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Gorbačiovas grasina 
kraujo praliejimu 

Lietuva neturinti teisės atsiskirti 
M a s k v a . — Šeštadienį 

Sovietų Sąjungos prezidentas 
Michailas Gorbačiovas pasakė 
lab iaus ia i nervingą kalbą 
nuo to laiko, kai jis perėmė šias 
pareigas. Kai komunistiniame 
pasaulyje vyksta žaibiški pasi
keitimai, Sovietų vadas pasiūlė 
Rumunijos sukilėliams, kurie 
kovoja už savo krašto laisvę, 
humanitarinę pagalbą, bet jis 
pagrasino tiems, kurie nori at
siskirti iš Sovietų Sąjungos, kad 
jų pastangos ir žygiai prives prie 
nesutarimo, kraujo praliejimo ir 
mirčių". 

Netikėtoje savo kalboje, kal
bėdamas Liaudies Deputatų 
Kongrese, Gorbačiovas gynė 
Rusijos žmones kaip „nuošir
džius ir humaniškus", bet jo 
balsas drebėjo ir jaudinosi, kai 
jis sakė netoleruosiąs Baltijos 
sąjūdžių ir Kaukazo žmonių 
veiklos, kurie nori atsiskirti iš 
Sovietų Sąjungos. Jis pasmerkė 
tautinius judėjimus visoje sąjun
goje, o ypač Baltijos respubliko
se — Estijoje, Latvijoje ir Lietu
voje, praneša AP, Reuterio, 
prancūzų, vokiečių ir pačių 
Sovietų žinių agentūros. 

Gorbač iovo grasinimas 
„Aš esu įsipareigojęs leninins-

tiniam pačių tautų apsisprendi
mo teisės supratimui, kuris 
sudaro pagrindą sąjungos sufor
mavimui", kalbėjo Gorbačiovas, 
„bet aš esu įsitikinęs, jog mūsų 
laikais daryti apsisprendimą at
siskyrimo būdu, yra sąjungos 
i š sk la idymas , nus t a tymas 
žmonių vieno prieš kitą ir vedąs 
į nesutarimą, kraujo praliejimą 
ir mirtį". Ir jis pridėjo, kad „tai 
yra kaip t ik to atsiskyrimo no
rinčių tikslas, kurių yra visose 
respublikose". 

Tai pats griežčiausias jo pa
reiškimas prieš atsiskyrimą, ir 
atrodo, jog sakytų, kad bet koks 
formalus a tski l imas nuo 
Maskvos baigsis riaušėmis. 

Tą dieną, kai Sovietų žmonės 
galėjo televizijoje matyti necen
zūruotus vaizdus iš Rumunijos 
ir daugelis buvo apstulbę, kas 
darosi Bucharašte ir kituose jų 
miestuose, Gorbačiovas buvo 
paskelbtas „Time" žurnalo šios 
dekados žmogumi, ir štai jis 
išleido skirtingus pareiškimus 
žmonėms. 

Rumunams , kovojantiems 
prieš Ceausescu saugumo 
dalinius, kurie pašalino jį iš 
valdžios, Gorbačiovas pažadėjo 
medicininę pagalbą ir paramą iš 
Varšuvos pakto kraštų. 

Lietuvai ir kitoms Sovietų res
publikoms, norinčioms atsiskir
ti iš Maskvos, pagrasino, kad to 
nedarytų, nes joms negali būti 
demokratinės teisės apsispręsti. 
Gorbačiovas specialiai rūstinosi 
dėl Lietuvos Komunsitų parti
jos, kuri gruodžio 20 pasisakė už 
nepriklausomos Lietuvos vals
tybę. Jis tarėsi su Politbiurio 
nariais ir nutarė sukviesti Cen
tro Komiteto posėdį išdiskutuo
ti susidariusiai padėčiai. 

Ar t i k glasnost ir 
perestroika. . . 

Savo kritikams Gorbačiovas 
bravūriškai atsakė, jog tik glas
nost ir perestroika, bet ne staliniz
mo numalšinimas arba posūkis 
į kapitalizmą, yra tikroji garan
tija, kad Sovietų Sąjunga 
laimės. Kalbėdamas sovietiš
kajame parlamente, jis pasakė, 

jog kai kurie jį kaltina veid
mainiavimu ir kad jo politika 
esanti sugriauti Komunistų 
partiją ir pačią Sovietų Sąjungą. 
„Kai kas nori įtikinti, kad aš 
dirbu kam nors kitam, kad aš 
noriu sugriauti partiją, valstybę 
ir palaidoti socializmą. Aš 
atmetu tai . Sakoma, kad 
Gorbačiovas sėdi ant dviejų 
kėdžių, bet aš sakau viešai, kad 
aš sėdžiu savo kėdėje ir ne toje, 
kurią jūs man davėt, bet savo 
pozicijos kėdėje. Aš esu komu
nistas, įsitikinęs komnistas. Kai 
kam gal tai yra fantazija, bet 
man yra mano pagrindinis tiks
las. Aš tuo didžiuojuosi". 

Vienu metu, kai jis kalbėjo, 
viceprezidentas A. Lukijanovas, 
kuris sėdėjo šalia jo, bandė jį 
suraminti. 

Psichologiškai nepasiruošę 
Užsienio žurnalistai primena, 

jog Baltijos deputatai iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos jau 
pasmerkė nelegalų savo respub
likų įjungimą į Sovietų Sąjungą 
1940 m. Vytautas Landsbergis, 
Sąjūdžio pirmininkas, kaip ra
šo „Sun Times" gruodžio 24 d., 
pasakė savo pasikalbėjime, jog 
Gorbačiovas ir Centro Komiteto 
partijos vadovybė yra „psicho
logiškai nepasiruošę" tiems įvy
kiams Lietuvoje, „nežiūrint, jog 
jie žinojo, kad tie dalykai įvyks 
ir kad partija respublikoje bus 
visiškai sužlugdyta, jei nepasi
keistų padėtis". 

Manoma, kad Centro 
Komitetas išleis lietuvių 
komunistus kritikuojantį 
pareiškimą, bet kai kurie 
lietuviai mano, kad vadovybė 
gali palaikyti mažas rusų ir 
lenkų komunistų grupes, kurie 
nusprendė pasilikti lojalūs 
Maskvai ir kurie pirmininku 
išsirinko Vladislovą Švedą. „Tai 
yra penktoji kolona ir jų 
palaikymas būtų nelaimė", 
pasakė Landsbergis. 

Paskutinėmis mūsų žiniomis, 
kabelinė televizijos stotis 
pranešė, kad Gorbačiovas 
vyksta į Lietuvą. Pakeisti 
Brazauską? 

Iki pasimatymo 
Lietuvoj 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
prezidentas Michailas Gorbačio
vas* kaip praneša laikraščiai, 
televizija ir žinių agentūros, 
kitą savaitę lankysis Lietuvoje. 
Pranešama taip pat, jog po Cen
tro Komiteto posėdžių, kuriuose 
buvo nagrinėjamas Lietuvos 
Komunistų partijos atsiskyri
mas nuo sąjunginės partijos, 
Gorbačiovas telefonavo Algirdui 
Brazauskui, kuris yra jau at
siskyrusios Lietuvos Komunistų 
partijos pirmininkas, ir 
pasikalbėjimas buvęs malonus. 
Jo metu Gorbačiovas pasakęs 
Brazauskui: „Aš spaudžiu jūsų 
dešinę" ir taręs iki pasimatymo 
Lietuvoje. Plačiau apie tai rytoj. 

Sudarė priežiūros komitetą 

Antradienį prie Vilniaus katedros, kaip matomą šioje nuotraukoje, demonstravo penkiasdešimt 
tūkstančių lietuvių, kurie pasisakė už Lietuvos Komunistų partijos atsiskyrimą nuo Maskvos. 

Prel. S. Morkūnas vėl 
padėjo Lietuvai 

New Y o r k a s . (LIC) -
Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos pirmininkas vysk. P. 
Bal takis , OFM, neseniai 
susilaukė iš Sioux City, Iowa, 
Sv.Kazimiero parapijos klebono 
prel. Simono Morkūno 25,000 
dolerių čekio. Savo laiške prel. 
Morkūnas prašo persiųsti 3,000 
dol. statomai Naujos Akmenės 
bažnyčiai, 3,000 dol. Lietuvos 
Caritas organizacijai, 3,000 dol. 
Sv. Juozapo bažnyčios, Kaune, 
statybai, ir 3,000 dol. Žemait
kiemio Šv. Kazimiero bažnyčiai. 
13,000 dol. prel. Morkūnas pa
lieka Religinės Šalpos pirmi
ninko vysk. Baltakio nuožiūrai 
padalinti. 

Prel. Morkūnas Kaune nepri
klausomybės laikais pastatė 
prie garsiosios Prisikėlimo baž
nyčios senelių prieglaudą ir 
visiems žinomas kaip uolus 
kunigas , t au rus l ietuvis, 
sumanus organizatorius. Per 37 
metus savanoriškai ir be atly
ginimo jis atlieka sekretoriaus, 

Jeigu ne prel. Morkūno ne
paprastas pasiaukojimas, Dievo 
duota sveikata, nebūtų tiek 
daug padaryta parapijai ir vys
kupijos Heelan aukštesniajai 
mokyklai pastatyti ir išlaikyti. 

Penkiolika metų iš eilės diece
zijos vajuje ir Heelan mokyklos 
padidinimui, dar vajui neprasi
dėjus, prelatas Morkūnas lai
mėjo pirmą vietą, surinkdamas 
304% virš paskir-oe sumos. Jo 
parapiečiai 100% dalyvavo 
vajuose. Tai pirmas toks įvykis 
ne tik Sioux City diecezijos isto
rijoje, bet ir Amerikos lietuvių 
ir amerikiečių istorijoje. Kle
bonas teigia, kad Šv. Kazimiero 
parapiečių dosnumo pavyzdys 
labai daug prisidėjo prie vajų 
pasisekimo, surenkant virš 
paskirtos sumos 300,000 dol. ir 
daugiau. Parapija turi 221 
asmenį. 

Ir lietuviškam reikalui prel. 
Morkūnas ne šykštus. Kada tik 
mato reikalą, jis pats pirmas 
aukoja. Prel. Morkūnas ne 
kalbų, o darbų žmogus. Jam 
pinigas yra t ik priemonė 
geriems darbams atlikti. Pats 
kukliai gyvendamas ir sunkiai 
dirbdamas, jis vis randa progos 
padėti kitiems. 

Pernai^ atsižvelgdamas į 
uolius visus kun. Morkūno 
nuopelnus, popiežius Jį pakėlė 
į prelatus. 1990 m. vasario 16 d. 
prelatas minės 88 gimtadienį. 
Nors fizinės jėgos ne tokios, 
kokios kadaise buvo, bet jis 
pilnas energijos ir sumanumo. 

— Bostono miesto meras 
Raymond Flynn pasirašė 
įsakymą draudžiantį pirkti 
Shell Oil kompanijos produktus 
šiame mieste tol, kol Shell kom
panija nenustos prekiauti su 
Pietų Afrika. Bostonas yra pir
masis miestas, kuris išleido 
tokio pobūdžio įsakymą. 

Lietuvos Bažnyčios geradaris prel. 
Simonas Morkūnas, Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas. Sioux City, Iowa 
valstijoje. 

šildymo prižiūrėtojo (jis tam 
išlaikęs specialius egzaminus), 
vajų organizavimo ir dalį sargo 
darbo, neimdamas trijų savaičių 
priklausomų atostogų. Jeigu 
parapija būtų samdžiusi (o ji 
turėjo samdyti),tai šie darbai 
per tuos 37 metus parapijai būtų 
kainavę daugiau kaip pusę mili
jono dolerių. Sie darbai klebonui 
neprivalomi atlikti. Prel. Mor
kūnas juos atlikdavo dirbdamas 
10-12 valandų per dieną ir tokiu 
būdu parapijai sutaupydamas 
tokią sumą. Ir dar asmeniškai 
jis per tuos 27 metus paaukavo 
50,744 dol 

Įtampa tarp Vilniaus 
Ir Maskvos didėja 

Vilnius. 1989 gruodžio 27. 
(LIC) — Sąjūdžio Informacijos 
Agentūra iš Vilniaus vakar 
pranešė, kad Komunistų parti
jos Centrinio Komiteto Plenu
mas, Gorbačiovo specialiai su
kviestas Maskvon ap ta r t i 
Lietuvos Komunistų Partijos 
nutarimą atsiskirti nuo Mask
vos, vakar baigėsi. 

Vilniuje apie 50 tūkstančių 
žmonių susirinko katedros 
aikštėje išreikšti pritarimą 
Lietuvos partijos atsiskyrimui 
nuo Maskvos. 

Po dviejų dienų diskusijų( 
plenumas Maskvoje atidėjo 
sprendimą, nutardamas pasiųs
ti aukšto rango delegaciją Lietu
von ištirti faktus. Sąjūdžio In
formacijos agentūra praneša. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Panamoje federaliniai 
Amerikos pareigūnai tikrina 
pabėgusio gen. Noriegos finan
sus ir bando sulaikyti bankuose 
sąskaitas, norėdami nustatyti, 
kiek j is yra uždirbęs iš 
narkotikų pardavimo. Žinoma, 
kad jis turi pinigų Europos 
bankuose. Jo turtas siekiąs nuo 
200 iki 300 mil. dol. 

— Gen . Noriega, buvęs 
Panamos diktatorius, turi ūkį 
Prancūzijoje, liuksusinį butą 
Paryžiuje, atskirus rūmus 
Panamoje ir kelis pastatus 
Dominikonų respublikoje. 
Surasti duomenys, kad jis turi 
10 mil. dol. Liuksemburgo 
banke ir priėmė išmokėjimus iš 
Kolumbijos Medellino banko už 
patarnavimus narkotikų pirk
liams. 

— Jungtinėse Tautose So
vietų Sąjunga ir Kinija pasiūlė 
smerkiančią Saugumo taryboje 
rezoliuciją už Amerikos 
įsikišimą į Panamos reikalus, 
pašalinant gen. Noriegą. Bri
tanija, Prancūzija ir Amerika 
panaudojo veto teise ir tas 
klausimas Saugumo taryboje 
nebuvo svarstomas. 

— Panamoje daugiau kaip 
1,000 savanorių užsiregistravo 
tarnauti naujojoje policijoje ir 
dalis jau pradėjo patruliuoti 
gatvėse. Gyvenimas pradeda 
įeiti į normalias vėžes. 

— Rumunijoje, kaip praneša 
Bucharesto radijas, kariuomenė 
surado kankinimų kameras, ku
riose buvo kankinami prieš 
Ceausescu režimą pasisakę 
žmonės. 

— Jeruzalėje lankėsi angli
konų arkivyskupas Desmond 
Tutu iš Pietų Afrikos, kuris taip 
pat buvo ir Betlėjuje ir pasiūlė 
Izraeliui ir palestiniečiams savo 
pagalbą taikos klausimuose. 

— Maskvoje,kur pirmą kartą 
susirinkę žydų delegatai turėjo 
savo suvažiavimą, maždaug 200 
rusų ir palestiniečių susirinko 
ir pravedė demonstracijas skan
duodami „Sionistai, namo! Sio
nistai, išvažiuokit!". 

— Albanijoje prieš 10 dienų 
įvyko demonstracijos ir daug 
žmonių suimta ir uždaryta kon
centracijos stovyklose, praneša 
prancūzų žinių agentūra. De
monstrantai ir ten pradėjo 
reikalauti demokratijos. 

jog Brazauskas iš Maskvos per 
Lietuvos radiją spėjo, kad dele
gacijai greičiausiai vadovaus 
pats Gorbačiovas. 

M a s k v a . — Šeš tad ien į 
Gorbačiovo pastabos sesijoje su
kėlė aš t r ius d e b a t u s , norint 
sudaryti konstitucinį komitetą, 
kuris prižiūrėtų, kad tautybių 
ir respublikų įs ta tymai sutiktų 
su Sovietų Sąjungos Kons
titucija i r jai nesipriešintų. 

Reuter io ž in ių agen tūros 
pranešimu, Baltijos respublikų 
d e p u t a t a i p r i e š i n o s i tokio 
komiteto sudarymui, sakydami, 
jog tokio k o m i t e t o sufor
mavimas yra dar per anksti, 
kadangi Kongresas pats dar te
bediskutuoja Sovietų Konstitu
cijos punk tus ir ryšius tarp 
Kremliaus ir 15 respublikų. Dar 
daugiau, tie deputa ta i aiškiai 
priminė, kad Baltijos respub
likų par lamenta i y ra nutarę, 
kad jų į s ta tymai viršija Sovietų 
Sąjungos į s t a t y m u s ^ todėl toks 
komitetas dabar nereikalingas. 
Než iū r in t š i ų a r g u m e n t ų , 
komitetą buvo nu ta r t a sudaryti 
ir už jį balsavo 1,647 deputatai 
prieš 166 balsai, 115 susilaikius. 

Par t i ja v is d a r n e k l a i d i n g a 
Debatų metu Gorbačiovas ap

ka l t ino „ p r o v o k a t o r i š k a i s 
ėjimais" kai ku r ių respublikų 
veiksmus, k a d gau tų didesnę 
autonomiją iš Maskvos, bet jis 
apeliavo į v isus išlaikyti są
jungą. Sov ie tų prezidentui 
nepatiko U k r a i n o s deputato 
Valentino Karasypovo reikala
vimas a t š a u k t i Komunis tų 
partijos konsti tucinę garantiją 
partijai vienai valdyti kraštą. 

Ir Gorbačiovas laimėjo 
deputatus, įtikindamas juos, 
kad tik Komunistų partija gali 
išvesti kraštą iš dabartinės kri
zės. 

Gorbačiovas kritikavo tą tarp-
regioninę grupę arba deputatų 
opoziciją, kuriai pr i tarė ir 
neseniai miręs Sacharovas, kad 
jos buvimas yra partijos skal
dymas ir kenkimas kraštui. Ir 
tada jis gynė rusų žmones, kurie 
esą neteisingai kaltinami, kad 
jie daugeliu atveju esą atsakingi 
už dabartines Sovietų politines 
ir ekonomines problemas. 
„Rusijos žmonės nėra kalti dėl 
to, kas atsitiko rusams ir ki
tiems žmonėms k ra š t e " ir 
susilaukė plojimų, bet kad „tai 
priklausą nuo daugelio prie
žasčių, kurios buvo porevoliu
ciniame periode". 

Dvigubas matas 
Prancūzų žinių agentūra 

pastebi, jog Gorbačiovas pritaria 
Rytų bloko sąjungininkams, 
kad jie gali apspręsti savo poli
tinį ir socialinį likimą, bet jis at
sisako pritarti visai panašiems 
laisvo apsisprendimo sąjū
džiams tose respublikose, kurios 
buvo prievarta įjungtos į 
Sovietų Sąjungą. Sovietų vadas 
rūsčiai grasino Lietuvos Komu
nistų partijos oficialiems 
pareigūnams, kodėl jie vado
vavę savo nariams, kurie bal
savo atsiskirti nuo Maskvos, 
suorganizuodami savo Lietuvos 
Komunistų partiją. 

Komunistas tebevadovauja 
rumunams 

Viena. — A P žinių agentūra 
p r a n e š a , j o g Rumuni jos 
Komunis tų pa r t i jo s aukšto 
rango pa re igūnas Ion Iliescu, 
kuris šiuo metu vadovauja laiki
najai r umunų vyriausybei, yra 
geras Sovietų prez. Gorbačiovo 
draugas. Iliescu. 59 m. amžiaus, 
buvo iš partijos sekretoriaus pa
reigų at leis tas ir dirbo spaustu
vės direktoriaus pareigose. Jis 
šeštadienį p ranešė rumunams, 
kad b u v ę s jo v i r š i n i n k a s 
Ceausescu areš tuotas . Jis taip 
pat pranešė, jog y ra suorga
nizuotas Taut in is Išlaisvinimo 
komitetas, kur į jis per televiziją 
pavadino „ n a u j u valstybės 
organu". Maskvoje jis studijavo 
hidrologiją ir baigė prekybos ad
ministracijos kursą. Ten ir susi
pažino su Gorbačiovu. Jis vado
vavo Komjaunimo organizacijai 
ir propagandai, bet vėliau buvo 
pažemintas ir a t le is tas iš Cent
r o k o m i t e t o . S u s i p y k o su 
Ceausescu ž m o n a parti jos 
posėdyje ir nuo tada prasidėjo jo 
nesėkmės. Tik pažintis su Gor
bačiovu jį i šgelbėjo nuo 
kalėjimo. J i s negalėjo pakęsti 
asmeninio Ceausescu kulto ir 
dažnai nevykdydavo įsakymų iš 
Bucharesto. J i s kreipdamasis 
niekada nenaudoja žodžio „drau
gas", įdomu, kad jis nepasirašė 
grupės intelektualų laiško kovo 
mėnesį, kuriuo buvo pareikštas 
protestas pr ieš žmogaus teisių 
nuožmius pažeidimus ir despo
tišką Ceausescu valdymą. Jis 
pranešė, kad nauji rinkimai 

— Kijeve daugiau kaip 30,000 
žmonių sekmadienį demonstra
vo pri tardami Rumunijos gy-
vertojams, k u r i e kovojo už 
laisve, p raneša Reuterio žinių 
agentūra. Buvo ir šūkių už 
laisvą Ukra iną . 

numatomi balandžio mėnesį. 
Daromi p r ieka i š ta i , jog 

provizorinėje vyriausybėje yra 
daug komunistų ir Vakaruose 
siūloma su jais laikytis at
sargiai. Pr is imint ina , kad 
Rumunija labai mažai tepažįs
ta demokratijos sistemą. 

Kinijoje grąžino bažnyčią 
Beijingas. — Kinijos ko

munistų vyriausybė suteikė 
sostinės katalikams kalėdinę 
dovaną — grąžino Šv. Mykolo 
bažnyčią, kuri buvo daugiau 
kaip tris dešimtmečius nusavin
ta. Vysk. Fu Tieshan tą baž
nyčią vėl pakonsekravo, daly
vaujant daugiau kaip 200 kata
likų. Pamaldos buvo laikomos 
lotynų kalba. Vyskupas kinų 
katalikus prašė melstis už 
„pastovumą ir vienybę" — tie 
žodžiai dažnai naudojami kinų 
komunistų vyriausybės, kuri 
numalšino birželyje studentus, 
norinčius Kinijoje įvesti 
demokratiją. Grąžinta bažnyčia 
yra pastatyta 1902 m. aptar
nauti užsienio diplomatams. 
Komunistai 1958 m. iš jos 
padarė mokyklą. Beijinge 
esama maždaug 40,000 kinų 
katalikų. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 28 d.: Agapė, Kant-
vilas, Kamilė, Ema, Mingailė, 
Linksmuolis, Vaidilutė, Vyga. 

Gruodžio 29 d.: Tomas kan-
tenburietis, Dovydas, Gražvy
das, Teofilė, Gaja, Gentvainas. 

ORAS CHICAOJE 

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:27. 
Temperatūra dieną 391., nak

tį 26 L 

I > 
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ANN JILLIAN VIDURIO 
ATLANTO VYČIŲ TARPE 

1989 metų liepos 26 dieną 
televizijos ir filmų žvaigždė 
Jūratė Nausėdaitė — Ann 
Jillian, mūsų pasididžiavimas ir 
džiaugsmas, programa Trump 
Plaza Casino Atlantic City, NJ, 
sutraukė daugiau negu 800 
svečių. Svečių tarpe dalyvavo 
arti 50 Lietuvos Vyčių iš 12,41, 
109 ir 152 kuopos. 

Ann scenoje pasirodė juok
dario drabužiuose. Pasirodymo 
tema buvo — „Juokis!", ir tai ji 
išryškino pirmoje ir paskutinėje 
dainose. 

Jūratė pranešė, kad publiko
je dalyvauja Lietuvos Vyčiai ir 
sudainavo lietuvišką dainelę, 
kurią publika palydėjo aplodis
mentais ir šūkiais „Lietuva! 
Lietuva!". Vienos valandos pasi
rodyme publiką žavėjo daina ir 
šokiu. Ji yra aukšto lygio 
aktorė, ir turime džiaugtis, kad 
ji didžiuojasi lietuvių kilme. 

Pasirodymui pasibaigus, lietu
viškais tautiniais drabužiais 
pasipuošę Vidurio Atlanto Lie
tuvos Vyčių pirmininkas Jonas 
Adomėnas ir Elena Matulonis 
Jūratei įteikė didelę puokštę 
rožių. Jonas trumpai ją pasvei
kino angliškai, o Elena — 
lietuviškai. 

Vakaro programa tuo nepasi
baigė. Po pasirodymo Ann 
Vyčius priėmė atskirai — su 
bučkiais, nuotraukomis, lie
tuviška daina, autografais ir kt. 
Neužmirština tai, kad jos vyras, 
nors ir italas, prakalbėjo į mus 
lietuviškai! Reikia džiaugtis jų 
abipuse meile. 

E lena Matulonis 

ŠV.KAZIMIERO GILDIJA 

Žvelgdami į istorijos lapus, su 
pasididžiavimu ir nuostaba 
įsidėmime savo lietuvius protė
vius, daugiau negu 600 metų 
kovojusius už tikėjimą ir 
Bažnyčią prieš įvairius priešus 
ir niokotojus. 

Taip pat su nuostaba žvelgia
me į savo imigrantų tėvų ir bo
čių pasiekimus: jie įstengė ne j 
tik išauginti dideles šeimas 
mažomis pajamomis, bet padėjo 
pastatyti mokyklas, bažnyčias 
ir vienuolynus. Dar reikšmin
gesnis mūsų protėvių — 
angliakasių, fabrikų darbi
ninkų, tekstilės įmonių dar
buotojų — pasiekimas yra tai, 
jog jie savo sūnus ir dukras 
ragino stoti į dvasininkų gretas, 
tuo būdu stiprindami ryšį su 
Bažnyčia. 

Mūsų protėviai turėjo nema
žai pasiaukoti visa tai įvykdyti. 
Dabar atėjo mums laikas tęsti 
tą garbingą tradiciją. Praeityje 
esame nemažai paaukoję mūsų 
tėvų įsteigtų institucijų 
išlaikymui, tačiau ta auka buvo 
dėka mūsų gero gyvenimo ir ne
mažų pajamų, todėl jos nega
lime lyginti su protėvių auka. 

Mūsų neatidėliotino dėmesio 
re ikalauja Romoje esant i 
Pontifikalinė lietuvių kolegija. 
Ji yra mūsų Lietuvos Vyčių 
Visuotiniame suvažiavime 
įsūnyta, taigi atėjo laikas 
atlikti tai, ką esame pasižadėję 
Dievui ir Tėvynei. 

Padėti remti šios institucijos 
gyvavimą yra įsisteigusi Sv. 
Kazimiero gildija. Ši organiza 
cija siekia ne tik Lietuvos 
Vyčių, bet ir kitų lietuvių 

Ann J i l l ian , po koncer to Atlant ic City, dž iaugias i sus i t ikusi su Riverhead 
152 kuopos Lie tuvos Vyčia is ir Angelos Minsevi tch bei Beat r ičės Lucką jai 
dovanotais marškinėl ia is su lietuviškų t au t in ių šokių šokėjų poros vaizdeliu. 

DETROITO ŽINIOS 
SENATORIUS D. RIEGLE 

PAS BALTUS 

Gruodžio 15 d. sen D. Riegle 
su savo asistentu tautybių 
reikalams G. Papazian atvyko 
į adv. K. Miškinio įstaigą, esan
čią Oakland, Michigan, ir čia 
turėjo pusantros valandos 
t rukusias diskusijas su 
Michigano valstijos Baltų 
komitetu Baltijos kraštų lais
vinimo reikalu. Lietuvių 
delegaciją sudarė DLOC ir 
.Michigano Baltų komiteto pir
mininkas adv. K. Miškinis, to 
komiteto narė dr. S. Miškinienė 
ir Detroito Lietuvos vyčių 

veikėjas R. Boris. Rekordavo ir 
žinias perdavė WWJ ir WDET 
radijo stotys. 

Senatorius pareiškė, kad 
Baltijos kraštų laisvinimas nėra 
Sovietų Sąjungos vidaus reika
las. JAV valdžia daro didelę 
klaidą pataikaudama sovie
tams. Dabar pats laikas so
vietus spausti dėl Baltijos 
kraštų laisvės. JAV turi teikti 
dabar bal tams moralinę 
paramą, nes šiems kraštams 
ateina sunkūs laikai. Senato
rius žadėjo savo pastangas 
mums padėti. Prašė raginti 
lietuvius kituose miestuose 
prašyti savo senatorius, kad jie 
prisidėtu prie šios akcijos. 

B.Brizgys 

kilmės asmenų paramos Ameri
koje, Kanadoje ir Australijoje. 

Gildija šviečia žmones apie ko
legijos svarbų vaidmenį Lietu
vos Bažnyčios gyvenime ir lietu
vių bendruomenės puoselėjimui 
išeivijoje. Be to, gildija remia 
pastangas sudaryti palankias 
galimybes pašaukimams į 
kunigus ir religiniam darbui, 
tos kolegijos seminaristams bei 
kunigams, gilinantiems studi
jas, padedant pragyvenimu. Bus 
ieškoma finansinės šalpos 
kolegijos rūmų remontui, kurių 
yra daug ir gana reiklių. 

Raginame visas Vyčių apygar
das, kuopas bei pavienius na
rius įsirašyti į gildiją. Iš savo 
pusės, raginkite kitus šeimos 
narius bei draugus jon stoti. 

Narystės kategorijos įvairios, 
būtent , benefaktorius yra 
asmuo, paaukojęs tarp vieno ir 
šešių tūkstančių dolerių, spon-
sorius — nuo pusės iki viso 
tūkstančio, patronas — nuo 
šimto iki penkių šimtų dolerių, 
mecentas — nuo 26 iki šimto 
dolerių, o narys — 25 dolerius. 
Galima taip pat stoti į gildiją, 
pasižadant remti kunigą, ar 
seminaristą, arba įvykdyti kokį 
nors ypatingą kolegijai nau
dingą projektą. Ateityje bus 
praneštą kaip galima kolegijai 
užrašyti palikimus. 

Viliamės, kad visi prisidės 
rimtu pamąstymu bei malda ir 
auka. Prisiminkime ir įamžin
kime protėvių pasiaukojančius 
darbus Bažnyčios išlaikymui. 

Čekius galima siųsti: The 
Saint Casimir Guild, 85-22 
159th St., Jamaica, NY 11435. 
Daugiau informacijų galite 
gauti: The Saint Casimir Guild, 
c/o Robert S. Boris, 4970 Brook-
daie Drive, Bloomfield Hills, MI 
48013. 

Rober tas S. Boris 

PAMINKLAS LIETUVOS 
LAISVĖS GYNĖJAMS 

BROCKTONE 
- • 
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Brocktono miesto apylinkės 
parapiečiai planuoja lietuvių 
Sv. Kazimiero bažnyčios švento
riuje statyti žuvusiems Lietuvos 
laisvės gynėjams a t m i n t i 
paminklą. Paminklo pamatams 
žemės prakasimo iškilmėse 
dalyvavo išeivių l ie tuvių 
katalikų vyskupas Paulius A. 
Baltakis. Planuojama paminklą 
pastatyti iki šių metų rudens. 

Jau kurį laiką lietuvių bend
ruomenės nariai gvildeno mintį 
statyti paminklą, pagerbt i 
Tėvynės laisvei gyvybę paauko
jusius. Parapijos k lebonas 
kunigas Petras Shakalis skati
no tokią mintį ir ragino ją 
įgyvendinti. Turėdami tokį 
užnugarį, parapiečiai įsteigė 
Paminklo statymo fondo 
komitetą išt ir t i gal imybes 
tolimesnei veiklai. Šiuo metu 
komitetas jau yra angažavęs 
įvairius iškilesnius bend
ruomenės asmenis bei 
organizacijas. 

Iš įvairių konkurse pateiktų 
projektų buvo p a r i n k t a s 
menininko Juozo Stašaičio. 
Obelisko formos paminklas bus 
vainikuotas sitilizuotu lietu
višku kryžiumi. 

Sovietų S-je, Baltijos tau
toms bandant išsikovoti dides
nes laisves ir pagrindines žmo
gaus teises, yra tinkamas laikas 
išreikšti pasididžiavimą tėvynės 
kankiniais. Praeities herojus 
dera pagerbti, nes juk jų auką 
negalime skaityti bergždžia. 

Visus straipsnius iš anglų 
kalbos vertė šio skyriaus redak
torius Aleksandras Pakai* 
niškis,Jr. 

PONAS ŠEDAS 
(Pro Memoria) 

J . KATINAS, N.P. 

MILIJONAI 
RAUDONAJAM KRYŽIUI 

JAV Raudonasis Kryžius pa
skelbė, kad uragano, nusiautu-
sio Kalifornijos šiaurinę dalį, 
nukentėjusiems paremt i 
surinko 98.7 mil. dol. aukų. 

Ponia Vilana šį rytą anksti j 
pabudo. „Keista" — galvojo po- '< 
nia Vilana — „Kartais, visus 
namų ruošos darbus pametus, 
krenti lovon dar „su vištomis" 
ir, išmiegojus vos ne dvylika 
valandų, jautiesi pavargus ir 
kėlėsi su skaudančia galva ir 
šonkauliais". Vakar gi skaitė 
iki vėlumos intriguojantį Jurgio 
Jankaus romaną „Namas geroj 
gatvėj", po to dar ilgai neužmigo, 
analizuodama Mažrimo ir Sta
sės meilę, o pabudo visiškai 
pailsėjusi ir guvi. 

Kągi? Dienos rutina: pasi-
gražinimas, pusryčiai, darbas. 
Lauke rudens vėjas draskė 
paskutiniuosius medžių lapus, 
pasijodamas juos dviejų akerių 
Kerniaus ir Vilanos Milinių 
gyvenvietės plotuose. Šaltokas 
lietutis pamažu plovė baltą 
neseniai pastatytos rezidencijos 
stogą. Niūrūs debesys, kaip 
susipešę katinai, kamuoliais 
raičiojasi po Chicagos prie
miesčio horizontą. Šiaipgi — 
nieko naujo. „Standartinis" 
pirmadienis, net nepretenduojąs 
ir į „mėlynojo" vardą. 

Kelias darbovietėn raitėsi 
Lemonto kalnais, kalneliais. 
Pradžioje kiek miesto, didesnio 
susisiekimo gatvių, o toliau jau 
vingiavosi palkšvomis, žaliai 
rusvomis pievomis, gražiai 
ežiuku nukarpytomis kelių 
priežiūros darbininkų. Vilana 
važiavo automatiškai, atseit iš 
įgudimo. Mintys klaidžiojo apie 
jųdviejų — jos ir Kerniaus — 
nueitą gyvenimo kelią, apie 
namus, ateitį. 

Vienoje dar miesto kryžkelėje 
automatiškai sustojo prie rau
donų šviesų. Pati, sekdama susi
siekimo reguliavimo šviesas, 
kažkaip, intuityviai pajuto, kad 
h* ji pati yra sekama. Vilana 
staigiai pasuko galvą į dešinę ir 
jų akys susitiko. Gilios, tamsiai 
rudos, beveik juodos akys žiū
rėjo tiesiai į ją. Jis buvo vien
plaukis. Lietus čiurkšlėmis bėgo 
nuo viso jo kūno. Jis drebėjo. 
Užmiršusi kadais skaitytas sau
gaus vairavimo taisykles ir 
„Reader's Digest" žurnaliuko 
įspėjimus — nepažįstamų ne
vėžinti — Vilana negalvodama 
atidarė automobilio duris, ir, 
linktelėjusi savo dailia galvute, 
pasakė: „Prašau į vidų, dar ligą 
gausi te" . Vilanos įtarimai 
sumažėjo pastebėjus, kad jis 
buvo tik kokių 6-7 metukų 
bern iukas . Nepažįstamasis 
kvietimą tyliai priėmė ir dau
giau jis nieko nepasakė, nors 
Vilana ir bandė gauti kiek 
informacijų. Nepažįstamasis 
tylėjo tik savo nepaprasto grožio 
hipnotizuojančiomis akimis žiū
rėjo į Vilana. J i s nieko ir ne
galėjo pasakyti, nes, kaip ponia 
Vilana vėliau patyrė, jis buvo 
nebylys. 

Anksti išvažiavusi Vilana 
laiko turėjo pakankamai. Grįžo 
namo ir daug neaiškinus paliko 
nepažįstamąjį savo mamos 
globai. Grįžo ir vėl tais pačiais 
keliais, tik jau kiek greičiau. 
Vienoje vingiuotoje pašlaitėje 
Vilana nusišypsojo. Prisiminė 
kaip ją Kernius mokė vairuoti 
automobilį dar pirmajam lei
dimui. Nežinia kodėl, važiuo
jant tada, Vilana staigiai apėmė 
nepaprasta baimė ir nepasitikė
jimas savimi, vos ne panika, 
įsikibusi į vairą, suspaustomis 
lūpomis ir t u rbū t klaikiu 
žvilgsniu lakstė ji po kelius kirs
dama nuotolius ir išsukdama į 
pakelės pievas ir kalnelius, ir 
net po keletą kartų, kol mašina, 
turbūt pasigailėjusi jaunos 
vairuotojos, atsimušusi jau be 
greičio į aukštesnį pakelės py
limėlį, pati sustojo. Vilanos 
laimei tuo metu kelyje nebuvo 
daugiau automobilių. Kasgi la
biausiai sunervino ir įžeidė 
Vilana — tai jos vyro, Kerniaus, 
elgesys. Užuot čiupti už vairo, 

nuspaust i stabdį ar bent 
išjungti degimą jis nieko kito .• 
nepajėgė daryti, kaip tik, su
siėmęs pilvą, visu garsu juoktis. 
Tad pirmas Vilanos žingsnis 
buvo, po, laimei, neįvykusios 
nelaimės, atsiskaityti su Ker
niumi. Vilana atsiskaitė. Vėliau \ 
sakėsi net lietsargį sulaužiusi. 
Kernius nepyko, tik sustojo 
juokęsis. 

Mintys grįžo vėl prie šio ryto 
keisto nuotykio, nepažįstamojo. 
Kas jis? Iš namų išvarytas, ar 
pats pabėgęs ir dar tokiame ore? 
Gal ir negerai ji pasielgė jį pri-
glausdama? Gal geriau reikėjo 
pranešti miesto policijai? Sunki 
bus darbo diena, pagalvojo 
Vilana. 

Vilana ir Kernius Miliniai 
priklausė turbūt viduriniajai 
Chicagos gyventojų klasei. Ker
nius — gerokai pažengęs skulp
torius. Vilana — įstaigų tar- į 
nautoja, gabi mašininkė-steno- I 
grafe. Puošni rezidencija su spe
cialiomis patalpomis ir 
įrengimais skulptoriaus dar
bams, stiklo stogu, geroje vietoje 
kėlė daug vilčių ir progresui ir 
ekonomiškai gerovei. 

Naujasis įnamis buvo senosios 
ponios maloniai sutiktas, pa
valgydintas ir išdžiovintas. Pa
tekęs į salonąjis negalėjo akių 
atitraukti nuo didžiulio salono 
sienas puošiančių paveikslų, 
nors, jam atrodė, kad ponios ' 
Vilanos portrete jos daili noselė 
buvo gerokai per ilga. Kated-
ralinės lubos, beveik vieno į 
stiklo laukujinė siena, didžiulis I 
ugniakuras, priekyje ornamen
tuotas dvejais, dar kryžiaus 
karų tipo, Kerniaus draugų pa
dovanotais, iš Malorkos 
atvežtais, kalavijais. Salono 
sienos, perpintos tamsiomis. 
„Norman" plytų kolonomis, 
teikė jam majestotišką išvaizdą. 

Kampe salono stovėjo skulp
tūra Ievos, gundomos apie 
nuogą kūną apsivyniojusio 
žalčio. Ievos galvelė nepažįs
tamajam atrodė daug panašesnė 
į ponios Vilanos negu jos portre
te. Vienoje sienoje kabojo 
metalinė Šv. Pranciškaus skulp
tūra, bebarškinanti savo vari
niais įdarais oro srovei pagavus. 

Grįžęs namo Kernius ir radęs 
naująjį įnamį, kiek nustebo. 
Mama daug ko negalėjo pasaky
ti, reikėjo laukti Vilanos „rapor
to". 3000 kv. pėdų rezidencijoje 
be Kerniaus, Vilanos ir Vilanos 
mamytės gyveno dar Milinių 
augintinė Šiba —juodos spalvos, 
žvilgančių akių ir nepaprastai 
grakščių kūno linijų gražuolė. 
Namų apsaugai, o gal daugiau 
Kerniaus medžiojimo aistroms 
apramint i , dar po namus 
sukinėjosi zamšiniai pilkos 
spalvos, beplaukis, oranžinėmis 
šnervėmis ir nasrais, baltais 
kaip sniegą dantimis — Princas 
— grynakraujis veimeranas. 

Grįžus Vilanai ir aptarus 
įvykį, buvo pranešta policijai, 
dingusiųjų skyriui. Policija 
prašė, jeigu būtų galimybės, 
našlaitį priglausti, kol padėtis 
paaiškės arba atiduoti į valdiš
ką našlaity ną. 

Dienos slinko. Nepažįsta
masis pradėjo priprast ir prie 
įnamių ir prie aplinkos. Išti
somis valandomis jis sėdėdavo 
salone gėrėdamasis menu arba 
Kerniaus darbo ateljė sekdamas 
mikliai besisukinėjantį skulp
torių su savo grąžtais, kaltais ir 
keltuvais. 

Didžiausias, tačiau, gerbėjas 
jis buvo savo išgelbėtojos ponios 
Vilanos. Kada ji būdavo 
namuose, ateivis nuo jos nepasi
traukdavo. Nekviečiamas, bet ir 
nevaromas, jis ateidavo į 
Vilanos miegamąjį ir ilgai ste
bėdavo ją besipuošiančią, besi
rengiančią ar besvajojančią. 
Kernius kažkodėl jau nuo 
pirmųjų dienų naujajam atvy
kėliui jautė antipatiją. Gal 
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nepatiko jam jo toks tylus, be
kalbis, paslaptingas žvilgsnis, 
daugiausia skiriamas Vilanai, 
gal per daug Vilana jį prie savęs 
glaudė ir glostė, gal jautė Ker
nius, kad dalis jam priklau
sančios šilumos nuėjo našlaičio 
kryptimi, gal?... 

Ir taip vieną vakarą, po 
gerokai turbūt nervingos dienos 
su biznio klientais, Kernius pa
reiškė, kad labdarybės j au 
užtektų. Atėjūnui reikėtų 
paieškoti kitų namų ar atiduoti 
į valdišką našlaityną: „Tegu ir 
kiti įsisega sau rožę į labdarybės 
vainiką, ne mes vieni" — pareis-
kė. 

(Bus daugiau) 

NAUJA ŠALPOS 
DIREKTORĖ 

Gubernatorius Thompson 
gruodžio 18 d. nauja Illinois 
šalpos direktore paskyrė 
Kathleen Breidert Kustra. 
Anksčiau tose pareigose buvusi 
Susan S. Suter pasitraukė, ruoš
damasi rinkimuose kandida
tuoti į valstijos kontrolieriaus 
postą. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

- • (Augliai nuimami kabinete) -
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

' 2434 W. 71 SU—t, Chicago, 
Tc l . 434-5849 (reikia 24 vai.)' 

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

Of». 735-4477; 
Rez. 245-0067; arba 2454581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulatkl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel . LU 5-0348; Re* . PR 8-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tai. 471-3300; raz. 4 4 2 4 2 8 7 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago, III. 50652 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700-

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

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

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

'" hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tai . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. an t r . ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzia, Chicago, III. 
Tai. 925-2670 

1185 Dundee Ava. , E lg ln , III. 60120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory H.lls. IL. 
Tol . 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

Tai . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71«t St. — Tel. 737-5146 

Vai pagal susitarimą 
Palos Vlalon Center, 7152 W.127th St. 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
155 N. Michigan Ava., SuHa 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, l t 

Tel. 565-2860 (veikla 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tai. RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

Or. Tutnasonio kabinetą pereme 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Straet 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel . 434-1818 — Rez. 852-0886 
Vai., pirm., antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71at St., Chicago, N . 

Tai.: 436-0100 
11800 Southvrest Hlgtmay 
Palos Halghta, M. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

i < 



Ramybės ir taikos 

LINKĖJIMAI 
NEPASIEKIA 

PASAULIO 
Įprasta prieš Kalėdas ir Nau

juosius Metus linkėti ramybės 
ir taikos. Visa žmonija ir pa
vieniai asmenys vienas kitam 
linki geriausio, taikingiausio, 
ramiausio laiko ir sėkmingos 
ateities. Bet nė patys linkintieji 
nelabai tiki, kad ramybė ateis, 
kad taika įsiviešpataus pasau
lyje, kad žmonija netrokš ge
resnių laikų, kad paskiri 
žmonės nenorės geriau gyventi. 
Šventės pasidaro tik linkėjimais 
ir abejonėmis dėl savo paties 
ateities ir dėl kitų gyvenimo. 

Jėzus savo apaštalams pa
reiškė, kad jis neatnešė į pasau
lį tik taiką ir ramybę, bet 
greičiau suirutes ir neapykantą. 
Juk jis nepakeičia žmonių 
laisvos valios, jis nenori iš 
žmonių padaryti žemės vergų. 
Jis tik nori, kad tikėtų ir tikė
dami mylėtų vienas kitą. Jis 
nori, kad jie sektų jo mokslą be 
prievartos, be įžeidimų, be 
sumažinimo įgimtos laisvės. O 
laisvė yra duota Kūrėjo, kuris 
leido net pirmiesiems žmonėms 
geriau nusidėti, nepaklausius 
Dievo valios, negu sumažino 
duotą laisvę pačiam apsispręs
ti už gerą ar blogą. 

Mes tikrai nuoširdžiai linkime 
sau ir kitiems taikos ir ramybės, 
bet kartu žinome, kad taika 
pirmiausia yra žmoguje, ramybė 
auga tik žmogaus širdyje, san
tykiuose su savo artimu. Mes 
tikrai norime, kad pasaulis 
pažintų tikrąją taiką ir ramybę, 
kurią atnešė Kristus, bet kartu 
žinome, kad pasaulis ne visuo
met troško gyventi ramybėje. 
Taip pat jis nepasikeitė toje 
aplinkoje, kurią sudaro valsty
bės, tautos ar paskiri asmenys, 
persekiodami kitus žmones, pa
daryti juos tik vergais valdovui 
remtis savo valdžioje. 

STALINIZMAS YRA MIRĘS, 
O LENINIZMAS ATGYVENĘS 
Gorbačiovas atsisako marksistinės pažiūros į religiją 

AUKŠČIAUSIOS TARYBOS 
NUTARIMAS 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Teisingumo ir taikos diena vi
suotinai švenčiama. Bet nei tei
singumo, nei taikos nesilaiko 
daugelis kovojančių už dikta
tūras, naikinančių geruosius, 
ramiuosius ir ramybės trokš
tančius žmones. Taiką skelbian
tieji savo gyvenimo keliu negali 
laikytis taikos, jei pasaulyje 
nėra teisinguo, tarp žmonių 
nėra meilės, jei valdžią išnau
doja valstybė ir žmones padaro 
įrankiais tik savo gerovei ir sa
voms privilegijoms. Kurie 
skelbia tik taiką ir apie taiką 
viešai kalba, taikos nesilaiko 
nei savo viduje, nei svetur. 
Užgrobimai, suirutės, kurs
tymai eina visuose konti
nentuose. Tokios tautos, kurios 
dar nėra pakankamai apsišvie
tusios, yra valdomos t ik 
diktatorių. 

Komunizmas iki šiol plėtė 
savo valdas į visas šalis, kol pats 
pradėjo byrėti. Vadinamieji 
Sovietų Rusįjos satelitai buvo 
valdomi kelių valdžios žmonių, 
palaikomų Kremliaus, bet ir 
jiems atėjo valdžios pabaiga, kai 
net jų pačių partiečiai, komunis
tų išauklėti, panoro turėti žmo
niškas valdžias, žmogišką 
tvarką ir žmogaus vertą 
gyvenimą. 

Nereikia manyti, kad tik 
komunistinis pasaulis ir Rytų 
blokas išnaudoja savo vergus ir 
žmones laiko tik įrankiais. 

Reikia matyti ir tuos kraštus, 
kur valdžiose įsigali egoistai 
nevaržomo turto troškimo ir net 
nuodų — narkotikų platintojai, 
kaip Panamoje. Jį užtarti yra 
viešas nusikaltimas prieš tei
singumą ir taiką, kurią skelbia 
visi išnaudotojai ir naivūs jų 
sekėjai. 

Šiuo metu žudynės tikriausia 
prasme Rumunijoje yra kaip tik 
to diktatoriško, egoistiško ir ne
suvaldomo valdžios ir turtų 
troškimo išdava. Ne valdžios 
pakeitimas, ne persitvarkymas, 
bet nepakentimas, kai žmogus 
laikomas tik daiktu, tik 
įrankiu, sukelia revoliucijas, 
suirutes, neapykantą. Vadi
nama kova už teisingumą ir 
taiką, troškimas ramybės ir 
žmogiško gyvenimo kartais 
veda į pasirinkimą mirties arba 
geresnio gyvenimo bent būsi
moms kartoms. Taip yra šiuo 
metu Rumunijoje, kurios dikta
tūra pažymėta krauju ir gyvy
bėmis. 

Negalima norėti, kad visos 
tautos, visos valstybės ir visi 
žmonės vienodai elgtųsi ir 
vienodai galvotų Kartais reikia 
pakęsti kitaip galvojančius, jei 
tik jie nenori priversti visų 
galvoti kaip jie. Bet kokia prie
varta daro žmones vergais. 
Žmogus yra gimęs laisvas, nors 
dar ilgai jis priklauso nuo savo 
tėvų. Net užaugęs ir profesiją 
įsigijęs žmogus priklauso nuo 
visuomenės, kuriai priklauso, 
nuo aplinkos, kurioje gyvena, 
nuo sąlygų, kurios dažnai jam 
nepriklauso. Laisvė yra šventa 
teisė, už kurią reikia kovoti ir 
kurią reikia kartais kitiems pa
likti tik kraujo ir net gyvybės 
auka: 

Taika ir ramybė turi būti ne 
tik linkėjimuose, kuriuos siun
čiame švenčių proga, bet ir 
pačiame žmoguje, jo gyvenime, 
jo santykiuose su kitais. Tei
singumas ir taika priklauso 
meilei, kuri atsiremia Dievu, 
kaip Kūrėju ir palaikytoju. Tei
singumas sau ir kitiems negali 
būti tikras socialinis veiksmas 
be tikros socialinės, krikščio
niškos ir žmogiškos meilės pa
rodymo. Veltui vargšą sušelp
sime, jei jam parodysime tik 
šelpimo pareigą. Greičiau užsi
trauksime neapykantą ir 
kerštą, kad vienam turto duota 
daugiau, kitam permažai. Meilė 
naikina turtingųjų ir nuskriaus
tųjų, turinčių ir stokojančių 
skirtumus. 

Bet koks artimui linkėjimas, 
bet koks artimo sveikinimas 
turi ateiti iš širdies, kuri iš 
meilės nori kitam taikos ir 
ramybės, kuri iš meiles nori 
įgyvendinti tautose, valstybėse, 
žmonijoje, ypač savųjų tarpe tei
singumą ir taiką. Tai nėra tik 
žodiškas linkėjimas, bet geras 
darbas savo artimui, savo vi
suomenei ir savo aplinkos 
gyventojui. Nė vienas nesame 
be visuomenės, nė vienas 
nesame tik visuomenės narys. 
Kiekvienas turi norėti gero sau 
pačiam, savo šeimai ir savo ar
timui, kad žmonijoje viešpatau
tų taika, ramybė, teisingumas 
ir meilė. 

P. 8. 

Komunizmo statytojai skelbė, 
kad, panaikinus išnaudotojų 
klasę, galima bus įvesti pilnu
tinį komunizmą. Tada visi bus 
teisingai atlyginami ir sistema 
sudarys visiems laimingą gyve
nimą. Sovietų Sąjungoje jau 
seniai nėra tų nekenčiamų 
klasių, o gyvenimas vyksta savo 
keliu: atsiradusi nauja privile
gijuotųjų klasė, kuri, esant 
reikalingų prekių trūkumui. 
naudojasi pirmenybe, įsigyjant, 
kas jiems reikalinga, turi pri
vilegijas medicinos, poilsio ir 
kitose srityse, kas eiliniam pilie
čiui neprieinama. 

Kadangi komunistų pažadai 
ir praktika skiriasi ir yra 
nesuderinami kaip ugnis ir van
duo, todėl blaivesnieji 
komunistai ima abejoti komu
nizmo dogmų nepakeičiamumu. 
Dėl šios priežasties Rytų 
Europoje komunizmas pergy
vena didžiausią krize, nes par
tija žadėtos gerovės nepajėgė 
duoti. Didžiojoj Britanijoj 1945 
m. komunistų partija surinko 
100 tūkstančių balsų ir pravedė 
du atstovus į parlamentą. Po 
1956 m. Vengrijos revoliucijos, 
kuri buvo žiauriai numalšinta, 
atsiunčiant sovietų tankus ir po 
vadinamo Prahos pavasario Če-

IGNAS MEDŽIUKAS 

koslovakijoje 1968 m. komunis
tų skaičius D. Britanijoje ėmė 
mažėti. 

1989 m. lapkričio mėn., atsi
žvelgiant į įvykius Rytų 
Europoje, 41 kongreso delegatai 
atmetė komunistų partijos 
griežtosios linijos marksistinį 
manifestą, kuriuo pabrėžiama 
klasių kova ir priėmė demokra
tinius principus, prisitaikant 
prie socialinių ir politinių 
Europos pakeitimų. Daugelis, 
nusivylę partijos programa, 
ėmė grąžinti nario bilietus. 
Šiuo metu partija turi tik 7500 
narių. 

Paskutinieji įvykiai privertė 
partijos vadus ieškoti būdų 
atstatyti partijos autoritetą. 
Martin Jacąues, egzekutyvinio 
komiteto narys ir redaktorius 
žurnalo ,,Marxism Today", 
sako: „įvykiai Rytų bloke pri
artino galą komunizmo siste
mos, kokią mes pažįstame — 
centralinis planavimas, auto
ritetinis režimas, vienos partijos 
sistema, pajungusi visuomenę, 
stalinizmas yra miręs, o leni
nizmas atgyvenęs savo dienas". 

Komunizmo susmukimą ma-

Dr. Kazys Bobelis atidaro Vliko seimą Baltimorėje. 
Nuotr. Br. Čikoto 

tome visoje Sovietų Sąjungoje. 
O dar tik 1971 m. Sovietų 
Sąjungos min. pirmininkas 
Aleksei Kosygin partijos 
suvažiavime iškilmingai pareiš
kė, kad Sovietų Sąjunga 1975 
m. pralenksianti JAV. Bet 
kažin, ar jis pats tada savo 
žodžiais tikėjo? 

Neseniai televizijoj buvo 
parodyta, kai Maskvoje žmonės, 
sužinoję, kad yra atvežta į par
duotuvę batų, veržėsi, pastum
dami vieni kitus, kad galėtų 
būti pirmiau parduotuvėje ir 
gautų nusipirkti porą batų. Kad 
Sovietų Sąjunga yra dideliuose 
ekonominiuose sunkumuose, to 
neslepia ir pats Gorbačiovas. 
Sovietų min. pirmininkas eko
nominėms reformoms Leonidas 
Abalkin sako, kad dar reikės 
laukti dvejus ar trejus metus, 
kol reformos atneš reikalingų 
vaisių. Nors oficialūs duomenys 
rodo, kad per pirmąjį 1989 m. 
pusmetį gamyba padidėjo 3%, 
bet čia neatsižvelgiama į ky
lančią infliaciją, kuri, ekspertų 
nuomone, siekia 8-10% ir vis 
tebekyla. Esant prekių trūku
mui ir per daug pinigų apyvar
toje, susidaro prie parduotuvių 
ilgos eilės. Ši priežastis verčia 
vadovus atidėti kainų reformą, 
kuri, kaip manoma, padėtį 
pagerintų. 

Tiesa, Sovietai turi didelius 
žibalo ir dujų rezervus, kurių 
jiems pakanka. Krašte yra 
gausu ir kitų natūralių resursų: 
rūdos, mineralų, brangiųjų 
metalų. Bet trūksta maisto, 
kurio didelius kiekius reikia 
importuoti iš užsienio. Sovietų 
ūkis vis dar nepajėgia pagamin
ti pakankamai maisto produk
tų, o 10% dėl nerūpestingos 
priežiūros ir blogo transporto 
sugenda. 

Konstatuojama, kad Sovietų 
Sąjungos gamyba negali konku
ruoti su Vakarų Europos ir JAV 
dėl atsilikusios technologijos. 
Tiesa, ginklavimosi industrijoj 
ir erdvės technologija jie gali 
konkuruoti ar net pirmauja 
prieš vakarus. Centrinis pla
navimas yra nelankstus ir todėl 
nepasiteisino. 

Marksizmas religiją laiko 
prietaru, bet negali paneigti jos 
buvimo visose kultūrose ir civi
lizacijose. Marksas paskelbė 
„dogmą", kad religija yra 
žmonių opiumas, nes ji skel
bianti turtuolių teises ir stip-

Žinią, kad Lietuvos Aukščiau
sioji Taryba sugriovė KP priori
tetą, Vakarų Vokietijos radijas 
pranešė jau rytinėse žinioseją 
keletą kartų pakartodamas 
vakaro laidose. Neatsiliko ir 
televizijos kanalai, ekrane paro
dydami Lietuvos žemėlapį su 
atžymėtu „Wilna" miestu ir 
trumpą Maskvos korespondento 
komentarą tvirtinant, kad KP 
klausimas bus sprendžiamas 
Maskvos Centro Komiteto 
posėdyje. 

Jau kitą dieną t.y. gruodžio 
mėn. 8 d. Vakarų Vokietijos 
dienraščiai ir dauguma jų — pir
muose puslapiuose dideliais už
rašais supažindino skaitytojus 
su Lietuvos Aukščiausios Tary
bos nutarimu, ją vadindami 
„Republikparlament" 

Pliuralistinės partinės sis
temos įvedimo jau aukščiau 
buvo laukiama — ką parodė ir 
balsavimas. Pirmame psl. 
Miuncheno dienraštis „Sued-
deutsche Zeitung" rašo, kad 
politiškai įtakingiausia Lie
tuvos organizacija yra „Sąjū
dis", pravedęs į Aukščiausią 
Tarybą Maskvoje iš 42 Lietuvos 
atstovų net 31. Respublikos KP 
sekretorius Algirdas Bra
zauskas pateko į Maskvą tik 
atsisakiusio balotiruotis rinki-

rina neturtingųjų išnaudojimą, 
mokindama būti paklusniais ir 
nuolankiais. Marksistai moko, 
kad religiją pagimdė ekonomi
nio išnaudojimo sąlygos. 
Išnykus ekonominiam išnaudo
jimui ir privatinei nuosavybei, 
išnyksianti ir religija. Bet kaip 
matome, toks išvedžiojimas ne
pasiteisino. Tad Gorbačiovo 
pažiūros į religiją ėmė keistis. 
Sovietų ir Bažnyčios ekspertai 
sako, kad davimas tikintie
siems daugiau laisvių padeda ir 
Gorbačiovui ir Bažnyčiai. Gor
bačiovo apsilankymas gruodžio 
1 d. pas popiežių Joną Paulių II 
buvo didelė sensacija. Sovietų 
Sąjungoje jis susilaukė prie
kaištų iš konservatorių. 

Jei ligi šiol buvo galima saky
ti, kad Amerikoje Dievas stato
mas pirmoje vietoje, žmogus — 
antroje ir valstybė — trečioje, tai 
Sovietų Sąjungoje Dievo visai 
nebuvo, o žmogus buvo paverg
tas valstybei. Dabar galbūt 
artėja laikas, kai Dievas ir 
žmogus Sovietų Sąjungoje 
atgaus savo vietą. 

mus drauge su juo, Sąjūdžio 
atstovui ir tuo būdu užleidusio 
vietą KP šefui. Laikraštis pažy
mi, kad Lietuva yra pirmoji 
TSRS respublikų, legalizuojanti 
daugpartinę sistemą. 

„Frankfurter Allgemeine" 
trumpai atžymėjo Aukščiausios 
tarybos nutarimą, tačiau jau 16 
psl. įdėjo komentarą, kad Lie
tuvos KP atsipalaiduos nuo 
sovietinės „Mutterpartei". 
Greičiausiai Lietuvos pėdomis 
paseks Latvija ir Estija. 

Miuncheno „Sueddeutsche 
Zeitung" savo komentarą baigia 
taip: „tik lapkričio mėn. pabai
goje Aukščiausias sovietas 
patvirtino Pabaltijo respublikų 
ekonominę savivaldą. Deja, jos 
ir toliau gręžia Kremliaus mū
rą — iki jame atsiras skylė ar
ba... sureaguos Maskva". 

„Mannheimer Morgen" (visos 
laikraščio ištraukos gruodžio 
mėn. 8 d.) rašo, kad Lietuvos 
žurnalistai paneigė gandus ir 
bet kokį įtarimą, kad Lietuvos 
Aukščiausiai tarybai turėjo 
įtaką paskutiniai politiniai 
įvykiai Rytų Vokietijoje ir Čeko
slovakijoje. 

Ir liūdna žinia, rodanti kaip 
aukštesnio rango rusai 
raudonarmiečiai elgėsi su lietu
viais kariais Afganistane, siųs
dami juos į tikrą pražūtį vien 
todėl, kad jie buvo mūsų 
tėvynės sūnūs, vien todėl 
jausdami mūsų gražiausiam 
atžalynui neapykantą ir 
antagonizmą. 

Vilniaus „Sportas" lapkričio 
21 d. aprašo musės svorio 
Algimanto Stralecko sportinį 
kelią, jo gražias pergales 1951 
m. Laikraščio bendradarbis 
Algimanto akyse matė liūdesį, 
jaudulį. Tik po kelių minučių A. 
Straleckas pasakė: „Graži 
jaunystė. Bet kai jos netenki, 
netenki ir viso gyvenimo... 

Mano draugas nutilo... Ir jo 
akyse sustingo šykšti vyriška 
ašara. Nežinojau tada, kad iš
leidęs į armiją savo sūnų Dona
tą, Algimantas Straleckas jo 
daugiau niekada nebepamatė... 
Negrįžo iš Afganistano — iš 
Tolimųjų Rytų... Būrio 
„draugas" su juo suvedė sąskai
tas vien dėl to, kad jis — 
lietuvis... 

Aš ateinu pas jus ne kaip 
idealas, bet kaip žmogus su 

Jer H. Ludder 

DIDŽIAUSIAS 
VISUOMENĖS PRIEŠAS 

Etninė pasakėlė 

ANTANAS MUSTEIKIS 

• 

Kasgi būtų žmonių istorija be 
herojų, kurie mums atskleidžia 
platų žvilgsnį į dvasios karaliją? 
Kai stojame greta jų, mes 
įtraukiame į save laisvo, tyro 
kalnų oro. 

B. Auerbach 

Kuris žmogus yra doras? 
Doras yra tik tikintis žmogus. 
Ką gi reiškia tikėjimas? 
Tikėjimas reiškia taiką tarp 
valios, sąžinės ir visuotino 
pasaulio proto. 

K. Noetzel 

n 
Yra trys populiarios nukrypimo nuo visuomenės 

normų bei tapimo nusikaltėliu teorijos: socialinė dezor
ganizacija, priekaištinga draugystė (differential 
association) ir pravardžiavimas. Karpio istorijoje 
užtinkame pakankamai duomenų, kurie, ryškindami 
nusikaltėlio elgseną, daugiau ar mažiau patvirtina abi 
pirmąsias teorijas. 

Socialinė dezorganizacija — tai visuomenės būsena, 
kai jos nariai praranda normalius tarpusavio ryšius, 
nekreipia saistomo dėmesio į paprotinius ar įsta
tyminius poelgių pavidalus bei varžtus. Tai dažniau
siai susiję su pokario sąlygomis, skurdo aplinka (griū
vantys pastatai, benamių lindynės...), nedarbu, nuola
tiniu kėlinėjimuBi (migracija), šeimų irimu ir pan. Tais 
atvejais riba tarp įprasto gėrio ir blogio nublunka, 
poelgių normose įsiviešpatauja sąmyšis. Mokslininkai 
tokią būseną vadina alienacija — svetimėjimu ar ano-
nuja — benormiškumu. Grožinėje amerikiečių literatū
roje tokia žmonių laikysena vienu atveju yra charak
teringai atskleista populiariame pilietinio karo romane 
„Gone with the Wind", kurį parašė Margarita Mitchell. 
Jos herojė, nepakeliamos karo aplinkos iškamuota, pri
siekia, kad ji geriau plėš ir žudys, bet jokiu būdu nemirs 
badu. Ir krašto depresijos metai, kuriais Karpių šeima 

pergyveno naujakurystę, didele dalimi atitinka socia
linės dezorganizacijos bei benormiškumo būsenos 
apibrėžtį. 

Albino Karpio seserys — stiprioji lytis — neatsisa
kė tradicinių elgsenos normų, dar lietuvių tėvų įdiegtų, 
o jų brolis tryško prigimtu enegijos perteklium; jis ne
galėjo pakęsti gyvenimo „neteisybių" ir maištavo. Jo 
nuomone, tėvas dirbo kaip vergas, nes turėjo du dar
bus — tvarkė nualintą ūkį ir buvo Santa Fe gele
žinkelio ženklų dažytoju. Dėl skurdo santvarka atrodo 
dėmėta, o tėvas niekuo dėtas, nors jis drausmino sūnų, 
kurs klusnumu atsiliko nuo savo seserų. 

Karpis pastabiai mokėjo vertinti tik tamsiąją plačio
sios visuomenės dalį. Kartą bėgdamas po apiplėšimo 
jis stabtelėjo viename vienkiemy. įžvalgus ūkininkas 
pasveikino jį šiais žodžiais: „Tu apiplėšei banką, ar ne? 
Man tai nerūpi. Visa, ką bankai daro, — tai išvaržo 
mus, ūkininkus". Nežinome, ar Karpis skaitė Uptono 
Sinclairo „Džiungles", kurių kitas personažas Jurgis 
Rudkus. taip pat lietuvių kilmės, viena karta anksčiau 
už Karpį lygiai tuo pačiu priekaištu pasmerkė bankus 
bei visą santvarką. Be abejo, abudu pasako daug tiesos, 
— tik ar visą? 

Kitą kartą Karpis keliavo lėktuvu. Aerouoste 
(beveik neįtikėtina!) paliko savo 38 kalibro automatinį 
ginklą, o jo bendrakeleivis, kriminalinių bylų advoka
tas, sugrąžino jo pamirštą profesinį įrankį su pastaba: 
..Aš nežinau, kam tau prireikė šio ginklo, bet jei kada 
įkliūsi Los Angeles mieste ir norėsi pagalbos, suieškok 
mane". Karpiui atrodo, kad visi advokatai, kaip ir kiti 
profesionalai, yra to paties sukirpimo. Tačiau iš tikrųjų 
advokatai didele dalimi yra išskirtini jau vien dėl to, 
kad turi reikalų su „pilka medžiaga"; jiems labiau rūpi 
ne tiesa, o įrodymas, kaip padaryti jų ginamą pikta
darį angelu, kad tik jį išsuktų iš daboklės... Tad profe
sija juos labiau lenkia į benormiškumą ir paaiškina, ko

dėl jų tarpe yra aukštas savižudžių procentas. 
Karpis kone kiekviename asmeny įžiūri depresijos 

pasekmes. Jis tikėjo, kad tuo laiku kiekvienas „turėjo 
savo kainą". Jis tvirtina, kad jūs „kyšiais galite 
papirkti bet kokį pareigūną nuo kalėjimo sargo ligi bur
mistro ir gubernatoriaus. Aš visur Viduriniuose 
Vakaruose sutikau policininkų, kurie buvo tokie pat, 
kaip aš nusikaltėliai". Jis negalėjo nesipiktinti, kad jo 
šutvės apiplėšti bankai skelbia didesnes prarastų pini
gų sumas už tas, kurias jo bendrai iš tikrųjų pagrobia. 

Karpio visuomenės vertinimas yra gana sofistikuo-
tas: „Depresija išmetė ūkininkus, pardavėjus ir dar
bininkus iš darboviečių, ir daugelis jų bandė 
nusikaltimu paremti save bei savo šeimos pra
gyvenimą". Ir jis galėjo pacituoti tikrus ar tariamus 
1936 m. teisingumo departamento duomenis, kurie liu
dijo, jog sukčiai skaičiumi pralenkė nesukčius. Tad 
Karpio išvada atrodo logiška: „Aš mačiau pakankamai 
žmonių bado ir skurdo, kad suprasčiau, jog tenka 
priešintis kiekvienai valdžiai, kuri nesugeba 
kontroliuoti ekonominės depresijos". 

Nors ir suprantant, kad bene sunkiausias uždavi
nys yra pačiam save pažinti ir atskleisti, vis dėlto Kar
pio atverta „išpažintis" dvelkia nuoširdumu ir pati
kimumu. Neatrodo, kad, žvelgdamas į save iš viso 
gyvenimo perspektyvos, jis būtų užsidėjęs kaukę ir vai
dinęs svetimą vaidmenį, kai tarė, jog nesigailįs ką pa
daręs, neturįs reikalo atsiprašyti. Žinoma, jis nevartoja 
intelektinių benormiškumo ar svetimejimo sąvokų, bet-
jos visur prasikiša, tik kitokiais žodžiais ar nuorodom. 
Jo praktiškoj, bet sumišusių normų sąmonėj pinigai 
buvo galingesni už moralę, bet ir jie buvo, taip sakant, 
tik priemone tapti padėties viešpačiu. Jam smagu, kad 
policija tykojo atimti tuos grobio pinigus, bet nesuge
bėjo, nes jis buvo apsukresnis, pajėgesnis, kas lyg ir 
pateisino jo laimėjimą. ( B u g d a u g i a u ) 
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Jubiliatui kun. Vytautui Pikturnai įteikia dovaną gruodžio 2 d. Juno Beach, Fla. Iš kairės: kun. 
J . Pakalniškis, minėjimo vadovas V. Šalčiūnas, vysk. P. Baltakis, kun. V. Pikturna ir pirm. 
Augūnas. 

Nuotr. J . G a r i o s 

KUN. VYTAUTO PIKTURNOS 
KUNIGYSTĖS 50 M. JUBILIEJUS 

Š.m. gruodžio 2 d., Howard 
Johnson Inn, Florida, gražioje 
pokylių salėje Juno Beach lietu
viai — LB apylinkės valdybos 
sudarytas komitetas suruošė 
šios apylinkės lietuvių dvasios 
vadovo kun. Vytauto Pikturnos 
kunigystės 50 metų minėjimą. 
Be v ie t in ių daug atvj'ko 
lietuvių svečių iš Pompano 
Beach, Jupiter, Lake Worth ir 
iš Siaurės atvykusių atosto-
gautojų. Komiteto pirminin
kas Algis Augūnas atidarė 
minėjimą, nuoširdžiai visiems 
padėkojo už atsilankymą ir 
pakvietė Lietuvių biuletenio re
daktorių Vincą Šalčiūną minė
jimo vadovu. Minėjimo prezi
diumą sudarė vyskupas Paulius 
Baltakis, parapijos klebonas 
kun. Arthur Venezia, jubiliatas 
kun. Vytautas Pikturna, kun. 
Jonas Pakalniškis, kun. dr. 
Matas Čyvas , kun. Jonas 
Skruodenis, Lietuvos dukterų 
skyriaus pirm. Dalia Augū-
nienė, Balfo skyriaus pirm. 
Roma Mildažienė, Lietuvių pen
sininkų klubo pirm. Bronė Jucė-
nienė, Lietuvos Vyčių kuopos 
pirm. Kostancija Scheibelhut. 

Prieš porą dienų — lapkričio 
30 d. Juoz. Pr. „Drauge" yra 
pa rašęs jubi l iato Vytauto 
Pikturnos biografiją, todėl jos 
nekartosiu. 

Vyskupas Paulius Baltakis 
sukalbėjo maldą, laiminančią 
vaišių stalus. Valgiai buvo labai 
skanūs. Kun. Pikturnai buvo 
sugiedotas „Ilgiausių Metų" ir 
išgertas šampanas i jo sveikatą. 
Kun. Pikturną žodžiu sveikino 
ir gražiausius linkėjimus pa
reiškė vyskupas Baltakis, kun. 
Pakalniškis, kun. dr. Čyvas, 
paminėtų organizacijų vardu 
Dalia Augūnienė, Roma 
Mildažienė, Bronė Jucėnienė, 
Kostanci ja Scheibelhut, 
komiteto ir Lietuvių Bend
ruomenės vardu pirm. Algis Au
gūnas, Lietuvių respublikonų 
skyriaus pirm. Alicija Solienė, 
LB Auksinio kranto apylinkės 
pirm. Jonas Paškus, Balfo cen
tro valdybos pirm. Maria Ru
dienė, Pompano YLH — Jaunų 
lietuvių kultūros klubo pirm. 
Marytė Coleman, viešnia iš ok. 
Lietuvos Danguolė Balčiūnaitė, 
tarnaujanti Maskvos atstovy-

'bėje. Vysk. Baltakis pareiškė, 
kad, jam vykstant į Lietuvą, ji 
pasitiko jį Maskvos stotyje. 
Daug buvo gauta sveikinimų 
raštu iš įvairių vietovių ir iš ok. 
Lietuvos. Jadvygos ir dr. Adolfo 
Damušių buvo gautas telefoni
nis sveikinimas. 

Sol. Ona Šalčiūnienė labai 
gražiai padainavo „Tau garbė" 
— iš ok. Lietuvos ir „Gyvenimo 
aidai" — Salomėjos Čerienės. 
Dainos palydėtos gausiais daly
vių plojimais. Jai akompanavo 
muz. Irena Manomaitienė. Ma
rius Sodoms ir Vincas Staknys 
duetu padainavo „Dainos 
choro" vardu humorist ine 
sveikinimo dainą, sukurtą Onos 
ŠalČiūnienės. Susilaukė gausių 

plojimų. Eiliuotą sveikinimą, 
parašytą Antaninos Deilienės, 
gražiai padeklamavo Ringailė 
Zotovienė. Susilaukė irgi gausių 
plojimų. 

Kun. Pikturna ilgesniam 
žodyje papasakojo savo jaunys
tės gražias dienas gimnazijoje, 
kunigų seminarijoje ir universi
tete. Vokiečių okupacijos metais 
už veiklą prieš okupantą gesta
po buvo areštuotas. Daug išken
tėjo įvairiuose kalėjimuose ir 
Dachau koncentracijos stovyklo
je. Nuoširdžiai padėkojo komi
tetui už suruoštą šį minėjimą, 
už sveikinimus ir gražius 
linkėjimus vyskupui Pauliui 
Baltakiui, kunigams, organiza
cijų atstovams, menininkams ir 
visiems dalyviams už atsilan
kymą. 

Pirm.' Augūnas įteikė kun. 
Pikturnai gražų adresą, sukurtą 
Vinco Šalčiūną, albumą, į.kurį 
dalyviai pasirašė* ir visų daly
vių vardu mažą vokelį. Kun. 

Pikturna nuoširdžiai visiems 
padėkojo už dovanas. 

Sekančią dieną — gruodžio 3 
d., sekmadienį, St. Paul of the 
Cross bažnyčioje įvyko iškil
mingos pamaldos. Vyskupas 
Paulius Baltakis atnašavo šv. 
Mišias, jam asistavo k u n . 
Vytautas Pikturna, kun. J o n a s 
Pakalniškis, kun. dr. Matas Čy
vas ir kun. Jonas Skrodenis. 
Vysk. Baltakis pasakė giliai 
prasmingą pamokslą, liečiantį 
kun. Pikturnos gyvenimą. 
Mišių skaitymus atliko Vincas 
Šalčiūnas. 

Sol. Ona Blaodytė-Jameikie-
nė laike pamaldų labai gražiai 
su ypatingu jausmingumu pa
giedojo tris giesmes: M a r i a 
Mater Gratiae — S. Guidi , 
Agnus Dei — G. Ęizet ir Sveika 
Marija — L. Stuko. Jai akompa
navo muz. komp. L i u d a s 
Stu':as. Pamaldos baigtos gie
dant Marija, Marija. 

P. M i k š y s 

MOSU KOLONIJOSE 
Lemont, 111. 

IŠSAUGOKIME, KĄ 
PAVELDĖJOME 

Kaip dažnai iš Lietuvos atvy
kęs, įsuktas į lietuviškų ren
ginių ratą ir dažniausia iš
tisomis dienomis Amerikoje gir
dėdamas vien gimtąją šneką 
svečias su nuostaba klausia: 
„Kaip jums, toli nuo tėvynės 
nublokštiems, pavyko išlaikyti 
savąjį lietuviškumą, tautinę 
dvasią, išlikti savimi svetimoje 
žemėje, kada net mums tai kar
tais gan sunkoka?" Ir atsakyti 
nelengva. 

Juk kartais žodžiais nenu
sakomas ir jokiu matu neišma
tuojamas žmogaus pasiauko
jimas savajai tautai . Kiek 
valandų pašvęsta, kad būtų iš
saugota bočių kalba, kad gyvuo
tų lietuviška spauda, veiktų 
mokyklos, kultūros centrai, 
tyrimo institutai, įvairios or
ganizacijos, kad kiekvienas, 
laisvą minutėlę turėdamas, 
galėtų ateiti pas savuosius? 
Kiek pinigų, nelengvai uždirbtų 
ir dažnokai nuo šeimos reikmių 
atitrauktų, paaukota lietuvy
bei? Kas suskaičiuos... Gal tik 
žmonių pagarba atlygina už be
galinį triūsą, gal pasiekti darbo 
vaisiai... 

Tačiau metai bėga. Pamažu 
t i rpsta lietuvybės salelės 
svetimame žemyne. Vis dažniau 
iš lietuviškojo kamieno išaugusi 
atžala vos „labas" išdaužti tesu
geba. Todėl vis didesnių 
pastangų ir vienybės reikia 
tautiškojo paveldėjimo išsau
gojimui. Ir gausesnio jaunų 
žmonių būrio. Dažnas, apsi
lankęs lietuvių centre. Kūna 
maloniai nustebintas kai 
sužino, ks>d čia veikia didžiau
sia išeivijoje l i tuanis t inė 
mokykla, darželių grupėse 

nuolat pilna vaikų, o savait
galiais, šalia pagyvenus ių 
žmonių pamato darniai besidar
buojantį jaunimą. Ir pats sau iš
didžiai pamąsto: „Gyva dar 
mūsuose lietuviškoji dvasia". 
Tad neleiskime jai išblėsti! Kuo 
daugiau mūsų — tuo geriau. 
Daugiau lietuviškų susibūrimų 
— įdomesnis mūsų gyvenimas. 
Prieštaringų v e r t i n i m ų 
susilaukė žinia, kad Chicagos 
priemiestyje Lemonte nupirktas 
naujas lietuviškas ž id inys . 
Nepretenduojantis į pasaulinę 
šlovę, tik siūlantis malonų prie
globstį visiems lietuviams, iš 
kurio pasaulio krašto j ie at
keliautų. Ir n e s i e k i a n t i s 
sumažinti daugeliui brangaus 
Marąuette Parko reikšmės, tik 
toliau tęsti pradėtą darbą. 

Pradžia sunkoka. Centro įstei
gimui suaukotos n e m a ž o s 
pinigų sumos. Tačiau jį tebesle
gia 600,000 dolerių pas ta to 
pirkimo skola. Ir nors paskola 
duota labai geromis sąlygomis, 
tačiau nuošimčiai sudaro didžiu
lius pinigus, kurie galėtų būti 
skirti pastato pagerinimui, įvai
riai veiklai, jei būtų greičiau 
išmokėta skola. 

Artėja metų pabaiga. Artėja 
laikas pildyti va l s tyb in ių 
mokesčių raštus. Ar nebūtų ver
ta šiek tiek paaukoti bendrų 
darbų labui ir kartu nusirašyti 
dalį mokesčių? Arba paskolinti 
pinigų centro skolos išmo 
kėjimui ir taip pat nusirašyti 
nuo mokesčiu, kas sudarytu 
didesnę sumą, nei b a n k o 
mokami nuošimčiai? Ir s ra r 
biausia — kartu įnešti savąjį 
indelį į mums visiems taip bran
gaus lietuviškojo paveldėjimo iš
saugojimą? 

Mes būsime nuoš i rdž ia i 
dėkingi už jūsų atsiųstą auką. 

A. Kavaki«>n« > 

Daytona Beach, FL 

KALĖDOMS ARTĖJANT 

Lietuvių klubo valdyba su
ruošė gruodžio 10 d. šios kolo
nijos lietuvių prieššventinį pa
bendravimą. Kun. dr. K. Ruibys 
at la ikė lietuviškas pamaldas, 
kur ių metu skaitymus, kaip 
paprasta i , atliko Kazimieras 
Barūnas , keletą gražių, lie
tuviškų giesmių pagiedojo muz. 
A n t a n o Skridulio vado
vaujamas „Sietyno" choras. 
Vieną giesmę solo pagiedojo 
operos solistė Juoze Daugėlienė. 
Pamaldų metu buvo sukalbėta 
rašytojo Andriaus Mirono spe
cialiai sukurta už laisvę žuvusių 
prisiminimui skirta malda. 

Po pamaldų salėje muz. A. 
S k r i d u l i o vadovaujamas 
„Sietyno" choras atliko meninę 
programą. Padainavo keletą 
nuotaikingų dainų ir pabaigoje 
t r i s kalėdines giesmes, kurios 
priminė artėjančių šv. Kalėdų 
nuotaikas. Programai vadovavo 
ir intarpuose dainas ir giesmių 
reikšmę apibūdino oper. sol. 
Juoze Daugėlienė. Trumpas 
k o n c e r t a s suteikė šventinę 
nuotaiką. 

Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla pasveikino gausiai 
susirinkusius dalyvius, po kon
certo nuoširdžiai padėkojo „Sie
t y n u i " ir jo vadovui už gražią 
programą, palinkėjo visiems 
š i o s kolonijos lietuviams 
malonių švenčių ir laimingų 
Naujųjų 1990 metų. 

Klubo valdybos moterys su 
vyrų ta lka paruošė pietus: — 
dešrų su kopūstais, kavos ir 
saldumynų. 

Besivaišinant klubo pirmi
ninkas pristaiė svečius iš okup. 
Lietuvos: Teresę ir Joną Žebelius 
i š Palangos, Kazimierą Kapčių 
iš Rietavo, daktarus Janiną ir 
Algirdą DeŠčerius iš Druski
n inkų, dr. Algį Vaškelį iš 
Vilniaus, Gintarą ir Rimgaudą 
Dzenkauskus iš Kauno, Nijolę 
ir Gediminą Tursus iš Vilniaus. 
Žodį tarė Gedimi: v s Tursa, 
Lietuvos signataro Jono Vileišio 
v a i k a i t i s , kuris nuostabiu 
sutapimu ir gyvena Vilnuje 
Vileišio gatvėje. Svečias šiltai 
prisiminė lietuviškąją išeiviją, 
jos pagalbą Lietuvai ir išsakė 
savo gyvenimo odisėją, kuri ne
buvo lengva. Teresė Žebelienė iš 
Palangos perdavė Lietuvos lie
tuvių sveikinimus, prisiminė 
bendrą lietuvių tautos likimą, 
ištikimybę katalikų Bažnyčiai 

ir padova nojo , ,Siety nui" bei jo 
vadovui Antanui Skriduliui 
brangią dovaną — gintarinį 
rožančių. 

Daktarai Janina ir Algirdas 
Deščeriai, Valės ir Antano Skri
dulių giminaičiai, turi aukštas, 
vadovaujančias pareigas Drus
kininkų sanatorijoje bei kuror
te. V. ir A. Skriduliai, glo
bodami giminaičius , savo 
svetinguose namuose suruošė 
susitikimą su šio telkinio lietu
viais, kur vaišių metu ALT s-gos 
skyr. pirmininkas Vytautas 
Abraitis, klubo pirmininkas Jo
nas Daugėla, Gediminas Lape
nas pasveikino svečius ir pasi
dalino išeivijos lietuvių gyve
nimo nuotaikomis, o svečias dr. 
Algirdas Deščeris nuoširdžiai 
padėkojo savo giminaičiams V. 
ir A. Skriduliams už kvietimą 
aplankyti juos ir susipažinti su 
nuostabiai įdomiu Amerikos 
gyvenimu. Dėkingai prisiminė 
ir išeivijos pastangas padėti 
kovojančiai Lietuvai. 

Dr. Algis Vaškelis, moksli
ninkas, dalyvavo Mokslo ir 
kūrybos simoziume, Chicagoje, 
aplankė brolį prof. Vaškelį, 
pasisvečiavo pas giminaičius 
Stukus Floridoje. 

Gintaras ir Rimgaudas Dzen-
kauskai, viešėdami pas savo 
tėvelį, turėjo progos dalyvauti 
didesniuose lietuvių susibū
rimuose, o taip pat pas Vladę ir 
Gediminą Lapėnus, švenčiant 
Gedimino gimtadienį, pas Stellą 
ir Vytautą Abraičius Padėkos 
dienos proga, pas V. ir A. Skri
dulius, pagerbiant svečius DeŠ
čerius, ir kitur. Šie jauni vyrai, 
išgyvenę tėvynės dramą, įdo
miai pasakoja apie dabartinį, 
ypač ekonominį gyvenimą, 
Lietuvoje. 

Visi giminaičiai nuoširdžiai 
globoja viešinčius svečius, jiems 
sudaro progų arčiau pažinti 
lietuvių ir amerikiečių gyve
nimą. 

Pažymėtina, kad svečiams 
išeivijos lietuvių gyvenimas ir 
veikla paliko malonų įspūdį. 

Tad baigiant senuosius metus 
linkėtina šio telkinio lietuviams 
gražaus sugyvenimo, gyvos 
lietuviškos veiklos ir geriausios 
sveikatos. 

Klubo valdybos pirmininko 
Jono Daugėlos pranešimu, Lie
tuvių klubo metinis susi
rinkimas ir pamaldos įvyks jau 
ateinančių metų sausio mėn. 10 
d., kur bus renkama ir klubo 
valdyba. 

Ju rg i s Januša i t i s 

CLASSIFIED GUIDE 
JEMESIOt Nuo lapkričio 11d., skambindami į Chicagos priemiesčius, 
vartokite „araa coda" (708). 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

S MLS, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
8ELLBACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

.' ta MLS, 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

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

Adresas 6600 S. Pulaskl Rd. 
One stop Real Estete 

Cerihin/ KMIEaK R E A L T o*s 
N j * 1 "UlKrfi 7922 S. Pulaski Rd. 

C\ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

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

Nuolaidą pensininkams duoda 
IEVA ASMYTĖ 

Communlty Realty, MLS 
3856 W. 63 St., Chicago 

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

+$\TETQ 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, { 
šventę, Kadril is ir polka, 
Jaunimo šokis. 

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

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

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

RE/MAX 
REALTORS 

OREtT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361 -5950 6 3 6 - 6 1 6 9 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba,nonte būti 
Rimo Stankau* klijentais Nuosa
vybes įkainavimas 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimams, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Katfzto Ava. 
Chicago, IL S0S2S 

Tai. 436-7878 

FOR SALE Proparty on Lk Wkmabago, 
Tn of Van Dyne, Fond du Lac City, Wi. 

100 Ft. Lk Frontage on a 100 X 767lot, Lvg 
room, Kitchen, Lndry room, bath and 2 
bdrms. Approx 1,532 sq. ft. lvg area. 2 
enclsd additions, 1 cr garage Yr. round 
home on a great lake. CaJI 708-297-8437. 

Parduodama greičiau 
už dldaana. kainai 

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

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaaki, Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655 

Lietuviams Žinomas ir patikimas vardas. 

HELP VVANTED 

LAUNORY ATTSNDANT 
Full or part time. Expananca halpful but will 
train. Mušt be abie to cornmunicata in EngKsri. 
Apply In Person. THURSOAY, Dac. 28th. 
From 9 am to noont ai 

2366 W. Vark St. 

766-369-7474 

MOBILE MECHANšCS 
Expariencad mobile mechanics needed for 
SVV Chicago trailer repair company. Mušt nava 
knowledge of araa. Excellent beneffts 
packaga. 

Please call between 9 am & 4 pm 
766-799 9292 

Please raspond in Engash. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 m 376-5996 

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Te l . - GA 4-8654 
_:> 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-2313 
KLAUDMUS PUMPUTIS 

A I K (,r-*'~\~ įaus Mr:-<T-
.Jaunirr o centro vakarienėje. 

atlirka meninę projrramą 

N u o t r . J . I <imulni<*i<> 

EUROPOS STANDARTO 
ELEKTRONINĖS SISTEMOS 

Mes specializuojamės tik PAL Secam 220V 50HZ 
VCR, radijai, kasetės, rekorderiai, video 
kameros ir kompiuteriai 
Patarimai veltui. Mes siunčiame į: JAV, Kanadą ir 
Sovietų Sąjungą. 
Kreiptis: 

RAIŠA Fine Jewelry 
28800 Gratlot Ave . Sulte B-207 

Rosevllle, Ml 46066 
Te l . 313-773-2160 



kultūra: iliuzijos ir realybė", pasveikino, trumpai papasako-
Pirmutiniame savo žodyje pa- jo statybos eigą, pasitaikiusias 
skaitininkas psidžiaugė, daly- problemas ir pagerbė pagrin-

Angelė Nelsienė, JAV LB tarybos pi 
gubernatorium George Deukmejian. 

iumo pirmininkė, su Kalifornijos 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, FL 

IŠEIVIJOS KNYGŲ 
IŠSAUGOJIMAS 

Floridos Amerikos lietuvių 
klubo biblioteka ilgai vargo, ne
turėdama tinkamos vietos. Tik 
1986 m. buvo priglausta klubo 
raštinėje, bet ir čia tolimesnis 
jos plėtimas buvo neįmanomas. 
Naujai įgytos ar dovanotos 
knygos jau nebetilpo į lentynas, 
tad daug jų teko laikyti dėžėse 
sandėlyje. 1988 m. birželio 18 d. 
klubo narių susirinkime, pir
mininkaujant klubo pirm. 
Albinui Karniui, svarstyta 
pastato klubo bibliotekai rei
kalas. Čia pasiūlyta, kad 
valdyba sudarytų 5 asmenų 
komisiją, kuri paruoštų naujų 
patalpų priestato planus ir 
ištyrinėtų statybos galimybes. 
I komisiją sutiko įeiti V. Ged-
mintas, inž. M. Krasauskas, inž. 
V. Mažeika, inž. J. Mikaila ir K. 
Staponkus. Tais pačiais metais 
lapkričio 19 d. klubo narių susi
rinkime buvo tęsiamos disku
sijos priestato reikalu. Buvo 
įvairių nuomonių. Tuo reikalu, 
tardama žodį, bibliotekos vedėja 
Sofija Salienė atkreipė klubo 
narių dėmesį į paskutinių mė
nesių įvykius Lietuvoje, kur 
daug įvairiausių pakaitų. 
Galimas dalykas, kad netrukus 
atsidarysianti galimybė laisvai 
persiųsti Vakaruose išleistas 
knygas bibliotekoms ar atski
riems asmenims. Daug mūsų 
neįkainojamos vertės knygų 
buvo išmesta į šiukšlyną arba 
sudeginta, kaip atsitiko su 
mūsų didelio tautos žadintojo 
kun. Miluko biblioteka. 

Bibliotekos priestatas reika
lingas ne vien knygų pasisko
linimui, bet jos tikslas turėtų 
būti didesnis — padėti knygomis 
Lietuvai. Susirinkime nutarta 
sudaryti lėšų telkimo komisiją, 
kuri apklausinėtų klubo narius. 
kokia suma jie galėtų šj pro
jektą paremti. \ komisija buvo 
išrinkti: kun. dr. E. Gerulis, inž. 
V. Gruzdys, A. Paulionis, E. 
Purtulienė ir L. Žvynienė.1989 
sausio 14 d. narių susirinkime 
lėšų telkimo komisijos iždi
ninkas inž. V. Gruzdys pranešė, 
kad iki tos dienos pasižadėji
mais yra surinkta 14,875 dol. Po 
ilgesnių diskusijų susirinkimas 
nubalsavo statyti priestatą 
pagal naujų patalpų paruoštus 
komisijos planus, kur numatyta 
bibliotekai kambarys, o likusi 
kvadratūra sandėliukams ir 
kambariui, kuris galėtų būti 
prijungtas prie mažosios salės. 

Kadangi šį projektą pradėjusi ir 
rėmusi A. Karniaus klubo; 
vadovybė keitėsi su naujai 
išrinkta A. Gudonio valdyba, tai 
pastaroji įpareigota sudaryti 
reikalingą statybos komisiją. 
Naujoji A. Gudonio 1989 m. val
dyba energingai ėmėsi statybos 
darbo, kuris su pertraukomis 
užsitęsė iki lapkričio mėn. 
Klubo narių susirinkime 1989 
m. lapkričio 18 d. klubo valdy
ba pateikė duomenis apie 
priestato statybą: aukų statybos 
fondui surinkta 30,668.20 dol., 
nuošimtis už banke laikomus 
aukų pinigus 702.75, iš viso 
31,370.95 dol. Statyba atsiėjo j 
34,879.48, tad prie aukotojų 
pinigų reikėjo pridėti 3,508.53 
dol. 

Baigus statybos darbus, suda
ryta komisija, vadovaujama 
Angelės Karnienės, iškilmin
gam naujojo priestato atida
rymui. Komisija, nustačiusi 
atidarymo programą, nutarė šį 
atidarymą, jau su erdvia bib
liotekai patalpa, atžymėti dvi 
dienas: gruodžio 8 d. su 
kultūrine progrma, o gruodžio 9 
d. pasidžiaugti atliktu darbu 
užbaigtuvių pokyliu. 

Pirmąją dieną ceremonijoms 
vadovauti komisija pakvietė A. 
Karnių. Jis atidarymo žodyje 
tarp kitko pareiškė, kad klubo 
nariai šiandieną gali vertai 
pasidžiaugti naujuoju priestatu, 
turinčiu ne tik padidintą mažąją 
salę, bet ir specialią patalpą 
knygoms — biblioteką. 

Klubo pirmininkas A. Gudo-
nis pasidžiaugė naujuoju 
priestatu, kuriame turime 
gražiai įrengtą bibliotekos 
patalpą ir padidintą mažąją 
salę. Kada visoje Amerikoje 
uždaromos lietuviškos bažny
čios, klubai ir organizacijos, 
mūsų koloniją pasirenka ap
sigyvenimui lietuviai iš įvairių 
Amerikos vietovių ir Kanados. 

Formaliame atidaryme žymie
ji statybos meistrai įteikė 
simbolinius raktus: V. Gedmin-
tas klubo pirm. A.'Gudoniui, o 
K. Staponkus bibliotekos vedė
jai S. Salienei. Po to perkirptas 
kaspinas. Atidarius naujas 
patalpas, kun. V. Zakaras 
assituojant klubo pirm. A. 
Gudoniui, atidarymo komisijos 
pirm. A. Karnienei ir biblio
tekos vedėjai S. Salienei, atliko 
šventinimo ceremoniją. 

Ryšium su šia iškilme atidary
mo komisija pakvietė Litua
nistikos katedros vedėją prof. 
Br. Vaškeli paskaitai, kurios 
tema buvo „Lietuvos ateities 

vaudamas tokioje retoje šven
tėje. Esą, jūs padarėte tą, apie 
ką ilgai kalbama laikraščiuose 
ir kolonijose, kad reikia susi
rūpinti rinkti nykstančią lie
tuvišką knygą. Knyga, ypač 
dabartiniu metu, pasidarė tokia 
aktuali, kadangi jos ištroškę 
mūsų tautiečiai Lietuvoje. Jūs 
esate pavyzdys kitoms koloni
joms, pabrėžė profesorius. Savo 
išsamioje ir aktualioje paskaito
je jis davė išeivijos ir Lietuvos 
kultūros sintezę, vaizdingai ap
tardamas padėtį tėvynėje. Lie
tuvoje atgavus tautinius sim
bolius, džiaugėmės lyg jau ne
priklausomybę atgavę. 

Prelegentas patarė kritiškai 
pažvelgti į realybę, nepasikliau
ti iliuzijomis, svajonėmis. Ar 
tauta kovojanti už savo laisvę 
yra vieninga ar laisva nuo 
iliuzijų? Pasaulį nustebino 
Pabaltiečių drąsa, išmonė ir 
unikalus protestas, kada Vilnių, 
Rygą ir Taliną sujungė gyva, 
nepertraukiama žmonių gran
dinė. Laisvės lyga ir Jauna
lietuviai, protestuodami prieš 
okupantą, nesutiko su Sąjūdžio 
pasirinktu metodu, jie reiškė 
protestą atskirai vaikščiodami 
Vilniaus gatvėmis. Prelegentas 
išvardinęs eilę realijų, pavyz
džiais įrodė, kad tos realijos 
nėra džiuginančios, nors pateikė 
ir teigiamų pavyzdžių, kaip Vy
tauto Didžiojo universitetas bei 
prie jo įsteigtas mokslo ir 
kultūros centras Kaune ir kt. 
Okupacijoje išaugo didelis 
skaičius kūrybingų žmonių, 
kurie dirbdami nenormaliose 
sąlygose, bet su meile tautinei 
kultūrai ir mokslinei tiesai 
at l iko didelį darbą. Deja, 
nemažas skaičius mokslinių 
darbų yra tendencingi. Nepri
klausomos mūsų istorijos lai
kotarpis buvo falsifikuojamas 
arba praeinamas tylomis. Apie 
100 istorikų mokslinį darbą dir
bo Lietuvoje, o tačiau norint pa
teikti visuomenei istorija; teko-
perspausdinti dr. Šapokos reda
guotą istorijos veikalą parašytą 
daugiau negu prieš 50 metų. 
Lietuvos kultūros istoriją nėra 
iš ko net perspausdinti. Pagal 
Sąjūdžio pirm. Vytautą 
Landsbergį per 50 metų išliko 
tik mūsų kultūros griuvėsiai. 
Tad atgimusi tauta turi pradėti 
statyti iš pačių pamatų naują 
kultūros rūmą. Iš dabartinės 
Lietuvos ir Išeivijos išsivystys 
nauja kultūra. Per 40 metų 
sovietinė sistema įnešė daug 
neigiamų bruožų. „Homo sovie-
ticus" atpratintas nuo darbo. 
Kas anksčiau buvo, jam nebe
turi vertės, besirūpina tik savo 
asmeniška gerove. 

Po paskaitos klubo choras, 
vadovaujamas P. Armono, 
akompanuojant Margaret Sul-
livan, šiam minėjimui gerai pa
ruoštas, padainavo Augo berne
lis, liaud. d. — L. Abarius, Po 
aukštus kalnus, liaud. d. — K.V. 
Banaitis, Anoj pusėj Dunojėlio, 
Liaud. d. — K.V. Banaitis, 
Pasėjau dobilą, liaud. d. — J. 
Gaidelis ir Kur giria žaliuoja — 
Gudavičius. Šio choro pasiro
dymą publika gausiais plojimais 
šiltai įvertino. Visą šios šventės 
programą sumaniai pravedė 
Albinas Karnius. 

Pasibaigus oficialiai daliai, 
a t idarymo komisijos pirm. 
Angelė Kamiene pakvietė visus 
esančius salėje, o jų buvo apie 
330 žmonių, pasivaišinti vynu, 
sūriu, pyragaičiais ir apžiūrėti 
naujas patalpas. Pasivaišina
mu rūpinosi A. Kamiene ir jį 
paruošė su komisija.kuri buvo 
gerai suorganizuota. Šių vaišių 
mecenatai yra N. Paramskienė, 
„Žibinto" vaidintojų grupė, 
šokių grupė „Audra" ir klubo 
choras. Tuo ir užbaigta oficialios 
naujo pastato at idarymo 
iškilmės. 

Gruodžio 9 d. 6 vai. vakare 
pokylį atidarė A. Kamiene. 
Klubo pirm. A.Gudonis visus 

dinius statybos savanorius 
meistrus V. Gedmintą, K. Sta-
ponkų, Z. Radvilą ir A. 
Aleksiejūną. Po to buvo 
vakarienė. Jumoristinėje pro
gramoje prijuokino publiką K. 
Gaižauskienė savo „pasiū
lymais naujai bibliotekai", o 
laisvųjų prižiūrėtojų trio — A. 
Karnius, A. Kusinskis ir B. 
Gaižauskas „kaip statėme". Po 
to buvo Šokiai. 

V. Gmž. 

GUBERNATORIUS UŽ 
STADIONĄ 

Illinois gubernatorius Thomp
son pasisakė už statymą naujo 
stadiono Chicagoje, kuris būtų 
komandos Chicago Bears 
būstinė, bet jame galėtų žaisti 
ne vien futbolą, o jis tarnautų 
įvairiam sportui ir būtų sta
tomas jungtinėmis valdžios ir 
privačiomis lėšomis. Darbai 
turėtų prasidėti jau 1990 m. 
Chicagos meras Daley mano, 
kad Bears komanda daug sa
vaičių rungiasi kituose 
miestuose. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. gruodžio mėn. 28 d. 

r A.tA. 
ONA MICUTIENĖ 

DRAZDYTĖ 

Gyveno Omaha, Nebraska. 
Mirė 1989 m. gruodžio 25 d., sulaukusi 85 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Alvito valsč., Uosių kaime. Amerikoje 

išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys Danutė, žentas 

Gedas Drazdžiai, Rama, žentas Viktoras Arai, Rasutė, žentas 
Grant Ledwich, aštuoni anūkai, du proanūkai ir kiti giminės. 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė buvo a.a. Albino našlė. 
Priklausė Gyvojo Rožančiaus draugijai. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 28 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Larkin koplyčioje, 24 & Jay St., Omaha, NE. Rožančius 
bus kalbamas gruodžio 28 d. 7 v.v. 

Laidotuvės įvyks gruodžio 29 d., penktadienį. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje 9 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Marijos kapines, Omaha, NE. 

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

Nuliūdę dukterys, žentai, anūkai ir proanūkai. 
Laidotuvių direkt. Larkin Funeral Home. 

A.tA. 
MONICA JURGELONIS 

BAUS 

Anksčiau gyveno Brighton Parko apylinkėje, Chicago. 
Mirė 1989 m. gruodžio 26 d., 4:45 vai. p.p., sulaukusi 89 

ui. amžiaus 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 70 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime anūkai: Monica Larakers 

su vyru Robert, Karen Koenig su vyru Kenneth, Joseph 
Doweiko su žmona Rosemary, Joyce Bitinas su vyru Bruno; 
aštuoni proanūkai; seserys Eva Yesul, Betty Galevičius, brolis 
Clemens Balis, posūnis Stanley Doweiko. 

Velionė buvo našlė a.a. Jono Janush ir a.a. Charles 
Jurgelomo ir motina a.a. Jean Doweiko. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, gruodžio 28 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 29 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lie
tuvių kapines. 

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

Nuliūdę anūkai, proanūkai, seserys, brolis ir posūnis. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

A.tA. 
ELENAI JUŠKIENEI 

mirus, jos vyrui ALFONSUI, sūnums ALGIUI, GIN
TARUI ir LINUI su šeimomis ir kitiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime 

. 

Stasė ir Antanas Zaparackai 
Elena ir Kazys Karveliai 
Marija ir Leonas Bajorūnai 
Juozas Gruzdąs 
Petras Svilas 

Florida 

GAIDAS-DAIMID 
EUDEIKIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

438044 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234440 ir (1412) 523-9862 

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5234440 

A.tA. 
ELENAI JUŠKIENEI 

mirus, jos vyrą agr. ALFONSĄ JUŠKĄ ir sūnus: 
ALGIMANTĄ, GINTARĄ ir UNĄ su jų šeimomis 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Detroitiškiai agronomai: 
Andrius Bliūdžius 
Vytautas Čižauskas 
Ignas Kaunelis 
Jonas Mikulionis 
Jonas Orentas 
Marija Polteraitienė 
Skorubskas 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas - (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telefonas (708) 863-2108 

A.tA. 
VACIUI BRINKIUI 

mirus, jo brolį, mūsų teatro nuolatini rėmėją Dr. ZIG
MĄ BRINKI nuoširdžiai užjaučiame liūdesio 
valandoje. 

Los Angeles Dramos Sambūris 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 89th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 9744410 

9238 S. Robertą Rd. - Tel. (708) 4305700 

A.tA. 
ANELEI KUČIENĖNEI 

mirus Lietuvoje, jos broliui mūsų teatro įkūrėjui ir 
pirmajam režisieriui JUOZUI KARIBUTUI 
reiškiame gilią užuojautą. 

Los Angeles Dramos Sambūris 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50th A v e n u e 
C i c e r o , I l l inois 

T e l e f o n a s - (708) 652-1OOS 

Sally Donald M., Jr. 

VANCE 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 5 0 Ave . , C i c e r o , I l l inois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 662-5245 

\ ) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. gruodžio mėn. 28 d. 

x Naujųjų Metų sutikimas 
su draugais bus sekmadienį, 
gruodžio 31 dieną, „Baltijos" 
restorano patalpose. Sutikimą 
rengia Chicagos Jaunimo sąjun
gos skyrius. 

x „Tulpė Times", Seattle, 
Wash., Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės leidžiamas neperio
dinis biuletenis, Nr. 4, išėjo iš 
spaudos. Anglų ir lietuvių kalba 
duodama plati informacija apie 
Seattle lietuvių ir jiems artimų 
veiklą, darbus, užmojus, šeimų 
linksmas ir liūdnas naujienas, 
kaip gimimus ir mirimus. 

x Dūdos ir karūnos, valsai 
ir polkos — visa tai ir daugiau 
laukia jūsų per Dainavos an
samblio Naujųjų Metų sutikimą 
gruodžio 31. Nepraleiskit progos 
linksmai sutikti Naujuosius 
metus. 

x Bronius Strikaitis, Los 
Angeles, Cal., „Draugo" nuošir
dus ir dosnus rėmėjas, už kalė
dines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 100 dol. čekį. Nuošir
dus ir didelis ačiū. 

x Antanas Gurevičius, To
ronto, Kanada, „Draugo" gar
bės prenumeratorius, rėmėjas, 
pratęsė prenumeratą, pridėjo 30 
dol. auką dienraščiui, 30 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių 
ir 100 dol. teismo išlaidom 
sumažinti. Nuoširdus ir didelis 
ačiū. 

x Alena Devenienė ir Kęs
tutis Grigaičiai, St. Peters-
burg, Fla., atsiuntė „Draugui" 
50 dol. auką su tokiu prierašu: 
„Švenčių proga malonu Jus 
pasveikinti". Nuoširdus ir di
delis ačiū. 

x Juozas Rudzinskas, U-
nion Pier, Mich., „Draugo" gar
bės prenumeratorius, bendra
darbis, pratęsė prenumeratą su 
50 dol. auka dienraščio stip
rinimui. Nuoširdus ir didelis 
ačiū. 

x Dr. L. Griniūtė-Smulkš-
tienė, Chicago, 111., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
25 dol. auką ir palinkėjo visam 
Draugo štabui linksmų švenčių. 
Nuoširdus ačiū už linkėjimus ir 
auką. 

x Alfons ir Janina Liszkie-
wicz, Spring, Texas, rašo: „nuo
širdžiai dėkojame už korteles ir 
kalendorių, kartu linkime visai 
Draugo redakcijai linksmų šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų". Nuošir
dus ačiū už 20 dol. auką. 

x Čikagos Jaunimo sąjun
gos N. Metų sutikimas įvyks 
Baltijos restorano patalpose. 
8100 S. Roberts Rd. Sutikimas 
prasidės 9:00 v.v., sekmadienį, 
gruodžio 31 d. 

(sk) 

x Vietų nedaug beliko, o 
laiko dar mažiau. Greitai skam
binkite Danguolei Ilginytei 
(708) 425-6527 ar Aldonai Jan
kauskienei (708) 910-0890 ir pa
darykite rezervacijas dalyvauti 
Dainavos ansamblio Naujų 
Metų sutikime. Lauksime visų! 

(sk) 

x Laikrodininkas A. Šerkš
nys taiso laikrodžius, aukso, 
sidabro ir gintaro išdirbinius. 
10704 S. Komensky, Oak 
Lawn, 111. Tel. (708) 424-6023. 

fsk) 

x „Draugo" administracija 
šį šeštadienį, gruodžio 30 d., 
dirbs iki 12 vai. Pirmadienį, 
sausio 1 d., yra Nauji Metai, tai 
„Draugas" bus uždarytas — ne
dirbs nei redakcija, nei admi
nistracija, nei spaustuvė. Antra
dienį, sausio 2 d., visa „Draugo" 
įstaiga dirbs kaip paprastomis 
dienomis ir išleis „Draugo" tre
čiadienio, sausio 3 d., laidą. 

x Sv. Kazimiero seserų vie
nuolija kviečia visus dalyvau
ti šv. Mišiose, prašant Dievo, 
kad jų įsteigėja Motina Marija 
Kaupa i t ė būtų paskelbta 
palaimintąją. Šv. Mišios bus 
laikomos trečiadienį, sausio 3 d., 
7 vai. vak. motiniško namo 
koplyčioje, 2601 W. Marųuete 
Rd. Šv. Mišias angliškai atna
šaus kun. Juozas Mol iš Šv. To
mo parapijos. 

x Dirigentas muz. Vytau
t a s Mar i još ius , Putnam. 
Conn., , ,Draugo" garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams su visa šimtine ir tokiu 
prierašu: „Sėkmės ir kantry
bės"! Malonus ačiū už viską. 

x Amerikos Lietuvių Tary
ba , Chicago, 111., Kalėdų ir 
Naujų Metų proga atsiuntė 50 
dol. dienraščio paramai. Labai 
dėkojame. 

x Lietuvos Dukterų drau
gija, Los Angeles, Cal., atsiun
tė 50 dol. auką kaip padėkos 
ženklą už malonų dėmesį, ski
riamą ne tik Los Angeles, bet ir 
k i tur draugijos šalpos bei 
kultūrinių renginių veiklai. 
Nuoširdus ačiū už savos spaudos 
rėmimą. 

x Anelė Kručas, Chicago, 
111., „Draugo" garbės prenu-
mera torė , ••ėmėją, lankėsi 
„Drauge", pratęsė prenumera
tą su 50 dol. auka savai spaudai. 
Labai dėkojame. 

x P e t r a s Žilinskas, Lynd-
hurst, T3hio, „Draugo" garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsdamas prenumeratą pridėjo 
50 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: $250 Gintaras ir 
Valė Čepai, po $200 Rozalia 
Ambraziejus, Kazys Daulys, po 
$100 Jonas ir Ona Adomaičiai. 
Peter K. Barskis, Alfonsas ir 
Teodora Ilekiai, Julius Lin-
takas, Aug. Nerijus Paulionis, 
Katherine Rempert, Kajetonas 
Šidlauskas, Juozas Stašaitis. 
Lietuvių Fondas visiems dėkoja 
ir prašo aukas siųsti būstinėn — 
3001 W. 59th St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 
x Pradėki te Naujus Metus 

linksniai ir kultūringai su 
, ,Vi ln iaus" menininkais, 
kuriems nestinga muzikos, 
dainos ir humoro. Jaunimo cen
tre sausio 13-14 d. Bilietai 
Pa t r ia parduotuvėje. 

(sk) 

Koncertuos Chicagoje sausio 7 d. Iš kairės: aktorius Algirdas Grašys, solistas Vaclovas Dauno
ras ir pianistas Robertas Bekionis 

Nuotr. J. Tamulaičic 

CHICAOOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ FONDAS 
RENGIA VACLOVO 

DAUNORO KONCERTĄ 

Kaip laikai pasikeitė, net 
neįtikėtina! Atrodo, kad persi
tvarkymo ir atgimimo vėjai ir 
mūsų pakrantes pasiekė. Vaci. 
Daunoras didžiųjų scenų rampų 
šviesoje skynė laurus. Jis yra 
aukšto lygio bosas. Baigęs 
Lietuvos konservatoriją, staža
vosi Milano La Scala teatre. 
Dainavo daugelyje žymiausių 
pasaulio teatrų ir koncertų 
salėse. Yra dalyvavęs operų 
pastatymuose arba koncertavęs 
JAV, Kanadoje, Prancūzijoje, 
Italijoje, Vokietijoje, Švedijoje, 
Suomijoje ir daugelyje kitų 
šalių. 

La Scala teatre yra dainavęs 
su pasaulinio garso žvaigždėmis 
L. Pavarotti, M. Rinaldi, E. 
Suliotis ir daugeliu kitų. Jis yra 
dainavęs pagrindines roles šiose 
operose: Sevilijos kirpėjas, Don 

x Už a.a. Vyto Butkaus 
sielą šv. Mišios bus atna
šaujamos Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje gruodžio 31 d. 11:15 
v. ryto. Gimines, draugus ir 
pažįstamus kviečiame dalyvau
ti ir prisiminti Vytą savo 
maldose. Liūdint is bro l i s 

Jul ius . 
(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
minusiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 

' VI 7-7747. 
(sk) 

x Romas Pūkštys, Trans-
pak firmos savininkas, praneša, 
kad sausio mėn. išvyksta į 
Lietuvą. Mielai vėl tarpi
ninkaus įvairiais reikalais: pini
gai, palikimai, butai. Kreiptis 
iki sausio 1 d. Transpak, 2638 
W. 69 St., tel. 312436-7772. 

fsk) 

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western A ve., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
(312) 238-9787. 

(sk)' 

x P ranas ir Konstancija 
Šukevičiai, Toronto, Kanada 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė 40 dol., palinkėjo 
linksmų švenčių mielam „Drau
gui'", kuris yra visuomet laukia
mas. Nuoširdus ačiū už viską. 

x Saulutė Melof, Stamford, 
Conn., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 50 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x Jonas Pupin inkas per 
Kazį Gimžauską, St. Petersburg 
Beach, Fla., mūsų bendradarbį, 
atsiuntė „Draugo" paramai 50 
dol. Nuoširdus ačiū. 

x Ona Nutautas iš Chicago, 
111., „Draugo' rėmėja, lankėsi 
„Drauge" ir švenčių proga pa
aukojo 30 dol. Nuoširdus ačiū. 

s x V incas Klova , Bell 
Gardens, Cal., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsdamas prenumeratą, pridėjo 
40 dol. dienraščio paramai ir 15 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame. 

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

(sk). 

x Chicagos KASOS skyriai 
l inki visiems taupytojams 
linksmų Kalėdų Švenčių ir 
laimingų Naujų Metų ir 
praneša, kad KASOS įstaigos 
neveiks: pirmadienį, gruodžio 
25, Kalėdų dieną, šeštadienį, 
gruodžio 30 d. dėl metinių pro
centų apskaičiavimo ir sausio 1, 
Naujų Metų dieną. 

(sk) 

Carlos, Faustas, Hugenotai, 
Pilėnai, Carmen, Rigoleto, 
Eugenijus Oneginas, Borisas 
Godunovas ir daugelyje kitų 
operų. Tarptautinių konkursų 
lauretas. Pasaulinio garso meno 
kritikai ir didžioji spauda yra jį 
labai gerai įvertinę. Be operinės 
veiklos, taip pat jis yra Lietuvos 
konservatorijos profesorius. 

Su juo kartu koncerte daly
vaus Robertas Bekionis. Kuris 
ir pats yra aukštos klasės meni
ninkas Tačiau jis nesiožiuoja ir 
V. Daunorui akompanuoja. Jis 
yra nuolatinis V. Daunoro ir G. 
Apanavičiūtės koncertų part
neris. J is yra pasižymėjęs 
pianistas, M. K. Čiurlionio 
konkurso laureatas. Šis faktas 
jau savaime da^g pasako. Akty
viai reiškiasi kaip akompania-
torius ir solistas Lietuvoje ir už 
jos ribų. Ar pirmoje vietoje jis 
yra solistas?!r akompaniatorius, 
tad gal ir susimaišiau. Toliau 
minint jo įvairius pasiekimus, 
gal nereikėtų užmiršti mažą 
smulkmeną, kad jis yra Lie
tuvos konservatorijos docentas. 
O 1989 m. debiutavo, kaip nau
jai įkurto Vilniaus „Lirico" 
teatro meno vadovas. 

A,lgirda? Grašys, Jaunimo 
teatro aktorius. Kurie dalyvavo 
Jaunimo centro vakarienėje, tai 
jau turėjo progos su juo 
susipažinti. Kilimu yra iš 
Utenos krašto — tai gana var-

I gingas kraštas, bet lietuvių li-
\ teratūrai yra davęs labai daug 
neužmirštamų vardų. Jų tarpe 
vertėtų paminėti A. Baranaus
ką. J. Biliūną, A. Žukaus
ką-Vienuoli Pulgį Andriušį ir 
daug kitų Bendrai paėmus 
uteniškiai, ypač tauragniškiai 
yra geri pasakoriai. Tad ir pas 
A. Grašį ta pasakoriaus savybė 
yra labai aiškiai pastebima. 
Kur jis tik dalyvauja, visur yra 
savas, liaudiškas, su priežo
džiu „brač" pamarginta šne
ka. Lietuvoje žinomas, kaip 
linksmų, savo sukurtu kompo 
zicijų skaitovas, poringių po 
rintojas. Yra dirbęs su daugeliu 
režisierių ir sukūręs apie 70 

įvairaus charakterio vaidmenų. 
Baigęs Lietuvos konservatorijos 
teatrinį fakultetą. 

Jų koncertas bus rengiamas 
sausio 7 d. Jaunimo centre. 
Bilietai gaunami Vaznelių 
prekyboje. 

J . Ž. 

UŽBAIGIANT „ V A R P O " 
JUBILIEJ INIUS METUS 

Užbaigiame metus, ku r i e 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vaidybos buvo pavadinti 
„Varpo" metais. Tai buvo 
padaryta prisiminimui ir atžy-
mėjimui atitinkamais darbais 
šimto metų sukaktį, kai dr. Vin
co Kudirkos ir jo vienminčių 
būrelio buvo pradėtas leisti 
„Varpas". Ir tai buvo pradžia 
pozityvaus mūsų t a u t o s 
atgimimo ir aktyvaus darbo už 
tautinį sąmoningumą ir už lais
vės bei demokratijos idealus. 

Skleisdami šimto metų kely
je „Varpo" puoselėtas idėjas, 
mes varpininkai dėkojame PLB 
valdybai, sutikusiai skelbti 
„Varpo" metus, ir visiems, ku
rie šią reikšmingą sukaktį pa
minėjo atitinkamomis iškilmė
mis, vaidinimais, koncertais, 
straipsniais spaudoje ir radijo 
programomis. Esame ypač 
dėkingi Chicagos „Margučio" 
bei „Lietuvos aidų" transliaci
jų vedėjams už kasdieninį klau
sytojams priminimą, kad šie 
metai yra jubiliejiniai „Varpo" 
metai. 

„Varpo" leidėjai, rėmėjai, 
skai tytojai , r edak tor ius ir 
bendradarbiai 

KARIUOMENĖ ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Viena iš garbingųjų tautos 
švenčių yra lapkričio 23-ji, kuri 
buvo pavadin ta Lie tuvos 
kariuomenės švente. Kuriantis 
Lietuvai, 1918 metais lapkričio 
23-čią dieną, buvo išleistas pir
mas Krašto apsaugos ministerio 
į sakymas kur t i Lietuvos 
kariuomenę. Tą įsakymą pasi-

Aukura uždiga gen. kons. Vaclovas Kleiza, asistuojant studentei 
Variakojytei, ir Sv. Kerelytei, Liet. Studentu sąjungos pirmininkei. 

R 

rašė pirmas atsikūrusios nepri
klausomos Lietuvos ministeris 
pirmininkas ir Krašto apsaugos 
ministeris prof. A. Voldemaras. 
Paskelbus įsakymą, šimtai 
jaunų vyrų metė arklą, tėviškės 
namus ir stojo savanoriais į 
kariuomenę. Lietuvos kariuo
menė kūrėsi sunkiomis sąly
gomis: trūko maisto, vieno
dos aprangos, apmokymo ir 
silpnai ginkluoti kariai tvir
tai stojo kautis, ginti kraštą nuo 
Raudonosios armijos, lenkų ir 
bermontininkų. Kol vyko kovos 
dėl nepriklausomybės, visi į Lie
tuvos karį žiūrėjo su didele 
pagarba ir meile, nes jis auko
josi dėl visų lietuvių laisvės. 
Karui pasibaigus ir gyvenimui 
grįžus į normalias vėžes, į karį 
j a u nebebuvo kreipiamas 
dėmesys. Nors visi žinojo ir žino, 
kad kariai savo krauju ir 
gyvybės aukomis įgyvendino 
Vasario 16-tosios Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
aktą. Jų dėka Lietuva tapo 

laisva ir nepriklausoma. 
Ir dabar, reikia konstatuoti, 

kad praslinkus septyniasdešimt i 
vieneriems metams, lietuviš
kosios visuomenės didesnioji 
dalis jau užmiršo kariuomenės 
sunkias kūrimosi sąlygas ir ka
rių sudėtas gyvybės aukas ant 
tėvynės laisvės aukuro. Tik Lie
tuvių Karių Veteranų sąjunga 
ir šauliai tebetęsia šias kilnias 
ir garbingas tradicijas. 

Šių metų lapkričio mėn. 19 d. 
LKVS „Ramovės" Chicagos 
skyr ius , ku r i am sumaniai 
vadovauja kpt. Andrius Juške
vičius, surengė iškilmingą Lie
tuvos kariuomenės 71-rių metų 
šventės minėjimą. Minėjimas 
pradėtas 10 vai. ryto šv. Mi-
šiomis, kurias atnašavo kun. 
Pe t r a s Daugin t i s Jėzuitų 
koplyčioje. Malonu buvo matyti 
pilną koplyčią prisirinkusių 
žmonių, daugiausia žilagalvių 
— karių veteranų. Žinoma, buvo 
ir jaunesnio amžiaus publikos. 
Šv. Mišių auką nešė kpt. A. Juš
kevičius ir birutininkių pirmi
ninkė Legeckienė. Ypačiai buvo 
malonu k lausy t i s iš visų 
krūtinių maloniai ir pagarbiai 
sklindančius maldos žodžius. 
Pamaldos baigtos tautos himnu. 

Po pamaldų visi skubėjo prie 
laisvės kovų paminklo, kur 
toliau buvo tęsiama tos dienos 
programa. Taręs trumpą žodį, 
skyriaus pirmininkas A. Juš
kevičius pakvietė Lietuvos gen. 
kons. Vaclovą Kleizą, asis
tuojant R. Variakojytei ir 
Š. Kerelytei, uždegti aukurą. 
Žuvusieji už laisvę buvo pa
gerbti Z. Juškevičienei ir E. Le-
geckienei, padedant gyvų gėlių 
puokštę. Trumpą, bet labai 
jau t rų žodį t a rė savanoris 
kūrėjas Juozas Tamulis. Apei
gos prie paminklo buvo baigtos, 
sugiedant „Marija, Marija". 

Akademinė minėjimo dalis 
vyko Jaunimo centro mažojoje 
salėje, kurią atidarė sk. pirmi
ninkas kpt. A. Juškevičius. 
Buvo įneštos septynios vėliavos. 
Sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Garbės prezidiuman 
pakviesti: gen. kons. Vaclovas 
Kleiza, Ed. Vengianskas — 

į LKVS Centro valdybos pirmi
ninkas, Vytautas Jokūbaitis — 
Vliko valdybos vicepirmi
ninkas, atvykęs į skautų su
važiavimą, kun. Petras Daugin
tis, inž. Grož. Lazauskas — Altos 
pirmininkas, Teodoras Blinstru-
bas — Vliko Tarybos pirmi
ninkas, E. Legeckienė — biru
tininkių pirmininkė ir Robertas 
Vitas — šios dienos prelegentas. 
Invokaciją sukalbėjo kun. P. 
Daugintis. Toliau sekė sveiki
nimai. „Niekas mums laisvės 
neduos, mes turėsime patys 
išsikovoti. Dieve, padėk mums 
visiems" — šiais žodžiais savo 
sveikinimą baigė gen. kons. V. 
Kleiza. „Kariuomenės šventė 
yra visų mūsų šventė, nes mes 
kiekvienas dabar esame karys" 
— Altos pirm. Grož. Lazauskas. 
„Lietuvos kariuomenė buvo pla
taus masto tautinio auklėjimo 
mokykla. Kai mes peržengsim 

IS ARTI IR TOLI 
VOKIETIJOJE 

— A. a. L e o n a s Vasi l iūnas 
mirė balandžio mėnesį. Tarna
vo vokiečių kariuomenėje ir 
buvo patekęs į nelaisvę. Po karo 
tarnavo amerikiečių darbo dali
niuose. Buvo gimęs 1914 m. 
vasario 22 d. Biržuose. 

— A. a. Eva ldas Hermanas , 
(Ewald Hermann) mirė vėžiu ir 
palaidotas, apeigas atliekant 
kun. F. Skėriui ir kun. Loch. 
Buvo gimęs Šunskuose 1911 m. 
rugpjūčio 17 d. Buvo išmokęs 
kalviu. Vedęs Bertą Andrulai-
tytę, su kuria sulaukė penkių 
vaikų. Dų vaikai mirė karo 
metu, kitus išleido į mokslus. 
Liko žmona, vaikai , brolis, 
sesuo. Sūnus inž. Ričardas Her
manas yra veiklus Lietuvių 
Bendruomenėje. 

— A,a. J u o z a s Prūsevičius, 
Lietuvių Bendruomenės Miesau 
apylinkės narys, mirė birželio 
mėnesį. Buvo gimęs 1911 m. 
gegužės 1 d. Nuliūdime liko 
žmona ir sūnus. 

Lietuvos sieną, būsim visi vie
ningi Lietuvos kar ia i " — Vliko 
Tarybos pirm. T. Blinstrubas. 
LKVS „ R a m o v ė s " Centro 
valdybos pirm. Ed. Vengianskas 
sveikino kariuomenės šventės 
proga ir taip pat Lietuvos ka
riuomenės 50 metų į Vilnių 
įžengimo proga. „Ramovėnai ir 
kariuomenė r ė m ė skautus . 
Ramovėnai visą laiką rėmė 
Vliką. Vienybėje — galybė" — 
skautų vardu V. Jokūbaitis. 
„Tikėkimės, kad mūsų tėvynė 
bus laisva" — E. Legeckienė. Iš
nešus vėliavas, sekė paskaita, 
kurią skaitė dr. Robertas Vitas. 
Paskaitos tema buvo „Kodėl 
nesipriešinta 1940 metais?" 
Paskaita buvo gana gerai pa
ruošta, bet mano manymu, ji 
neatitiko šios dienos dvasiai. 
Bent aš manau, kad šiandieną 
reikia kalbėti kas mus riša, bet 
ne kas mus skiria. 

Toliau buvo pakvies ta 
studentė R. Variakojytė pra
vesti meninę programą, kurią 
atliko Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės moterų grupė, vado
vaujama Juozo Sodaičio. Grupė, 
kurią sudaro E. Aleknienė, I. 
Pocienė, M. Radzevičienė, S. 
Rudokienė ir V. Urbonienė, 
atliko šias dainas: Tėvynė Lie
tuva — Bražinsko, Nežinomam 
kariui — sutar t inė, Augc girioj 
— liaudies daina, Putinėlis — J. 
Sodaičio, J au n a laisvės 
kovotojų daina, Tėviškėlė — Br. 
Budriūno ir Oi liūdnas, liūdnas 
— St. Šimkaus. Užbaigiant, visi 
kartu su publika sugiedojo Lie
tuva brangi . Po to LKVS 
„Ramovės" Chicagos skyriaus 
pirm. kpt. Andrius Juškevičius 
tarė padėkos žodį visiems, 
visiems. Tuo ir buvo šis gražus 
minėjimas baigtas. Toliau sekė 
labai gerai ir gardžiai pa
gaminti p i e t ū s su šal ta is 
užkandžiais ir kavutė su pyra
gaičiais. 

Mano manymu, minėjimas 
buvo vispusiškai pavykęs. Ža
vėjausi bažnyčioje, žavėjausi 
prie Laisvės Kovų paminklo, ža
vėjausi salėje. Tai buvo tikra 
tautinės atgaivos šventė. Pa
dėka LKVS „Ramovės" Chica
gos skyriaus vadovybei, ypačiai, 
jos pirm. kpt. Andriui Juš
kevičiui už tebetęsiamas šias 
kilnias ir garbingas tradicijas. 
Tik gaila, kad ne visa lietu
viškoji visuomenė įsijaučia į 
tokius p a t r i o t i n i u s ir 
kultūrinius renginius. 
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