienų, k a s jaunąjį 
Šarūną ir užgrūdino. Savait
galiais su seserim teko dirbti ir 
kolūkyje, kur jiems už darbą 
mokėdavo produktais , k a s 
palengvindavo visos šeimos 
gyvenimą. Nuo pat jaunystės 
Šarūnas buvo labai judrus; tėvai 
jį vadindavo „Gyvuoju sidabru". 
Dar vaiku būdamas labai pamė 
go sportą. Pradėjo žaisti stalo 
tenisą. Turėdamas vienodai 
išlavintas abi rankas, jis greitai 
tapo savo amžiaus stalo teniso 
čempionu. Tačiau, nepaisant to. 
„specialistai" pripažino, kad jo 
technika net inkama ir iš

braukė jį iš komandos. Tada jis 
susidomėjo krepšiniu. Jam labai 
didelę įtaką padarė buvusieji 
Lietuvos krepšininkų laimėji
mai Europoje ir Sovietų Są
jungoje. Jau mokykloje jis pa
rodė savo sugebėjimus 
krepšinyje. Vėliau buvo pri
imtas į K a u n o Krepšinio 
mokyklą. Nor s ją labai 
sėkmingai baigė, bet į ..Žalgi
rio" meistrų komandą nebuvo 
pakviestas. Jį pakvietė Vilniaus 
„Statyba" ir t ik jai Š. Marčiu
lionis įrali būti dėkingas, kad 
vėliau ;is tapti pačiu geriausiu 
Lietuvos k repš in inku ir 
išsimušė į pasaul inių pro
fesionalų lygį. kas. žinoma, be 
jo pačio sugebėjimų ir darbo, ne
būtų pasiekta Vėliau, jau 
tapus krepšinio ..žvaigžde", ne 
vieną kartą Kauno ..Žalgiris" 
kvietė žaisti už jį, tačiau 
Šarūnas nesutiko ir pasiliko iš
tikimas Vilniaus ..Statybai". 

lV-jų PLS Žaidynių metu Š. 
Marčiulionis buvo ypatingai pa
gerbtas. Atidarymo iškilmių 
metu, prie Nežinomojo kareivio 
kapo jis paėmė visą Lietuvą 
apkeliavusią žaidynių ugnį ir, 
visos spor t in inkų eisenos 
priekyje. K a u n o gatvėmis 
atnešė į Kauno stadioną, kur su 
ta ugnim buvo uždegtas šventės 
aukuras. 

Draugiškuose mudviejų pasi
kalbėjimuose Š. Marčiulionis, 
kuris į Lietuvą buvo atvykęs su 
savo sportininke žmona Ingrida 
ir dukrele Kriste, pasakojo kaip 
neapsakomas džiaugsmas jam 
po pusantrų metų buvo vėl grįžt 
į Lietuvą ir būti kartu su visais 
savo artimaisiais. Jo manymu, 
Lietuvoje daug kas nepasikeitė. 
Galvojo, kad bus blogiau, nors 
bendrai matėsi Lietuvoje nuo
vargis. Prieš a tvyks tan t į 
Lietuvą, jį labai gražiai sutiko 
estai, nes ir ten jis turi daug 
gerų draugų. Tik atvykęs į 
Lietuvą, j i s p i rmiaus ia i 
nuvažiavo į savo sodybą Dubin
giuose. Šios gražios vietos, prie 
puikaus ežero, jis buvo taip iš
siilgęs, kad nelaukęs transpor
to, bėgo net 8 nis kilometrus. 
Gerai ten pailsėjęs, Šarūnas 
grįžo į Vilnių, kur jis stato 
vaikų krepšinio kompleksą. Čia 
bus 3 salės, persirengimo kam 

a runu i Popu l i a r i aus iam 9-to dešimtmečio Lietuvos sportininkui 
Marčiulioniui trofėjų Vilniuje įteikia Australijos lietuvių sporto darbuoto-

Futbolas Chicagoje 
FUTBOLO SEZONUI BAIGIANTIS 

aiką Rungtyniauti šiomis dienomis 
Chicagos ir apylinkių futbolo 
aikštėse — ne piknikas, broleli, 
ne piknikas. Kai šiaurys vėjelis 
valandėlę paglosto nosį, 
instinktyviai griebiesi patikrin
ti, ar ji dar savo vietoje. O 
rung tyn iau t i r e ik i a , nes 
pirmenybės dar nebaigtos. Jos 
užtruko dėl administracijos ir 
teisėjų apsileidimo. Pastarieji 
nepasirodė į dvejas rungtynes ir 
jos turėjo būti atidėtos. 

Praėjusį sekmadienį „Litu-
anica" žaidė prieš major divi
zijos trečios vietos komandą 
čekų „Spartą". Rungtynės vyko 
Lemonte, Lietuvių cen t ro 
atsarginėje aikštėje, kur stiprus 
vėjas atvirame lauke dirigavo 
abejoms komandoms įtikinan-
čiau negu „Bears coach" Mike 
Ditka. 

Dienos žaidimo formulė — 
nepakelti kamuolį nė colio nuo 
žemės. Tos formulės abi koman 
dos gr iež ta i la ikės i . Ta ip 

pažemiais visą laiKą besi-
trinant, antrame puslaikyje 
stiprokai įsiterpė vartininkas J. 
Putna ir uždirbo baudinį, kurį 
„Spartos" žaidėjas pavertė 
lemiamu įvarčiu 1:0. 

Komandų padėtis nepasikeitė: 
„Sparta" liko tuo tarpu trečioje 
vietoje. „Lituanica", kaip buvu
si — šeštoje. 

Kuo kuo „Lituanica" gali di
džiuotis — savo žiūrovais! Nėra 
jiems lygių. Ir tokią nejaukią 
dieną į Lemontą privažiavo ar
ti 30 automobilių. iŠ automo
bilių sekė jie ir rungtynes. Valio 
„Liths" žiūrovams! 

Sekmadien i ir vėl 
r u n g t y n ė m s Lemonte 

Šį sekmadienį, lapkričio 10 d., 
„Lituanicos" komanda žais 
pr iešpaskut ines pirmenybių 
rungtynes prieš stiprią ,,Pe 
gasus" komandą. Rungtynių 
pradžia 2 vai. Rezervas žais 12 
vai. 

ias Antanas Laukaitis. 

bariai, viešbutis su gyvenamais 
butukais ir 28 kambariai. Ten 
bus padarytas krepšininkų klu-
bas-užeiga su savo baru (kas 
galės pritraukti ir turistus), kad 
vėliau galima būtų pastatyti ir 
antrąją komplekso dalį. Šiuo 
metu. pasak Šarūno, Lietuvos 
krepšinio lygis yra smukęs. Jis 
nori, kad šioje vaikų mokykloje 
vaikams būtų įskiepytas draus
mingumas, tvarka, tarpusavio 
gražus bendradarbiavimas , 
higiena ir mokoma žaisti tikrą 
krepšinį, koks yra žaidžiamas 
Amerikoje . Mokykloje bus 
rodoma naujausios krepšinio 
juostos, bus pakviesti ir gerieji 
užsienio treneriai, kurie mokys 
ne tik vaikus, bet ir kitus 
Lietuvos trenerius. Šarūno troš
kimas, kad šie mokiniai ir jų 
vadovai palaikytų labai gerus 
k o n t a k t u s su tėvais , bei 
jaunimą ugdytų ne tik gerais 
sportininkais, bet gerais bei do
rais Lietuvos piliečiais. Jis nori, 
kad ir būsimieji t rener ia i 
gyventų ir dirbtų Lietuvos 
krepšiniui. 

Pilnai įkūrus šią mokyklą, o 
tas gali įvykt labai greitai, nes 
viską finansuoja pats Šarūnas, 
jo sąskaita visi mokiniai bus 
aprengti sportinėmis uniformo
mis. Vėliau jis nori. kad 5-ki 
žaidėjai ir treneris vyktų į 
Ameriką ir ten treniruotųsi kar
tu su amerikiečiais. Ateityje jis 
organizuos ir krepšinio klinikas 
Lietuvoje bei bandys čia su
derinti amerikietišką ir europie 
tiška krepšini. Jis ketina į 
Lietuvą atsigabent ir profe
sionalų komanda 

Paklausiau ar jis pa 
juto didelį skirt _jną tarp Ameri
kos ir Lietuvos? 

— Labai jau didelio skirtumo 
nepajutau, nes čia yra mano 
namai, o restoranuose radau 
visko... 

— O kaip gyvenimas Ameri 
koje? — paklausiau. 

— Su visa šeima gyvenam 
gerai. Visi yra man draugiški, 
ypač juodaodžiai sportininkai. 
Anglų kalba jau einasi neblogai, 
nors pradžioje buvo labai sunku. v v r u 

nes krepšinis yra toks sūdė 
tingas, kad būdavo labai sunku 
daug ką suprasti. Dabar jau 
gerai. Amerikoje krepšinį žai 
džia visur ir žaidžia gerai. Nors 
dėl ligos praėjusį sezoną ir 
praleidau 35-kias rungtynes. 
bet treneris, atrodo, buvo ma 
nim patenkintas. 

I treniruotes, kaip pasakojo 
Šarūnas, žaidėjai susirenka 
valandą anksčiau. Jei kuris žai 
dejas pavėluoja, ta i už 
kiekvieną minutę j is turi 
mokėti po 10 dolerių. Tačiau tai 

J . J . pasitaiko labai retai. Žiūrovai 

Nuotr. J . Kurnosovo 

Amerikoje yra inteligentiškesni 
ir kultūringesni negu Europoje. 
Po pralaimėjimo nėra jokio 
koliojimosi ir žaidėjų užpuo
limų. Žurnalistai parašo kartais 
daug visokių -ensacijų ir dažnai 
netikslių. Jie važiuoja kartu su 
komanda ir srtimai bendradar
biauja su ja. 

Šarūnas pats yra žurnalistas, 
universitete baigės žurnalis
tiką. Jis galvoja vėliau parašyt 
knygą apie žaidimą ir skir
tumus, kaip yra žaidžiama lais
vame pasaulyje, buvusioje ko
munistinėje Sovietų Sąjungoje 
ir Lietuvoje Šiuo metu tam 
nesą laiko. Dabar žaidžiant, pro
fesionalų koaandoje, jo tikslas 
— gauti profesionalų čempionų 
žiedą, kas Amerikoje yra pro
fesionalų krepšininkų sportinio 
gyvenimo tikslas. 

Kalbėdamas apie Lietuvos 
krepšinį, Šarūnas pasakė, kad 
anksčiau būdavo prestižas atsto-
vaut savo mokyklai, klubui, 
valstybei, kai dabar viskas 
nukrito ir reikia pradėt viską 
nuo pradžios, ir daryti tai iš 
visos širdies. Jis yra kritiškas 
krepšininkams, kurie vyksta į 
užsienį ir taip nusižemina, 
gaudami tiesiog bedarbio pini
ginį atlyginimą. Jis mano, kad 
turėtų būti išlaikytas krepši
ninko lygis. Turėtų būti 
amžiaus cenzas dėl išvažiavimo, 
įskaitant i*- važiuojančio išsila
vinimą, bū* i nai turint savo spe
cialybe. 

Atgavus pilnas olimpines tei
ses ir dalyvavimą Barcelonos 
olimpiadoje 1992 metais, Š. 
Marčiulionio įsteigtas „Krep
šinio vystymosi fondas" Lietu
voje, kurio pirmininka& yra A. 
Lažaitis, pranešė, kad 5. Mar
čiulionis pasižadėjo finansuoti 
Lietuvos vy rų krepšinio rinkti
nės pasirengimą Barcelonos 
olimpinėms žaidynėms. Tai bus 
ir treniruotas bei dalyvavimas 
1992 metais birželio mėn. prasi
dedančiame vyrų komandų 
atrankiniame Europos olimpi
niame turnyre, kur iš Europos 
į olimpiadą pateks tik 4-rios 

komandos, neskaitant 
rengėjų ispanų. Ši rinktinė ne
mokamai gyvens Š. Marčiu
lionio jau baigiamajame statyti 
viešbutyje ir naudosis „Sta
tybos" krepšinio sale. Rinktinė 
bus aprūpinta ir visu kuo kitu. 
Galvojama, kad prieš šį turnyrą 
į Lietuvą atvyks ir kuri nors 
JAV komanda, kuri padės 
Lietuvos vyrams. Pats Šarūnas, 
ka ip ir Ispanijoje dabar 
gyvenantis ir žaidžiantis A. 
Sabonis, .-tstovaus ir -.ais už 
Lietuvos > aktinę. 

Antanas Laukaitis , 
Austra lga 

LIETUVOS 
KREPŠININKAI 

AMERIKOJE 

Kauno „Žalgirio" ir Vilniaus 
„Statybos" vyrų krepšinio ko
mandos, o taip pat ir Lietuvos 
Moterų Krepšinio r inktinė lan
kosi Amerikoje ir čia rungty
niauja su įvairių universitetų 
krepšinio komandomis. Čia pa
teikiame numatytus tų rungty
nių tvarkaraščius. 

KAUNO „ŽALGIRIS" ŽAIS: 

Lapkričio 7 d., ketvirtadienį, 
žaidė su Loyola University, Chi-
cago, IL. 

L a p k r . 9 d. — University of 
Missouri , K a n s a s C i ty , 
Missouri. 

Lapkr . 10 d. Central Missou
ri State University, VVarrens-
burgh, Missouri. 

L a p k r . 11 d. — Marąuette 
university, Milvvaukee, Wiscon-
sin. 

Lapkr . 12 d. — Northern Illi
nois, DeKalb, Illinois. 

L a p k r . 15 d. — W. Kentucky 
University, Bovvling Green, 
Kentucky. 

L a p k r . 16 d. — Bradley Uni
versity, Peoria, Illinois. 

L a p k r . 17 d. Eastern Illinois 
University, Charleston, Illinois. 

L a p k r . 18 d. Illinois State 
University, Normai, Illinois. 

Lapk r . 19 dL Valparaiso Uni
versity, Valparaiso, Indiana. 

VILNIAUS 
„STATYBA" ŽAIS: 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays. the 
Tuesdays tbllovving Monday observance of Legal Holidays as well as Dec 
26th and Jan. 2nd by the Lithuaruan Catholic Press Society. 4545 W 63rd 
Street, Chicago. IL 60629-5689. 

Second class potstage paid at Chicago, EL and additional mailing offices 
Subecription Rates: 80 00. Poreign countries $90.00 
Poetmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd St., 

Chicago. IL 60629 

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

DRAUGO pranumarata mokama I i anksto 

metams H metu 3 mėn. 
U.S.A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol) $90 $50 $30 
U.S.A. savaitinis (šešt. laida) $45 $30 S25 
Kanadoje ir kitur <šešt. laida 
U.SA. dol.) savaitinis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nuožiūra Nesunaudotų straips 
nuo 8:30 iki 12:00. n i u nesaugo. Juos gražina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba skelbimų turirų neatsako Skelbi 

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

Š A L F A S S A T S T O V A S 
L B V A L D Y B O J E 

ŠALFAS sąjungos atstovu 
prie naujos JAV LB Krašto val
dybos y ra paskirtas veiklusis 
Pranas Gvildys iš Nevv Yorko. 
Sėkmės naujose pareigose! 

DR. KENNETH J . YERKĖS 
OR. MAODALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

507 S. Gllbart, LaGranga. IL. 
Tol . (708) 352-4487 

Lapkričio 8 d. — Glassboro 
State College, Glassboro, Nevv 
Jersey. 

L a p k r . 13 d. — University of 
Massachusetts, Amherst, Mass. 

L a p k r . 14 d. University of 
Rhode Island, Kingston, Rhode 
Island. 

L a p k r . 16 d. — Temple Uni
versity, Philadelphia, PA. 

Lapkr . 17 d. Rutgers Univer
sity, Nevv Brunsvvick, Nevv Jer
sey. 

Lapkr . 20 d. St. Joseph's Uni
versity, Philadelphia, PA. 

L a p k r . 21 d. George Wa-
shington University, Washing-
ton, D.C. 

LIETUVOS M O T E R Ų 
KREPŠINIO RINKTINĖ 

ŽAIS: 

Lapkričio 8 d. — Glassboro 
State College, Glassboro, NJ. 

Lapkr . 9 d. — George Mason 
University, Fairfax, Virginia. 

Lapk r . 10 d. — Duquesne 
University, Pittsburgh, PA. 

Lapkr . 11 d. — West Virginia 
University, Morgantown, West 
Virginia. 

Lapkr . 13 d. University of 
Massachusetts-Amherst, Am
herst, MA. 

Lapkr . 14 d. — University of 
Rhode Island, Kingston, RI. 

Lapkr . 15 d. - U. S. Military 
Academy, West Point, N Y. 

Lapkr . 16 d. — Temple Uni
versity, Philadelphia, PA. 

Lapkr . 18 d. — Rutgers Uni
versity, New Brunswick, NJ. 

Lapkr . 20 d. — St. Joseph's 
University, Philadelphia, PA. 

L a p k r . 2 1 d. — George 
V/ashington University, Wa-
shington. DC. 

LIETUVOS SLIDINĖJIMO 
FEDERACIJA DĖKOJA 

Chicagoje gyvenantis kun. 
Juozas Panavas 200 dol. pinigi
ne auka parėmė žiemos olimpia
dai rimtai besiruošiantį vilnie
tį Ričardą Panavą. Ričardas yra 
21 m. amžiaus antro kurso peda
gogikos studentas ir kun. J . 
Panavo Sibire mirusio brolio 
Klemenso vaikaitis. Ta proga iš 
Slidinėjimo federacijos buvo 
gautas tokio turinio laiškutis: 

„Lietuvos Slidinėjimo federa
cija širdingai dėkoja kunigui 
Juozui Panavui už paramą (200 
dol.) būsimam olimpiečiui Ričar
dui Panavui, besiruošiančiam 
Albertvillyje, Prancūzijoje, 1992 
m. vyksiančioms Žiemos olimpi
nėms žaidynėms". 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRUROIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Streat. Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)2484067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVvFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

D R . E. B. G L E V E C K A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

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

Pirmd 3 v p p -7 v v antra 12 30-3 v p p 
trecd uždarytaa ketvd 1-3 v p p . penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v P p 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Ta*. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Kab. tai . (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kadzla Ava.. 
Chicago. III. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J . HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 791h Ave . H.ckory Hills 
Tai. (708) 598-8101 
Vai papai susitarimą 

Ta*, kabinato Ir buto: (708)652-41 S9 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikr:na akis. p'itaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

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

Palos Vision Center. 7152 W. 127thSt 
Palos Hgts. m Ketv vai 3 6 v v 

Tai. (7081 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 H. Mtchtgan Ava.. Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 
81 St. Ir Kaan Ava.. Justice. IL 

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

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

4 7 0 0 W. 9 5 St. 
Oak L a w n , IL 60453-2533 

To l . 708 -636 -3113 

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

10442 W. Cermak Rd. 
Westchester , IL 60153 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

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

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Or. McEIMgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wsst Ava. , Ortand Parfc 
700-349-8100 

10 W. Msftffi, Nsp#fvfH# 
700-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 706-057-0303 

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

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

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

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

AKIŲ L IGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

Ncporvfft+ Csfnpiis 
1020 E. Ogdan Ava. , Sulta 310. 

NaparvMa IL 60563 
Tai. 1-706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 



Moderniems žmonėms 

SENI RITINIAI 
Prieš kokį mėnesį pasaulie

tiškoje spaudoje buvo keliama 
didelė sensacija dėl naujų Negy
vosios Jūros ritinių kontra-
versijų. Tarp šių ritinių, rastų 
urvuose dykumoje prie Negyvo
sios Jūros, apie 20 km į rytus 
nuo Jeruzalės 1947-1956 me
tais, yra seniausieji žinomi 
Senojo T e s t a m e n t o knygų 
rankraščia i , o t a ip pa t ir 
dokumentai nuo 200 m. pr. Kr. 
iki kokio 100 m. po Kr. iš kurių 
galima daug sužinoti apie to 
laikotarpio žydų bendruomenes. 

Kontroversija kilo dėl dviejų 
įvykių: Pirmasis buvo tai, kad 
Šventraščio mokslininkų grupė 
Hebrevv Union kolegijoje Cin-
cinnati iš kompiuterin įrašyto 
tų ritinių konkordanco "bibli 
niame tekste pasirodančių žo 
džių sąrašas, nurodas vietas, 
kur tas žodis pasirodo) sudurs-
tė tų ritinių pilną tekstą ir 
pirmą jo tomą paskelbė rugsėjo 
mėnesį. Tai iššaukė antrąją 
kontroversiją — kai arti Los 
Angeles esanti Huntington 
biblioteka išleido savo turimų 
tų ritinių 3,000 nuotraukų lei
dinį. Kontroversija tame, kad ri
tinių tekstų skelbimą iki šiol 
griežtai kontroliavo Izraelio 
valstybinė Senienų saugojimo 
įstaiga, paskyrusi jų studija
vimui ir paskelbimui tarpkon-
fesinę .Šventraščio mokslininkų 
grupe, ir kad minėtieji du ri 
tinių paskelbimai i vyko be tų 
mokslininku žinios. 

Spalio vidury. Our Sunday 
Visitor laikraštis atspausdino 
keliu kataliku Šv. Rašto moksli
ninkų pasisakymus apie visa 
tai. Vieni laiko tų ri t inių 
paskelbimą naudingu, kiti tuo 
nesidžiaugia, bet visi sutinka, 
kad iš tiesų, patys svarbiausie
ji ritiniai jau seniai buvo pa
skelbti ir kad dabar naujai pa
skelbtieji yra tik paskutienieji 
trupiniai. Kai Huntington bib
lioteka paskelbė ritinių nuo 
traukas, Izraelio Senienų Sau
gojimo įstaiga atsižadėjo teisės 
kontroliuoti, kam bus leidžiama 
ritinius studijuoti, bet tebegina 
teisę tų, kurie jų paskirti iki šiol 
visą savo gyvenimą paskyrė ri
tinių studijoms. 

Vienas geriausiai žinomų 
JAV esančių katalikų Švent
raščio mokslininkų ir šių ritiniu 
ekspertų, kun. Joseph A. 
Fitzmyer. SJ, Georgetovvn uni 
versitete VVashingtone. nemano, 
kad šių likusių ritinių dalių 
paskelbimas parodys ką nors la
bai svarbaus. ,,Aš pats esu veik 
visus juos matės", jis sako. 
„Visus metus juos studijavau 
tame muziejuje Jeruzalėje, kur 
jie yra laikomi ir aš buvau tas, 
kuris pradėjo rašyti jo konkor-
danca. kurį dabar kiti, neteisė 
tai jį gavusieji, paskelbė". Kun. 
Fitzmyer nemano, kad buvęs 
koks sąmokslas iš Izraelio 
valdžios pusės slėpti ritinius 
nuo mokslininkų l>endruome 
nės. „Buvo tik tiek. kad tie 
moks'ininkai. kuriems buvo pa
vesta ritinius studijuoti, norėjo 
tarti paskutinį žodį dėl kiek
vieno jų turimo rankraščio Jie 
nori apie kiekvieną prirašyti il
gus komentarus ir dėl to visi 
kiti mokslininkai negalėjo prie 
jų prieiti". 

Mokslininkai teigia, kad šie 
ritiniai yra itin svarbūs, nes jie 
nušviečia Kristaus laiku reli
ginį klimatą Izraelyje. Prel. 
Richard Malone, sistematinės 
teologijos profesorius St. Char
les Borromeo seminarijoje 
Philadelphijoje paaiškina, kad 
kr ikščionims Švent rašč io 
mokslininkams yra labai įdo 
mus tuose ritiniuose randamas 
Mesijo supratimas. na* krikščio 
nys laiko Kristų to Mesijo įkū 
nijimu. Geriau pažindami tų 
laikų žmonių nuotaikas, mes 
geriau suprasime, kokiems tų 
laikų požiūriams Kristus taikė 
įvairius savo pasakymus". 

Eugene Ulrich, žydiškojo 
Šventraščio profesorius katali
kų Notre Dame universitete ir 
vienas iš trijų pagrindinių ri
tinių redaktorių pareiškė: „Da
bar tėra likusios tik ritinių 
nuotrupos ir jų paskelbimas 
šiuo metu pridarys daugiau ža
los, negu naudos. Nors buvo 
skelbiama, kad mažas būrelis 
žmonių pasiglemžę saugo tuos 
radinius, iš tiesų, tarp 75% ir 
8 0 ^ naudingų žinių iš šių 
ritinių jau buvo paskelbta ir 
padaryta visiems prieinama". 

Su juo sutinka kun. John M. 
Beers, Mt. St. Mary's semina
rijoje. Emmitsburg, MD: „Jau 
1950 dešimtmety pradėjome 
gauti gausybe informacijos iš 
šių ritinių, daugiausia apie tų 
laikų tikėjimą, religines t r a 
dicijas ir kultūrą. Sužinojome, 
kad Kristaus laikai buvo pe
reinamasis laikotarpis. Suži
nojome, kad kai Šv. Rašte skai
tome, kad Jėzus pats vienas 
išėjo į dykumą, ne jis vienas ta i 
darė . kad tai kaip tik buvo 
d a r o m a Negyvosios J ū r o s 
pakrantėse jo laikais ir kodėl 
žmonės ta i darė". Kun. Beers 
primena, nors iš ritinių gautos 
žinios padės mums geriau su
prasti , ką skaitome Šv. Rašte, 
jie nepakeis katalikų Bažnyčios 
doktrinos. 

Ritiniai svarbūs ir dėl to, kad 
būdami patys seniausi Švent
raščio tekstai ir nuostabiai tiks
liai atitikdami modernišką heb-
raiškąjį Šventraščio tekstą, jie 
įrodo, kad per tūkstančius me 
tų perrašinėjami Senojo Testą 
mento rankraščiai jo neiškreipė. 
Tad jie užtikrina ne tik žydus, 
bet ir krikščionis, kad jų kompe-
tetingai daryti vertimai iš heb-
raiškojo teksto yra patikimi ir 
autentiški . 

Iš tiesų, dabar nebegalima 
sakyti, kad Qumrano ritiniai 
yra patys seniausi tekstai. 1979 
m. Jeruzalės senamiesčio Hin-
nomo slėny buvo rastas mažytis 
sidabrinis ritinėlis iš 7-to šimt
mečio prieš Kristų. Beje, t ame 
mažytyje ritinėlyje, kuris tė ra 
t ik 2 colių ilgio ir 0.75 colio plo
čio sidabrinė plėvelė, tėra tik 
ke l ių sak in ių i š t r auka iš 
Skaičių knygos — kunigiškasis 
palaiminimas: „Tepalaimina 
tave Viešpats ir tesergi tave; 
Viešpats teparodo tau savo 
veidą ir tebūna tau maloningas 
ir teduoda tau ramybę" (Sk 
6:24-26). Teksto yra dar an
t r a tiek. bet toji dalis dar nėra 
iššifruota, nes labai sunku iššif
ruoti nublukusius, išsitrynusius 
įrėžimus sutrūkinėjusioje 27 
šimtmečių senumo dabartinėje 
plėvelėje. 

Bet svarbiausia yra tai, kad 
šiame ritinėlyje įrėžti žodžiai 
y ra lygiai tie patys toje vietoje, 
kaip ir moderniškajame heb-
raiškame tekste, tad ir mūsų 
krikščioniški tekstai, versti iš 
hebraiškų tekstų taip pat yra 
autentiški iki 7-to šimtmečio 
prieš Kristų, būtent pranašo Je
remijo laikų. Ritinėlio radėjas 
žydas archeologas dr. Gabriel 
Barkai ir kiti mokslininkai ma 
no, kad auksakalys, sidabrinėje 
plėvelėje įrėžęs tekstą, ją susuko 
ritinėliu, kuris pervertas siūlu 
buvo dėvimas kaip amuletas. 
Kai jo dėvėtojas mirė. jis buvo 
palaidotas Hinnomo slėny su 
savo amuletu, kuris po 2700 
metų buvo atrastas. 

Jo žodžiai įsidėtini širdin ir 
mūsų permainingais, neramiais 
laikais. Ir mums, taip daug kur 
matant ir neretai patiriant žmo 
gaus žiaurumą, piktumą ir jau 
čiantis nesaugiai, žie žodžiai 
kaupia Dievo palaimą, primena 
jo amžina meilę, kuri ne t ik jo 
biologinę tauta, bet ir Kristaus 
dvasinius tautiečius per Krikš
tą išsaugojo per tiek tūkstančiu 
metų. 

a.j.z. 

IEŠKOME TIKROVIŠKO VAIZDO 
Jau nėra tvoros, išeivijai truk

dančios su Lietuva susisiekti. 
Keliaujam į ten, daug kas at
vyks ta į čia. Paga l i au ir 
nepriklausomos Lietuvos spau
da mus aplanko. Bet žinių apie 
Lietuvą mums trūksta ir trūks
ta! Ar tapome šios informacijos 
besočiais? Gali būti. Juk ilgai 
badavusiej i i n s t ink tyv ia i 
linksta į persivalgymą. Kai ten 
lankomės, gal pastebime tik 
tokias detales, kurios į supran
tamą vaizdą nesidėsto. Ir čia at
vykusieji tu rbū t neaiškias 
smulkmenas atveža. Vartalio-
jame atskirus gabalus, tačiau 
paveikslo neturime. O paveikslo 
trokštame. 

Ar čia j au viskas? 

Išeivius kai kurie Lietuvos 
įvykiai apvilia, kiti verčia keis
ti nuomones. Štai A. Brazaus
kas, LDDP pirmininkas, rugsėjį 
lankęsis Italijoje, svetimiems iš
peikė Lietuvos tvarką. Jo many
mu, Lietuva ištisą penkias
dešimtmetį palaikė glaudžius 
ekonominius ryšius su Sovietų 
Sąjunga ir praeities negalima 
vienu brūkšniu ištrinti — toliau 
reikia tuos ryšius vystyti. („Dar
bininkas", 1991.10.18) A. Bra
zausko pasauliui perduotas 
galvojimas atskleidžia jo nusi
teikimą. Ar Lietuva „palaikė 
ekonominius ryšius" ar buvo 
Sovietų Sąjungos okupuota, 
išnaudojama ir žudoma? A. Bra
zauskas gal yra geras lietuvis, 
gal geras administratorius, bet 
kartu yra ir sovietinis lietuvis, 
sovietinis administratorius. 
Buvo daug gerų žmonių tarp 
lietuvių bolševikų, tačiau per jų 
„gerumą" žuvo Lietuvos vals
tybė, žuvo trečdalis tautos, žu
vo išlikusios tautos dalies lietu
viškas charakteris, iškeistas į 
homo sovieticus. Skaudi patir
t is mus stumia nuo Sovietų 
Sąjungos, o Brazauskas traukia 
prie jos. Bėkime nuo Sovietų, 
kiek tik galime! 

Apie dabartinę Lietuvos tvar
ką daug įskaitome 1991.10.19 
„Drauge". Jonas Pabedinskas 
t a r i a : „Bazuodamiesi da
bartinės valdžios nusiteikimu 
krašto ūkio klausimais, ne
sunkiai galime pramatyti eko
nominį atsilikimą Lietuvoje". 
Arvydas Juozaitis baiminasi: 
„Nerimauti reikia dėl kitko: dėl 
gyvų totalitarizmo liekanų 
mūsų galvose, kurios labai sėk
mingai virsta autentiško, lietu
viško autoritarizmo praktika. O 
šito šiandien pakankamai". Iš 
Santaros-Šviesos suvažiavimo 

VYTAUTAS VOLERTAS 

aprašymo aidi: .Dabartinė val
džios struktūra, psichologija ir Atgal prie Maskvos. O kur kitų 
jos santykis su visuomene, ly- s iū lymai padėčiai gelbėti? 

LIETUVAI REIKALINGI 
ŽINGSNIAI 

A. Brazauskas, A. Juozaitis ir 
kiti ne to pačio mito šventikai? 
Brazausko siūlymas yra aiškus. 

ALGIS ŽUKAUSKAS 

ginant su bolševikiniu laiko
tarpiu, praktiškai nepakito, 
išskyrus kai kuriuos kosme
tinius bei rituai inius dalykus. 
Veikia biurokratinis autori
tarizmas". 

Baisu! Matome ekonomiškai 
atsilikusią, autoritarinę Lietu
vą, kuriai, pagal Brazauską, 
r e i k i a ieškoti Gorbačiovo 
malonės, nors ir pats Gorbačio
vas jau nežino, kas jam, o kam 
jis gali pagelbėti. Toks vaizdas 
blaškosi mūsų ir svetimųjų 
spaudoje. Taigi tampa beveik 
dokumentalus. O iš privačių 
pasisakymų dar kai ką pridė
sime. 

Svečias iš Lietuvos, meni
ninkas, pedagogas, apie 55 
metų amžiaus, teigia: Gorbačio
vas labiausiai nekenčiąs Lietu
vos, nes ji suardė jo imperiją. 
Lietuvos lietuve sako: visko 
turime, t ik stinga liuksuso. 
Amerikos lietuvė, ten praleidu
si ištisus dvejus metus ir dėsčiu-
si anglų kalbą, pasakoja : 
Lietuvoje visi meluoja, suka, va
gia, nepaprastai vienas ki tam 
pavydi. 

Tai ar čia jau viskas? Ar mūsų 
Lietuva tokia pasibaisėtina? 
Juk šių neigiamų pareiškimų 
tyčiomis nerankiojau. Užregist
ravau tik tai, kas atsitiktinai ir 
neieškant įsipiršo. O kur atsi
tiktinai palankūs išsitarimai? 
Jų kartu su neigiamais tuo 
pačiu metu nesutikau. 

Laba i s k a u d u 

Gal ir visa kova dėl nepriklau
somybės buvo betikslė? Vargta 
dėl žmonių, kurie vienas kito 
negerbia, vienas kitam pavydi 
ir „autoritariniai" vienas kitam 
kariasi an t sprando. Sakoma, 
kad jų tarpe net moralės žodis 
laikomas nepadoriu. 

Labai skaudu, tačiau ne
tikima, kad minėti pareiškimai 
viską išsakė. Nežinau apie J. 
Pabedinską, bet ir Brazauskas, 
ir Juozaitis, ir svečiai Švie-
sos-Santaros s u v a ž i a v i m e 
kalbėjo opozicijos kalba. Gera 
kalba, nes tokios kalbos demok
ratinėje sistemoje reikia. Tik 
turinys man nesuprantamas, 
nes pasisakymuose neįžiūriu, 
kur dabartinė Aukšč. taryba ir 
vyriausybė netinkamai pasi
elgė, kad viskas ten taip subju
ro. Kaltas valdžios mitas? Bet ar 

Kodėl tiek bendrybių be blo
gumo iliustracijų, kodėl tiek 
mažai patarimų? Opozicijos 
kuriamos ne ardymui, bet kore
gavimui. 

Tikime, kad blogybių yra 
apsčiai, ypač gyventojų charak
teryje. Komunizmas ten išau
gino ir savaip išauklėjo dvi kar
tas. Pavydas, gobšumas, m^las 
y ra raudonųjų sistemos 
liekanos. Ir Brazauskui, pir
mam partijos CK sekretoriui, 
gal ne vienas nuo žemesnio laip
to pavydėjo. Pavydas ir 
gobšumas stūmė komunizme 
besivaržančius aukštyn, melas 
padėjo į ten kopti. Ar partija 
savo privilegijomis nevogė nuo 
piliečių? Gi liuksusas buvo vie
nintelis partijos pareigūnų 
tikrovinis siekis, nes visa kita 
jie turėjo. 

Netikiu, kad Lietuvoje neuž
t i n k a m a gero. Gauname 
laiškus, iš jų liejasi džiaugsmas. 
Tik dialogus iškraipome — ten 
nuvykusie j i tyčia murzina 
išeiviją, čia atvažiavusieji 
gąsdina Lietuvos negerovėmis. 
Kaip nors šį juokingai tragišką 
laikotarpį perbrisime. Opozicija 
išmoks prisipažinti , kad 
valdžios mitas ir jai labai rūpi, 

„Viskas yra pasikeitę iš
skyrus mūsų galvojimo 
būdas", 

Albert Einstein 

Esame susirūpinę Lietuvos 
ekonomine padėtimi. Mus jau
dina kiekvienas vyriausybės 
žingsnis ir nepriklausomybės 
rodiklis. Su džiaugsmo ašaromis 
s tebime s a v a r a n k i š k u m o 
žingsnius: trispalve ant laivų 
įplaukiančių į Klaipėdos uostą, 
nauja Gedimino pašto ženklų 
seri ja ir 1.1 Labiaus ia i 
rūpinamės, kad Lietuvos gero
vė būtų atstatyta dvasinėje ir 
ekonominėje plotmėje. 

Apgalvojus ekonominę plotmę 
ryšium su Lietuvos tikrove, 
išaiškėja ekonominis receptas, 
kuris yra trilypis: patikima, 
keičiama valiuta, įgyvendinami 
kontraktai, pervedama privati 
nuosavybė. 

Gal tinkamiausias modelis ar
ba formulė, į kurią turėtų at
kreipti dėmesį mūsų tautiečiai, 
tai Coase Teorema, pavadinta 
1991 metų Nobelio premjos už 

varankiškumą ir atgavusi vals
tybinę nepriklausomybę, mokės 
joje gyventi ir gerbti visus 
piliečius be pavydo. Lietuviai 
turbūt nėra angelai, bet jie 

įpras nurodinėti ne tik valdžios tikrai nėra piktos dvasios. Jie iš 
klaidas, bet ir būdus joms radingi, kantrūs žmonės, kurių 
taisyti bei vengti. Lietuvis iš
stums homo sovieticus, sutiks, 
kad yra žodis „moralė", pripras 
prie demokratijos ritualo, o A. 
Brazauskas supras, kad Sovie
tų Sąjungos jau nėra. 

Tauta, mokėjusi kovoti už sa-

tarpe šiandien maišosi daugokai 
zirzlių. 

Ar galima staiga pasikeisti iš 
sovietinio prakeikimo vergo į 
normalų žmogų? Daugiau 
pakantos Lietuvai, daugiau 
šilumos jos žmonėms... 

romas, „Darbas Lietuvai" simpoziumo paskaitininkai Iš kairės: dr. A. 
J Tumelis. R. Ozolas, dr. V. Vardys ir dr. T Remeikis. 

Nuotr. A. Petrulienės 

ekonomiją laureato Ronald 
Coase vardu. Pats Coase šią 
teoremą išvystė per 55 metus. 
Daug ekonomistų yra nusiteikę 
ją pritaikyti ir Rytų Europos 
kraštams. Ši teorema išaiškina 
santykiavimą tarp valdžios, 
įstatymų ir nuosavybės teisių. 

Pagrindinė teorijos įžvalga 
yra savanoriškas susitarimas — 
k o n t r a k t a s , kur is su te ik ia 
geriau derantį ir patogesnį 
kainų paskirstymą negu įsta
tymai ar reguliavimas. Prof 
Coase naudojo pavyzdį, kaip 
sumažinti transakcijų kainą, 
kada traukiniai uždegdavo ūkių 
žemę prie gelžkelių. Jis tvirtino, 
kad geriausias būdas išspręsti 
nuostolių ginčus tarp ūkininkų 
ir geležinkeliečių yra leisti 
jiems privačiai susitarti, kaip 
išvengti gaisrų pigiausia kaina. 
Reguliavimas ar {statymai, 
kurie skiria teises vienai ar 
kitai pusei, tik retais atvejais 
pasiekia minimalinę kainą. 

Prof. R. Coase 1937 metais 
straipsnyje „The Nature of the 
Firm" užklausė: kodėl firmos 
egzistuoja? Kodėl vienokios 
operacijos suorganizuojamos 
pačiose firmose, o kitokios suor 
ganizuojamos perdėm firmų? 

Prieš šio straipsnio pasi
rodymą ekonomistai beveik 
nekreipė dėmesio į transakcijų 
kainą. I šią kainą į e ina : 
informacija apie ka inas ir 
prekių kokybę, k o n t r a k t ų 
derybų kaina, išpildymo priežiū
ros kaina ir kontraktu ištesėji
mo kainos. 

Niekas nebėginčija prof. Ro
nald Coase išvados: firmos bus 
steigiamos, jei jų organizacinės 
operacijos pačioje firmoje yra pi
gesnės už rinkos mainų kainas 
— už vadinamas I anksčiau iš
vardintas) transakcijų kainas . 

Šiuo metu. kai JAV-se vėl 
kalbama apie reguliacijos rei
kalingumą. Nobelio kpmitetas 
šia premija primena, kad raktai 
į ekonomijos klestėjimą yra pri 
vati nuosavybė, kontraktai ir 
laisvos rinkos. Taip pat supran
tama, kad valdžia turi aukštą 
transakcine kainą. 

O. moters galybė! Jeigu jūs 
(moterys» suprastumėte savo 
misiją ir neišklystumėte iš jos. 
jūs ramybės dvasioje surastu
mėte skeptrą, mes būtume ge
resni, namai pasidarytų švento
vėmis. 

Oelberman 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

R o m a n a s 

Aušra linkteli. Ji neužmirš, nes žino motinos griež
tumą. Apsivilkusi prieina ir pabučiuoja motiną. 

— Būk atsargi gatvėje! O kur Algį sutiksi? 
— Jis jau laukia prie kampo. 
Jaunystė sūkuriu išsiveržia iš namų, tarytum 

paukštis iš narvelio. Likusi viena Birutė dar kelis kar
tus atidžiai perskaito keistą ir neaiškų vyro laišką. 

Nejučiomis pasineria ne į mergautines godas, ne 
į svajones apie gražų rytojų, o į sunkius apmastymus. 
Juo giliau į minčių mišką, juo jos ryškesnės, arba vėl 
— lyg daina ar giesmė padalyta taktais. Lyg poetinis 
ritmas, įsirėžiąs į klausą ir kaląs tarytum plaktuku 
į sąmonės būgną. Jei surašytų žodis žodin. tai t ikrai 
būtų lyg moters širdies skundo poema, supinta iš 
skausmo, vargo ir nelaimių ploniausiųjų gįju. 

Gaivalingas jausmas tada mane užvaldo Nesi
tikėjau jo.nes jis užėjo lyg audra, lyg viesulas laukuos... 
O Stepas toks veržlus... ir lyg pikta dvasia prikibo prie 
manęs, net man ne visada buvo patogu. Rodo-. ie koks 
gražuolis jis, tik savamokslis, per vargą mok? o gavęs. 
Universiteto suolus trynė su garsiais dabar vardais. 
Madoj buvo tada didžiuotis proletariška kilme ir rodytis 
tik raumenų jėga... Nepaisant proto! Nei kilmė, nei 
padorumas nerūpėjo jiems tada. O juo labiau religija, 
bažnyčia, pamaldumas. Nacha lai. veržlus i r , ganta i 

ir besaikiai meno ir alaus gerbėjai. Gal vien tik tas gir
tavimas man ir nepatiko. Įtraukė jis mane tada į tą 
putojantį ir rėkiantį barbariškąjį srautą. Skaitydavo 
savo vadų eiles. Aš jų dabar beveik ir neatsimenu... 

Vis juokėsi iš manęs Stepas, kad aš svajoju apie 
gražų šliūbą... Su nuometu ir rūtų vainiku, su ilga 
suknios uodega, balta balta suknia... Su žvakių 
mirksinčiom liepsnom, atodūsiais vargonų gilumoj 
tuščios bažnyčios... su mainymu žiedų, su plakančia 
širdim ir laimės kupina siela... 0 jis vadino tai niekais 
ir atgyvenusiais bobučių sentimentais. Ketino vesti tik 
civilinėm jungtuvėm. Tada jos jau beveik įsipilietino 
ir daug kas nebepaisė katalikų kunigų, žvakelių ir 
altorių. O aš nepaisiau ven tiktai mamos. Tik ji viena, 
mano brangi senoji motinėlė, pramatė ateitį... Įžvelgus 
buvo Stepono sėklion sielon. Supykusi aš ją net varna 
kranksinčia pavadinau... O, Dieve! Stepono bacilų 
užkrėsta nė nejutau, kad įklimpau į glitų klaną... 

Na, kas juos žino! Tai tik agresyvių jaunuolių 
menininkų sambūris tada gyvavo. Bet klydau aš tada 
šitaip galvodama apie nesuprantamus man dalykus. 
Išėjo aikštėn paslaptis tada, kai mūsų kraštą okupa
vo raudonųjų išperų lavina. Buvau jau atsisakiusi nuo 
mokytojos darbo, nes juk dviejų vaikų mama... O Stepas 
už triukšmavimą su komunistais gatvėj girtam stovy 
kentėjo jau už grotų... Jis nebe pirmą kartą pakliūdavo 
Mickevičiaus gatvėn į neapmokamąjį pensioną... Tada 
galvojau vis, kad tai tik toks jo būdas. Triukšmauti 
mėgo, gerti. O išgėręs — pakalbėti. Ir vis politinėmis 
temomis. Vis peikdavo jis esamą režimą. Tik vis 
svajonių savo siekė — lygybės, laisvės ir brolybės! 

O, kiek ginčų buvo dėl vaikų krikštynų! Aušrelę 
aš slapta nuo jo pakrikštijau. Draugai padėjo. 0 
Arūnėlį teko krikštyti jau didelį, paaugusį bernaitį 
kiek vėliau. Prie bolševikų iš kalėjimo, tartum didvyris, 
buvo išlaisvintas ir Stepas. Tuo pat metu sovietų tankai 
Kauno meksfaltu riedėjo... Mačiau — su iškelta kumš 

tim ėjo suglaustam tėvynės išdavikų, žmogžudžių ir 
kraugerių būry... 

— Lai gyvuoja sovietinė Lietuva! 
Kalėjusių veidai rimti, tik akys klaikiai žiba. Ir 

Steponas su jais į dangų kelia kumštį. O aš verkiau 
Laisvės Alėjoj prigludusi prie medžio... O. kaip baisu! 
Sugrįžo į namus lyg viešpats ir karalius: 

— Birute! Valgyt! 
Tai jo pirmieji žodžiai. Nei pažvelgimo po iškalėtųjų 

dienų, nei apkabinimo, nei džiaugsmo žodžio... O juo 
labiau nei pabučiavimo iš jo aš nesulaukiau. Grubus 
ir nuogas jo materializmas vis salde, dildė šiltą jausmą. 
Ir meilė liko tik vaikams. Nuo šiol aš jiems pasižadėjau 
būti angelu sargyboj, saugot nuo pavojų ir nuo 
nelaimių, užbėgti už akių nuodams po komunizmo 
kauke. Ir iš dalies dabar turėčiau būt dėkinga — 
kamgi? — Stepui! Nes tik per JI aš pažinau naikinančias 
bacilas ir saugojau vaikus nuo bolševikiškos gyvatės 
gresiančio geluonies... 

Kasdien jau buvo įvesta tvarka vaikams: prieš valgį 
suskaupus persižegnoti, sukalbėti trumpą maldą. Po 
valgio vėl žegnotis. Iš ryto atsikėlus vėl — pirmon min-
tin malda: Sveika Marija, pasveikint dienos šviesą, o 
vakarais pati žiūrėdavau, kad trijų metų mano Aušra 
ir vos dviejų Arūnas kalbėtų vakaro tradicines maldas, 
suklaupę prie lovelės. O, kokios paprastos ir gražios 
nekaltų vaikučių maldos! 

— Dievuli geras, duok sveikatos mano mamai, 
tėtei! Saugok ir mane nuo viso pikto ir nuo nelaimių' 

Po „Amen" karstosi jau į lovytę, bučiuoja savo 
mamą. O toji — vis viena... Nes vyras smarkiai dirba 
jau naujam režimui. Anksti rytą jo vaikai nemato, vėlai 
naktį tiktai aš jį priglausdavau — pavargusi ir piktą... 
O jis geroj tarnyboj. Prie komisaro pavaduotojas ir re
ferentas... Tai jį apakino, masino ir svaigino. Dabar 
tų pinigų kaip šukių' Tik džiaugsmo jau nebėr... 

'Bus daugiau* 
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KbžViiAiieJiii 
JONO ŠVEDO KŪRYBOS 

KONCERTAS 
Epicycle. naujai į s ikūręs 

muzikos ansamblis, lapkričio 
10. sekmadienį, 4 vai. p.p. 
Harkness Chapel, Bellflower ir 
Ford Street kampas. Cleve-
lande. Case Western Reserve 
universitete, atliks savo pirmąjį 
koncertą, skirtą Rytų Europos 
naujoms laisvėms atšvęsti. Tarp 
kitų penkių kūrinių bus atlikta 
ir komp. Jono Švedo Sonata #1 
smuikui ir pianinui. Platesnei 
informacijai skambint i tel. 
312-2631. 

RAŠYTOJA 
PŪKELEVIČIŪTĖ 
CLEVELANDE 

Lapkričio 10 dieną 4 vai. p.p. 
..Ateities" klubo kviečiama, at
vyksta rašytoja ir aktorė Birutė 
Pūkelevičiūtė ir Dievo Motinos 
parapi jos svetainėje a t l iks 
rečitalį ..Milašius ir jo kūryba". 

Visi kviečiami šioje popietėje 
dalyvauti. 

MINĖJIMAS-POBŪVIS 

Tradic in is Lietuvos ka
r iuomenės minėjimas vyks 
lapkričio 23 d., 7 vai. vakaro 
Lietuvių namų salėje. 

Šis renginys, Lietuvai vėl 
laisvę atgavus,* bus kitokio 
pobūdžio. Kalbės „Dirvos" 
redaktorius Balys Gaidžiūnas. 
Menine programą atliks Cleve-
lando vyrų dainos vienetas, vad. 
Raimundo Kavaliausko. 

Vakarienė, šokiai, laimėjimai. 
Bilietai 20 dol. asmeniui. Rezer
vacijos — Vytautas Januškis. 
tel. 481-4199. arba St. Butri
mas, tel. 481-2130. Rengia Cle-
velando Ramovėnai. 

KŪRYBINGOJI 
MENININKĖ 

Dailininkė Nijolė Palubins-
kiene, kuriai Ohio Fine Art 
Association pernai buvo paskir
ta 10.000 dol. subsidija, prieš 
mėnesį turėjo savo kūrybos 
parodą kartu su keramike Ni
jole von Kiparski. Paroda vyko 
Pentagono galerijoje Cleve-
lande. Dabar Palubinskienė 
dalyvauja Beck Center muzie
jaus parodoje. Lakevvood. Ohio. 
Čia jai paskirta pirmoji premi
ja. Paroda tęsis iki gruodžio 8 d. 

Dailininkė taip pat dalyvauja 
grupinėje parodoje Fine Art 
Association. Willoughby. Ohio. 
Nuo lapkričio 29 iki 1992 sausio 
4 d. Nijolė pakviesta dalyvauti 
Chelsea Galleries. Beachwood. 
Ohio. parodoje. 

Menininkė ateinančius mėne
sius koncentruosis iliustruo
dama dr. Danguolės Tamuliony-
tės paruoštą vadovėlio antrąją 
knyga ..Lietuviais ir turim 
b ū t " . Vadovėlio pirmoji dalis, 
išspausdinta 1982 metais, jau 
išparduota; planuojama leisti 
antrąją laidą. Vadovėlis ski
riamas lietuviškai nekalban
tiems. 

LB APYGARDOS 
VALDYBA 

SOLISTĖS DOVANA 

Irena Grigaliūnaitė, sopranas, 
ilgametė Čiurlionio ansamblio. 
Clevelando vyrų okteto ir 
daugelio koncertų solistė, savo 
dainų kasete praturtino lietuvių 
vokal inės muzikos įrekor-
davimus. Tai brangi solistės 
dovana dainos mylėtojams. 

Solistė Irena Grigaliūnaitė 

Naujai išrinktoji Ohio LB apy 
gardos valdyba pasiskirstė pa
reigomis pirm. Pranas Joga, 
vicepirm. Ona Jokūbaitienė, 
sekr. Aida Bublytė, ižd. Jonas 
Kazlauskas ir narys Danius 
Šilgalis. 

V. R. 

Jos daug solo dainų yra 
užrekorduota Čiurlionio an
samblio ir Vyrų okteto plokš
telėse bei kasetėse. įrašytose 
studijose ir koncertų metu JAV. 
Kanadoje, Pietų Amerikoje ir 
Australijoje. Dabartinę Cle-
velande išleistą Audio Recor-
ding Studios kasetę puošia solis
tės nuotrauka su jos ..Irenos" 
autografu. Joje įrašyta 12 
dainų: G. Gudauskienės „Daug 
pavasarių" (ž. G. Tulauskaitės), 
Br. Budriūno „Kažkur toli" — 
iš operetės „Sidabrinė diena", L. 
Šimučio „Palikta šalis" (ž. Br. 
Jančio-Jarūno), O. Metrikienės 
„Beržui berželiui" (ž. Putino), G 
Purlio „Tu man brangi" (ž. A. 
Balašai t ienės) , ..Močiutė 
širdelė", 1. liaudies daina, harm. 
J. Žilevičiaus, G. Purlio „Il
gesys" (ž. A. Baltakio), G. Purlio 
„Palaiminki mane" (ž. V. Myko
laičio-Putino), A. Vanagaičio 
„Aš bijau pasakyt" (ž. Ks. Vana
gėlio), V. Kuprevičiaus 
„Lopšinė" (z. S. Seniūnienės), 
St. Gailevičiaus „Rudens tan
go" (ž. St. Santvaro), G. 
Gudauskienės „Jaunystė" (ž. V. 
Kevalaitienės). 

Dainos pačios solistės pa
rinktos. Jas fortepijonu palydi 
Gediminas Purlys, buv. Čiurlio
nio ansamblio muzikinis va
dovas, kompozitorius, Klaipėdos 
konservatorijos profesorius, ir 
Sharon Reum smuiku. 

Spalio 13-sios popietę adv. Vy
to ir Ritos Matų rezidencijoje 
Pepper Pike, susirinkęs gražus 
svečių būrys vaišių metu 
susipažino su solistės I. Gri-
galiūnaitės kasete. Violeta 
Žil ionytė-Leger. ilgametė 
Čiurlionio ansamblio daini
ninkė, pranešėja ir valdybos 
vicepirm. trumpai prisiminė 
solistės nueitą muzikos-dainos 
kelią. 

Irena mėgo dainą jau nuo pat 
jaunų dienų. Pirmoji jos chorinė 
patirtis buvo Clevelando Šv. 
Jurgio parapijos chore, vadovau
jamam tuometinio vargoni
ninko Prano Ambrazo. įsijun
gusi į Čiurlionio ansamblį 1956 
m., Irena dainavo iki pat šių 
dienų, iki pat ansamblio pasi
traukimo į istorijos lapus. Tame 
laikotarpyje ji dainavimą studi
javo Clevelando muzikos insti
tute pas prof. George Vassos. 
Maestro Mikulskis ansamblio 
„lakštingalėlę" (taip jis vadin
davo savo mėgstamą solistę) 
labai gerbė ir ja didžiavosi. 
Buvo vertinama, kaip brangi, 
dažnai nepakeičiama ansamblio 
narė. Savo malonia šypsena 
ir skaidriu lyriniu sopranu, 
trijų savaičių koncertinėje 

išvykoje 1971 m. Kolumbijoje ir 
Venezueloje blondinė lietuvaitė 
buvo maloni atrakcija ispa
niškai kalbančioms audito
rijoms. Su dideliu pasisekimu ji 
dainavo ir Čiurlionio ansamblio 
išvykoje į Lietuvą 1990 metais. 
Solistės gražus balsas skamba ir 
kanklių plokštelėje (vad. Ona 
Mikulskienė) „Skambėki t 
kanklės". 

1973 metais Irena buvo pa
kviesta kaip solistė įsijungti ir 
į Clevelando vyrų oktetą. Su 
oktetu Irena gastroliavo Aust
ralijoje ir Lietuvoje (1989 m.), 
aplankė didžiuosius lietuvių 
telkinius Šiaurės Amerikoje. 
Kanados Winnipego folklo-
ramos festivalyje, kuris tęsėsi 
visą savaitę (1980 m.) susilaukė 
gražių spaudos įvertinimų. 
„Lietuvių paviljone Irena Gri
gal iūnai tė sukūrė malonų 
derinį, kai jos balsas liejosi virš 
stiprių vyrų balsų", — rašė 
žuro. C. Carter, „Winnipeg Free 
Press" laikraštyje. 

Ir kai Čiurlionio ansamblis 
nutarė savo muzikinę veiklą nu
traukti, ir kai jau retai begirdim 
Clevelando Vyrų oktetą, ir Al
girdo Bielskaus vadovaujamas 
jaunųjų dainininkų vienetas 
„Uždainuokim" jau taip pat 
nutilo, ir visų mėgstama solis
tė Irena planuoja išsikelti į 
Chicagą, Clevelando kultūrinis 
gyvenimas ir muzikinė veikla 
pajus didelę spragą. 

Dainos ir muzikos mylėtojai 
dėkingi Irenai užjos koncertus, 
jos lyrinį balsą ir padovanotą 
kasetę, kurios garsai ilgai 
primins mielą solistę. 

V. Rociūnas 

IR BUVO GARDŽIAI 
PASIJUOKTA... 

Išeivija jau susipažino su dau
guma Lietuvos muzikos meno 
ansamblių, kurie virpino mūsų 
jausmus, spaudė ašaras, iššaukė 
atodūsius. Ilgus dešimtmečius 
gyvenome liūdesy, giliai susi
rūpinę mūsų tėvyna in ia i s 
žiaurų okupacijos jungą ne
šančioje tėvynėje, todėl nenuo
stabu, kad ir mūsų dainos ir 
mūsų muzika aidėjo liūdesio ir 
skausmo gaida. Dabar jau vis
kas pasikeitė: liūdesį ir nerimą 
pakei tė džiaugsmas, kad 
Lietuva ir vėl laisva valstybė, 
pilnateisė laisvų tautų šeimos 
narė. Todėl buvo labai džiugu ir 
miela klausyti ir stebėti Klaipė
dos „Uostamiesčio muzikan
tus" , kurie, šalia aukšto profe
sinio lygio, koncertinę pro
gramą įvairino gyvu humoru, 
sąmojumi ir nesulaikomą juoką 
iššaukiančiais dialogais. 

Spalio 26 dienos vakare 
Clevelando Dievo Motinos pa
rapijos auditirijoje publika plo
jimais pasveikino į sceną įėjusį 
„Muzikantų" vadovą Bronių 
Mūrą, kuris pradėjo senti
mentalų birbynės solo, bet 
grodamas lyg netyčiomis 

žvalgėsi į uiku įsį. Netrukus 
prie jo prisijungė antras, po to 
trečias, ketvirta?, penktas, šeš
tas. Įdomu buv > stebėti, kaip 
dauguma ansambliečių pro
fesionališkai va'.do beveik visus 
instrumentus: ir skudučius, ir 
birbynes, ir armoniką, ir akor
deoną, ir smuiką, ir styginį 
kontrabasą. Vieneto vadovas 
Bronius Mūra- pasveikinęs 
Clevelando lieiuvius, pranešė 
kai kuriuos programos pakei
timus. Broniaus Mūro ir Stasio 
Juškausko duetas, atliekant 
paties Mūro sukurtą dainą 
„Saulės derlius*', lyd imas 
kontrabaso ir lumzdelių iššaukė 
audringas ovacijas. Buvo taip 
pat sudainuota graudi daina 
partizanų garbei Dainuojant 
apie pavasarį, Bronius Mūras 
pas i skundė Californijoje 
neradęs gegutės, todėl savo atsi
vežęs. Augustinas Užkuratas su 
skudučiais subtiliai imitavo 
gegutės kukavimą, o vėliau 
pasirodė kaip skrabalų virtuo
zas ir buvo publikos priverstas 
kartoti savo solo. 

Po pertraukos muzikantai su
ėjo į sceną pasikeitė drabužius, 
pasipuošę įvai r iaspalvėmis 
liemenėmis. Jie laisvai judėjo po 
sceną, šypsojosi, vaikščiojo, kai
taliojo instrumentus. Nuo Au
gustino Užkurato miklių rankų, 
grojant skrabalais, mirguliavo 
akys... Po linksmos kaimiškos 
dainelės ir smarkios polkutės, 
Broniaus Mūro sukurta valso 
tempo daina „Tėvų namai", 
publikai t r iukšmingai rei
kalaujant, turėjo būti pakarto
ta. Kuo toliau, tuo linksmesnis 
buvo repertuaras, įtraukiant 
publiką į dainas, pasakojant 
juokingą dzūko, suvalkiečio, 
žemaičio ir aukštaičio nuotykį, 
kai, lėktuvui sugedus, jie buvo 
priversti nusileisti parašiutais. 
Į pabaigą „užsispyręs dzūkas" 
Bronius Mūras norėjo su savo 
armonika likt: scenoje vienas, 
išvijo savo draugus, bet jie 
nenusileido. Visi sugrįžo ir jį 
patį privertė dingti... 

Viešnagės metu Amerikoje 

m u z i k a n t a i išmokę t r i s 
. .amerikietiškas melodijas", 
kvietė publiką kartu sudainuo
ti „Yankee Doodle Dandy", „My 
Bonnie Lies Over the Ocean" ir 
„You are my Sunshine", juokė
mės ir dainavome, o paskui visi 
kartu užtraukėme „Augo kieme 
klevelis". Muzikantai publikai 
plojo už gerą dainavimą. Pro
grama buvo baigta su „Baltų 
daina gintarine" ir „Lietuva 
brangi". 

Dalis Amerikoje ir Kanadoje 
gastroliavusių muzikos vienetų 
buvo muzikos ir dainos mylėto-
jų-mėgėjų ansambl i a i , bet 
„Uostamiesčio muzikantai" yra 
profesionalų grupė, kurios na
r i a i y ra baigę Klaipėdos 
muzikos konservatoriją, o vado
vas Bronius Mūras yra dėstęs 
Konservator i jos l iaudies 
muzikos katedros fakultetuose. 
Ansamblį sudaro septyni vyrai: 
Vytautas Babaliauskas, Stasys 
Juškauskas, Pranas Kasperai-
tis, Donatas Merkelis, Augus
tinas Užkuratas ir Vytautas 
Zelenis. Clevelando koncerte 
stigo Vytauto Babaliausko, 
kuris tapo tragiško incidento 
Chicagoje auka. Gaila, kad 
prašoma spaudoje to neminėti, 
bet pasklidę perdėti gandai ir 
spėliojimai iškraipo faktus ir 
sukelia nereikalingas „audras 
stiklinėje". Reikia tikėtis, kad 
su laiku ir išeivijos spauda eis 
atvirumo keliu, sekant spaudos 
la isvės pr incipais , kur ių 
uždavinys yra tiksli informacija, 
bet dangstymasis kažkokiais 
neaiškiais motyvais nėra nei 
teisingas, nei orus. 

Po koncerto parapijos ka
vinėje buvo užkandžiaujama ir 
linksmai pramogaujama, o an
sambliui pradėjus groti šokių 
muziką erdvioje patalpoje 
valsus, tango ir polkutes, šoko 
linksmos poros. Įdomus ir links
mas vakaras buvo suorganizuo
tas darbščios Clevelando LB 
apylinkės valdybos iniciatyva. 
Jai Clevelando lietuviai yra di
džiai dėkingi. 

Aurelija M. Balašaitienė 

CLASSIFIED GUIDE 

Firma „LITHUANIAN" 
Lietuva pergyvena sunkų laikotarpį Ryšium su JAV pašto 
palengvinimais, nuo š.m. lapkričio 9 d. siunčiame siuntinius 
į Lietuvą, Latviją su pristatymu į namus: 

$1 už svarą 
Pensininkams ir besisvečiuojantiems — 
.90 et. už svarą. 
Galime siuntinius paimti iš namų Chicagos miesto teritorijoje 
be muito. 

Kiti patarnavimai: pinigų pervežimas bei persiuntimas, 
namų butų, sklypų pirkimas bei statyba ir kt. informacija. 
Turime pasiūlymų pensijų atžvilgiu. 

Mūsų adresas: 2 4 5 8 W . 69 St. 
Chicago, IL 60629 
T e l . 312-434-5687 

Kreiptis nuo 10 v.r. iki 8 v.v. 
Pirmadieniais uždaryta. 

Paskubėkite! 

REAL fcSTATE REAL ESTATE 

' GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

ta 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida. 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco, CA 94121 

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

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS' 

Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta maisto. Pripildykit jų tuščius šaldytuvus dabar! Nėra 
muito! Prekės pristatomos į namus veltui! Pristatymas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSR respublikose: 

TAIP PAT GALIMA SIŲSTI: 

Galite patys sudaryti siuntmĮ pasirinkdami prekes iš 
mūsų katalogo arba pridėti, ką norit. Pareikalavus, 
katalogą pasiųsime veltui 

MC 145 ŠVENTINIS siuntinys 
MC 146 SEIMAI siuntinys 
MC 152 MĖSOS siuntinys 
MC 153 ŠEIMININKEI siuntinys 
MC 154 VAIKAMS siuntinys 

18 Ibs 
18 Ibs 
18.1 Ibs 
17 4 Ibs 
13 4 Ibs 

$129 
$114 
$124 

$89 
$95 

TV, VCR'S 
TELEFONAI 
CAMCOROCRS 
Vottaiaa 127/220 
TV PRIIMTUVAI 
par satelitą Europai 

Pinigų kaitimas 

Žamtauatoa kainom JAV-oaaa. Priimam užaakymua tatafonu 
UvJmįMVmfaatųMkttųlmttų. Parduodam* tutotnotmua 
gimfnama 8ov. aajunooį. Parvvdzfna ptnlcut 

Mūsų parduotuvė Siunčia visokių rūiių radijus ir <v<» - oimus pria-
taisus i Sov Sąjungą su apmokėtu arba naapmo**'. muitu. 

* Prancūziški vaistai 
* šeimos vaistinėlė (kit) 
* Vaistai vaikams (kit) 
* Maistas vaikams ( kit) 
* Automobiliai (LADA) nuo $6.600 
" šaldytuvai nuo $500 
* Health Spa pasiteiraukite 
* Kondominiumai Pasiteiraukite 
* Indų plovimo mašinos nuo $500 
" Skalbimo mašinos nuo$550 
* Mini-traktoriai nuo $2.000 
* (vairios prekės Pasiteiraukite 

KOMPIUTERIAI 
Su rusišku raidynu 

Gntuifc 21 
KMIECIK REALTORS 

7922 S. Pulaski Rd. 
4363 S. \nher Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti dr pirkti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. |i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus įkainavimas 
veltui 

FOR RENt 

Išnuomojamas modernus 3V2 
kamb. butas su baldais, šaldytu
vu, oro vėsinimu, skalbykla, Mar-
quette Pk. apyl. Kreiptis: 

Tai . 1-708-381-5594 

IŠNUOMOJAMI 
31/2 kamb. butai; naujai išremon-
tuoti, naujos virtuvių spintelės; 
Gage Pk. apy l . K re ip t i s : 
1-708-848-7623. Kalbėt ang
l iškai. 

HELP VVAMTED 

laikoma subrendusi nuolatinė motarte 
lengvai namų ruošai, valgio gaminimui, 
minimaliai vyresnio amžiaus moters priežiū
rai Kambarys, maistas ir alga. Gyventi kar
tu užmiestyje. 

Kreiptis: 708-825-6404 

GERA PROGA ĮSIGYTI 
VERTINGAS KNYGAS 

Muz. Alfonso Mikulskio 
kūrybos „Dainos" ir gies
mės" , antroji knyga „ S k a m 
bėkite kanklės", Čiurlionio 
ansamblio monografija reda
guota V. Kavaliūno — „Gimto
sios žemės giesmė", jau yra 
išėjusios iš spaudos ir gal ima 
užsisakyti pas minimų knygų 
leidimo komiteto ižd. O. Jokū 
bait ienė, 3000 Hadden R d . , 
E u c l l d , OH 44117. t e l . 
216-481-7161 arba „Drauge", 
4545 W. 63rd St. , Chicago, 
IL 60629 . Knygos didelio for
mato, gražiai išleistos, kieti 
viršeliai. Spaudė . .Draugo" 
spaustuvė. Kiekvienos knygos 
kaina 15 dol Su persiuntimu — 
17.50 doi. Illinois gyv dar pri
deda 1.20 dol. valstijos mo
kesčio. 

•> 

BELL-8ACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzle Ave. , 
Chicago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

LB MLS 
ŠIMAIT IS REALTY 

Viktoras Simaitis, Beaitor 
Irena OMnstrutMana, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax,. 

5953 S. Kedzle Ava. 
Tai. 436-7878 

VHnruja. PaaaafcSan rajone, parduodamas 
3 kamb. butas: antras aukštas, bendras 
plotis 68 kv metrai, kamb. izoliuoti, plotis 
41 kv. m., virtuve — 9 kv m., koridorius 12 
kv m ; tualetas ir vonia izoliuoti; dvi ve
randos; rūsys 8 kv. m. 

Skambinti: 718-264-3942 

FOR SALE 
3 apt. bldg., 6234 S. Trtpp, Chica
go and 2 car garage. Ali apts. 2 
bedrms ea & formai dining room. 

Call 312-767-6864 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 95 th Stret 
T e l . — ( 7 0 8 ) 424 -8654 

(312) 581 -8654 

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

runų Crt'ogos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dubu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-77'*-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Rlchard Hanua, a d v . 
I rnlgradĮos įatatymų i lnovaa 

Pirma konsultaci ja — veltui 
205 W. Randeaah, Sufte 2100 

Chicago, IL 60606 
Tel. 3 1 2 464-2380 

ANTRAS KAIMAS: VEIDAI IR 
TEKSTAI — stambi knyga su 
daugelio autorių straipsniais, 
humoristiniais ir satyriniais 
škicais, atsiliepimu ištrauko
mis, penkiais šimtais ilius
tracijų, gražiai išleista Am. 
Lietuviu Bibliotekos leidyklos 
(Litnuanian Library Press). 

Kaina su persiuntimu $22.00 

Užsakymus siusti: 

DRAUGAS 
4545 W 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

lllinoi>. gyventojai mok,) $24 00 

p t rm. - t reėd . 1 1 -
ka tv l r td . - sa i td . 1 1 - 7 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 

ATGAVĘ VILTĮ 
Lietuvos Aukščiausiosios tarybos pirmininko kalbos, išleis
tos Kanadoje. Tai labai padrąsinančios ir į tikrovę atviromis 
akimis įžvelgiančios ir miniai pasakytos kalbos. J/anga pa
raše PLB pirmininkas Vvtautas Bieliauskas, išleido Pasaulio 
Lietuviu Bendruomene, redagavo Ramune Sakalaitė-Jonai-
tiene. Leidinys turi 227 psl., gausiai iliustuotas. Šia knyga 
verta jsigyti ir perskaityti Leidinys didelio formato, kaina 
su persiuntimu 20 dol llinoiaus gyventojai dar prideda 
valstijos mokesčio 144 dol Užsakymus siųsti: 

Draugas 
4545 VV. 63td SI., 
Chicago, IL 60629 

. 

file:///nher


gyvuotų ši parapija. Domarkas 
supažindino svečius su vysku
pais ir iš kitur atvykusiais tau
tiečiais. Vysk. J^ksnys pirmas 
pasveikino visus, pažadėdamas, 
parapijai švenčiant 100 metų 
jubiliejų, vėl čia atvykti. Vysk. 
Gaugham savo sveikinime pri
siminė ir parapijos senesnius 
laikus, imigrantus, atvykusius 
šio šimtmečio Dradžioje į šią 
apylinkę, jų tvirta tikėjimą ir 
parapijų kūrimą Jis pabrėžė, 
kad tik didelio pasiaukojimo ir 
jų įdėto darbo dėka buvo sukur
tos parapijos ir pastatyti pa
rapijų pastatai 

Sesuo Janina anglų ir lietuvių 
kalbomis trumpai supažindino 
svečius su šios parapijos istorija. 

Meninę programą atliko Lin
da Burbienė ir Kathy Jagiella. 
Burbienė su gitara padainavo 3 
dainas lietuviu kalba, o Jagie-

lienė, palydint pianinu B. Balt, 
padainavo anglų kalba 2 dainas 
ir sugiedojo lotynų kalba ,,Ave 
Maria" giesmę. 

Indianos federaciniai sena
toriai Dan Coats ir Richard Lu-
gar atsiuntė parapijai bendrą 
pasveikinimo laišką, iškeldami 
šios parapijos reikšmę Indianos 
valstijai ir palinkėdami Dievo 
palaimos šiai parapijai ir jos 
žmonėms. 

Prel. Urbonas, padėkojęs vys
kupams už dalyvavimą, visiems 
šventės ruošėjams bei daly
viams, uždarė šią gražiai praėju
sią šventę. 

V. Vai l ionis 

DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. lapkričio mėn. 8 d. 

Argi turi žmonija gražesnę Kilniausias žemės dalykas 
šventovę, kaip moters širdis? yra tobula moteris. 

Kotzebue J. R. Lowell 

Nuolankusis liudija tiesą ir, 
reikalui ištikus, tampa garbin
gu kankiniu; puikusis priešina
si ir ki tus verčia kentėti . 

Tommaseo 

Gary Šv. Kazimiero parapijos jubiliejaus šventė. Iš kairės: kun. A. Saulaitis, vysk. A. Deksnys, 
vysk. Gaugham, vysk. Grutka ir klebonas prel. I. Urbonas. 

Nuotr. C. Balt 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Gary, IN 

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS 75 METŲ 

JUBILIEJAUS ŠVENTĖ 

Spalio 20 d. buvo švenčiama 
šios parapijos 75 metų sukaktis. 
Šventė buvo pradėta bažnytinė
mis apeigomis, kuriose daly
vavo 3 vyskupai: Gary vysk. N. 
Gaugham, buvęs šios vyskupi
jos vyskupas A. Grutka (pensi
ninkas) ir lietuvis vyskupas A. 
Deksnys (gyvenąs Vokietijoje), 
koncelebruojant kun. A. 
Saulaičiui ir prel. I. Urbonui. 
Bažnyt inę procesiją įvedė 
Knights of Columbus, Merrill-
ville, Ind., nariai, parapijos 
chorui giedant „O, Kristau Pa
saulio Valdove". 

Vysk. Gaugham savo pamoks
le kalbėjo apie Lietuvos žmonių 
iškentėtas kančias, jų gilų 
tikėjimą, dėl kurio ir daug 
Lietuvos dvasiškių perėjo Sibi
ro pragarą, vieni ten mirę, kiti 
grįžo su palaužta sveikata. 
„Galbūt daug kas klausia, 
kodėl Dievas nubaudė lietuvių 
tautą, — kalbėjo vyskupas. 
Dievas nenubaudė jūsų tautos, 
bet uždėjo jai sunkų kryžių 
nešti. Kristus irgi nešė sunkų 
kryžių į Golgotos kalną, ten 
buvo nukryžiuotas, bet ir vėl 
prisikėlė iš numirusių, vesti 
žmoniją krikščionybės keliu. 
Jūsų tauta, nešusi penkias
dešimt metų sunkų kryžių, vėl 
atsikėlė laisva ir nepriklau
soma. Anksčiau mes meldėmės, 
prašydami Viešpatį Dievą 
Lietuvai laisvės, dabar gi aš 
kviečiu visus melstis, kad 
lietuvių tauta džiaugtųsi ta 
laisve dar i lgus amžius. 
Šiandien, švęsdami šios parapi
jos 75 metų sukaktį, melskimės 
už visus Lietuvos žmones, nešu
sius Sibiro kančias, ten miru
sius ir gyvus grįžusius. Taip pat 

ir už visus šios parapijos miru
siuosius. Tegul dieviškoji Šviesa 
šviečia Lietuvai ir šiai mažai 
Lietuvos dalelei — šiai parapi-
jai" . 

Norint prisiminti visus Lietu
vos žmones, išbarstytus Sovietų 
plotuose ir dar negrįžusius į 
Tėvynę, choras aukojimo metu 
giedojo „Parveski, Viešpatie". 
Komunijos metu Kathy Jagiella 
ir G. Brazaitis duetu giedojo 
„Graži Marija". Bažnytinės 
apeigos užbaigtos „Mari ja , 
Marija" giesme. Pamaldų metu 
buvo meldžiamasi ir už šv. 

Pranciškaus, E. Chicago, IN, 
uždarytos parapijos mirusiuo
sius. 

Bažnyčia buvo pilna žmonių. 
Nesimatė nė vienos tuščios sė
dimos vietos, reikėjo dar ir kė
džių prinešti. 

Po pietų buvo antroji šio 
minėjimo dalis: pietūs Knights 
of Columbus salėje, Merrillville, 
IN. Dalyvavo apie 220 žmonių. 

Programą pradėjo anglų ir 
lietuvių kalbomis parapijos 
klubo pirmininkas K. Domar
kas, paprašydamas vysk. 
Grutka sukalbėti maldą. 

Po valgių prel. Urbonas pa
siūlė išgerti tostą, kad dar ilgai 

Šv. Kazimiero bažnyčia Gary, atšventusi 75-rių metų sukaktį. 
Nuotr K. Balt 

JŪSŲ FINANSINĖ ATEITIS 
Kas lemia jūsų investavimų 

sėkmę? Jei paklausite šios sri
ties specialistų, jie susuks jums 
galvas įmantria tarptautine ter
minologija. 0 jei kalbėtume kas
dieniais žodžiais, klausimas 
skambėtų paprasčiau — ar jūs 
patenkinti tuo, ką gaunate? 

Gan dažnai žmonės siekia tik 
nedidelio pelno, kantriai susi-
braukdami nuo įdėtų pinigų 
nuvarvėjusius nuošimčių lašus, 
į tai žiūrėdami kaip į natūralią 
neišvengiamybę. 

0 iš tikrųjų kiekvienas iš 
mūsų turi galimybę peržiūrėti 
savo investavimus, padidinti 
pelną, pagerinti ateitį. Ir tai toli 
gražu nereiškia įsitraukti į 
karštligiškas akcijų savininkų 
lenktynes. Jūsų investavimų 
t iks las — jūsų f inansinis 
saugumas. Jei to jums negali 
laiduoti tur ima nuosavybė, 
vadinasi laikas peržiūrėti, kur 

ją esate įdėję. 
Pažvelkite į savo investa

vimus. Gal ir įžiūrite gera ža
dančius daigus, bet šalia jų — 
nemaža ir piktžolių. Gal kai 
kurie yra davę gražaus pelno 
praeityje, tačiau jų dienos jau 
praėjusios. Money fonds ir Cer-
tificates of deposit gali būti 
saugia, bet laikina vieta pri
glausti jūsų pinigams, bet jie nė 
per nago juodymą neaplenkia 
infliacijos. O jei jau ir visų 
numylėti CD neduoda pagei
daujamo pelno, tai kur tada in
vestuoti? 

Atsakyti vienareikšmiškai 
nega l ima. Jūsų įdėjimai 
priklauso nuo taupymo gali
mybių, šeimos sudėties ir am
žiaus, priimtino rizikos laipsnio, 
įdėjimų trukmės ir 1.1, ir t.t. 

Todėl kviečiame visus ap
silankyti į Turto (Estate) ir 
finansinio planavimo seminarą, 

kuris įvyks Lietuvių centre 
Lemonte lapkričio 17 dieną, 
sekmadienį, tuoj po šv. Mišių. 

Bus diskutuojama šiomis 
temomis: 

Gyvenimo patikėtiniai (Liv-
ing trusts) ir testamentai. 

Ką jūs turite žinoti apie jūsų 
kompanijos pensijų galimybes. 

Kaip sumažinti Federal Es
tate taxes. 

Turto kaupimas per rentas 
(annui t i es ) ar ki tokios 
galimybės nemokėti dalies jūsų 
valstybinių mokesčių (taxes) 
šiandien. 

Rengėjai a t s a k y s į j u s 
dominačius klausimus. 

Seminarą rengia Prudential 
finansinių patarnavimų ir ap-
draudos kompanija. Seminare 
dalyvauti pakviestas advokatas 
R. Domanskis, į jūsų klausimus 
atsakys Angelė Kavakienė. 
James Coury ir James Naršėte. 

A. Kavakienė 

PADĖKA 
Šių metų spalio 14 d., sulaukęs 91 metų, po trumpos, bet 

sunkios ligos, Viešpaties pašauktas, iškeliavo į Amžiną 
Tėvynę 

A.tA. 
KAZYS VILŪNAS 

Palaidotas spalio 16 d. šalia svo mylimos dukters Nijolės, 
mirusios 1954 m. 

Nuoširdi padėka klebonui kun. J. Kuzinskui, kun. V. 
Mikolaičiui. kun. VI. Aleksoniui, kun. V. Rimšeliui ir kun. 
Pr. Garšvai už maldas koplyčioje. 

Dėkojame kun. V. Mikolaičiui už atnašautas gedulingas 
šv. Mišias ir už nuoširdų pamokslą, taip pat už velionio 
palydėjimą į kapines ir už apeigas prie kapo. 

Dėkojame solistams Margaritai ir Vaclovui Momkams už 
giesmes Šv. Mišių metu. 

Dėkojame už aukas šv. Mišioms, už atsiųstas gėles ir vi
siems, aukojusiems Lietuvių ir Tautos Fondams, Lietuvos 
Dukterų draugijai ir pareiškusiems užuojautas spaudoje ir 
laiškais. 

Dėkojame karsto nešėjams. Nuoširdi padėka visiems, daly
vavusiems šermenyse ir laidotuvėse. Teatlygina Jums 
Visagalis! 

Dėkojame taip pat laidotuvių direktoriui D. A. Petkui už 
rūpestingą patarnavimą. 

Žmona Stefa ir giminės 

Išlydėdamos į Amžinybę 

TATIANĄ PARULIENĘ, 

jungiamės mintimis ir malda sujos dukromis — buv. 
„Aušros V a r t ų " t. t u n t i n i n k e v . s . R E G I N A 
KUČIENE ir tunto rėmėja I R E N A K R I A U -
ČELIŪNIENE — ir su jos anūkėmis , mūsų t u n t o 
sesėmis, VIDA, JOLITA ir VIKTORIJA bei j ų šei
momis. 

„Aušros Vartų" tunto skautės ir vadovės 

PASSBOOK 
S4VINGS... 

the bes' * a y t o saveregularly! 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

see us for 
U f i M ^ financing. 

AT OUR LOW RATES 

T O »'T V O U B I N C O M t 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

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

Hours: Mon Tue. Fri. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 
ERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

A.tA. 
Dipl. teisininkas ir ekonomistas 

ALGIRDAS AGLINSKAS 
Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1991 m. lapkričio 5 d., sulaukęs 80 m. amžiaus. 
Gimė Pranckabūdyje, Suvalkijoje. Amerikoje išgyveno 

41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Petras, duktė Egle 

su vyru Harry Burke, brolis dr. Kęstutis ir jo žmona dr. Juzė 
bei jų sūnus dr. Audrius su šeima. 

Nuo jaunystės velionis priklausė Lietuvių Skautų 
sąjungai. Chicagoje priklausė Jūros Skautininkų-skau-
tininkių GRANDŽIAI. 

Velionis pašarvotas lapkričio 7 d., ketvirtadieni ir 
lapkričio 8 d. penktadienį nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette 
koplyčioje, 2533 W. 71 St. Atsisveikinimas per.ktadienj. 
lapkričio 8 d. 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės j vyks šeštadienį, lapkričio 9 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio siela. Po pamaldų bus nulydėtas j Sv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnus Petras, duktė Eglė Aglinskaitė Burke, 
brolis ir kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel 312-476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

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

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

A.tA. 
VYTAUTUI RUSTEIKIUI 

iškeliavus į Amžinuosius Namus, jo mylimai žmonai 
BRONEI, šeimai, giminėms ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Ona ir Vacys Rociūnai 
Independence, Ohio 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marąuette Funeral Home 
2533 West 71 st Street 
Chicago, Illinois 6062^ 

l-<312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60630 
708-863-2108 

Petkų-. Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, I l l inois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M PETKUS 



DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. lapkričio mėn. 8 d. 

x Dalyvaukime prof. Juo 
zo Žilevičiaus gimimo 100 
metų sukakties minėjime — 
koncerte lapkričio 10 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. Jaunimo cen
tre. Rengia Margutis. Pagrin
dinę paskaitą skaitys Klaipėdos 
Muzikos konservator i jos 
docentė Danute Petrauskaitė. 
Kalbės Leonardas Šimut is . 
Meninę dalį atliks sol. Praurimė 
Ragienė, pianistas Manigirdas 
Motekaitis ir Dainavos an
samblis. Taipgi veiks Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centro 
Žilevičiaus — Kreivėno muziko
logijos archyvo pastangomis su
rengta parodėlė. 

x „Vytis", Lietuvos Vyčių 
sąjungos žurnalas lapkričio 
mėnesio 9 numeris, išėjo iš 
spaudos ir pasiekė skaitytojus. 
Labai geras Lorettos Stukienės 
įvadinis straipsnis apie Lietuvos 
nepriklausomybę. Taip pat yra 
daug gerų straipsnių ir informa
cijos, ypač paminėtini lietuviš
kos kilmės asmenys, užimą 
aukštas vietas, kaip JoAnne 
Akalaitis, Ann Jillian, dr. Zita 
M. Šimutis, Rūta Kapočiūtė, E. 
Prakapas ir kt. 

x Šv. Kryžiaus ligoninė da
ro neapmokamą cukraus ligos 
(diebeto) patikrinimą apylinkės 
bendruomenei lapkričio 27 d., 
trečiadienį nuo 8 iki 11 vai. 
dienos ligoninės pagrindiniam 
įėjime. 

x Dr. Gin ta rė Gečytė, Oak-
lyn, N.J., dr. Irene Jasys, Col-
umbus, Ohio, dr. V. B. Raulinai-
tis. Chatsworth Cal., J. Bartkus, 
Ormond Beach, Fla., Petras 
Diržą, Oak Lavvn, 111.. Stepas 
Barkauskas, McHenry, 111., 
kiekvienas atsiuntė po 25 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai dėkojame. 

x Vilniaus dai l in inkų gru
pinė p a r o d a Lietuvių Dailės 
Muziejuje, Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte! Parodos ati
darymas šeštadienį, lapkričio 9 
d. 7 v.v. Kalbės Vilniaus muzie
jaus dir. Romualdas Budrys. 
Kviečiame visus. 

(sk) 

x Operos balius šiais metais 
įvyksta lapkričio 23 d. vakarą 
Jaunimo centre su Lietuvos 
kariuomenės šventei pritaikyta 
menine programa, kurią atliks 
Operos choras. Šiam baliui 
vadovauja Vaclovas Momkus, 
ku r io telefonas 925-6193 . 
Paskambinus šiuo numeriu, 
galima užsisakyti stalus ir 
sužinoti visas informacijas. 
Mūsų Opera nori ir toliau tęsti 
savo kultūrinę-meninę veiklą, 
todėl prašo Jus padėti savo daly
vavimu šiame baliuje. 

(sk) 

x Dėmesio! Kas nori gauti 
va i rav imo teises (d r iver ' s 
l icense) I l l inois vals t i joje , 
kreipkitės į Edvardą Šumaną, 
tel. 708-246-8241. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių p i rk ime ir p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai patars rr pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Alb inas Kur kūlis . tel . 
312-877-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andr ius Kurkul i s , 
tel . 312-977-7242 dirbą su Rod 
man & Renshaw, Inc. Chicago-
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
te l . 1-800-423-2294. 

(sk) 
x Baltijos r e s to r ane g e r a s 

l i e tuv iškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdiena 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro
ber tą Rd., te l . 708-458-1400. 

(sk) 

x P u r d u e u n i v e r s i t e t a s 
C a l u m e t C a m p u s kasmet 
rengia tautų pasirodymą, kuris 
šiais metais bus lapkričio 16 d. 
nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. 
Lietuviai dalyvaus su dirbiniais 
parodoje, o meninę daiį atliks 
Lemonto tautinių šokių grupė 
„Spindulys", vadovaujamas Ra
sos šoliūnaitės-Poskočimienės. 
Visi kviečiami programoje daly-
auti ir pasigrožėti „Spindulio" 
šokiais, kurie bus atlikti 3 va! 
p.p. Vieta yra C Building Alum-
ni Hali, trečias aukštas, įvažia
vimas į Purdue universiteto 
aikštę iš 173 gatvės. 

x K u n . K. K a k n e v i č i u s , 
Londor.. Ont.. Kanada, dr. Alina 
A. Domanskis, Palos Park. 111., 
dr. V. Bajaj. Chicago, 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Dr . K. A. Šukys , Kanka-
kee. 111., Maria Krasauskas, 
Bakimore. Md., Jonas Kasputis, 
Bristol, Conn., Rožė Janowska, 
Norridtown. Pa., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 35 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Dr . J o n a s Valaitis iš Wes-
tern Springs. 111., visuomeni
ninkas, Vytautas ir Palmira 
Janušoniai. Dousman, Wisc., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 50 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Aleksas Laurai t is , Willow 
Springs, 111.. Monica Pocius, 
Rockford, 111., Vytautas Rėklai
tis. Phoenix, Az., Maria Tyrulis. 
Chicago, 111., Gražina Kenter, 
Danbury, Conn., atsiuntė po 25 
dol. aukų už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x R O M A S P Ū K Š T Y S , 
T R A N S P A K firmos sav.. vyks
ta į Lietuvą lapkričio mėn. Per
veda p in igus doleriais , tvarko 
palikimus. Priima užsakvmus 
AUTOMOBILIAMS. Atsiskai-
t ymas iki lapkričio 23 d. 
T R A N S P A K , 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Poetas Kornelijus Plate
lis skaito paskaitą „Kūryba ir 
laisvė" Ateities savaitgalyje. Jis 
taip pat skaito savo kūrybą lite
ratūros vakare, kuris atidaro 
Ateities savaitgalį. Ateities 
savaitgalis įvyksta lapkričio 
15-17 d. Jaunimo centre Chica-
goje ir Ateitininkų namuose 
Lemonte. 

x JAV LB Švietimo t a r y b a 
džiaugiasi nepavargstančia ir 
dosnia LB Brighton Parko apy
linke, kuri ne tik išeivijos švie
t i m u i paaukojo t ū k s t a n t į 
dolerių, bet ir Lietuvos nelai
mingiems vaikučiams atsiuntė 
tūkstantinę per pirm. Salomėją 
Daulienę. Tėvų žemės meilės 
vedami, jie suprato mažų šir
delių skurdžią būklę. 

x Panevėž ieč ių k l u b a s , 
Chicago, 111.. p i r m i n i n k a s 
Petras Beinarauskas klubo var
du sveikina visus „Draugo" dar
buotojus linkėdami ir toliau 
tęsti garbingą informacinį ir 
kultūrinį spaudos darbą lietu
vių tarpe ir ta proga, pridėjo 25 
dol. auką. Už mielus linkėjimus 
ir auką tariame nuoširdų ačiū. 

x Elzbieta Kleizienė iš Chi
cago. 111., buvo atvykusi į 
„Draugą" ir ta proga įteikė 60 
dol. auką a.a. vyro Antano Klei
zos prisiminimui, kuris iškelia
vo į Amžinybę 1990 metais 
gruodžio 1 d. sulaukęs 86 m. am
žiaus. Nuoširdus ačiū. 

x Ina Kasis iš Orland Park. 
111.. Domicėlė Balčiūnas, Mis-
sion Viejo, Cal., ..Draugo" gar
bės prenumeratorės, dosnios 
lietuviškos spaudos rėmėjos, 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams, pridėjo po 20 dol. 
auką dienraščio stiprinimui, o 
kitą 20 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Nuoširdus 
ačiū. 

x Kazys Kulys, AUendale. 
N.J.. parėmė „Draugą" 50 dol. 
auka ir pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams. K. Kulį 
skelbiame garbės prenumera
tor ium, o už rea l ią auką 
tariame nuoširdų ačiū. 

ALRK Moterų sąjungos seimo dalyvės su kun. Jonu Kuzinsku. Maria >r Antanu Rudžiais prie 
kryžiau- šaiia Svč. M. Marijos Gimimo bažnyčios seimą uždarius. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x B u d r i o v a r d o Lietuvių 
foto a r c h y v o 25 m. jubiliejaus 
minė j imas -vakaronė bus šį 
penktadienį, lapkričio 8 d., 7:30 
v.v. Jaun imo centro kavinėje. 
Vakaronėje bus įteiktos pre
mijos foto parodos konkurso 
laimėtojams. Meninėje pro
gramoje — dokumentinio filmo 
„Adolfas Darnusis" premjera. 
Kviečiame visus atsilankyti. 

(sk) 

x K A L Ė D O M S MAISTO 
s iunt in ia i ! Pristatome į namus 
su n u o l a i d a . 55 svarų pa t s 
m ė g s t a m i a u s i a s Lietuvoje: 
mėsa. dešros, sūris, aliejus, 
kava, cukrus ir kt. — $90. 
Turime ir kitokių. TRANS
PAK. 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, te l . 312-436-7772. 

(sk) 

x KALĖDINIAI SIUNTI 
NIAI I LIETUVA pristatomi į 
namus su nuola ida . Rūbai, 
maistas, vaistai BE MUITO. 
P a s k u b ė k i t . Iš kitur siųskite 
m u m s paš tu a rba UPS 
T R A N S P A K 2638 W. 69 St.. 
C h i c a g o . IL 60629. t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Grei t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apvl inkese. Skambinkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
S t a n k u s , tel . (312) 586-5959 ar
b a (708)425-7161. 

(sk) 

x L.S.T. Korp! Neo-Lithua-
n i a kviečia visus į jos Metinę 
šventę, kuri įvyks šeštadienį, 
lapkr. 9 d. šv. Mišios bus 
laikomos Tėvų Marijonų koply
čioje 10:00 v.r.; po to seks pa
minklo (JC) ir kapinių lanky
mas. Švente prasidės 6:30 v.v. 
Tautiniuose namuose. Po spal
vų įteikimo bus karšta vaka
rienė ir šokiai. Rezervacijas pri
ima M. R u d a i t y t ė (708) 
749-7860 ir V. M o m k u t ė (312) 
925-6193. 

(sk) 

x R i c h a r d H a n u s , advoka
tas, imigracijos įstatymų žino
vas, 205 W. Rando lph , Suite 
2100, Chicago , IL 60606, tel. 
312-464-2380. Pirma konsulta 
cija — veltui. 

(sk) 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 11! 
Miltų 10 sv.. cukraus 10 sv., ry
žių 6 sv,. aliejaus 64 oz., 8 
OClock pupelių kavos 39 oz., 
mėsos konservai: 2 dėž. kumpio 
(1 kg), 2 dėž. liežuvio drebučiuo
se < 0.65 kg,1. 2 dėž. vištienos sa
vo sultyse '0.65 kg). Pilna kai
na S100. Bus pristatyta bet ku
rioje Lietuvos vietovėje per 10 
darbo dienų. „ŽAIBAS" 9525 
So. 79th Ave„ Hickory Hills, 
IL 60457 - tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

x Išpardavę š.m. lapkričio 
men. Karibų jūros kelionę, sku
biai siūlome kel ione vakari
nėje Karibų jūro je . Keturios 
salos, aukštos kategorijos kam
bariai (outside cabins), 
skridimas iš Čikagos/Midway. 
PILNA KAINA $1,076 žmogui. 
Kelionės datos kovo 22 iki 29 d 
Vietų skaičius ribotas. Registra
ciją uždarome gruodžio 15 die
ną. Skambinti G.T. INTERNA
TIONAL, tel. 708-430-7272. 

(sk) 

x UŽ 3 DIENŲ paskelb
sime naują „ŽAIBO" meniu 
ir priimsime ŠVENČIŲ UŽSA
KYMUS. T e l e f o n a s (708) 
430-8090. 

(sk) 

SĖKMINGAS ALTOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Altos 51-sis suvažiavimas 
įvyko spalio 19 d. Lietuvių Tau
tiniuose namuose Chicagoje. 
Suvžiavimą at idarė cent ro 
valdybos pirmininkas inž. 
Grožvydas Lazauskas. Savo 
trumpame žodyje paminėjo, jog 
suvaž iav ime bus p a t e i k t a 
veiklos apžvalga ir nustatytos 
gairės ateities darbams, baig
damas šiais žodžiais: „Ir šviesa 
ir tiesa mūs žingsnius telydi". 
Tuo ir buvo suvažiavimas ati
darytas. JAV himną sugiedojo 
Altos Chicagos skyriaus tarybos 
narė Mary Kinčius. Prasmingą 
invokaciją sukalbto prel. Ignas 
Urbonas iš Gary Ind. Jis prisi
minė gyvus ir nirusius Altos 
steigėjus ir visu- darbuotojus, 
kurie per 50 rr tų nenustojo 
vilties, kad Liet . a bus laisva. 
Kada buvo b l s t a s i į viso 
pasaulio tautu duris, negavus 
jokios parame- teliko laukti tik 
stebuklo. Ir tas -tebuklas įvyko. 
Šią dieną Lietom laisva ir 
nepriklausoma. Prašė Aukš
čiausiąjį globoti visus, kurie 
žuvo, kovodami dėl Lietuvos 
laisvės, o Altos veikėjams 
suteikti stiprybės ir jėgų ir 
toliau dirbti de: mūsų tėvynės 
gerovės. 

Į darbo prezidiumą pakviesti 
Antanas Mažeika, Jokūbas 
Stukas ir Teodoras Blinstrubas. 
Sekretoriais - Stasys Dubauskas 
ir Justinas Šidlauskas. \ manda
tų komisiją Petras Buchas. 
Evelyna Ože) * nė ir Voldemaras 
Sadauskas. { rezoliucijų komi
siją dr. A. Statkevičius, V. 
Naudžius, dr. K Ėringis, A. Re
gis ir A. Pautienius. 

Žodžiu sveikino Lietuvos gen. 
konsulas Vaclovas Kleiza, vysk. 
A. Deksnys. a* vykęs iš Vokie
tijos, kuris pažymėjo, jog jis 
prieš penki;-.sdešŠBt metų at
vyko į Ameriką ir dirbo Altos 

veikloje, todėl jam visi darbai 

žinomi. Palinkėjo suvažiavimui 
ir Altos veikėjams dirbti, kad 
būtų i š la iky ta Lie tuvos 
nepriklausomybė. Vliko vicepir
mininkas V. Jokūbaitis ir vie
nintelis likęs iš Altos steigėjų J. 
Laučka. Jis pažymėjo, kad 1940 
m. rugpjūčio 10 d. posėdyje daly
vavo tik 6, o spalio mėn. pas 
prez. F. Roosevelt — 9. J. Lauč-
kos žodžiais tariant, vienintelis 
Altos steigėjas buvo Leonardas 
Šimutis, o ki tus jis sukvietė. 
Lietuvos Socialdemokratų s-gos 
vardu dr. J . Valaitis, per
davė sveikinimus Lietuvos 
Socialdemokratų pirmininko A. 
Sakalo ir nar ių , apgailes
taudamas, kad pirmieji Altos 
steigėjai L. Šimutis, dr. P. Gri
gaitis. M. Vaidyla ir A. Olis 
nesulaukė šios laimingos dienos 
— Nepriklausomos Lietuvos. 
Amerikos Lietuvių Tautinės s-
gos vardu sveikino dr. Švarcas. 
Balfo vardu — A. Dzirvonas, 
SLA vardu dr. V. Dargis, Vyčių 
vardu — prof. J. Stukas, Mažo
sios Lietuvos rezistencinio sąjū
džio — A. Regis, Liet. evangeli
kų liuteronų vardu — vysk. H. 
Dumpys ir laikraščio ,.Lietuvių 
balso'" red. E. Jasiūnas. Buvo 
perskaitytas Lietuvos ambasa
doriaus VVashingtone Stasio 
Lozoraičio sveikinimas. 

Suvažiavime dalyvavo valdy
bos ir tarybos narių 37. atstovų 
8 ir svečių 40. Iš viso 85 
asmenys. Kadangi protokolas 
buvo išdalintas anksčiau, tai 
priimtas, kaip parašytas. Valdy
bos pranešimus padarė pirmi
ninkas Gr. Lazauskas, kuriuos 
pavadino „nuo suvažiavimo iki 
suvažiavimo". Pirmininko pra
nešimas buvo surištas su pa-
baltiečių ir atstovo VVashing
tone dr. J . Genio veikla. 
Trumpą p raneš imą padarė 
pirm. pavaduotojas C. Oksas, at-
atstovauja Altai Pavergtų tau
tų k-te. Pranešimą pateikė ir 
vicepirmininkas visuomen; 
niams reikalams dr. V. Pargi.s. 

Toliau turėjo būti iždininkės D. 
Dumbrienės pranešimas. Jai 
neatvykus, trumpą pranešimą 
padarė V. Sadauskas. Iždo 
globėjų arba revizijos komisiją 
sudarė dr. A. Budreckis , 
T. Blinstrubas ir K. Burba. A. 
Budreckis pranešė, kad dėl Al
tos 3 kartų apip ėšimo ir per
sikėlimo į naujas patalpas, 
sugadintų dokumentų, revizijos 
aktas nepadarytas. Pasiūlyta 
per dvi savaites sutvarkyti 
dokumentus ir surašyti aktą. 
Toliau buvo stiprios diskusijos. 

Altos skyrių pranešimus 
padarė: Bostono A. Chaplikas, 
Chicagos — I i . Marcinkienė, 
Cicero — A. Juškevičius, kuris 
pasveikino suvažiavimą RLB-
nės vardu, Clevelando — A. 
Pautienius, Los Angeles — A. 
Mažeika, New Yorko — prof. J. 
Stukas, Pittsburgho, Pa. — 
viena ponia, Racine, Wi. — Pleč
kaitis ir St. Petersburgo, Flori
dos — Šūkis. Veik visi skyriai 
prie pranešimų pridėjo didesnę 
ar mažesnę auką. Visi skyriai 
pageidavo daugiau informacijos 
iš centro. 

Dr. A. Budreckiui pasiūlius ir 
visiems pritarus ilgametis Altos 
veikėjas A. Chaplikas iš Bos
tono pakeltas garbės nariu. 

Toliau buvo Amerikos Lietu
vių Tarybos ir valdybos sudary
mas, kur 11 organizacijų prista
tė savo kandidatus: L. Atgi
mimo sąjūdis, SLA, Vilniaus 
krašto s-ga, L. respublikonų s-
ga, A. L. Tautinė s-ga, R K.F-ja. 
L. Vyčiai, A. L. Tautinė san
dara , A.L.K. Moterų s-ga. 
LKDS, Socialdemokratų s-ga. 

Po pietų pertraukos vyko 
svarstybos, kuriose dalyvavo 3 
.eferentai: Algis Regis — etno
grafinės Lietuvos sienos, dr. 
Algirdas Budreckis — demokra
tizacija ir Vladas Soliūnas — 
Altos skyrių ateities veiklos 
kryptis ir gairės. Visi trys refe
r a t a i buvo gerai pateikti 
suvažiavimo dalyviams, kurie 

IŠ ARTI IR TOLI 

J . A. V A L S T Y B Ė S E 

— Vysk. Paul ius Baltakis 
buvo susirgęs ir paguldytas li
goninėje. Po operacijos grįžo 
namo ir gydosi gydytojo prižiū
rimas. 

— JAV LB Švietimo taryba 
informuoja ir džiaugiasi, kad į 
ruošiamą paskutiniąją didžiulę 
siuntą Lietuvos vaikučiams jau 
atsiliepė eilė kilnių širdžių 
aukotojų, kurie pradžiugins 
nuliūdusias mažas širdeles: 
Genovaitė Viskan t i enė , 
Chicago, Virginija Mačiulienė, 
Palos Park, IL, Ryco Packing 
Corp. Omaha, NE, H. Kerna-
gienė, Chicago, Lee Jerry, High-
wood, IL, auka per Mariją 
Ročkuvienę, Chicago, Janina 
Merkienė, Chicago, Kazys ir 
Bronė Markai, Melrose Park, 
IL; Birutė Cipl i jauskai tė , 
Madison, WI ir JAV LB Brigh
ton Parko apylinkė per pirm. 
Salomėją Daulienę. Visas gėry
bes galima pristatyti į Seklyčią, 
o pinigines aukas prašom siųsti 
Švietimo tarybos pirmininkei: 
Reginai Kučienei, 8625 South 
Mozart, Chicago, IL 60652, tel. 
312-778-0358. Čekius rašyti 
Lithuanian Educational Coun-
cil, Inc. 

— Lietuvių Katalikų reli
ginė š a l p a prašo lietuvių 
visuomenės padėti išpildyti 
šiuos prašymus iš Lietuvos. 1. 
Reikalingos Pirmai Komunijai 
suknelės mergaitėm ir tamsiai 
mėlyni kost iumėl ia i ber
niukams. Po Pirmos Komunijos 
progos šie rūbeliai sugrąžinami 
Caritas organizacijai, kuri juos 
laiko sekančia i grupei. 2. 
Telšiuose kun. J. Siurys or
ganizuoja j a u n i m u i dūdų 
orkestrą. Tur in tys dūdų-
instrumentų ir nebeturintys 
namuose jaunimo, kuris in
strumentais groja, prašomi juos 
paaukoti Telšių dūdų orkestrui. 
3. Atsikuriančios Panevėžio ka
talikių mergaičių Žemės ūkio 
mokyklos mokinės prašo madų 
žurnalų siuvimo klasėms. 4. Yra 
daug inst i tuci jų , norinčių 
Lietuvių Enciklopedijos ir 
Katalikų Mokslo akademijos 
darbų rinkinių. Galintys pa
aukoti šiuos dalykus y r a 
prašomi tai padaryti siunčiant 
paketus UPS arba Parcel Post 
Lithuanian Catholic Religious 
Aid, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, New York. 11207 ir 
pažymint „Special Projects" and 
dėžės. LKR šalpa turi gauti 
šiuos daiktus iki lapkričio 30 d., 
kad suspėtų į konteinerį, kuris 
planuojamas tam laikui. 

Amen k ,3 Lietuvių Tarybos 50 metų veiklos minėjimo rengimo komiteto dalis banketo metu Mar 
tiniqu< salėje. Iš kairės: M Marcinkienė, pirm. St Briedis ir E. Oželienė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

turėjo progos juos padiskutuoti. 
Amerikos lietuvių įsteigta 

politine organizacija Amerikos 
Lietuvių Taryba veikia ir 
toliau, pakeičiant savo veiklos 
kryptį. P i rmiausia i t u r ė tų 
pagelbėti diplomatinei tarnybai, 
padėti išlaikyti ambasadas, 
kovoti, kad rusų kariuomenė 
būtų tuojau išvesta iš Lietuvos 
ir 1.1. Taip pat Altą t u r i 
suaktyvinti savo veiklą. 

Rezoliucijas skaitė dr. K. 
Ėringis. Jos buvo priimtos su 
mažais pataisymais ar sutrum
pinimais. Baigiant suvažia
vimą, buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas. 

Reikia konstatuoti, kad suva
žiavimas buvo reikalingas, nau
dingas, darbštus ir sėkmingas. 
Noriu dar pažymėti , kad 
suvažiavime dalyvavo vysk. A. 
Deksnys, vysk. H. Dumpys, 
prel. I. Urbonas, prel. J. Pruns-
kis, kan. V. Zakarauskas ir kun. 
K. Kuzminskas. 

Ant. Repš ienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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