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„Pabaltijo ekspresas 
pajudėjo" 

Kaip buvo priimtas ekonominio savarankiškumo 
Įstatymas 

Vilnius. — Tokiu pavadinimu 
„Tiesos" dienraštis, nebeturįs 
užrašo „Visų šalių proletarai, 
vienykitės", pranešė Lietuvos 
piliečiams, kad Sovietų Aukš
čiausioji Taryba priėmė Lietu
vos, Latvijos ir Estijos ekono
minio savarankiškumo įstaty
mą lapkričio 27 d. 

Kaip korespondentas Balys 
Bučelis iš Maskvos pranešė: 
„Taigi Pabaltijo ekspresui pa
galiau leista išvykti iš Krem
liaus. Svarbų vaidmenį atliko 
patsai Michailas Gorbačiovas, 
ryte paprašęs tą Aukščiausios 
Tarbyos posėdžio dalį, kurioje 
bus svarstomas Pabaltijo klau
simas, atidėti popietei". J o 
prašymą delegatams perdavė 
viceprez. Anatolijus Lukjano-
vas, kuriam buvo pritarta. 

Ekonomino savarankiškumo 
įstatymo projektas ilgai gulėjo 
Kremliaus biurokrat i jos 
rankose. Norėta, kad į 
ekonominį savistovumą eitų 
visos respublikos kartu, ne vien 
Baltijos respublikos. Tuo rei
kalu rūpinosi vicepremjeras 
Leonidas Abalkinas , b e t 
Aukščiausioji taryba tai atmetė 
ir įstatymas buvo svarstomas 
tik Baltijos valstybėms. 

Pagr indin is oponentas 
Abalkinas buvo pagrindinis to 

įstatymo projekto oponentas, 
kuris tribūnoje iškalbėjo beveik 
valandą laiko. Korespondentas 
rašo, jog „sunku pasakyti", a r 
širdyje pritarė projektui, ar , 
kaip ir anksčiau, buvo j am 
priešingas. Manyčiau, k a d 
greičiausiai susitaikė su min
timi, jog nepriimti įstatymo jau 
neįmanoma, ir todėl gana abe
jingai atsakinėjo į deputatų 
klausimus". 

Kai deputatai susirinko į 
posėdį popiet, tai jie parodė 
didelį dėmesį. Kai kurie dele
gatai baiminosi, kad š i s 
įstatymas leis Baltijos res
publikoms išstoti iš sąjungos ir 
norėjo jį palaidoti. O kai kas 
manė, jog suteikimas tokios 

»» Atvyksta „Caritas 
atstovė 

New Yorkas. — Katalikiško 
moterų sambūrio „Cari tas" 
tarybos vadovė Albina 
Pajarskaitė iš Kauno gruodžio 
9 d. atvyksta į JAV. 

Kaip žinia, Caritas suva
žiavimas, įvykęs balandžio 
15-16 d. Kaune, subūrė apie 
4,000 dalyvių, j ų t a rpe 
kardinolą Vincentą Sladke
vičių, išeivijos vyskupą Paulių 
Baltakį, Sąjūdžio seimo tarybos 
pirmininką Vytautą Landsbergį 
ir vyriausybės atstovą Justą 
Paleckį. 

Car i tas sambūris y r a 
užsibrėžęs per savo vietinius 
skyrius ir darbų sekcijas imtis 
žmonių auklėjimo ir labdaros 
veiklos, ugdant meilę artimui 
bei gailestingumą nelaimingie
siems ir klystantiems. Siekda
mos spręsti opias socialines pro
blemas, Caritas narės rūpinasi 
jaunimo ir šeimų dorovinio 
auklėjimo klausimais, alkoho
likų ir narkomanų gelbėjimu, 
našlaičiais, lanko ligonius, 
vaikų darželius ir senelių 
namus. 

laisvės, įžeis kitas respublikas. 
„Žodžiu, prasidėjo toks pat 
spektaklis, kokį jau ne kartą 
buvome matę tada, kai ateidavo 
laikas priimti rimtus spren
dimus", rašo korespondentas. 
Be to, prieš įstatymą pasisakė 
Latvijos ir Estijos interfrontų 
atstovų inspiruoti Rusijos, 
Ukrainos ir Vidurinės Azijos 
deputatai. Du kartus įstatymą 
gynė Kazimiera Prunskienė, 
Latvijos pirm. Anatolijus Gor-
bunovas, estas akademikas 
Michailas Bronšteinas. Buvę 
ten sunku suvaldyti priešta
raujančius. 

„Gorbačiovo akis" 
„Tačiau salę budriai sekė 

Michailo Gorbačiovo akis. Buvo 
aiškiai matyti, kad jis suintere
suotas mums palankiais svars
tymo rezultatais. Kuluaruose 
jau prieš tai daugelis kalbėjo, 
kad šis įstatymas būtų labai 
nebloga korta netrukus {vyk
stančiame jo susitikime su JAV 
prezidentu Dž. Bušu". Vienu 
metu Gorbačiovas bandęs lavi
ruoti tarp įstatymo projekto 
šalininkų ir priešininkų. Prieš 
posėdį visiems buvo išdalintas 
projekto tekstas. Įstatyme yra 6 
straipsniai. 

Žinoma, balsavimas užtruko 
tik kelias minutes. Už įstatymo 
projektą balsavo 296 deputatai, 
prieš 67, o 37 susilaikė. Jo vyk
dymui bus dar nemažai kliūčių 
— natūralių ir dirbtinų. 

Deroinskis Lietuvos 
klausimu 

Edwardas J. Derwinskis, Ve
teranų departamento sekreto
rius, 1989 m. lapkričio 27 d. 
painformavo Vliko pirmininką 
dr. K. Bobelį, kad jis praėjusią 
savaitę turėjo pasimatymą su 
prezidentu Bushu. 

Lapkričio 4 d. sekr. Dervvins-
kis Vliko seime pasakė kalbą ir 
turėjo progos asmeniškai išsi
kalbėti su okupuotos Lietuvos 
organizacijų atstovais Antanu 
Terlecku, Viktoru Petkum, An
tanu Buraču, Jonu Mugevičium 
ir kitais Seimo dalyviais apie 
įvykius okupuotoje Lietuvoje ir 
bendras Lietuvos ir laisvojo 
pasaulio lietuvių pastangas 
atstatyti Lietuvos nepriklau
somybę. 

Pasimatymo su prezidentu 
Bushu metu Derwinskis įteikė 
prezidentui turimą medžiagą ir 
prašė, kad Pabaltijo valstybių 
klausimas būtų iškeltas prezi
dento Busho ir Gorbačiovo 
pasimatymo metu. Prezidentas 
padėkojo už suteiktą informaci
nę medžiagą ir pabrėžė, kad jam 
Pabaltijo valstybių reikalai yra 
labai svarbūs Rytų Europoje 
vykstančių permainų 
kontekste. 

Dr. K. Bobelis padėkojo Vete
ranų departamento sekretoriui 
Derwinskiui už jo jau daugelį 
metų didelį palankumą lietu
viams. 

— I Nikaragvą sugrįžo buvęs 
„sandinistų herojus" Eden 
Gomez, kuris paskelbė kovosiąs 
rinkimuose už krikščionių 
socialistų vyriausybę, kuri būtų 
laisva nuo Amerikos ir Sandi
nistų įtakos. 

Varšuvos pakto valstybių vadai Maskvoje, ki 
Sąjungos invaziją į Čekoslovakiją 1968 metais, 
prez. M. Gorbačiovas, o kairėje, šalia Lenkijc 

| e pasmerkė Sovietų 
skyje matyti Sovietų 

tomunisto prezidento 

-Jaruzelskio (su tamsiais akiniais) matyt i pirmą kartą katalikas Lenki
jos min. pirm. T. Mazowieckis kartu su kitais delegacijų nariais. 

Sovietų Sąjunga pasmerkė 
savo invaziją 

Oficialiai panaikinta Brežnevo doktrina 

Maskva. — Sovietų Sąjunga, 
kad ir pavėluotai, prisijungė 
prie kitų Varšuvos pakto 
kraštų, pasmerkdama savo va
dovautą 1968 metų invaziją į 
Čekoslovakiją, kuri sutriuškino 
„Prahos pavasario" reformas. 

Po dviejų dekadų, kai tankai 
riaumojo čekų sostinės Šv. Vac-

su Čekoslovakija, kad būtų 
išvežta iš ten Sovietų 
kariuomenė. Sovietai dar išleido 
specialų pareiškimą,kad invazi
ja buvusi didelė klaida. Kal
bėdamas Varšuvos pakto na
riams, Gorbačiovas pasakė, kad 
Maltos pasitarimuose buvo 
diskutuota ir Vokietijų su-

lovo aikštėje, tie patys signa- jungimo klausimas, o taip pat ir 
tarai šį pirmadienį Maskvoje 
išleido šį parešikimą: 

„Nelegalus demokratinio atsi
naujinimo proceso sugriovimas 
Čekoslovakijoje turėjo neigia
mas išvadas. Istorija parodė, 
kaip svarbu yra tai, net ir 
labiausiai komplikuotoje tarp
tautinėje situacijoje, naudoti 
politinę išmintį kiekviename 
problemos sprendime ir griežtai 
laikytis suverenumo, nepriklau
somumo ir nesikišimo į vidaus 
reikalus principų". 

Formalus pasmerkimas 
Ši bendra deklaracija buvo 

priimta tada, kai prez. Gorba
čiovas painformavo Varšuvos 
pakto narius ką tik įvykusios 
viršūnių konferencijos klausi
mais ir labai efektyviai išreiškė 
Brežnevo doktrinos pabaigą, ku
ri tada buvo Maskvos vykdoma, 
Brežnevui esant vadu. Tada ga
lėjo įsiterpti į savo sąjunginin
kų kraštų reikalus, ir įvesti 
kariuomenę, kad juos neva 
apsaugotų nuo išorinio pavo
jaus. Tai pirmas kartas, kai 
Kremlius formaliai pakeičia 
savo nusistatymą ir pasmerkia 
tą invaziją, kuri buvo skirta ap
saugoti subversijai ir kontra-
revoliucijai. Aleksandras 
Dubčekas, tada pradėjęs refor
mas, buvo suimtas ir pašalintas, 
bet šiandien jis Prahoje buvo 
sutiktas kaip tautos herojus. 

Daugelis Dubčeko skelbtų 
reformų šiandien yra Gorba
čiovo perestroikoje. Jos in
spiravo visą Rytų Europą ir 
krito stalininio nusistatymo 
Rytų Vokietijos, Čekoslovakijos, 
Bulgarijos, Lenkijos ir Vengri
jos vyriausybės. Šią deklaraciją 
paskleidė oficiali „Tasso" 
sovietų žinių agentūra ir ją pasi
rašė visos Varšuvos pakto 
valstybės, išskyrus Čekoslo
vakiją ir Rumuniją. Rumunija 
tada buvo vienintelė pakto vals
tybė, kur: nepritarė tai invazi
jai. Rytų Europos šaltiniai 
praneša, kad pats Gorbačiovas 
pasiūlė šią deklaraciją. 

Invazija — klaida 

Sovietų kariuomenės išvežimas 
iš Rytų Buropos. Dalyviai 
pritarė, kad kariuomenė būtų 
išvežta. 

Pasikei tęs blokas 
Pirmą kartą Varšuvos pakto 

septynių šalių suvažiavime 
dalyvavo i r nekomunis tas 
katalikas Lenkijos ministeris 
pirmininkas T. Mazovvieckis ir 
Rytų Vokietijos ir Čekoslova
kijos pasitraukusių vyriausybių 
atstovai, kurie turi ten eiti 
pareigas kol bus sudarytos nau
jos vyriausybės. Paskutiniu 
metu iš 7 komunistų vyriausy
bių, kurios dar liepos mėnesį 
Bucharešte dalyvavo to pakto 
šalių suvažiavime, trijų jau nėra 
— jų vadai negarbingai paša
linti net iš partijos ir du nebe
teko tos galios,kurią turėjo. 

Europos s tab i lumas 

Gorbačiovas su jais tarėsi 4 
valandas daugiausia ryš ių 
išlaikymo klausimu. Jis , kur is 
neseniai reikalavo, kad būtų 
išformuoti NATO ir Varšuvos 
pakto blokai, dabar kalbėjo, kad 
juos reikia išlaikyti, nes jie rei
kalingi Europos stabilumui; ka
riuomenę būsią galima žymiai 
sumažinti. Vengrija ta ip pat 
paprašė išvežti likusius karius. 
Be to, kaip praneša vokiečių 
žinių agentūros, buvo kalbama 
ir Vokietijų sujungimo klausi
mais. Gorbačiovas kitą dieną 
priėmė Vak. Vokietijos Užsienio 
reikalų ministerį Hans-Dietrich 
Genscher ir tarėsi Vokietijos 
konfederacijos reikalu, k a s 
vėliau turėtų nuvesti į vienos 
Vokietijos sudarymą. 

Žurnalistai dar primena, kad 
deklaracija Prahos klausimu 
buvo priimta po 6 savaičių, kai 
Sovietų Užsienio reikalų minis
teris Shevardnadze pareiškė, jog 
Sovietų invazija į Afganistaną 
buvo nelegalus ir nemoralus 
veiksmas. 

Partijos suvažiavimas gruodžio 19 d. 
Vilnius. — Lietuvos gyven

tojai daug reikšmės skiria 
Komunistų partijos suvažia
vimui, kuris bus dvidešimtasis. 
Jame bus patvirtinti ar atmesti 
svarbūs Centro komiteto ir 
Aukščiausios tarybos nutari
mai. 

Suvažiavimas prasidės gruo
džio 19 d. Operos ir baleto teatro 
salėje, kuri bus užimta delega
tais ir mažu skaičiumi svečių. 
Spauda ruošiasi, kiek tik bus 
įmanoma, plačiau perduoti 
žinias iš to suvažiavimo. Operos 
salėje žurnalistams nėra vietos, 
tad visai netoli, Vilniaus ir 
Klaipėdos gatvių kampe esan
čiose mokytojų patalpose, bus 
įrengtas spaudos centras. Čia 
žurnalistai galės sekti televi
zijos ekrane suvažiavimo darbų 
eigą iš Operos salės. 

Atvyks užsienio žurnalistai 
Atskirose patalpose bus per

duodama suvažiavimo darbų 
tvarka lietuvių, rusų, anglų ir 
vokiečų kalbomis. Numatoma 
kasdien dvi spaudos konferenci
jos su delegatais. Bus leidžia
mas kasdien ir spaudos biule-

Kremlius taip pat sutiko tą tenis. Žinoma, kad maždaug 40 
pačią diena pradėti pasitarimus užsienio žurnalistų iš Maskvos 

nori dalyvauti Vilniuje, sekti 
suvažiavimą ir tuoj perduoti 
žinias j pasaulį. Kinų filmų 
studijos žada daryti dokumen
tinius filmus. 

Visus domina įvykiai Lietu
voje", ypač, ar bus drąsos parti
jai atsiskirti nuo Sov ie tų 
Sąjungos Komunistų partijos. 
Komjaunimo sąjunga ragina tai 
padaryti, nes jie jau yra atsis
kyrę. 

— Pietų Jemenas, kuris turi 
marksistinę vyriausybę ir Šiau
rės Jemenas, kuris yra prova-
karietiškas, nutarė susijungti ir 
sudaryti vieną Jemeno valstybę. 
Marksistai sako, kad Gorba
čiovo perestroika jiems turėjo 
įtakos. Naujoji respublika turės 
maždaug 11 mil. gyventojų. 

— Bulgarijos buvęs partijos 
vadas Todoras Živkovas kalti
namas pasisavinimu milijonus 
valstybės pinigų, ypač inves
tavimu į Vakarų casinus. 

— \Villiam Safire, kolumnis-
tas, vėl priminė savo straips
niuose sindikatinėje spaudoje, 
kad prezidentas Bushas tur i 
spausti Gorbačiovą, kad nebūtų 
Baltijos respublikose taikomos 
represijos 

Stalinistai teberodo 
jėgą 

Vilnius. — Sąjūdžio žinių 
agentūros pranešimu, Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba vakar 
atidėjo balsavimą, kad būtų 
panaikintas Komunistų partijos 
monopolio įstaymas ir sukurta 
daugpartinė sistema Lietuvoje. 
Atidėjimo priežastis — nebuvo 
galima surinkti du trečdalius 
balsų kvorumo, kuris reika
lingas norint pakeisti respub
likos Konstitucijos straipsnį. 
Pranešama, kad Lietuvos Aukš
čiausioji Taryba šiandien 10 vai. 
ryto Vilniaus laiku susirinks 
dar kartą svarstyti šj konsti
tucinį klausimą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sovietų akademikas An
drejus Sacharovas ir keturi 
Tarybos nariai pasiūlė, kad 
būtų vykdomas dviejų valandų 
generalinis s t re ikas , j e i 
sovietinis parlamentas nebal
suos už Komunistų partijos 
primato panaikinimą. 

— Rytų Vokietijos naujasis 
ministeris pirmininkas Hans 
Modrow pasakė Vakarų Berly
no laikraščiui, jog jo nuomone, 
Komunistų partija po rinkimų 
turėtų būti jaunesniuoju part
neriu" politikoje. 

— Washingtone Atstovų rūmų 
vienas vadovaujančių demokra
tų vadų Richard Gephardt 
pasakė, jog prez. G. Busho 
reakcija į įvykius Rytų Europoje 
yra nepateisinamai bloga ir lėta 
ir tai visada pasižyminti t ik 
retorika, bet ne darbais. 

— „Washington Pos t" dien
raštis praėjusią savai tę 
išspausdino vedamąjį straipsni 
iš pasikalbėjimo su Sąjūdžio 
prezidentu Vytautu Landsber
giu, pavadintu „Lietuviška 
drąsa". Vedamąjį straipsnį rašo 
redakcijos narys Stephen S. Ro-
senfeld. 

— Lietuvos Komjaunimas ra
gina Aukščiausiąją tarybą at
sisakyti šeštojo Konstitucijos 
straipsnio, kuris leidžia veikti 
tik Komunistų partijai. Jauni
mas sako, kad šis straipsnis 
neatspindi visuomeninės i r 
politinės situacijos Lietuvoje. 

Perversmas Filipinuose beveik 
nugalėtas 

Manila. — Filipinuose jvyko 
sukilimas, bandant pašalinti 
Corazon Aąuinos vyriausybę. 
Tai buvo pats didžiausias suki-N 

limas, kokio nebuvo nuo pat 
1986 metų, kai buvo pri
verstas pasitraukti prez. Mar-
cos. Penktadienio rytą sukilėliai 
marinai bombardavo preziden
tinius rūmus, paėmė dvi radijo 
stotis ir užėmė vieną aviacijos 
centrą. Baltųjų rūmų spaudos 
sekretorius, jau skrendant į 
Maltą t lėktuve paskelbė šį 
pareiškimą: „Filipinų prezi
dentės Aąuino reikalavimu, 
prezidentas įsakė Amerikos 
karinėms pajėgoms padėti Fili
pinų vyriausybei apsiginti nuo 
sukilėlių. Parama bus teikiama 
demokratiškai išrinktai Filipi
nų vyriausybei atstatyti tvarką. 
Prezidentas taip pat nusprendė 
apsaugoti amerikiečių gyvybes 
Filipinuose". 

Paliaubos užsieniečių 
išvežimui 

AP žinių agentūra pranešė, 
kad po didelių kovų ir po ap
supimo finansinio Filipinų 
skyriaus sostinėje, vyriausybė ir 
sukilėliai paskelbė paliaubas 
kad būtų iš tos miesto dalies 
išvežti visi užsieniečiai, kurie 
ten buvo atvykę daugiausia 
prekybiniais reikalais. Dviejų 
tūkstančių užsieniečių tarpe yra 
maždaug 215 amerikiečių, kurie 
išvežami autobusais. Šeštadienį 
keli šimtai sukilėlių kontroliavo 
tuziną viešbučių Makati centre. 
Jau buvo 77 žmonės žuvę ir dau
giau kaip 540 sužeistų, kai 
prasidėjo sukilimas. 

Sukilimas nugalėtas... bet 
Praėjusį sekmadienį 600 

sukilėlių pasidavė vyriausybės 
kariams netoli kariuomenės 
bazės už Manilos ribų. Bet kitoie 

bazėje sukilėliai t ebėra 
įsistiprinę. Nežiūrint , kad 
Gynybos minis ter is FideI 
Ramos pranešė, kad sukilimas 
nugalėtas, tačiau padėtis tebėra 
įtempta ir sukilėliai kai kur 
nėra pasitraukę iš savo pozicijų. 
Vienas sukilėlių vadas pasakė, 
kad amerikiečiai nebus laisvai 
išleidžiami dėl to, kad JAV vy
riausybė palaiko prez. Aąuino, 
Bet Amerikos konsulas pareiš
kė, kad amerikiečiams bus 
leista išvykti, nes filipiniečiai 
nesą teroristai. Tačiau sukilė-
liai reikalauja uždaryti ameri
kiečių bazes ir kad pasitrauktų 
iš pareigų prezidentė Aąuino ir 
visas Filipinų parlamentas. J i 
jau kelis kartus kalbėjo į tauta> 
per televiziją, prašydama 
laikytis ramiai, o sukilėlius 
baigti kovą prieš demokratine 
vyriausybę. Karo stovio įsaky
mas galioja visame krašte. 

Sukilimui vadovauja pulk. 
Gregorio Honasan, kuris ir 
anksčiau penkis kartus bandė 
nuversti teisėtą vyriausybe. 
Įdomu, kad Sovietų Sąjunga 
įspėjo Ameriką nesikišti į 
Filipinų vidaus reikalus. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 7 d.: Ambraziejų*, 
Urbonas, Domeika, Daugardaa, 
Ringis, Taute. 

Gruodžio 8 d.: Švč. Merge-
lės Marijos Nekalto Pras idė
jimo šventė. Sofronijus, Gailė, 
Romarikas, Zenonas, Gedmintė, 
Gunti Ida, Vaidginas. 
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PARAPIJOS ŪKIMAS 
PARAPIEČIŲ RANKOSE 

Detroito arkivyskupi ja i 
paskelbus uždaromų bažnyčių 
sąrašą, į jį pateko ir Šv. Antano 
lietuvių bažnyčia. Parapijos 
klebono, tarybos ir parapiečių 
pastangų dėka, bažnyčia palikta 
bandymo laikotarpiui. Reikia 
įrodyti parapijos gyvastingumą. 
Parapijos piniginis stovis dar 
geras, bažnyčios, klebonijos ir 
mokyklos pasta ta i gerame 
stovyje ir buvusios mokyklos 
patalpos naudojamos lietuvių 
kultūrinei veiklai. Parapijos 
choras, vadovaujamas muziko 
Stasio Sližio, gražiu giedojimu 
labai daug padeda parapijai išsi
laikyti. Opiausias reikalas yra 
parapiečių skaičius. Iškilus 
uždarymo grėsmei, parapijon 
prisirašė nedidelis skaičius 
asmenų nepriklausančių kitoms 
parapijoms. Iš jų susilaukiama 
paramos. Parapijai labai svar
bu, kad bažnyčios lanktojų skai
čius nemažėtų, nes kurijos 
atstovai retkarčiais atsilanko į 
bažnyčią pasitikrinti , ar ji 
netustėja. Arkivyskupija yra su-
gestijonavusi Šv. Antano para
pijos klebonui ir Tarybai steng
tis didinti parapiečių skaičių ir 
kviesti numatytos uždaryti Šv. 
Petro bažnyčios parapiečius 
jungtis į Šv. Antano parapiją. 
Nelengva Šv. Petro parapie-
čiams jungtis į Šv. Antano 
parapiją, kol dar neaišku, kaip 
ilgai arkivyskupija leis Šv. An
tano bažnyčiai veikti. Senatvė 
ir mirtys yra mažėjimo priežas
tys. Ne visi senukai turi reika
lingas susisiekimo priemones. 
Parapijos taryba išsiuntinėjo 
anketas siekdama sužinoti kam 
reikal inga transportacija į 
bažnyčią ir svarstė galimybę 
įsigyti mažą autobusiuką. 

Labai svarbu kuo ilgiau išlai
kyti parapijos chorą, nes bend
ras bažnytinis giedojimas vyres
nio amžiaus žmonėms bent šioje 
parpijoje neįmanomas. Choro 
vadovo muz. Stasio Sližio 
pastangos papildyti mirčių 
p ra re t in t ą chorą nebuvo 
sėkmingos. Turima vilčių, kad 
„balsingi" parapiečiai papildys 
chorą ir prisidės prie parapijos 
išlikimo. Parapijos ribose yra 
naujai atvykusių apsigyventi; 
norintiems informacijų prašoma 
kre ipt is į parapiją, telef. 
554-1284. 

SUSTIPRINO RADIJO 
STOTIES GALINGUMĄ 

Tautybių radijo stotis WPON 
AM-1460 nuo gruodžio 1 dienos 
sustiprino galingumą. Sis pa
gerinimas labai patarnaus 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės klausytojams. Pro
gramos yra perduodamos antra

dieniais ir penktadieniais nuo 
trečios iki ketvirtos valandos po 
piet. Šios radijo valandėlės 
vedėjas Algis Zaparackas, minė
toje radijo stotyje užimantis 
vieną iš svarbesnių pozicijų, dėjo 
dideles pastangas pagerinti 
± ?dijo stoties galingumą. Dabar 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
programas galės gerai girdėti 
Windsoro, pietinių Detroito 
priemiesčių ir tolimesni klau
sytojai. 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė perduodama Detroito 
ir Windsoro lietuviškų kolonijų 
gyvenimo aktualijas, nemažai 
laiko skiria naujausioms ži
nioms iš Lietuvos. Metų 
laikotarpyje buvo perduoti 
pasikalbėjimai su Vytautu 
Landsbergiu, Antanu Terlecku, 
Viktoru Petkumi, Baliu Ga
jausku, Arvydu Juozaičiu, Bro
niumi Genzeliu, Vytautu Pavi-
loniu, Ramute Skučaite, Vytau
tu Kernagiu ir kitais asmeni
mis, aktyviai besireiškiančiais 
Lietuvos gyvenime. 

Šios valandėlės vienas iš 
pagrindinių pajamų šaltinių yra 
švenčių sveikinimai, kurie bus 
perduodami per visą gruodžio 
mėnesį. Po minėto radijo stoties 
pagerinimo, „Lietuviškų melo
dijų" radijo valandėlė geriau 
patarnaus savo klausytojams. 

Stasys Garliauskas 

PRISIMINTAS A.A. 
KAZIMIERAS 
SRAGAUSKAS 

Giminės ir draugai lapkričio 
25 d. Šv. Antano parapijoje su
ruošė a.a. foto korespondento, 
žurnalisto Kazimiero Sragausko 
vienerių metų mirties paminė
jimą. Šv. Mišias už jo sielą 
koncelebravo klebonas kun. 
Alfonsas Babonas ir kun. Kazi
mieras Simaitis. Vargonavo, 
„Pieta Signoris" solo atliko 
muz. Stasys Sližys, o „Maria 
Mater Gratiae" duetą — Stasys 
Sližys ir Marius Sajus. Skaiti
nius skaitė Matas Baukys. 

Po Mišių buvome pakviesti į 
parapijos salę užkandžiams, 
kur ie buvo pradėti kun. 
Alfonsui Babonui sukalbėjus 
maldą. Gėrimais vaišino 
Audrytė ir Kazimieras Navasai-
čiai. Programą pravedė Stefani
ja Kaunelinenė. Dalia Nava-
saitienė paskaitė B. Brazdžionio 
eilėraštį „Kapas svetur", o 
Lietuvoje buvęs jo artimas 
bendradarbis Petras Pagojus 
tarė trumpą žodį. Po užkandžių 
Stefanija Kaunelienė pareiškė 
padėką visiems prie šio 
paminėjimo prisidėjusiems. 

1988 m. lapkričio 26 d. Kazi
mieras Sragauskas Vasario 16 
gimnazijos reikalais nuvykęs į 
miesto biblioteką, gavo širdies 
priepuolį ir greitosios pagelbos 

Skaut ininkas Jonas Asminas Pilėnų stovyklavietėje vykusioje skautų iškyloje Detroito „Gabijos" 
tun to paukšty tėms padeda pasiruošti aukš te sn iam p a t y r i m o la ipsniui . 

Nuotr . G i n o s B a u k i e n ė s 

nuvežtas į Southwestern 
ligoninę mirė; buvo 85 metų 
amžiaus. Lapkričio 30 d. palai
dotas Švento Kapo kapinėse 
Southfielde, Michigan. 

Kazimieras Sragauskas gimė 
1903 m. vasario 15 d. Ylių km., 
Alsėdžių valsč., Telšių apskr. 
Gimnazijos mokslą ėjo Telšių 
gimnazijoje ir vėliau Policijos 
aukštesniojoje mokykloje. Nuo
vados viršininko pareigose dir
bo įvairiose vietose. Ilgiausiai 
dirbo Raseinių mieste. K. Sra
gauskas buvo švelnaus būdo, su 
visais gražiai sugyveno. Atvy
kęs į Ameriką ir apsigyvenęs 
Detroite dirbo General Motor 
Corp. Priklausė: Lietuvių Bend
ruomenei, Lietuvių Fondui, 
Tautos Fondui, Balfui, 
Šauliams, Lietuvių kultūros 
klubui, „Amerikos Lietuvių 
balso" radijo klubui, Lietuvių 
kambario Wayne State univer
sitete komitetui, Dainavos jau
nimo stovyklai, žurnalistams ir 
kt. Vasario 16 gimanazijai rinko 
aukas ir vadovavo dviem 
būreliams. Mėgo fotografuoti ir 
savo nuotraukose įamžino lietu
viškų organizacijų įvykius. Jo 
nuotraukos buvo spausdinamos 
„Drauge", „Dirvoje", „Laisvo
joje Lietuvoje", „Karyje" ir ki
tuose laikraščiuose. Kazimieras 
mirė, bet jis paliko daug gražių 
lietuviško gyvenimo nuotraukų 
savo namo rūsyje įrengtoje foto 
galerijoje. 

A.G. 

DETROITO SKAUTUOS 
KŪČIOS 

„Gabijos" ir „Baltijos" tuntų 
Detroite tuntininkai ir skau-
tai,-ės kviečia visą Detroito 
skautiškąją šeimą dalyvauti 
skautų Kūčiose sekmadienį, 
gruodžio 10 d., vyksiančiose 
Dievo Apvaizdos Kultūriniame 
centre. Skautai ir skautės 4:30 
vai. p.p. (punktualiai) pradės iš
kilmingą sueigą. Svečiai vaka
rienei ir programai kviečiami 5 
vai. vak. 

Kiekviena šeima prašoma at
nešti lėkštę Kūčių patiekalo 
vakarienei. Užtikrinti sau ir 
šeimai vietas (ir kad netrūktų 
įvairaus maisto), visi daly
vausiantieji vakar ienėje 

prašomi būtinai iš anksto 
pranešti asmenų skaičių ir kokį 
patiekalą žada aukoti. Prane
šama: Almai Sventickienei, tel. 
471-3819 iki gruodžio 7 dienos. 
Visi prašomi kooperavimo. 
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REKOLEKCIJOS 
NAUJOJOJE ANGLIJOJE 

Lietuvos Vyčių Naujosios 
Anglijos apygardos valdyba 
surengė rekolekcijas pranciš
konų vienuolyne birželio 23-25 
dienomis. Programą ir dieno
tvarkę sudarė kun. Gabriel su 
apygardos protokolų sekretore 
Elena Dallis. Suvažiavo nariai 
ir svečiai iš šių kuopų: 
Brocktono 1, South Bostono 17, 
Norwoodo 27, New Haveno 50, 
Bridgeporto 141 ir Great Neck 
109. Dalyviai pasidžiaugė gra
žia, ramia, maldinga nuotaika 
vienuolyno patalpose. Gražus 
oras ir nuostabus gamtos grožis 
— medžiai, gėlės, paukščiai, 
dangus, vandenynas — gaivino 
ir ramino, bemąstant apie kūno 
kelionę šioje žemėje ir sielos 
kelionę amžinybėn. Savaitgalio 
dvasios vadu buvo kun. Dennis 
Arambasick,OFM. 

Penktadienį dauguma Vyčių 
autobusu atvyko iš New 
Haveno. Įsitaisę kambariuose, 
maldininkai vaikštinėjo koply
tėlėmis apstatytais ir medžiais 
apaugusiais takeliais. Po vaka
rienės susitikome pirmajai kon
ferencijai su kun. Dennis. Pir
mojo susikaupimo tema buvo 
„Mūsų tikėjimas", kurio pagrin
du yra Eucharistinis kūnas, 
Jėzus. Tuo Jėzaus kūnu bei šv. 
Mišių auka pasistipriname 
kasdieniniame gyvenime. Po 
susikaupimo nariai nakties 
tylumoje pasivaikščiojo ir 
susipažino su vėliau atvyku
siais. 

Su paukščiais pabudę, o kai 
kurie net anksčiau, rekolekcijų 
dalyviai eidavo į ramią gamtą 
pamąstyti ir pasigrožėti Dievo 
gėriu, Jo dovanomis. Šis ryto 
grožis teikė stiprybės ne tik 
tikėjimui, bet ir pasiryžimui 
tobulinti gyvenimą. Po Mišių ir 
pusryčių vyko antroji konfe
rencija tema „Mūsų kelionė", 
žmonių eismas, vystymasis 
žemėje, visatoje. Mūsų gyve
nime nuolat vyksta pasikei
timai, tačiau tikrieji krikš
čioniškieji pagrindai nesikeičia. 
Po šių mąstymų bei maldų, 
dalyviai meldėsi, ėjo išpažinties, 
tarėsi. Kai kurie įšvyko į gamtą 
pabūti prie jūros, pasivaikščioti 
gretimame miestelyje. 
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Trečiasis susikaupimas įvyko 
šeštadienio vakare. Tuo metu 
kun. Dennis kalbėjo „Maldos" 
tema. Dievą pamilstame ir vis j 
daugiau su juo susipažįstame 
malda, o tai meilei augant, 
einame į platųjį pasaulį skiepyti i 
ją kitiems,nes ja reikia dalintis, i 
Tą vakarą, po vakarienės, pasi-! 

džiaugėme trijų vedusių porų 
džiaugsmingu jubiliejum. Ketu
riasdešimties metų vedybinio 
gyvenimo jubiliejus šventė Al ir 
Pat Akule, Pranas ir Virginija 
Markuns, Stasys ir Elena 
Dallalis. Dievo meilė šias 
šeimas sutvirtino. 

Sekmadienis išaušo puikus, 
saulėtas rytas. Po stiprių 
pusryčių išsikraustėme iš 
patalpų. Mišių metu bendrai 
pasimeldėme ir pasiryžome 
drąsiai žengti Dievo keliu, 
nugalėję gyvenimo kasdieniš
kumą. 

Po pietų atsisveikinome. Tas 
atsisveikinimas buvo ypatingas, 
nes mūsų apygardos pirminin
kas Al Ja r i t i s , ne t rukus 
išsiruošė Didžiajai kelionei. Re
kolekcijos buvo jo pasiruošimas 
susitikti su Dievu. Telaimina 
mus visus tokia Dievo dovana 
žemiškos kelionės pabaigoje! 

Prieš išvykdamas iš Kenne-
bunkporto, A. Jaritis susitarė su 
vienuolyno vadovybe 
ateinančiais metais rekolekcijas 
rengti birželio 22-ros savaitgalį. 

Florence Zaleskas 
vertė A. Pakalniškis, J r . 

SUSIRINKIMAS 
Lietuvos Vyčių taut inių 

šokių grupė gruodžio 10 d. 
sekmadienį, 7:30 vai.vak. 
Mokslo ir pramonės muziejuje 
dalyvaus su šokiais, dainomis, 
muzika ir komišku vaidinimu 
Kalėdų eglutėje, kuri papuošta 
lietuviškais papuošalais. Tai 
grupei vadovauja Frank Zapolis 
su talkininkais. Muziejus yra 57 

' St.ir Lake Shore Drive. Įėjimas 
laisvas. Kviečiami dalyvauti 
visi lietuviai. 

ŽIEMOS SEZONAS 
AUTOMOBILIAMS 

Chicagoje nuo gruodžio 1 d. iki 
balandžio 1 d. draudžiama 
ištisinėse gatvėse, kurios 
atžymėtos, statyti automobilius 
nuo 3 vai. nakties iki 7 v.r., kad 
nekliudytų valyti sniego. Tokių 
gatvių Chicagoje yra 107 
mylios. Neleistinai pastatyti au
tomobiliai bus nuvelkami ir 
savininkai turės mokėti pa
baudą. Jei pasnigs daugiau, 
kaip du colius, miestas galės 
paskelbti pavojų ir tada 
draudžiama statyti ir kitose 
didesnėse „emergency" atžymė
tose gatvėse, kurių Chicagoje 
yra 610 mylių. 

TRŪKSTA LĖŠŲ 
PENSININKAMS 

Illinois pensijų fonde susi
daręs 7.5 bilijonų dolerių trū
kumas. Fondas išmoka pensijas 
mokytojams, profesoriams, 
valdininkams. Trūkumas dėl to, 
kad per eilę metų nebuvo 
stengiamasi atidėti reikiamos 
sumos pensijų fondui. 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

ĮAug'iai ru imam, kabinete) 
Priklauso Holy Cross <r Christ ligonirėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel . 434-5849 ,'veikia 24 vai.) 

Pirm , ant:.. ketv . penki nuo 12 ;ki 6 v v. 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel . LU 5-0348: Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4255 W. 63rd St. 

Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 
6-9: antr 12-6: penkt. 10-12: 1-6. 

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

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

Pirm., antr , ketv. ir penkt 
pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Bulding 

6132 S Kedzie 
Cr.icago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valardos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus >r kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių ver u 

" hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos Dagai susitarimą 
Penkt . antr . ketv. ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgin. III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd . Hickory Hills, IL 
1 mylia ; vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valardos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2 4159 

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

Kasdien I M 8 vai vak 
'šskyrus treč" šeši 12 iki 4. vai pop'et 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ave.. Sulte 324 Ir 
5835 S. PulMki Rd., Chicago, IL 

Tel. 565-2980 {veikia 24 va i ! 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (kalba lietuviškai) 

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

Va! pagal susitarimą 
Palos Vision Center, 7152 W.127th St 

Palos Hgts . III Ketv vai 3-6 v v 
Tel. 448-1777 

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

Specialvbė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

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

3 iki 7 v v Tik suS'tarus 

Aš esu krikščionis. Tai reiškia 
— tikiu Kristaus Dievystę, kaip 
Tycho Brahe, Kopernikas, Des-
cartes, Newtonas, Leibnitzas, 
Paskalis, Euleris, Gerdelis, kaip 
visi didieji praeities astronomai 
ir matematikai. 

Matematikas Cauchy 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168: 
Rezid. 385-4811 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE — PLAUČiŲ LIGOS 
2636 W 71 st St., Chicago, III. 

Tel.: 436-0100 
11800 Souttroest Hlgtmay 
Palos Helghts. III. 60483 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PPOSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

I Vai an»r M v p p ir ketv 2-5 v p p 
Še$t pagal susitarimą 

Kabineto tel. 776 2880, rez. 448-5545 

Dr. Tumasonio kabinetą pereme 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 
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Politiniai „žaidimai" dėl 

EUROPOS ATEITIES 
Rytų ir Vakarų Vokietijų susi

jungimo klausimas kelia vis 
karštesnius ginčus JAV-ių Vals
tybės departamente. Vienoje 
purėje pareigūnai tiki, kad 
Vokietijos susijungimas yra ne 
tik neišvengiamas, bet ir pagei
dautinas ir jie remia sovietinių 
ir Vakarų karinių pajėgų pasi
traukimą į krašto pakraščius. 
Šie, „Plano A" rėmėjai, tiki jog 
palaipsnis Vokietijos demilitari-
zavimas ir nuginklavimas grei 
čiau užbaigs Europos sudali
nimą į ginkluot'' rripšmirtkn 
stovyklas. 

Šiam sprendimui smarkiai 
priešinasi „Plano B'' rėmėj:;i. 
kurie numato neribotą status 
quo pratęsimą, kuriame Vokie
tija lieka padalinta j Rytus ir 
Vakarus, o JAV karinės pajėgos 
tebestovi šaltojo karo pasie
niuose, užtikrindamos Vakarų 
Europos tolimesnį stabilumą ir 
saugumą. 

Abi pusės šiame ginče pripa
žįsta, jog už jų slypi didesnis 
JAV saugumo politikos klausi
mas: ar JAV-ės turi ruošti poli
tiką ir toliau padalintai lie
kančiai Europai, dominuojamai 
JAV-ių ir sovietų karinių blokų, 
ar ruoštis laisvai, nepriklau
somai, vieningai Europai? 

Taip rašo Tufts universiteto 
istorijos prof Jim Hershberg 
The Christian Science Monitor 
laikrašty (1989.XI.29). Akivaiz
doje šiandieninių įvykių Rytų 
Europoje, šie klausimai yra tapę 
aktualūs. Bet jie buvo statomi 
ir dėl jų kovojama JAV Valsty
bės departamente jau prieš 40 
metų. Tie 1948-49 metų de
batai baigėsi, pasirenkant „Pla
ną B", pagal kurį Vokietijos liko 
padalintos, o Vakarų Vokietija 
įsijungė į NATO, tuo ir baigiant 
visus ginčus, o metams einant, 
šiai pozicijai įsisenėjant ir ano 
meto politinėms prielaidoms 
pradedant atrodyti kaip nesi
keičiančiais dėsniais. 

Iki šiol, rašo Hershberg, dau
gumos nuomonės belaikantieji 
JAV užsienio politikos eksper
tai ir Busho vyriausybės parei
gūnai užsienio politikos srityje 
vengė pajudinti anas prieš 40 
metų padarytas politinio stovio 
prielaidas. Noras tokiu poli
tiniai jautriu laiku vengti 
didelių ir toli siekiančių ėjimų 
yra suprantamas, rašo Hersh
berg, bet nostalgiškas prisi
rišimas prie šaltojo karo pa
saulėžiūros, gali pastoti kelią 
kūrybingam galvojimui, kuris 
yra reikalingas, norint Europos 
kraštams sukurti naują politinį, 
ekonominį ir gynybos planą. 
Kadangi senų prielaidų peržiū
ra yra pasidariusi aktuali, 
Hershberg šiek tiek primena 
anų laikų politikos susidarymo 
istoriją. 

Anų laikų ..Plano A" autorius 
buvo George Kennan, kuris lai
kė, jog yra būtina JAV-ėms ir 
sovietams atitraukti savo kari
nes pajėgas, kad Europos suda
linimas kuo greičiau baigtųsi. 

Tuos ginčus laimėjo Kennan 
priešininkai — anuomet Valsty
bės sekretorius Dean Acheson ir 
Gynybos sekretorius James 
Forestal, kurie jo idėją laikė ne
realistiška ir politiškai pavojin
ga. Jiems buvo svarbiau apsau
goti naujai susidariusią Vaka
rų Europos santalką, aiškiai ir 
griežtai uždarant galimybę toli
mesnei sovietų agresijai, negu 
sudarymas sąlygų Vokietijai vėl 
susijungti ir iškilti nepriklauso
mai. Jų argumentų tarpe buvo 
baimė, kad vieninga nepriklau
soma Vokietija ir vėl galinti 
pasidaryti nesukalbama, o vie
ninga, bet neutrali, silpna 
Vokietija būtų per didelė pagun
da sovietams pavergti, rašo 
Hershberg. Ir bent iš mūsų lie
tuvių patirties, toks sovietų 
įvertinimas II pasaulinio karo 
pabaigoje nebuvo klaidingas. Tą 
požiūrį pateisino ir tolimesni 

LIETUVOJE LAUKIAMA 
GRUODŽIO DEVYNIOLIKTOS 

Sovietų pokario ėjimai. 
Vakaram svarstant, ar leisti 

Vokietijai ginkluotis, sovietai, 
išsigandę galimybės susilaukti 
ginkluotos Vakarų Vokietijos, 
pradėjo kelti Vokietijų susi
jungimo galimybę, kuri su
gundė daugelį vokiečių. Šie pra
dėjo daryti spaudimą V. Vokie
tijos kancleriui Adenaueriui, 
siekti susijungimo priimtinomis 
sąlygomis. Nors Adenaueris 
nepasitikėjo sovietų motyvais ir 
jų žiaurus užgniaužimas 
sukilimo Rytų Berlyne 1953 m. 
jo baimę pateisino, jis v išvien 
pasidavė vokiečių spaudimui, 
:>kie sujungimo siekti. 

Tuo tarpu, 1950 m. Amerikai 
esant įtrauktai į Korėjos karą, 
JAV-ėse kilo spaudimas leisti 
Vakarų Vokietijai ginkluotis, 
norint sovietus atgrasinti nuo 
kėsinimosi į ją, kaip jie jau pa
darė Korėjoje, ir ilgainiui, 1954 
m. suvereni, ginkluota Vakarų 
Vokietija buvo priimta į NATO. 
Tuo tarpu JAV vadai, viešai pri
tardami suvienytos Vokietijos 
minčiai, privačiai jos bijojo dėl 
čia jau minėtų priežasčių. 

Tad 1954 m. sausy į Berlyno 
konferenciją atvykę vakariečių 
vadai, nors viešai reiškė savo 
atvirumą Vokietijų susijungimo 
galimybei, bet privačiai vylėsi, 
kad sovietai kaip nors pastos 
kelią susijungimui ir tad jie 
būsią kalti, jei tai neįvyks. 
Konferencijos salėje įtampa 
kilo, rašo Hershberg, kai sov. 
užsienio ministeris V. M. Molo
tovas atėjo prie mikrofono pa
teikti sovietų pasiūlymus. Bet 
jis vakariečių viltis pateisino. 
Vietoj siūlęs laisvus rinkimus 
Vokietijai, jis siūlė rinkimus, 
kuriuose nebūtų leista daly
vauti jokioms „nedemokra
tinėms grupėms", kaip „fašistų, 
militaristų bei kitų, demokra
tijai priešiškų organizacijų", bū
tent, visų pagrindinių partijų, 
kurios linktų į Vakarus. 

Toks pasiūlymas davė ir Ade
naueriui ir JAV-ėms lengvą 
išeitį, Vokietija liko padalinta, 
o Vakarų Vokietijos integ
ravimas į Vakarų gynybos or
ganizaciją sparčiai ėjo pirmyn. 
Kai sovietai pagaliau pasiūlė 
priimtinesnį rinkimų planą, jau 
buvo per vėlu, nes Vak. Vokie
tija jau buvo įstojusi į NATO. Ir 
taip reikalai stovėjo iki šių metų 
lapkričio mėnesio. 

Bet dabar, jei galima įvy
kiams Rytų Europoje patikėti, 
politinis paveikslas pasikeitė, 
rašo Hershberg, nes prieš akis 
stovi galimybė tikrai laisviems 
rinkimams Rytų Vokietijoje. 
Reiškia, dabar yra galimybė, 
kad bus išpildyta ta vienintelė 
sąlyga, dėl kurios anuomet 
Vokietijų susijungimas negalėjo 
įvykti, rašo Hershberg. Ir dėl to 
dabar kyla galimybė, jog JAV-ės 
pagaliau turės arba rimtai rem
ti Vokietijų susijungimą, arba 
nutilti apie tokią galimybę jei 
jos iš tikrųjų bijo. 

Hershberg rašo: „Žinoma, tai 
nereiškia, kad .Planas A' yra 
vienintelis alternatyvinis spren
dimas Europai" su iš to išplau
kiančiomis pasekmėmis JAV-ių 
užsienio politikai. Niekas negali 
šiandien pasakyti, kaip Europa 
atrodys už dešimties metų. Gi 
labai skirtingai nuo 1949 metų 
rutuliojasi įvykiai ne tik 
Vengrijoje ir Čekoslovakijoje, 
bet ir Pabaltijy. Be to, ir Rusija 
šiandien nebestovi nugalėtojo 
pozicijoje, žlugus nacinei 
Vokietijai. 

Tad kyla ir kitas pavojus, 
būtent, jei JAV užsienio politika 
ir toliau bus nerangi žvelgti į 
gerokai nuo pokario pasikeitusį 
Rytų Europos ir Sovietų 
Sąjungos politinį paveikslą, ji 
gali staiga pasijusti nustojusi 
kelių progų ėjimams, o gal net ir 
savo vietos, Europos politiniame 
„žaidime". 

a.g. 

Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto paskutinis 
plenumas nutarė šaukti XX 
partijos suvažiavimą gruodžio 
19 d. neįprastiniams klau
simams spręsti : Lietuvos 
komunistų partijos programai ir 
statutui priimti, santykiams su 
Sovietų Sąjungos partija 
nustatyti. Plenume nutarta, 
kad suvažiavimo atstovai bus 
renkami po vieną nuo dviejų 
šimtų narių. Kadangi šiuo metu 
pagal oficialius duomenis parti
ja turi 200,211 narių, todėl 
atstovu-delegatų galės būti 
2,001. 

Stebėtojas iš Maskvos 

Suvažiavimą šaukti nutaru
siame plenume dalyvavo ir 
Sovietų partijos centro komiteto 
atsiųstas pareigūnas, partinio 
darbo ir kadrų skyriaus „atsa
kingas darbuotojas" Nikalojus 
Leonovas. Taigi Kremlius 
užsitikrino tiesioginį pranešimą 
apie Lietuvos komunistų parti
jos centro komiteto plenumo 
svarstymus — diskusijas ir 
nutarimus. Plenumo posėdyje 
pagal „Tiesos" pranešimus dėl 
partijos pertvarkos ir XX suva
žiavimo šaukimo pasisakė 
keliasdešimt komiteto narių. 

Visos ten buvusios diskusijos 
sukosi aplink pagrindinį klau
simą: ar pertvarkyti partiją, kad 
ji būtų savarankiška Lietuvos 
žmonių partija, laisva nuo visa
sąjunginio partijos centro 
vadovavimo, bet pasiliekanti 
jam artima idėjiniais ryšiais. 
Partijos pareigūnai viens po 
kito pripažino, kad Lietuvos 
kom, partija niekada nebuvo 
savarankiška organizacija, kad 
ji nuo 1917 metų buvo Sovietų 
partijos padalinys. Atėjęs laikas 
partijai būti Lietuvos žmonių ir 
krašto gerovei tarnaujančia 
politine pajėga. Plenumo nuta
rime pažymėta, kad būtina per
tvarkyti Lietuvos komunistų 
partiją, kad ji turi sava
rankiškai spręsti savo vidaus 
reikalus, turėti savo programą 
ir statutą. Drauge patirta, kad 
partija kartu su kitų sąjunginių 
respublikų komunistų partijo
mis turi formuoti Tarybų 
Sąjungos komunistų partijos 

j politinį kursą ir jos vadovaujan-
| čius organus (Tiesa, Nr. 242). 
Plenumo belaukiant, centro 
komiteto paskelbtų diskusijų 

Ji nepriimtina Kremliui 

JUOZAS B. LAUČKA 

metu buvę pateikta per 7,000 
pasiūlymų, kurie panaudoti 
rengiant programą. Dalis 
pasiūlymų buvę perduota 
Sovietų Sąjungos centro komite
tui, kad šis žinotų Lietuvos 
komunistų nuomonę. 

Intelektualų žodis 

Plenumas nutarė kad 
delegatai į XX suvažiavimą 
būtų išrinkti iki lapkričio 25 
dienos. Taigi, kai šis rašinys 
pasirodys, Lietuvos komunistų 
partijos organizaciniai vienetai 
jau bus išrinkę savo delegatus. 
Visi jie turėjo būti išrinkti 
balsvimu. 

Jų išrinkimo reikalu būta ir 
atitinkamos propagandos. Neži 
noma, kokie lapeliai ir spau
diniai skleisti miestuose ir ra
jonuose. Netrūko stalinistų 
-brežnevininkų pastangų pra
vesti kiek galima daugiau savo 
šalininkų. Labai drąsiu, viešu 
žodžiu į komunistų partijos 
narius kreipėsi keliasdešimt jos 
intelektualų, kviesdami rinkti 
delegatus „plačiausių komu
nistų sluoksnių iš apačios", nes 
tik jie, o ne „aparato parinkti 
susikompromitavę funkcionie
riai ar politiškai neišprusę 
žmonės suvažiavime priims 
sprendimus, gyvybiškai svar
bius pačiai partijai ir visai 
tautai" („Literatūra ir menas", 
Nr. 45). 

Intelektualų kreipimąsi į par
tiečius paskelbė 59 asmenys, 
kurių gretose yra rašytojai, 
dailininkai, mokslininai, akto
riai, profesoriai, redaktoriai. 
Paminėsiu bent kiek vardų: pro
fesoriai B. Genzelis, J. Gud-
monas, B. Karazija, J. Karosas, 
M. Kobeckaitė, Č. Kudaba, B. 
Kuzmickas, V. Liutikas, A. 
Matulionis, J. Minkevičius, R. 
Povilionis, J. Požėla, S. Razma, 
V. Statulevičius; rašytojai: J . 
Avyžius, P. Bražėnas, V. Bub
nys, R.Gudaitis, M. Karčiaus
kas, R. ir S. Kašauskai, R. 
Klimas, V. Martinkus, V. Sven-
tickas; dailininkai: A. Beino-
ravičius, A. Kynas, K. Ramo
nas; poetai: B. Keturakis, Al
fonsas Maldonis, Justinas Mar
cinkevičius; redaktoriai: V. 
Būtėnas, A. Čekuolis, V. Dau
nys, L. Jasinevičius, R. Ozolas, 

G. Vainauskas („Komjaunimo 
tiesos"), R. Valatka; aktoriai: A. 
Inozemcevas (rusų dramos 
teatras), R. Jonsonas, V. Jef-
removas, N. Oželytė, režisierius 
A. Žebriūnas; kompozitorių są
jungos pirm. J. Andrejevas, L. 
Šepetys ir kiti. 

I n t e l e k t u a l ų k re ip imas i s 
baigtas dviem šūkiais: „Už 
atsinaujinusią, savarankišką ir 
Lietuvos žmonėms tarnaujančią 
komunistų partiją! Už nepri
klausomą, demokratinę ir tei
sinę Lietuvos valstybę!" 

Nežinia , a r i n t e l ek tua lų 
jautrumas paveikė delegatų 
rinkėjus į nežinomą tuo tarpu ir 
apie rinkiniuose dalyvavusių 
skaičių. Nežinoma ir kiek 
karinės apygardos karių galėjo 
juose „pasireikšti". Keli at
sišaukimą pasirašę yra suvažia
vimo rengimo komiteto nariai 
(Kašauskienė, V. Maldonis, V. 
Martinkus (Rašytojų sąjungos 
pirmininkas), J. Minkevičus, R. 
Pavilionis, V. Statulevičius), tad 
gal jie galėjo bent kiek pasis
tengt i , kad r inkimai būtų 
pravesti tvarkingai, be klas
točių. Komitetui vadovauja par
tijos pirmasis sekretorius Algir
das Brazauskas. 

„Pirmaeil iai t iks la i" 

Plenume baigiamoje kalboje 
(spalio 13 d.) Brazauskas aptarė 
partijos pirmaeilius tikslus, 
kuriuos jis išvardino: demo
kratijos plėtojimas visose gy
venimo srityse; Lietuvos vals
tybingumo atkūrimas ir Lietu
vos komunistų partijos savaran
kiškumas. Drauge Brazauskas 
pasisakė gerbsiąs visus, kurie 
turi savo platformą ir savo nuo
monę, bet jis nematąs kitos 
politinės jėgos, kuri galėtų 
t r a u k t i balon įs tr igusio 
ekonomikos vežimo ienas, tai 
galinti padaryti t ik Lietuvos 
komunistų partija. 

O ką sakė centro komiteto 
plenumo nariai? Mėginsiu bent 
labai t rumpai a tpasakot i 
„aparato" žmonių ir laisvesnių 
partiečių pas iskymus apie 
partiją ir jos ateitį. Gal tai padės 
susidaryti bendrą partiečių 
nuomonių skerspjūvį. 

Kritika, pageidavimai 

Vilniaus universiteto prorek
tor ius Rolandas Pavilionis 

kritikavo pasirodžiusius naujos 
programos projektus. Jis neran
da juose „konkrečių veiksmų 
programos, kuri uštikrintų 
minimaliai padorų žmogaus 
egzistavimą". Nerandąs prog
ramoje ir nurodymo, „kaip, 
kokiais etapais eiti į „suvere
nitetą". 

„Komunisto" žurnalo redak
torius Antanas Viršulis pri
tariąs respublikos gyventojų 
susitaikymui, konsolidacijai, 
bet būtina ir „kitos pusės gera 
va l i a " . O ta kitoji pusė, 
žinoma, yra visi, kurie nenori 
eiti su partija. Kaip esą galvoti 
apie susitaikymą, kai „esama 
konkrečių žygių atkurti Šaulių 
sąjungą?" Viršulio nuomone, 
Lietuvos partija „turi būti sava
rankiška", bet „atsijauninu
sios" Sovietų Sąjungos partijos 
sudėtyje. 

Vytautas Astrauskas, Aukš
čiausios tarybos prezidiumo pir
mininkas, sakė, kad Lietuvos 
komunistų partija niekada 
„nebuvo atsidūrusi tokioje 
kryžkelėje, kokioje yra dabar". 
Jis remias siūlymą „nedelsiant 
imtis priemonių ekonominei 
suirutei įveikti". Astrauskas 
stovįs už partijos atsinaujinimą, 
už jos savarankiškumą. Partija 
turinti būti demokratinė, huma
niška, stipri savo idėjomis, „at
sisakanti" nuo komandinių dar
bo formų ir metodų, išmokti 
efektyviai veikti sąlygomis, kai 
vyrauja ne viena politinė jėga ir 
savo tikslus reikia apginti 
demokrat inėmis priemonė
mis..." Lietuvos kom. partijos 
pavadinimas turįs būti įrašytas 
partiniame biliete... Astrauskas 
už savarankišką partiją, tačiau 
ji turėtų būti Sovietų partijos 
sudėtyje. Jei partija išeitų iš tos 
sudėties, kas atstovautų aukš
čiausiuose organuose, klausia 
Astrauskas. Tokiu atveju, tęsė 
Astrauskas, galėtų pablogėti 
Lietuvos reikalai, sulėtėtų 
pradėti darbai Lietuvos atgi
mimo vardan. 

Sovietų įgula netyli 

Valerijus Šuropovas, Vilniaus 
įgulos karininkas, gynė Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos 
autoritetą ir jos „avangardinį 
vaidmenį". Jis kritikavo naujos 
programos projektą, siūlantį 
respublikos partijos savaran
kiškumą. Jam nauji siūlymai, 
ypač Mokslų akademijos 
komunistų pateikti, sukelią 
mįsles ir abejones. Projekto 
tekste nesą nė eilutės apie 
komunizmo kūrimą, atsisa
koma marksizmo-leninizmo 
mokslo... Kokia galinti būti 
partnerystė tarp Lietuvos par

tijos ir Sovietų Sąjungos par
tijos, klausė Šuropovas ir pats 
atsakė į savo klausimą, pa
brėždamas, kad Lietuvoje yra 
200,000 partiečių, o Sovietų 
Sąjungoje 19 milijonų... Jis siūlė 
įrašyti programoje teiginį, kad 
„Lietuvos komunistų partija 
sudedamoji ir neatskiriama 
dalis, kurios pagrindinis tikslas 
— sukurti komunistinę visuo-
menę.atnaujinant Lietuvos ko
munistų partijos statusą dides
nio savarankiškumo linkme... 
Šuropovas pademonstravo ir 
„nuolaidumą", pasakydamas, 
kad ..taip pat tiksliausia nuro
dyti, jog komunistų partija 
netrukdo kurtis visuomeni
niams, politiniams judėjimams 
ir partijoms, kurios vadovaujasi 
visai žmonijai bendromis verty
bėmis, aktyviai bendradarbiau
ja su Lietuvos komunistų par
tija..." Jis ragino rūpintis 
ateitimi, o tai reiškia, visų jėgų 
susitelkimą apie centro komi
tetą Lietuvos partijos, kuri „yra 
neatskiriamas kovinis TSKP 
būrys". 

Savo ilgoje kalboje Šuropovas 
šlovino Sov. s-gos partiją. Anot 
jo, partija „atvėrė akis tarybinei 
liaudžiai ir visam pasauliui 
n<?uju politiniu mąstymu", kad 
ji y/a „masių istorinės kūrybos 
įkvėpėja ir organizatorė, mūsų 
socialistinės visuomenės vado
vaujanti ir vairuojanti jėga". Jis 
siūlė tęsti diskusiją dėl partijos 
programos, patį suvažiavimą 
nukelti „bent į pavasarį, o dar 
geriau — sušaukti, kai baigs 
darbą TSKP suvažiavimas. 
Kaip dabar ryškėja, Šuropovas 
sakė tai, ką Kremliuje polit-
biuras prieš porą savaičių 
„siūlė" Lietuvos partijos polit-
biuro nariams, staiga iškvies
tiems į Maksvą. 

Šuropovas baigė savo labai 
ištęstą kalbą (jos tekstui „Tie
soje" prireikė net trijų skilčių su 
viršum) primindamas, kad 
Sovietų armijos „komunistų 
būrys respublikoje nemažas, jie 
laiko save neatskiriamais nuo 
respublikos partinės organizaci
jos, todėl norėtume, kad būtų 
numatytas kariškių atstovavi
mas būsimajame partijos suva
žiavime". 

(Bus daugiau) 

KŪDIKIŲ MIRTINGUMAS 
Chicagoje kūdinių mirtingu

mas palaipsniui mažėja, bet vis 
dėlto, kaip skelbia miesto 
sveikatingumo departamentas, 
Chicagoje kūdikių mirtingumas 
50*̂  didesnis, negu JAV vidur
kis. 

GYVENIMO VINGIAI 
N O V E L Ė 

VLADAS VAILIONIS 

— Tu, John, užaugai prie Cedar Lake miškų, bet, 
atrodo, vieno dalyko nepastebėjai. Audros metu gali 
saukti kiek tik nori, bet savo aido negirdėsi, — šyptelėjo 
Claudija. 

— Kai kada ir tu pasakai protingą žodį. Matai, 
mergele, jeigu Toni sieloje yra audra, mano išmanymu, 
nėra reikalo ir šūkauti, atseit, neverta dėl Caren 
verkti, — gnybtelėjau aš jai. 

— Tu kitaip kalbėtum, jeigu ir tave Claudija apleis
tų, — šnektelėjo ir vėl Toni. 

— Tegul ji tik pabando. 
Išeinant, Toni, atradęs progą, tyliai užklausė mane, 

ar aš tikrai nepasigesčiau Claudijos. 
Aš kumštelėju jam į pašonę ir atsakiau: 
— Ir dar kaip, broleli, bet pagąsdinti juk reikia. 

* * * 

Vieną dieną, grįžęs iš darbo, atradau Caren pas 
mus. Tai buvo pirmas jos apsilankymas pas mus po jos 
skyrybų, todėl aš ir nustebau pamatęs ją. Net ir pasi
sveikinimo žodžio netaręs, sustojau ir žiūrėjau į jas abi. 
Pirmoji Claudija prabilo: 

— Ko spoksai ten? Negi vaiduoklį pamatei? 
— Sakykit, sakykit, koks netikėtas svečias, — pra

tariau pašiepiančiai. Kokie šuneliai ją čia užvijo? 
— John, gėdykis savo kalbos. Caren turi rūpesčių, 

todėl ji ir užbėgo pas mane. 

— Negi daktarėlis pakabino savo kapšiuką per 
aukštai, kad jai rūpestėlių atsirado?... Nebijok, Clau
dija, Caren jau žino, kaip jo širdelę suminkštinti, — py
liau aš toliau. 

O, John! — prabilo pagaliau ir Caren. — Tu turi 
labai aštrų liežuvį, kuris skaudžiai pjauna mano žaizdą, 
— pasakė ji beveik verkdama. 

Anksčiau mylėjau Caren, kaip tikrą savo seserį. 
Apleidus jai Toni, aš prisiekinėjau savo širdyje nie

kuomet jai neatleisti to, bet, kai pamačiau jos ašaras, 
ir vėl mano širdyje kas tai gnybtelėjo. Lyg ir gailestis 
liuobtelėjo ten, nors aš to ir nenorėjau. Nenorėdamas 
to joms rodyti, pasukau virtuvės link, bet Claudija 
mane sulaikė. 

- John, Caren tikrai tur i rūpesčių, todėl mes 
turime jai padėti. 

- Kodėl mes? — atšoviau grubiai. 
- John, išklausyk mane, - prašė Caren. - Nors 

aš jus apvyliau, bet jūs esate man artimiausi žmonės, 
todėl aš ir ieškau jūsų pagalbos. Jeigu ne pagalbos, tai 
bent paguodos žodžio. 

- O, tas jos balsas, — niršau aš. - Nejaugi jis mane 
nugalės. 

- Pasakyk tu jam, Claudija, nes aš negaliu, — pra
tarė labai tyliai Caren. 

- Sėsk čia prie mūsų, John. Gal išgertum puoduką 
kavos? — įpylusi man kavos, Claudija pasakė: — Caren 
neatrado to, ko ji ieškojo. 

dama Toni, aš padariau labai didelę klaidą, kurią aš 
norėčiau kaip nors atitaisyti. O. kaip aš gailiuosi, kad 
aš praleidau jūsų žodžius pavėjui. Bet tada Overhead 
buvo toks rūpestingas ir paslaugus, todėl aš galvojau 
pagaliau tikrąją laimę atradusi. 

— Nesitikėjau, kad taip greit jis parodys savo 
tikrąjį veidą, — lyg ir sau pasakiau. 

— Jis nėra blogas žmogus, bet jis per vėlai vedė. Taip 
pat jis skiria per daug laiko savo profesijai. Anksti ryte 
jis skuba į ligoninę, po pietų priiminėja pacientus, gi 
vakare užbėga ir vėl į ligoninę. Kartais visą savaitę 
aš nepasikeičiu su juo nė vienu žodžiu. Nesuprantu, 
kam jam reikėjo žmonos. — Pasakė ir vėl pradėjo verkti. 

— Matyt, jis norėjo turėti viename asmenyje virėją, 
tarnaitę ir meilužę, — vožtelėjau aš. 

— Bet juk ir kiti gydytojai yra vedę. o gražiai tarpu
savyje sugyvena. Ar gi ne taip, Claudija? 

— Tu teisybę sakei, kad jis per vėlai vedė, — 
pasiskubinau aš su savo žodžiu. — Ne tik gydytojai, bet 
ir kai kurių kitų profesijų žmonės, jauni vedę, leng
viau suderina savo poreikius ir bendrai nutiesia 
gyvenimo kelią. Tavo daktarėlis, būdamas ilgą laiką 
viengungiu, tvarkė savo gyvenimą ir laisvalaikius pats 
vienas. O papratimas yra blogesnis už prigimimą, mer
gele. Kiek aš žinau, Toni tave išlepino, todėl tu. norė
dama dar geriau turėti, labai greit nusivylei. 

— Ir kaip aš nusivyliau. Ne tik aš nesuradau ben
dro kelio su juo, bet ir savo draugus praradau, nepri-

— Rodos, aš jai kažkada sakiau, kad nudžiūvusios tapdama prie naujų. Tikėkit manimi, aš labai pasiilgau 
rožės dygliai duria skaudžiai. Gijos daktarėlis jau ne 
pirmos jaunystės bernelis. 

Caren pradėjo verkti, todėl aš nutilau. Tylėjo ir 
Claudija, svaidydama į mane piktus žvilgsnius. 
Pagaliau Caren pati pradėjo: 

- Aš suprantu tave, John, bet juk ir aš esu silp
nas padarėlis, todėl ir aš galiu padaryti klaidų. Apleis-

jūsų. Kaip jaukiai aš jausdavausi pas jus. arba kaip 
mielai aš laukdavau jūsų. Apie vaikus bijau ir prasitarti. 
nes jie naujo tėvo negali pakęsti. Beveik kasdien jie 
mane prašo grąžinti juos pas jų tėvą. O, Dieve, Dieve, 
ar čia yra gyvenimas? — ir vėl pravirko. 

(Bus daugiau) 
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London, Ont. 

GRAŽIOS KUN. L MIKALAUSKO 
IŠLEISTUVĖS 

KAI ST. PETERSBURGE 
BULVĖS DUKART ŽYDĖJO CL.\r ^IED GUIDE 

Šiluvos Marijos parapi jos , 
esančios Londone, Ont., lig
šiolinio klebono kun . Igno Mi
kalausko, O.F.M., gražios išleis
tuvės įvyko lapkrič io 4 d. 
parapijos salėje. Pasakyta daug 
šiltų atsisveikinimo kalbų ir 
linkėjimų bei padėkos žodžių, 
į te ikta daug dovanų, kur ių 
tarpe dvi ir gana stambios: 
parapijos piniginė dovana ir D. 
Judickienės ypatinga dovana, 
klebono žodžiais ,,tai mano 
mylimiausia dovana*' (rodos, 
amžinos šv. Mišios jo intencija 
laikomos kasd ien . T iks l i au 
nepavyko sužinoti). Parapijos 
tarybos pirm. A. Pe t raš iūnas 
jam įteikė ir albumą su 50 
spalvotų nuotraukų iš parapijos 
jubiliejinės šventės —jo pasku
tinio renginio, taip puikiai suor
ganizuoto. S m u i k i n i n k ė R. 
A l e k s i e j ū t ė - A u d e t pagro jo 
smuiku, o . .Pašvaistės" choras, 
vadovaujamas muz. R. Abro-
maitytės-Vilienės. savo globėjui 
padainavo specialiai jam sukur
tas dainas: dr. A. Domyno „Atsi
sveikinant" (žodžiai S. Zubric-
kienės) ir M. Chainausko j a m 
pritaikytą liaudies dainą. 

Kun. I. Mikalauskas cia buvo 
visų labai mylimas ir t a s iš
ryškėjo ir per išleistuves: susi
rinko daugiau kaip 100 žmonių 
(šios apylinkės renginiams ta i 
yra didelis skaičius), o ta ip pa t 
daugelio nustebimui visų nepa
p r a s t a s n u o š i r d u m a s : t a r p 
abiejų klebonų ir t a rp jų ir 
parapijiečių. Net ir evangelikų 
atstovas R. Vilembrektas savo 
kalboje pabrėžė: „Tėvas Ignas 
man labai prie širdies". Nauja
sis klebonas kun. K. Kakne-

. vičTus'pažadeJo:',,Dirbsiu, kiek 
galės iu , be t n e s i t i k i u t i e k 
pasiekti, kiek klebonas Mika
lauskas". Savo baigiamajame 
atsisveikinimo žodyje kun. L 
Mikalauskas pareiškė: „Gai la 
palikti . Mes gyvenome kaip 
viena šeima. Linkiu naujajam 
klebonui sėkmingai vadovauti 
ir esu Jums, klebone, nepapras
tai dėkingas už Jūsų man pa
rodytą nuoširdumą". Kun. I. 
Mikalauskui sugiedota Ilgiau
sių metų. 

Kun. I. Mikalauskas, O.F.M., 
čia pradėjo eiti klebono pareigas 
spalio 1 d. prieš aštuonerius me
tus ir baigė spalio 1 d. Tų parei
gų turėjo atsisakyti dėl ligų ir 
senatvės. J is gimė 1911 m. 
sausio 2 d. Paskutiniu laiku 
buvo ligoninėje. Nuo spalio 2 d. 
klebono pareigas pradėjo eit i 
kun. K. Kaknevičius, anksčiau 
buvęs Lietuvos Kankinių para
pijos Mississaugoje vikaru. 

Atsisveikinimas su ligšioliniu 
klebonu visiems paliko labai 
malonų, šventiška įspūdį ir 
gražius prisiminimus. Geresnės 
sveikatos ir dar daug darbingų 
metų Tau, klebone Tėve Ignai. 

Tarp visų kitų žymėtinų jo 
nuopelnų kun. I. Mikalauskas . 

O.F.M., pasižymėjo ypat ingu 
savo veiklumu tiek Lietuvoje, 
t iek ir išeivijoje. Lietuvoje j is 
s tropiai dirbo su skautais , atei
t in inkais , pavasar ininkais ir 
šauliais. Išeivijoje, kur tik susto
davo, ten atsirasdavo ansamb
lis, nauja organizacija ar lei
dinys. Pittsburge jis įsteigė Lie
tuv ių t remtinių draugiją. Ne
svet imas j a m buvo ir spaudos 
darbas . J is redagavo „Lietuvių 
žinias" , kurios vėliau susijungė 
su „Darbin inku" ir jis tapo 
v ienu iš „Darbininko" redak
torių. Išleido knygą „Kelios 
min tys žurnal is tui" , buvo Liet. 
žurnal i s tų s-gos New Yorko sk. 
p i rmin inkas . Bendradarbiavo 
„Varpelyje" ir kitoje spaudoje. 
Suorganizavo po ansamblį Pitts
burge , Winnipege ir St. Catha-
r ines . Veikė A.L.R.K. federa
cijoje, Altoj. Balfe ir Lietuvos 
Vyčių organizacijoje. 

Londone jis pasižymėjo kaip 
veiklos judintojas. Mažoje apy
linkėje tai yra nepaprastai svar
bu , jei a ts i randa kas nors, ku r s 
neleidžia veiklai pradėti apmir
t i . Tokiu kaip tik jis ir buvo: 
nuo la t organizavo Įvairius ren
g in ius , šventes, pobūvius ir t.t . 
Ir j a renginiai visada būdavo 
sėkmingi , nes jis buvo gabus or
ganizatorius. Svarbiausias j o , 
nuopelnas Londone buvo, kai 
p r i e š t r e j u s m e t u s n i e k a s 
nebesut iko įeiti į K.L.B. Lon
dono apylinkės valdybą. Ne 
v ienas šūktelėjo; „Nejaugi mes 
— t a šauni apyl inkė, kur i 
a n k s č i a u p i r m a u d a v o t a r p 
mažųjų apylinkių — jau mirš
t a m e . . . p a l a i d o d a m i bend
r u o m e n ė s ve ik lą v isam 
laikui?!" Po didelių pastangų 
paga l iau klebonui pasisekė su 
da ry t i valdybą, o Pauliui r Ra 
sai (Lukoševičiūtei) Kun .m s i 
Londoną atvykus — ta problema 
labai gerai išsisprendė ilgam 
la ikui — Londonas vėl ener
g inga i sujudo! 

Londoniškiai ilgai prisimins 
ne t ik k u n . Igno malonią 
šypseną, bet taip pat ir jo stropų 
pareigingumą, nepaprastą tvar
k ingumą ; r jo kel iamas patrio
t i n e i nuotaikas, kuriomis buvo 
a t žymė ta kiekviena t au t inė 
šventė, o taip pat ir jo pamokslai 
bei biuleteniai. Visada jo biule
t e n į puošdavo L i e t u v o s 
bažnyčių ir taut inių paminklų 
nuot raukos . Vytis ir kiti Lie
tuvos žymenys, Aušros Vartų. 
Šiluvos ir kitų bažnyčių nuo
t r aukos , o taip pat ir kiti reli 
g in ia i bei taut iniai vaizdai bei 
min tys , primenančios paliktą 
t ėvynę ir jai mūsų pareigas. 
Tiek religinė, tiek ir tautinė sri
t i s — abi jam atrodė ypatingai 
s v a r b i o s ir j is joms skyrė 
pirmaeilį dėmesį. Nekartą mes 
pasijusdavome. lyg mes būtume 
Lietuvoje. 

D. E. 

A L F O N S A S N A K A S 

Vytautas Kernagis su savo 
„Dainos t e a t r u " (k i ta ip — 
„Kabaretu ta rp girnų") Floridos 
St. Petersburge viešėjo 1989 m. 
lapkričio 16 ir 17 d. Sakoma, tų 
Kernagio vyrukų, pridėjus jį 
patį.buvę dešimt, bet už skaičių 
galvos neguldau. Man reikia 
juodu ant bal to ar kitokiom 
spalvom išpaišytų pavardžių. O 
jų niekas nesuteikė. Jokio pro
gramos popierėlio nepasiūlė. 
Scenoje iš ka r to tų Vytauto 
karžygių, Kolorado vabalų nai
kintojų, matydavom po šešis ar 
septynis. Ir vieną šizofrenišką 
mergelę (, j e igu supranta te , ką 
-.ariu galvoje"). Kaip kitaip 
Iloną Baisytę pavadinsi, jeigu ji 
buvo neatpažįstamai suskilusi į 
dvi „asabas": maždaug iki prog
ramos vidurio — Ms. Stagnaci
ja, nuo vidurio iki galo — seselė 
Siaubas. Iš visos beveik tuzino 
grupės ji vienintelė neturėjo 
barzdos. 

Abu pobūviai vyko Lietuvių 
klube, netoli nuo St. Peters
burge vidurmiesčio. Lapkričio 
16 d. turėjo būt i vien koncertas. 
Lapkričio 17 d. manyta pakar
toti tik dalį programos baliaus 
metu. Išėjo daug g raž i au : 
antrąją dieną programa ne t ik 
ištisai pakar tota , bet duota dar 
šiek tiek priedo. Spėju, kad ta i 
atlikėjų gestas. Protingai pasi
elgta! Pirmą pavakarį žiūrovų, 
rupiai skaičiuojnat, tesusirinko 
ne ką daugiau kaip 200, o ant
rą vakarą, irgi apyt iks l ia i , 
galėjo būti apie pusketvi r to ; 
šimto. Ir ne vien abejingų, nuo
bodžiaujančių, antrą vakarą 
atėjo ne tik apyjaunės publikos, 
bet š iek t i e k ir v i s i š k a i 

. .:ėio jaunimo. Jų kontak
tas su scena buvo t ikr iausias . 

Lietuvių k lubo p a t a l p o s , 
Lietuvių klubo abu renginiai . 
Abu pobūvius t rumpa žodžiu 
pradėjo p i rmininkas . Abiem 
atvejais buvo aiškiai pasakyta, 
kad klubas t ikras , nefiktyvus. 
Turįs išėmęs čarterį, veikiąs le
galiai. Pasmerkė provokatorius, 
anoniminių laiškų rašinėtojus. 
Kai kuriems vietiniams tokios 
kalbos patiko, nes kai kurie pir
mininkui paplojo. Jeigu ne prie 
svečių iš Lietuvos, jei ki ta pro
ga, būtume gal visi ploję. O 
dabar *-eikėjo susigV , laukt i 
žodžio panaigos, ir vih, s, kar 
prieš eidami į sceną svečiai 
kalbos nebesiklausė... 

Scenoje programą pradėjo 
panelė Stagnacija. Labai keista, 
ilga suknia apsivilkusi. Po suk
nia kūną da r „aplašiniavusi". 
Milžiniškais, gal nr. 15 (ame
rikietiško!) šviesiais batais ap
siavusi, „ rudeniškai" apsida-
žiusi veidus. Maivydamasi pri
statė ji savo „vyrukus", ir šie 
barzdočiai, nešini tr iūbomis, 
smuikais ir būbnais, į sceną 
sugužėjo. 

Greit kauniškai miesčionišku 
srautu prasiveržė bene dolskiš-
ki, šabaniauskiški, graužiniški 

R E A L ESTATE R E A L E S T A T E 

• Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagaiCa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ rrne&te ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S .\ECZ!E 

7782233 

mm 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

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

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

Scena iš psichiatrinės ligoninės... Vytauto Kernagio grupė — Marius Švarcas, 
Mindaugą* Gabrys ir ses. Siaubas — Ilona Balsytė. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Simpoziumo „Lietuvos laisvinimo bylos apžvalga" klausytojų dalis Vliko seime Baltimorėje, Md. 
Pirmoj eilėj iš kairės: dr E. Armanienė, G. Lazauskas, J Daugėla, vysk. P Baltakis, dr. S. Bač-
kis, dr. D Krivicką* ir T. Blinstrubas N u o t r B r C i k o t o 

ir dar kitoki šlageriai , perkurti 
šiandieninių kernagių, Štarų, 
tilvyčių ir gabrių. Juokingi jų 
t e k s t a i , nau j i su s e n a i s 
sumaišyt i . M ū s ų j aunys t ė s 
d ienų nos t a lg i j a , a t a u s t a 
ciniška dabartimi.. . 

Bet kam gi aš čia apie tuos 
pradiniu? -lagerius? Juos sek-
sinčias „ r imtas" ir , .nerimtas" 
dainas, instrumentų melodijas? 
Juk Kanadoj ir JAV - keliolika 
„ D a i n o s t e a t r o ' " konce r tų 
beveik lašas lašan panašių. 
Tegu apie muziką pakalbės, tie, 
kurie daugiau išmano Aš tega
liu pasakyti, kad patiko man ar 
nepatiko tas dainos, tos melo
dijos. Ir sakaac taip, patiko. 
Labai pa KO! Iš radijo ir TV 
roko mui ika veržiasi į mūsų 
ausis, kraują, sąmonę dieną die
non, naktis nakt in , kur tu 
bebūtum. Amerikietiška. Daž
nai ciniškai begėdiška, absur
diška, beprasmė ..Kabareto 
tarp girnų..." teKstai dauge
riopai p ra sming i . Polit iški. 
Moralizuejantys. Už ekologiją. 
Už laisvę! J ų cinizmas nuduo
tas. Tik jsiklausykim. 

Išskir t inai žavėjo atlikėjų 
išpuoselėtas dramatinis elemen
tas. Su dainom ir pauzėse tarp 
dainų. Pantomima. Čia didžiau
sia žvaigžde la ikau tą „šizo-
frenišk ;ją" Iloną Balsytę. Ji 
graži f užsiorekomendavo jau 
pačioj*/ -pektaklio įžangoje, „vy
rukus ' " p r i s t a t y d a m a . Kai 
„vyrukai" ėmė groti ir dainuoti, 
ant kėdės nutūpus i ji į save 
tarukte traukė žiūrovo akis. Jos 
pamaivos b u v o nuos t ab i a i 
„tikros". Jos grimasos ir gestai 
šaukte šaukė: „Tik pažiūrėkite, 
tik pažiūrėkite! Kaip jie gražiai 
dainuoja! Kaip gražiai groja! Ir 
mane šokti veda? Mane?! Na, aš 
neverta... J uk yra už mane gra
žesnių ir grakštesnių? Bet kokia 
laimė, kokia laimė!..." Šitaip ir 
kitaip jos pantomimą „vertė
mės" j neištariamus žodžius, ku
rie nė nebuvo reikalingi. Nepa
mirštamai gerai ji atliko ir 
seselės Siaubo vaidmenį „sana
torijoj". Čia j au tardama žo
džius. Subtiliai ir sensualiai. Ne 
S iaubas , o A n g e l a s . I lgai 
nepamiršime ir dviejų ar trijų 
barzdočių pantomimos, vienam 
grojant „skr ipka Paganinio". 
Tartum jie būtų iš kito pasaulio, 
nei mate smuiko, nei girdėję 
grojant. Antrą dieną, turbūt 
pristigus laiko, šį epizodą kar
tojo tik vienas ir per trumpai, 
kad publiką sušildytų Taip 
gerai neheišėjo. 

Labai reiklus „Tėviškės žibu
r i ų " r e c e n z e n t a s Toronte 
pasigedo kontakto tarp atilikėjų 
ir publikos ir būtent dei provin-
cialumo, vieni kitų gyvenimo 
būdo nepažinimo. Iš dalies tokio 
kontakto pasigedau ir aš. Bet 
Torontas ir St. Petersburgas? 
Tai maždaug birželis ir lapkri-
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t is . Ten amžiaus vidurkis turėjo 
sukt is apie 40, čia — apie 70 . Ir 
vis dėlto pirmą vakarą St. 
Petersburge pusė salės plojo 
sustoję, o antrą vakarą, prie vai
šių stalų stotis neįmanant, ploji
ma i buvo itin karšti . Antrą va
karą turėjau progą iš profilio 
stebėti gerą dalį auditorijos. 
Mačiau ir labai senų žmonių, 
gyvai, džiaugsmingai reaguo
janč ių į muzikantų-aktor iu 
kiekvieną gestą, žodį, epizodą. 
Mačiau ir už mane jaunesnių 
suakmenėjusius veidus, nuo 
kelių nekylančias rankas jo
k i a m a p l o d i s m e n t u i . Ta i , < 
žinoma, jų problema. Jie išvis 
neturėjo t en eiti. Nebuvo poli
t i kos? K a r t o j u , ką s a k ę s : 
politikos ir patriotikos buvo 
kuone kiekvienam epizode. Šis 
gabių atlikėjų koncertas-spek-
takl is t a i ištisa demonstracija 
prieš Maskvą, prieš priespaudą, 
prieš taršą, už laisvę. Dauguma 
okupuotą Lietuvą lankėme, net 
po du ir kelis kar tus . Dauguma 
turėjome išsikvietę po kelis gi
mines. Tad ar šio koncerto-spek-
taklio epizodams suprasti dar 
reikėjo specialių kursų? N e t ir 
ne viską perpratus, galima dar 
i r savaip interpretuotis. Juk 
scenoje nebuvo nei aksiomų, nei 
dogmų... Girdėjau St. Peters
burge kr i t ikuojan t atl ikėjų 
„sana tor inę" aprangą. Kaip , 
sako, jie galėjo su dryžuotomis 
pižamom? O man tos pilkai 
dryžuotos uniformos regėjosi esą 
vertos premijų. Taip, premijų! 
Už „socialistinio realizmo" tik
rovinį vaizdavimą. 

At l ikė jų sėkmę menkino 
patalpų skurdumas. Salė ilga, 
ketvir tainė, it barakas. Scena 
maža ir žemutė. Salėje nė ma
žiausio grindų kilimo nuo sce
nos tolstant, nes j i pirmiausia 
tarnauja vaišėms bei šokiams, 
bet ne teatrui . Už stalų susėdus, 
t ik esantieji prie scenos tematė 
kojas, o aktorių kojas tea t re ar 
kabarete matyti būtina. Užtat 
antrą dieną per visą programą 
ištisai prastovėjau, pasieny pri
siglaudęs. Tokių smalsuoliu 
buvome nemažas būrys. Betgi 
trys ar keturi šimtai žmonių pa
sieniuose nesutilps... 

Iš Sunny Hills nuvažiavome 
13. Po koncertų visus iki vieno 
apklausinėjau. Daugumas atli
kėjams pastatėme po penke
tuką, o tik vienas ki tas po 
keturis su pliusu. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

T-jriu Chicagos miesto leidimą D.rbu ir 
ižmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

1 655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 
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K A D L I E T U V A 

NEIŠSIVAIKŠČIOTU 

Tai poetinis kalbėjmas apie Donelait;. apie jo 
būrus, apie lietuvių kalbos ir Lietuvos išlikimą. 
apie sunkias praeities problemas, susi
siekiančias su dabartimi 

Aifities Literatūros Fondo ši knyga išleista, 
minint Kristijono Dore-.ioo 275 metu gimi
mo sukakti Knyga gaunama ..Drauge": jos 
kaina 5 dol . su persiuntimu - 6 dol. 50 
centu: Illinois gyventojai prie sumos dar p'i 
deda 40 centų mokesčio 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įsta»gą, prašome 
paminėti, kad esate at>anorite būti 
Rimo Stankaus klijentais Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

SIMAITIS REALTY 
V i k t o r a s Š imai t is , R e g . B roker i s 

Nuosavybių pardavimas. Income Tax 
5953 S. Kadzi * Ava. 
Chlcago, IL 60629 

Tai. 436-7878 

MISCELLANEOUS 
t 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 
: : _ ^ 

Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA ASMYTĖ 

Community Realty, MLS 
3856 W. 63 St., Chlcago 

Tel. 581-9180, res. 434-4323 
Jos patyrimas (antras dešimtmetis 
biznyje) jums gali sutaupyti daug 
keblumų. 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietinė [staiga. 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

Ontuifc KMIEOK REALTORS 
Tr*k 7922 S. Pulaski Rd. 
a £ l . 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduot i ar pirkt i na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p r o f e s i o n a l i a i , s ą ž i n i n g a i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
vel tu i . 

Pirmą kartą lietuvių kalba: 
Italų poezijos antologija 

ITALIJOS BALSAI 
Sudarė Povilas Gaučys 
Redagavo St. Santvaras 

šioje antologijoje telpa 27 poetų 
kūryba, 200 psl., spaudė Morkūno 
spaustuvė. Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyv. dar prideda 64 
et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63 r d St., 
Chlcago, IL 60629 

Kuo labiau g i l i n a m a s i į 
mokslą, tuo gausesni ir nenu-
g a l i m e s n i yra I šmin t ingos 
Būtybės, Sutvėrėjo buvimo 
;-odymai... Geologai, matema
tikai, astronomai, gamtininkai 
— visi padėjo savo akmenį 
mokslo bažnyčiai, statomai Die
vo garbei. 

W. Herschel 

Sukaktuvinis Medalis 

Dar galima įsigyti Uatuvoa 
Krikšto 600 Motų sukaktlss 
medalĮ, kurį sukūrė skulptorius 
Vytautas Ka iuba . 

Medalis — vertinga istorinė 
dovana. Tinka šv. Kalėdom 
dovanoms šeimos nariams ir 
draugams atvykstantiems iš 
Lietuvos. Tinka ir bent kam jį 
įteikti įvairiomis progomis. 

1 1/5 colio bronzinis medalis 
dar gaunamas už papigintą 
kainą — 10 dol. (buvo 15 dol.) 
Kaina su persiuntimu 12 dol. 
Užsakymus siųsti: 

Draugas 
4545 W. 63rd Stroot 
Chlcago, IL 60629 

. 
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Neo-Lithuania senjorai: Darius Marchertas. Tauras Gaižutis ir Kovaldas Balčiauskas. Priesai
ką priima pirm. Loreta Degutytė ir Kazė Kazlauskienė. 

Nuotr. V. A. Račkausko 

MOSU KOLONIJOSE 
Paterson, N.J. 

S V E I K I N T I N A 
INICIATYVA 

Ar vienaip a r kitaip save 
guosime, kad mūsų lietuviškos 
tvirtovės — parapijos vis dar 
la ikosi i r mūsų t au t i eč i a i , 
a tvykę iš Lietuvos, dar vis 
gerokai mus pagiria, pareikš-
dami savo nuostabą, kaip mes iš 
viso gerai esame susiorganizavę 
ir kiek daug esame nuveikę, kai 
Lietuvoje visa ta i nuo jų dešim
tis metų buvo slepiama, i r mes 
j au buvome marinami, tačiau 
šiandieninė realybė išeivijoje iš 
tikrųjų j au yra visai kitokia. 
Parap ieč ių ir pasaul ie t i škų 
organizacijų narių skaičius vis 
mažėja ir mažėja, ir mūsų baž
nyčioje ir organizacijų susirin
kimuose dalyvių skaičius vis 
retėja. Organizacinėje veikioje 
šitokia krizė gal dar nėra taip 
skaudžiai jaučiama, bet, kaip 
žinome iš spaudos, jau prade
d a m a uždarinėti l ie tuviškas 
p a r a p i j a s ir bažnyčias dėl 
sumažėjusio dalyvių skaičiaus 
ir dėl nepakankamo finansinio 
pajėgumo parapijas išlaikyti. 

Patersono Šv. Kazimiero para
pija irgi nėra jokia išimtis: ir iš 
čia senosios kartos lietuviai jau 
negrįžtamai iškeliauja ir iš čia 
p e r k ė l i m a i k i t u r v i e t i n i ų 
įmonių, ieškojimas geresnių 
gyvenimo ir darbo sąlygų bei 
vedybos ir išsikėlimai toliau 
nuo savo tėvų parapijų yra irgi 
gerokai apretinę parapiečių ir 
organizacijų narių eiles. Šitas 
procesas iš tikrųjų yra nesulai
komas . Tačiau dar ga l ima 
esamus apylinkės lietuvius prie 
savo parapijos prilaikyti ir net 
išsikėlusius kartkartėmis „par
s i t raukt i namo", juos kuo nors 
labiau sudominant. Šv. Kazi
miero parapijoje toks t raukos 
objektas yra parapijos salėje 
sekmadieninė kavinė po abiejų 
Mišių, ypač po l ie tuviškos 
sumos, kada j au niekas nelipa 
an t kulnų ir kada galima ilgiau 
pasilikti ir pabendrauti . 

Na , i r bendrau jama. Čia 
vyksta ne tik savo parapijos 
l i e t u v i ų p a s i m a t y m a s ir 
pabendravimas, pasidalinimas 
mintimis, aptarimas paskutinių 
naujausių pasaulinių įvykių ir 
Vi ln iaus radijo žinių, pasi 
matymas su naujai atvykusiais 
i l g e s n i a m ar t r u m p e s n i a m 
laikui tautiečiais iš Lietuvos ar
ba iš toliair atvykusiais būvu 
šiais parapiečiais. 

Neseniai pas mus buvo nema
ža atrakcija mūsų parapijos 
ribose visą mėnesį viešėjimas 
dviejų kunigų iš Lietuvos. Pas 
Liną Naujokaitienę viešėjo jos 
giminai t is Šilavoto parapijos 
klebonas kun. Vaclovas Petru
ševičius ir pas Bronę ir Vytautą 
Paul ius jų giminaitis, vos tik 
prieš metus įšventintas Pasva

lio vikaras kun. Povilas Bart
kevičius. Tad kurgi geriau su 
tokiais svečiais susipažinsi ir 
daugiau išsikalbėsi , je i ne 
kavinėje Be to, sekmadieniais 
abu svečiai kunigai konceleb-
ruodavo lietuviškas Mišias ir 
kun. V. Petruševičius sakydavo 
įdomius tur iningus pamokslus, 
surišdamas juos su buvusia ar 
dabartine padėtimi Lietuvoje. 
Taigi mūsų maža parapija vienu 
metu turėjo net tris kunigus. 

Parapijos klebonas kun. Anta
nas Bertašius tokiu parapiečių 
bendravimu ir prisirišimu prie 
parapijos labai patenkintas. 
Žinoma, čia yra jo paties didelis 
indėlis, nes jis ne tik nieko 
prieš, kad parapiečiai tokius 
darbus atlieka ir kavinę išlaiko, 
bet ir jis pats visuomet po Mišių 
užsuka į kavinę ir mielai su 
savo parapiečiais pasikalba, 
pasidalina parapiją liečiančiais 
reikalais ir naujienomis. 

Beje, kava ir užkandžiais 
aprūpina iš eilės sekmadieniais 
į Mišias atsilankančios para-
pie tės . Jo s t a i p pa t yra 
prisiėmusios pareigą, žinoma, ir 
kitų padedamos po kavutės 
viską s u t v a r k y t i . Kadangi 
tokios vaišės yra suneštinės, tai 
per metus padaroma keli šimtai 
dolerių pelno, kuris pervedamas 
i sąskaitą bažnyčiai paremti. 
Gaila, kad tokių po Mišių 
pabendravimų nėra kitose para
pijose. Teko girdėti, kad vienos 
netolimos parapijos klebonas 
net neleidžia sekmadieniais po 
Mišių tokių parapiečių susiti
kimų prie kavos savo parapijoje, 
atseit, nedera sekmadienio mal
dos ir r imties dieną maišyti su 
grynai pasaulietiškais dalykais 
parapijos pastatuose. Šv. Kazi
miero parapijoje tokios griežtos 
tvarkos nėra, ir šitai išeina 
parapijai į naudą. 

Ypatingai gražią iniciatyvą 
parodė neseniai sudarytas ad hoc 
komitetas specialiai surengti ką 
nors, kas duotų šiek tiek pelno 
parapijai paremti . Iniciatoriai 
buvo Juozas Jakubavičius ir 
M a r t y n a s P e t r a i t i s . Buvo 
sudarytas komitetas, į kurį įėjo 
I rena E i t m a n i e n ė , Denisė 
Apolonio, Jean ir Mary Ann 
Frappoli, J an ina Meižienė ir 
Eleonora \Villiams. Kadangi 
mūsų parapija nedidelė ir jokių 
meninių pajėgų neturime, tad 
buvo nutar ta surengti pietus su 
šokiais po lapkričio 5 d. sumos. 
Nutarta ir padaryta. Tą sekma
dienį buvo surengti pietūs su 
muzika ir šokiais. Kad daugiau 
parapiečių susirinktų kartu 
pabendrauti, bilietai buvo pada
ryti tik po 12.50 dol. Netrukus 
visi bilietai buvo išparduoti, ir 
net pri trūko vietų, nes parapi
jos salė nėra didelė, ir dar 
reikėjo palikti vietos šokiams. 

Viskas praėjo labai gražiai, ir 
visi buvo labai patenkinti , kad 
buvo suda ry t a tokia proga 

visiems p a b e n d r a u t i . Buvo 
duodamas užkandis, roast beef 
i r namie darytos labai skanios 
dešros. Buvo ant kiekvieno stalo 
pakankamai alaus ir root beer, 
o kas norėjo ko nors stipresnio, 
galėjo nusipirkti prie baro, kurį 
tvarkė Povilas Apolonio. B^vo 
gera vieno žmogaus orkestro 
muzika su įvairiais instrumen
tais. Grojo Don Anthony. Prie 
stalų patarnavo komiteto po
nios, ta lkininkaujant Elonai 
Meižytei. Stalai buvo skoningai 
papuošti tr im taut iškų spalvų 
servetėlėm. Pyragas (tortas) 
buvo taip pat papuoštas lietu
viška trispalve. 

Nors pietų bilietai pagal tokį 
meniu buvo labai pigūs, bet vis 
tiek. dar pravedus laimėjimus, 
buvo gauta 825 dol. gryno pelno. 
Visas pelnas į teiktas parapijos 
klebonui parapiją pa remt i . 
Parapiečiai labai patenkinti , 
kad klebonas kun. A. Bertašius 
v i suomet p r i t a r i a savo 
parapiečių iniciatyvai, ir parapi
jos salė y ra visuomet atvira jų 
r eng in i ams . Pvz. parapijos 
sodalietės irgi rengia kasmet 
kortų vakarą (Bunco party) ir 
kitaip te lkia parapijai lėšas, 
kasmet įteikdamos iš tokių pra
mogų visą 1,000 dol. Ir šiemet 
ateinančių Kalėdų švenčių pro
ga tokia suma jau įteikta. Neat
silieka ir Lietuvos vyčiai, irgi 
paremdami parapiją iš savo 
iždo. 

Mūsų parapija klebono ir 
parapiečių iniciatyva pagarsina 
Šv. Kaz imiero parap i ją ir 
kitataučių tarpe dar ir kitokiais 
parengimais. Jau pirmaisiais 
savo atvykimo į parapiją metais 
klebonas pat raukė mūsiškio 
dekanato ir vyskupo dėmesį 
šitokiu parapijos rengin iu . 
Dekanato kunigai kartą per 
mėnesį renkas i vis į ki tą 
parapiją aptarti bėgamuosius 
reikalus, kartu pasimelsti i r po 
to pasivaišinti. Mūsų klebonas, 
pasitelkęs parapijos ponias, irgi 
rengė vaišes priškalėdiniam 
dekanato kunigų susirinkimui, 
į tą susirinkimą užsuko ir 
Patersono vyskupas F r a n k 
Rodimer. Šis mūsų parapijos 
renginys taip visiem* patiko, 
kad jie panoro ir kitą prieš
kalėdinį susirinkimą sušaukti 
mūsų parapijoje, paskui dar 
kitą, ir dar kitą, ir dabar jau 
susidarė tradicija, kad prieš
kalėdiniai dekanato kunigų 
susirinkimai vyksta tik lietu
viškoje Šv. Kazimiero para
pijoje. 

Parapiečiai yra tuo labai pa
t e n k i n t i ir dėk ing i savo 
klebonui už tokį sėkmingą pa
rapijai vadovavimą ir už tokį 
darnų su jais bendradarbia
vimą. 

A. Ms. 

Kalbėk tyliai, jei kalbi apie i 
meilę. 

Shakespeare 

ADOMAS VILIUŠIS 
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. gruodžio 4 d. 
Gimė Lietuvoje, Radviliškyje, 1920 m. gruodžio 24 d. 

Gyveno Kybartuose. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko giliame liūdesyje seserys Genovaitė Viliušytė, 

Aldona Martienė su vyru Valentinu, jų vaikai: Tomas, Linas 
ir Ramunė su šeimomis. Lietuvoje brolis Vaclovas su žmona 
Sofija, jų dukros Giedrė ir Guoda su šeimomis. Kanadoje 
pusbrolis Juozas Šarūnas su žmona Janina; Australijoje pus
brolis Pijus Vaičaitis su šeima ir anūkais. 

Priklausė Ateitininkų Sendraugių sąjungai, Korp! 
Kęstutis, Lietuvių Krikščionių Demokratų sąjungai. 

Velionis pašarvotas penktadienį, gruodžio 8 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Gaidas Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. Atsi
sveikinimas gruodžio 8 d. 7 v.v. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 9 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

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

Nuliūdę seserys Genovaitė Viliušytė ir Aldona 
Martienė su šeima. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Damid. Tel. 523-0440. 

M y l i m a m Broliui 

A.tA. 
ADOMUI VILIUŠIUI 

ne t ikė ta i į Amžinus N a m u s išėjus, idėjos sesę AL
D O N Ą M A R T I E N Ė i r jos še imą nuoš i rdž i a i 
užjaučiame liūdėdamos kar tu . 

„Kernavės" tunto „Verpsčių" būrelis 

A.tA. 
SEVERINAI PETRAUSKIENEI 

mirus , jos vyrui IGNUI , sūnui ALGIMANTUI su 
še ima bei visiems g iminėms re iškiame nuoširdžią 
užuojautą ir ka r tu l iūdime. 

Aleksandra ir Stasys Petokai 

Upland , CA. 

Brang iam Tėvel iukui 

A.tA. 
POVILUI IVAŠKAI 

mirus , sesei T E R E S E I LANDSBERGIENEI ir jos 
še imai reiškiame nuoširdžią užuojautą ir k a r t u 
l iūdime. 

Washingtono skautės židinietės 

Ilgamečiui bendruomenininkui 

A.tA. 
JONUI PEČIULIUI 

mirus , gilią užuojautą reiškiame žmonai ELENAI, 
sūnu i RAIMUNDUI, marčia i BIRUTEI ir a n ū k a m s 
GINTARUI ir AUDRAI. 

JA V L. B-nės East Chicago 
Apylinkės Valdyba 

Amerikos Lietuvių Tarybos Garbės Nario, uolaus 
Lietuvos mylėtojo, 

A.tA. 
ALBERTO G. VINICKO 

mir t i s dengia mus giliu gailesio šydu. Reiškiame 
nuoširdžią užuojautą garbingojo velionio naš 'ei BER
TAI ir jų šeimos ar t imies iems. 

Amerikos Lietuvių Taryba 

DRAUGAS, ketvir tadienis , 1989 m. gruodžio mėn. 7 d. 

A.tA. 
JONUI VASAIČIUI, 

mokytojui , t e i s i n i n k u i , žurna l i s tu i , iškeliavus į 
amžinybe, jo žmonai ANELEI , dukrai ALYTEI, sūnui 
ALVYDUI be i jo se imai ir v is iems giminėms ir ar
t imies iems Amer iko je ir Lietuvoje reiškiame gilią 
užuojautą ir k a r t u l iūdime. 

Juozas ir Magdalena Kriaučiūnai 
Vacys ir Viktorija Kriaučiūnai 
Rimtas ir Linda Kriaučiūnai 

A.tA. 
VACIUI SIMUČIUI, 

per j a u n a m iškel iavus į Amžinybę, jo žmonai 
T E R E S E I , s ū n u i ROBERTUI , jo Mot ina i ir Seserims 
bei g i m i n ė m s r e i šk i ame gilią užuojautą. 

Juan ir Elsa Grigaliūnai 
Juozas ir Elena Zubrickai 
Jonas ir Lionė Mežinskai 
Antanas ir Nėlida Matuliai 
Albinas ir Ona Lakickai 
Vacius ir Ema Artmonai 

Hot Spr ings , A r k a n s a s . 

• 

1 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Cal i fornia A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 523 -9862 
4 6 0 5 - 0 7 South Hermitage Avenue 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. Ca l i forn ia A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 S t . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s - 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 So. 5 0 t h Av. , C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberte Rd. - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M.. Jr . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

"PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 

file:///Villiams


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. gruodžio mėn. 7 d. 

x Kun. Donaldas Petraitis, 
Marijonų vienuolijos vyriausias 
vadovas, buvo iš Romos atvykęs 
į Jungtines Amerikos Valstybes 
ir abiejose Marijonų pro
vincijose padarė kononišką vizi
taciją. Apžiūrėjęs įvairius vie
nuolijos ir paskirų vienuolių 
darbus, apklausinėjęs paskirus 
narius, gruodžio 6 d. atsi
sveikino su savo tėvais, 
Chicagos marijonais ir išvyko 
atgal į Romą. 

x Gruodžio 8 d. yra Mari
jos Nekalto Prasidėjimo šven
tė. Tą dieną visiems katalikams 
privaloma išklausyti šv. Mišių. 
Penktadienį, gruodžio 8 d., pa
rapijose bus pritaikytos šv. Mi
šios, kad galėtų visi dirbantieji 
jų išklausyti. Kam patogu, gali 
išklausyti ketvirtadienio, gruo
džio 7 d., vakare. 

x Giedrė Mereckienė yra 
Lietuvoje sukurtų rūbų parodos 
koordinatorė, o Rūta Paupene-
nė, G. T. International kelionių 
biuro viceprez., parodos komen
ta torė . Visi kviečiami šį 
sekmadienį atvykti į Jaunimo 
centre rengiamą rūbų parodą. 
Parodą rengia ir visus kviečia 
jaunimo ansamblio „Grandis" 
šokėjai. 

x Patikslinimas. Vytautas 
Bikulčius, gyv. Sunnyvale, Cal., 
atvyko į Chicagą, dalyvavo 
mokslo ir kultūros simpoziume. 
Jis yra profesionalo krepšininko 
Š. Marčiulionio draugas. 
(Neturėjo būti: krepšininkas). 
Klaida buvo „Draugo" lapkričio 
29 d. laidoje. Už klaidą 
atsiprašome. 

x Paieško Kęstučio Kriau
čiūno, gyvenusio 6957 S. Camp
bell Ave., Chicagoje, arba jo 
brolio Algirdo, taip pat 
gyvenusio Chicagoje. Ieško 
Magdelena Kriaučiūnaitė-Pra-
piestienė, 25-čio 63-84, Kaunas, 
Lithuania. Arba pranešti K. 
Balsys, 275 So. 2nd Ave., Up-
land, CA 91786. 

x Sena lietuvių išmintis sa
ko: kaip sutiksi Naujuosius, 
taip nugyvensi visus metus. 
Todėl ir kviečiame jus į Naujųjų 
Metų sutikimo vakarą, kuris 
įvyks Pasaulio lietuvių centre 
gruodžio 31 d. 8 v.v. Gros „Ža
ros" orkestras. Stalus rezervuo
ti galite pas Ritą Riškienę (tel. 
599-2253) arba Audronę Gulbi
nienę (tel. 448-8641). 

(sk) 

x Knygos sutiktuvės. Danu
tės Bindokienės knyga apie lie
tuvių papročius ir tradicijas bus 
sutinkama vakaronėje JC ka
vinėje šį penktadienį, gruodžio 
8 d. 7:30 v.v. Taip pat bus pro
ga išgirsti žinias apie ateiti
ninkų suvažiavimą Lietuvoje. 

(sk) 
x Švč. M. Marijos Nekalto 

Prasidėjimo šventėje gruodžio 
8 d., penktadienį, aukojamas 
rožinis ir šv. Mišios Tėvų Jėzui
tų koplyčioje 6:30 v.v. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti. 
Židinys. 

(sk) 

x Keičiame dolerius į rub
l ius aukštu santykiu. Pa
dedame įsigyti vertingus 
daiktus Lietuvoje. Skambinti 
312-434-8618 iš ryto a rba 
vakare. 

(sk; 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri 
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

x Provincijolas kun . Vikto
ras Rimšelis, Chicagos mari
jonų vyresnysis ir provincijos 
ekonomas k u n . A n t a n a s 
Kelpšas. ir tarybos narys bei 
sekretorius kun. Jonas Duoba 
išvyko į Marianapolį, Thomp
son, CT, metiniams posėdžiams, 
kuriuose svarstys ateinančių 
metų biudžetus, veiklos pobūdį 
ir nustatys visuotinio trimetinio 
marijonų provincijos delegatų 
susirinkimo darbotvarkę. Jie 
visi grįš ateinančios savaitės 
antradienį po pietų. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos gruodžio mėnesio susi
rinkimas bus „Dainos" resto
rano salėje, 71 St. ir Washtenaw 
Ave., gruodžio 19 d., antradienį, 
7 vai. vak. Susirinkime bus 
Kalėdų subuvimas ir vaišės. 
Kuopos valdyba prašo atkreip
ti dėmesį į susirinkimo vietos 
pakeitimą ir stalams rezervuo
ti skambinti Julie Zakarka tel. 
434-7785. 

x A. a. Sever inos Pe t raus 
kienės įamžinimui Tautos fon
do Lietuvos Laisvės ižde sudėta 
1050 dol. Visos aukos Tautos 
fondui mirusiems atminti bus 
saugomos laisvai ir nepriklau
somai L ie tuva i . Gaunami 
dividentai už investuotas aukas 
naudojami okupuotos Lietuvos 
laisvinimo reikalams. 

x F i l a t e l i s t ų d r a u g i j o s 
„Lietuvos" biuletenis „Varpo" 
šimto metų jubiliejaus proga 
išėjo 2 numeris. Šiame numery
je rašo J. Variakojis, J. Zygas, 
B. Kestauskas ir kt. Iliustruo
tas daugelio Lietuvos pašto 
ženklų nuotraukomis, supažin
dinama su pašto ženklų istorija. 
Šį numerį paruošė Liudas Kai
rys. 

x D a i n a v o s a n s a m b l i o 
Naujų Metų su t ik imas bus 
jaukioje ir gražioje Jaunimo cen
tro kavinėje. Ansamblio 
valdyba laukia visų svečių. Kol 
dar neužmiršote, rezervacijoms 
skambinkite Aldonai Jan
kauskienei (708) 910-0690 arba 
Danguolei I lg inyte i (708) 
425-6527. 

(sk) 
x J a u n a s v y r a s iš Lietuvos 

ieško bet kok io d a r b o , pvz. 
dažymo, namų pataisymo ir pn. 
Skambinti (708) 656-6599. 

(sk) 

x JAV J a u n i m o sąjungos 
Chicagos s k y r i a u s susirin
kimas įvyks š.m. gruodžio 10 d., 
sekmadienį, 12 v.p.p. Jaunimo 
centre. 

(sk) 

x Tradic inės Kūčios ruo
šiamos Vyr. Lietuvių centro 
įvyks gruodžio 23 d., šeštadienį, 
4 v. p.p., bet ne gruodžio 20 d., 
kaip anksčiau buvo skelbta. No
rintieji da lyvaut i , prašomi 
registruotis iki gruodžio 20 d. 
raštinėje, 2715 W. 71 St. arba 
tel. 476-2655. Kaina asmeniui 
10 dol. 

(sk) 
x Dėmesio! Gauta žinia iš 

Lietuvos, kad dar galime pri
imti 35 sv. maisto siuntinio 30 
užsakymų, kurie bus pristatyti 
jūsų giminėms artėjančioms 
šventėms. TRANSPAK, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Romas P ū k š t y s , Trans-
pak firmos savininkas, praneša, 
kad sausio mėn. važiuoja į 
Lietuvą. Mielai vėl tarpi
ninkaus įvairiais reikalais: pini
gai, palikimai, butai. Kreiptis 
iki sausio 1 d. T r a n s p a k , 2638 
W. 69 St., tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x KOMPIUTERIAI IR E-
LEKTRONIKA tinkama Lie
tuvoje. T ranspak , 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk.) 

x Povilas ir Juzė Janu-
šon ia i iš Dousman, Wisc, 
artėjančių šv. Kalėdų ir Naujų 
1990 Metų proga sveikina visus 
savo gimines, bičiulius ir pažįs
tamus. 

x J u z ė N o r k a i t i e n ė iš 
Chicago, 111., šv. Kalėdų ir 
Naujų 1990 Metų proga 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus, linki geros 
sveikatos ir Aukščiausiojo palai
mos. Vietoj kalėdinių kortelių 
aukoja „Draugui" 50 dol. 

x J o n a s S a k a s sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus 
Kalėdų švenčių proga ir visiems 
linki laimingų Naujų Metų. 

x Stasys ir Leokadija Paš-
kauska i , Union Pier, Mich., 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus šv. Kalėdų proga 
ir linki laimingų Naujųjų 1990 
Metų. Vietoj kalėdinių kortelių, 
skiria 20 dol. „Draugui". 

x U. ir J . Balskai, Chicago, 
111., sveikina ir linki giminėms, 
draugams bei pažįstamiems 
malonių šv. Kalėdų ir sėkmingų 
Naujųjų Metų. Vietoj kalėdinių 
kortelių skiria auką spaudai. 

x Adelė Pule ik ienė , Le
mo nt, 111., artėjančių šv. Kalė
dų ir Naujų 1990 Metų ™roga 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus, linki visiems 
geros sveikatos, sėkmės ir Dievo 
palaimos šventėse. Vietoj kalė
dinių kortelių skiria 30 dol. 
„Draugui". 

x Anglijos Lietuvių klubas, 
Chicago, 111., artėjančių švenčių 
proga parėmė „Draugą" 50 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū. 

x Ateitininkų Kūčios sek
madienį, gruodžio 17 d. 3 vai. 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Vietas užsakyti 499-2447. 

(sk) 

x J A V J a u n i m o sąjungos 
Čikagos skyrius norėtų nuo
širdžiai padėkoti visiems, kurie 
vienu ar kitu būdu prisidėjo prie 
Padėkos Dienos šokių. 
Dėkojame p. Salomėjai Endrijo-
nienei, p. Adomui Vaitkevičiui 
ir Columbus Liąuors. Taip pat 
dėkojame: Taurui Bubliui, Vijai 
Bublytei, Violetai Dirvonytei, 
Gailei Eidukaitei, Viktorui Gū
džiui, Angelei, Jonui Kalvaičiui, 
Vyteniui Kirvelaičiui, Kristei 
Likanderytei, Linui Liutikui, 
Ritui Pavilioniui, Vitai Reiny-
tei , Audriui Rūbui. Mildai 
Rudaitytei, Tadui Stropui, And
riui Tamuliui, Jonui Vieraičiui, 
Rimai Vaičaitytei iš Nevv Yor-
ko, Tomui Žukauskui. Dėko
jame visiems dar kartą! JAV 
J a u n i m o sąjungos Čikagos 
skyr i aus valdyba. 

(sk) 
x Reikalingiausių vaistų 

s iun t inukas j Lietuvą. Bayer 
aspirinas, multivitaminai; vais
tus galima pakeisti arba dau
giau pridėti — 65 dol. su pri
statymu, be muito. Siunčiame ir 
receptinius vaistus. Transpak, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x Lietuvių Fondui vajaus 

proga aukojo: po $500 Jonas 
Adomaitis, Apolonija Vitku
vienė, po $100 Vitant ir Stella 
Abraičiai, Rimas ir Roma 
Česoniai, dr. Albert ir Lillian 
Gasiai, LB Atlantos apylinkė, 
Edmundas ir Dana Miliai. Lie
tuvių Fondas visiems dėkoja ir 
prašo aukas siųsti būstinėn — 
3001 W. 59th St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

x Ieškoma J a n i n a Petroš-
kai tė , vyro pavardė George 
Vain, anksčiau gyvenusi 1512 
N. 16th Ave., Melrose Park, IL. 
Ieško pusseserė Irena Fal 
kauskaitė-Tamulienė (gyvenan
ti Kaune). Žinantieii skamhin. 
kitę Vandai Rimavičiūtei-Ma-
žeikienei .1-708-823-3607. 

(sk) 

Lietuvių fondo talkininkai, siunčiant nariams kalėdinius sveikinimus. Iš kairės: Ona Gradinskienė, 
Janina Merkienė, Ada Neverauskienė, Alė Steponavičienė (reikalu vedėja), Bronius Bėkštas (iš 
Lietuvos). Pranas Mažrimas, Vaclovas Momkus (vicepirm.), Marija Remienė (valdybos pirm.), Sta
sys Baras (tarybos pirm.), Bronius Kručas ir Aleksas Pabrėža. 

CHICAGO J IR APYLINKĖSE 
SOL. ARN. VOKETAIČIO 

IŠKILMĖ 
Balzeko Lietuvių kultūros 

muziejus gruodžo 2 d. suruošė 
pagerbimą solisto Arnoldo 
Voketaičio veidrodžių ir ži-
randelių Gintaro salėje. Susi
rinko 225 svečiai. Gera dalis 
amerikiečių. Čia buvo ir 
muzikai kritikai A. V. Pelle-
grini, John Rhein. Renginį ati
darė komiteto vadovė Eleonora 
Katauskiene. Solistai Stasys 
Baras ir Algirdas Brazis va
dovavo JAV ir Lietuvos himno 
giedojimui. Maldą sukalbėjo 
prel. J. Prunskis. Sol. A. Brazis 
ir sol. St. Baras pasveikino gau
sius svečius, ypač pasveikino 
pagerbtąjį sol. A. Voketaitį, 
daug savo t alentu operų sceno
se besireiškiantį, drauge garsi
nantį ir Lietuvos vardą. Pasi
gėrėjo, kad jis nepasiduoda pa
gundoms išsižadėti savo lietu
viškos pavardės. 

Susirinkusieji buvo pavaišinti 
gerai paruošta šilta vakariene, 
kurios metu visa salė sugiedojo 
„Ilgiausių metų" pagerbtajam. 

St. Balzekas savo talkininkais 
į šį pagerbimą įtraukė ir 
amerikiečius. Salia gen. kons. 
V. Kleizos ir gen. kons. J. Dauž-
vardienės, garbės komitete buvo 
įrašyti meras R. Daley, 
kongresmanas Fr. Annunzio. Il
linois menų tarybos prez. Sh. 
Madigan. Cook apskr. tarybos 
prez. G. Dunne, kongr. D. Ras-
tenkovvski, kongr. M. Russo, 
kongr. W. Lipinski, senatorius 
P. Simon. ir JAV LB pirm. dr. 
A. Razma. ALT pirm. Gr. La
zauskas. Tarp svečių buvo ma
tyti daktarai, advokatai, tei
sėjai, verslo vadovai, laikraš
tininkai ir daug kitų. 

Programą pravedė Nijolė 
Martinaitytė. Pagerbtojo sol. A. 
Voketaičio draugo Algimanto 
Kėželio paruoštus solisto biogra
finius bruožus ir jo įvertinimą 
paskaitė A. Kėželio duktė. 

Iškviestas pats sol. Arn. Voke-
tai t is , su humoristinėmis 
įtarpomis, perteikė pagrin
dinius ryškesnius bruožus iš 

savo biografijos. N. Martinai
tytės klausinėjamas jis papasa
kojo, kad jam nepamirštamą 
įspūdį paliko pasirodymas 
Meksikoje. Prisipažino, kad jam 
yra tekę dalyvauti daugelyje 
muzikos meno tarybų. Dabar 
operos, muzikinių programų or
ganizatoriai, vadovai gauna 
daugiau finansinės paramos, 
operos gali prailginti savo 
sezonus. 

Meninę programos dalį atliko 
Lyric operos solistės C. Lavv-
rence — sopranas, L. Richards 
— mezzo sopranas ir tenoras M. 
Calkins. Pianinu palydint muz. 
Man. Motekaičiui atliko Meilės 
eliksirą (Donizetti), Paslaptinga 
ašara, Habanera (iš Carmen). 
Dainavo originalia kalba. 

Triukšmingais plojimais paro
dytas publikos pasitenkinimas 
dar atnešė sol. Calkins ir sol. 
Richards duetą iš La Boheme. 

Visa programos eiga buvo 
filmuojama. 

St. Balzekas sveikinimo 
žodyje pabrėžė, kad muziejus 
teikia žymenis už ypatingą 
įnašą į lietuvių kultūrą. Su 
malonumu šiemet įteikiamas 
žymuo sol. A. Voketaičiui. Sol. 
Voketaitis visiems jį taip pager
busiems padėkojo, pažymė
damas, kad yra padaręs įsiparei
gojimą svo meninius uždavinius 
atlikti kaip galima geriau. 

Svečiai dar galėjo pasišokti 
Stelmoko orkestro taktuose. Pa
gerbimas buvo iškilmingas ir 
mielas. 

Juoz. Pr. 

KUN. JUOZO 
JUOZEVIČIAUS 80 M. 

SUKAKTIS 

Lietuvos Sodyboje lapkričio 12 
d. įvyko ne eilinis renginys. 
Buvo pagerbtas kun. Juozas 
Juozevičius 80 metų sukaktyje 
už ilgoje eilėje atliktus darbus 
Dievui, Tėvynei ir artimui. 
Alvudo pirmininkas dr. Jonas 
Adomavičius, atidarydamas 
programą, šiltais žodžiais pa
reiškė dėkingumą jubiliatui už 

Moterų sąjungos jubiliejaus proga po pamaldų išnešama iš Švč. M. Marijos 
Gimimo p;ir bažnyčios vėliava Matyti Anele Rastienė ir Betty Žibąs 

nenuilstamą sekmadieninių 
pamaldų pravedimą L. Sody
boje. Giesmę Dievas mūsų prie
glauda giedojo A. Sidagis, A. 
Kirvaitytė, A. Beliaška, visiems 
pritariant. 

Jubiliatas pabrėžė, kad krikš
čioniškoji meilė yra krikščiony
bės pagrindas. Jei jos nėra — be 
vertės yra visos kitos pastangos. 

Tuojau ėjome visi prie Dievo 
Motinos statulos L. Sodybos 
sodelyje pašventinimo. Jubilia
t as šventino ir atkalbėjo 
maldas. Buvo melstasi už 
mirusius, sergančius ir sveikus. 
Buvo suteiktas palaiminimas. 

Alvudo pirmininkas dr. J. 
Adomavičius tarė, kad šio kuni
go kilnios mintys yra gyveni
miškos, giliai išmąstytos ir 
psichologiškos. 

Poetas Antanas Kevėža pa
skaitė savo kūrybos kun. Juo
zo Juozevičiaus pagerbimui ir 
visi sugiedojo Ilgiausių metų. 
Sukaktuvininkas dėkodamas 
priminė, kad jis Vokietijoje lie
tuviams surašytais pamokslais 
pranašiškai rodė gyvenimo 
kelią. 

Grožvyda Giedraitytė savo 
kūryba pagerbė kun. J. Juo-
zevičių. Dr. J. Adomavičius ir 
Anelė Kirvaitytė duetu įspū
dingai atliko dainos ir poezijos 
pynę. Dr. Alg. Statkevičius pa
skaitė savo Sibiro tremtyje 
parašytų gražių patriotinių eilė
raščių. Buvo rodomas kardinolo 
V. Sladkevičiaus pamokslas 
video juostoje. Žurnalis tė 
Zuzana Juškevičienė tarė svei
kinimo žodį. 

Žurn. Z. Juškevičienė pasiūlė 
nusiųsti padėką kardinolui V. 
Sladkevičiui. Ant perga
mentinio lakšto ji surašė 
padėkos tekstą, kurį visi 
dalyviai pasirašė. Alvudas pri
dėjo 500 dolerių piniginę 
dovaną, o pirm. dr. J. Adoma
vičius pridėjo širdį kardinolo 
šildančių dalykų. Gydytojas Ste
ponas Stasiulis apsiėmė visus 
dalykus perduoti kardinolui nu
vykus į Kauną. 

Gail. sesuo Elena Peržins-
kienė kalbėjo apie vandens 
naudą žmogaus kūnui. Dr. J. 
Adomavičius atsakinėjo į medi
ciniškus klausimus. 

Virtuvėje ir patalpose dirbo 
Anelė Kirvaitytė, gail. seselė 
Elena Peržinskienė, Jadvyga 
Ramanauskienė, J. Slabokas. 
Buvo rodomas „Miegančioji 
gražuolė" — Krilovo baletas 
juostoje. 

Dainavo Vilniaus operos solis
tas bosas-baritonas Jonas Jocys, 
palydint pianinu muzikui Mani-
girdui Motekaičiui. 

Kaip visuomet, buvo nemo
kamai Alvudo gėrybėmis pasi-
vaišinimas, kraujo spaudimo 
matavimas, kraujo tyrimo lapų 
išdavinėjimas ir aiškinimas jų 
duomenų. 

Koresp. 

JAUNIMO CENTRO 
VAKARIENĖ 

Metinė Jaunimo centro vaka
rienė buvo gruodžio 3 d., sekma
dienį. Iš pradžių buvo pamaldos 
koplyčioje. Šv. Mišias aukojo 
kun. Ant. Saulatis ir kun. V. 
Gutauskas. Pamoksle kun. 
Saulaitis ragino kiekviename 
žmoguje įžvelgti brolį Kristuje 
ir gyventi taikos dvasioje. Gie
dojo sol. Margarita ir sol. Vaclo
vas Momkai. Vargonavo muz. 
A. Motekaitis. 

Vakarienę atidarė Danutė 
Šilimaitienė, iškeldama Jau
nimo centro svarbą. Pro šias 
duris įeina plati lietuvybės 
banga. Skatino dalyvauti Jau
nimo centro renginiuose. 

Gen. kons. V. Kleiza sveikino 
Jaunimo centro vadovybę, 
rėmėjus. Pabrėžė, kad turime 
lietuvius mylėti iš toli ir iš ar
ti, kaip vienos šeimos narius. 
Jaunimo centro tarybos pirm. 
V. Momkus tarybos vardu vi
siems dėkojo. Skatino išlaikyti 
šį jaukų mūsų centrą. Maldą 
sukalbėjo marijonų provinciolas 
kun. V. Rimšelis. 

Scenoje žibėjo eglutė. Stalai 
buvo papuošti gėlėmis. Vaka
rienę suruošė Jaunimo centro 
valdyba ir Moterų klubas. I 
vakarienę buvo susirinkę 350 
svečių. 

Meninę programą at l iko 
Apolonija ir Petras Stepona
vičiai. Maloniai skambėjo 
žemait iška liaudies daina. 
Deklamavo B. Brazdžionio eilė
raštį apie giesmę, linksmino 
svečius liaudies dainomis giliai 
senoviško stiliaus. Skambėjo 
patriotinių eilėraščių deklama
vimas, kartojant „Brangioji 
mano Lietuva". Žemaitiška 
,3amtadrilia" komiška liaudies 
daina. Apdainavo pelėdą. 

Alg. Grašys juokino svečius 
savo monologu, su įvairių Lie
tuvos t a rmių a tspalvia is . 
Laimėjo visų dėmesį ir 
pasigėrėjimą. 

Jaunimo centro valdybos 
pirm. S. Endrijonienė priminė, 
kad Jaunimo centras jau veikia 
32 m. Tūkstančiai žmonių per 
šiuos rūmus perėjo. Į jaunimo 
pasilinksminimą buvo suėję 
dalyviai iš kelių kontinentų. 
Dėkojo tūks tan t in inkams 
Lietuvių Fondui, Br. Krištana-
vičiaus fondui, dr. A. ir M. 
Vygantams, J. ir dr. Gaižu
čiams. Dr. A. L. Griniaus atmi
nimui įnašą įteikė Siliūnienė, 
I. ir dr. L. Kriaučeliūnai paau
kojo 500 dol. Buvo daug ir kitų, 
mažesnių aukų. Prisiminė mi
rusius Jaunimo centro rėmėjus, 
visų pirma kun. J. Borevičių, L. 
Šimaitį. Priminė, kad praplės
tos durys, padarytas šaligatvis, 
išgrįsta automobilių statymo 
vieta, apdengtas stogas kavinės 
ir muziejų sparne. Išvardijo ei
lę talkininkų. Dėkojo V. Pavil-
čiui, kuris kas sekmadienį dir
ba nemokamai. Dėkojo ūkve
džiui A. Vaitkevičiui, kuris 
švenčių proga vis ką dovanoja. 
Dėkojo Moterų klubui, salės 
puošėjoms, šeimininkei O. Nor
vilienei, visiems dalyviams. Be 
visų paramos Jaun. centras 
neišsilaikytų. 

Pabaigoje pravesti laimėjimai. 
Aukščiausias — 500 dol. — teko 
Vilimavičiui iš Chicagos. 

Vakarienė buvo jauki. Buvo 
jaučiamas Chicagos lietuvių 
susidomėjimas Jaunimo centru 
ir noras jį paremti, įvertinant jo 
tvarkytojų auką. 

Juoz. P r . 

PASITRAUKIA PARKŲ 
VADOVAS 

Chicagos parkų vadovas Jesse 
Madison pareiškė, kad jis pasi
traukia iš šių pareigų. 

Advoka tas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeš tad . 9 v. r. iki 1 vai. d. 


