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Formuojamos naujos 
koalicijos 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, lapkričio 18 d. (Elta) 

— „Formuojant naują vyriau
sybę, Energetikos, Transporto, 
Krašto apsaugos ir Architektū
ros bei urbanistikos ministerijų 
vadovai turėtų likti tie patys. 
Tuo tarpu Užsienio reikalų, 
Finansų, Ekonomikos ir Žemės 
ūkio ministerijų vadovai turėtų 
būti pakeisti", pasakė Lietuvos 
Demokratinės Darbo Partijos 
pirmininko pavaduotojas Gedi
minas Kirkilas. 

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos vadovo Aloyzo Sakalo 
teigimu, ši partija naujajame 
Lietuvos Seime galėtų įeiti tik 
į didžiąją koalciją, kurioje būtų 
LDDP, Sąjūdžio ir Krikščionių 
Demokratų atstovai. 

„Krikščionys Demokratai pa
sisako prieš šios partijos da
lyvavimą LDDP formuojamoje 
vyriausybėje", pareiškė vienas 
iš KD partijos vadovų Algirdas 
Saudargas. 

„Buvusiose vyriausybėse 
vyravo politika, ne 

ekonomika" 

LDDP vadas sako, kad visose 
keturiose vyriausybėse vyravo 
ne ekonominiai, o politiniai 
tikslai. „Mes pasisakome už 
kompetentingą vyriausybę, į 
kurią įeis daugelio partijų ats
tovai, net nepartiniai", pareiškė 
LDDP pirmininkas Algirdas 
Brazauskas, duodamas interviu 
laikraščiui „Komsomolskaja 
Pravda". Jis pasakė apgailes
taująs, kad visose keturiose 
vyriausybėse nuo 1990 iki 1992 
metų vyravo politiniai tikslai. 
Ypač tai pasakytina apie G. 
Vagnorių, kuris aiškiai vykdė 
ne ekonominio, o politinio po
būdžio liniją. , 

A. Brazauskas taip pat pabrė
žė, kad jis yra už tai, kad būtų 
atkurti savitarpiškai naudingi 
ryšiai su Rusija ir kitomis NVS 
šalimis, kad Lietuva turi išekoti 
ir kitų partnerių, taip pat ir 
Vakaruose. 

Naftos terminalas — 
ekonominės laisvės simbolis 

Vakar Energetikos ministe
rijoje surengtoje spaudos konfe
rencijoje buvo pristatytas Klai
pėdos naftos terminalo pro
jektas. Jį parengė JAV firma 
„Fluor Daniel". Tai beveik 
penkerių metų darbo rezultatas. 

Žodis „terminalas" Lietuvoje 
jau yra tapęs ir ekonominės ne
priklausomybės simboliu, ir 
karščiausių ekologinių ginčų ob
jektu. Tiek spaudoje, tiek ir per 
įvairiausius susirinkimus viena 
pusė atkakliai įrodinėja, kad 
terminalo idėja — priešų darbas, 
kad jo statyba — tai ekologinis 
karas prieš Lietuvos gamtą, 
kuris, neva, baigsis visišku 
nuostabių Baltijos pakrančių 
sunaikinimu. 

Kita pusė tvirtina, kad tik 
turėdama terminalą Lietuva 
taps visiškai laisva, nebepri
klausoma ekonomiškai nuo Rusi
jos, kaip vienintelės naftos tie
kėjos. Turėdama alternatyvą, 
Lietuva galės rinktis, derėtis ir 
netgi, kaip orus pirkėjas, statyti 
savo reikalavimus. Šios nuomo
nės laikosi ir premjeras A. Abi
šala, apie ką yra pareiškęs ir 
oficialiusoe susitikimuose per 
savo praėjusios savaitės vizitą 
JAV. 

Pagal „Fluor Daniel" firmos 
projektą pastatytas terminalas 

per metus galėtų priimti apie 9 
mil. tonų naftos žaliavos, 6 mili
jonus tonų mazuto, 3.5 — dyzeli
nio kuro. Lietuvai per metus 
reikia apie 6.5 milijono tonų 
naftos per metus. Už naftos 
produktų eksportą bus galima 
sumokėti skolas pasaulio ban
kams. Visame pasaulyje naftos 
produktai yra vienas iš pačių 
patikimiausių pelno šaltinių. 

Terminalo statyba užtruktų 
ne ilgiau kaip trejetą metų. 
Visas kompleksas, įskaitant ir 
vamzdyno į Mažeikių naftos 
perdirbimo įmonę nutiesimą, 
kainuotų daugiausia 308 mili
jonus dolerių. 

Ko Latvija pasimokė iš 
Lietuvos rinkimų 

Latviai laukia rinkimams 
palankesnio oro tiesiogine pras
me, o kaltinimus dėl žmogaus 
teisių pažeidimų vadina fikcija. 
Latvijos Nepriklausomybės 
šventės proga Latvijos Respub
likos reikalų laikinasis patikė
tinis Albertas Sarkanis, atsa
kydamas į Lietuvos aido 
klausimus, tarp kitų dalykų 
kalba ir apie Lietuvos rinkimų 
rezultatų vertinimą Latvijoje. 
Oficialių vertinimų kol kas ne
pareiškė nei Latvijos parlamen
tas, nei vyriausybė, nei Užsienio 
Reikalų ministerija. Visi laik
raščiai rašo, kad Lietuvoje lai
mėjo komunistai arba eksko-
munistai 

Latvijoje gruodžio 31 d. bus 
baigta piliečių registracija, 
paskui po trijų mėnesių gali 
būti skelbiami Seimo rinkimai. 
Gal bus atsižvelgta į Estijos ir 
Lietuvos patirtį. Matyt, rinkimus 
reikia rengti palankesnėmis oro 
sąlygomis. Rinkimai galėtų būti 
vasarą. (Šalti radiatoriai nebe
galės daryti įtakos). 

O dėl Rusijos kaltinimų, kad 
Estija ir Latvija pažeidžia 
žmogaus teises, Albertas Sar
kanis sako, jog Rusija painioja 
žmogaus ir piliečio teises, o tai 
yra skritingi dalykai. „Priimti 
pilietybės įstatymą labai trukdo 
Latvijoje tebeesanti Rusijos ka
riuomenė. Rusai turi Latvijoje 
kur kas daugiau teisių negu ko
kia kita mažuma kitose valsty
bėse. Latvių, kaip pagrindinės 
nacijos būklė, yra labai katas
trofiška: esame beveik mažuma 
savo žemėje. O dėl vadinamųjų 
„Russian-speaking people'" 
negaliu įsivaizduoti, kas žemės 
rutulyje dėtųsi, jei tarkim Di
džioji Britanija pasiskelbtų gin
sianti „English-speaking peo
ple" visame pasaulyje ir dar 
tokiais žiauriais grasinimais. 
Rusija yra didelė valstybė, bet 
ar galima taip šiurkščiai elgtis 
su kaimynais?" klausia Alber
tas Sarkanis. 

„Ne viskas okupuotoje 
Lietuvoje buvo okupacija" 

Tiesos laikraštis spausdina in
terviu su filosofu Jokūbu Min
kevičium — buvusiu Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatu, kuris deputato mandatą 
prarado dėl to, kad buvo nuslė
pęs nuo rinkėjų darbą KGB. 
Eksdeputatas dalijasi įspūdžiais 
iš Varšuvoje vykusios Pasauli
nės Universalizmo Draugijos 
aktyviausių narių susitikimo. 
Ši draugija vienija daugelio 
šalių filosofus, sociologus, isto
rikus, teisininkus. 

Pasakodamas apie Varšuvoje 

JAV Lietuvai dovanos 
200,000 tonų kukurūzų 

Peru sostinėje Limoje artėjant parlamento rinkimams, žmonės bėga nuo ateinančio sekmadienio 
parlamento rinkimus protestuojančių demonstrantų. Maoistų „Švytinčiojo tako" sukilėliai 
paskutiniuoju metu susprogdino daug bombų, padarydami žalos bankams, gazolino stotims ir 
policijos stočiai. Jie grasino užmušti žmones, keliaujančius j darbą trečiadienį ar ketvirtadienį. 

gvildentas vieningos Europos 
kūrimo problemas, Jokūbas 
Minkevičius sako, kad vulgaru 
yra radikaliai neigti praeitį, 
tvirtinti, esą viskas, kas 50 
metų vyko Lietuvoje, buvo tik 
okupacija, kad Lietuvoje gyveno 
tik okupantai, kolaborantai, 
disidentai i r rezistentai . 
Filosofas Minkevičius teigia: 
europiečius labai jaudina 
tautinės problemos. Minkevi
čiaus teigimu, dalis užsieniečių 
yra paveikti landsberginės pro
pagandos, todėl mano, kad po 
spalio 25 d. Lietuvoje iš tikrųjų 
iškilo nomenklatūrinio revanšo 
grėsmė. Jokūbas Minkevičius 
džiaugiasi Lenkijos laikraštyje 
Polityka perskaitęs tokią išvadą: 
„Ponas A. Brazauskas paties 
Dievo ir tautos yra pasmerktas 
būti valdžioje". 

J. Minkevičius taip pat auto
ri tet ingai užt ikr ina Tiesos 
laikraščio skaitytojus, kad nėra 
jokio pavojaus, jog dėl rinkimų 
rezultatų gali sumažėti Lietu
vos bendradarbiavimas su Va
karais. „Tai — provincialus pra
simanymas, vietinis primityviz
mas, spekuliacija", sako filoso
fas. 

Pas isekė Lietuvos 
pianistėms Čekoslovakijoje 

Prizines vietas tarptauti
niame jaunųjų pianistų kon
kurse „Virtuosi per musica di 
pianoforte", kuris vyko Čekos
lovakijoje, Usti nad Labemo 
mieste, laimėjo dvi Vilniaus 
M.K. Čiurlionio meno mokyklos 
mokinės. 15 metų amžiaus pia
nistų grupėje pirmoji vieta Ievai 
Jokubavičiūtei (jos mokytoja 
Nijolė Kereševičienė) ir trečioji 
vieta — Jurgitai Janiuskytei (jos 
mokytoja Jūratė Karosaitė). 
Europos fortepiono mokytojų 
asociacijos Austrų sekcijos 
vicepirmininkas profesorius 
VValter Groppenberger Jokuba
vičiūtei ir jos mokytojai įteikė 
asociacijos premiją — Kvietimą 
surengti koncertą Austrijos 
mieste Graz. 

Vaistažolininkų draugija 

Kaune, Žemės ūkio rūmuose, 
įvyko vaistažolių ir priesko
ninių augalų augintojų draugi
jos steigiamasis susirinkimas. 
Jame dalyvavo šiuos augalus 
auginantys ūkininkai, daržinin
kai, sodininkai, taip pat Lie-

Britanijos spauda 
apie Lietuvos 

rinkimus 
Londonas, lapkičio 17 d. 

(BALT-L) - Didžiosios Britani
jos spaudoje nev'sncdai skel
biama, kiek vietų Seime LDDP 
iš tikrųjų laimėjo, rašo kom
piuterinio tinklo BALT-L narys 
Edis Bevan iš Londono. Ir tai 
nevien dėl to, kad galutiniai 
rinkimų rezultatai dar nesuvesti. 
Pasirodo, kad LDDP negalės už
pildyti visų po pirmojo rinkimų 
turo laimėtų vietų Seime. Ką 
tik praėjusiame antrame rinki
mų ture daugelis LDDP kandi
datų laimėjo savas vietas Seime 
ir dabar jau gali pritrūkti LDDP 
įgaliotų asmenų užimti vietas, 
kurios pagal pirminių rinkimų 
procentinį rezultatą tektų 
LDDP. Todėl, ners po rinkimų 
LDDP priklausytų 80 ar net 81 
vietų Seime, jiems tegali pasi
sekti užpildyti 71. tuo gaunant 
tik mažą persvarą 141 vietų Sei
me. 

Jei taip išeitų, LDDP neuž
pildytos vietos bus paskirstytos 
kitoms partijoms, surinkusioms 
bent 4% balsų. Dar nepadarius 
tokių pataisų, Socialdemokratai 
atrodo bus laimėję 9 vietas, 
Krikščionys Demokratai — apie 
17. 

Londono Times laikraštis 
pareiškė nuomone, kad tai grei
čiausiai nesujaudins Algirdo 
Brazausko, nes LDDP „nori su
daryti koaliciją — nenori išim
tinės atsakomybės už ekonomi
nes bėdas". 

Independent laikraštis at
spausdino Reute-s agentūros 
žinią, kurioje Landsbergis pri
skyrė savo pralaimėjimą stere
otipiškoms praeities idėjoms. 
„Rinkėjai patikėjo LDDP paža
dais išspręsti einamuosius gyve
nimo sunkumus", pareiškė 

tuvos sodininkystės ir darži
ninkystės instituto, Kauno 
medicinos akademijos, farmaci
jos ir maisto pramonės įmonių 
atstovai. 

Bosnijos ir Herzegovinos 
respublika — 67-oji valstybė, su 
kuria Lietuva užmezgė ar atkū
rė diplomatinius santykius. 

(V.P) 

Landsbergis, sakydamas, kad 
yra galimybė grįžti į vienval
dystę, „kokia buvo ligi 1988 
metų". Bet Landsbergis taip pat 
priminė, kad yra ir skirtumų: 
„tai atkurta valstybės nepri
klausomybė sujos institucijomis 
ir nutiestais politiniais tiltais į 

Vakarus. ... Svarbu, kad tie 
esmingiausi laimėjimai nebūtų 
prarasti. Mano sveikinimai lai
mėjusiems rinkimus yra grin
džiami būtent šia viltimi". 

Negatyvūs aprašymai 
Londono Guardian laikraštis 

įdėjo savo korespondento Vil
niuje Audriaus Siaurusevičiaus 
aprašymą. Jis iškelia Landsber
gio ir Sąjūdžio negatyvią rinki
minę kampaniją ir cituoja Bra
zausko pasisakymą: ,,Mūsų 
priešininkų pastangos mus ap
šmeižti, kaip išdavikus ir ko
munistus, išėjo jų nenaudai". 

Šis požiūris pasirodo ir Lon
dono Times reportaže, kuriame 
rašoma, jog Landsbergis pats 
atsitolino nuo Liberalų ir 
Centristų sąjūdžių, juos vadin
damas išdavikais. „E inan t 
laikui daug žmonių išstojo iš 
Sąjūdžio, pasipiktinę Landsber
gio autokratiniu elgesiu", rašo 
Times. „Daugelis paliko ir 
Tautininkų Sąjungą, kurią pra
dėjo dominuoti dešiniųjų ideolo
gai ir net tikri fašistai", rašo 
Times. 

„Ironiškai" , rašo Times, 
„kadangi pagrindinė Sąjūdžio 
kampanijos mintis buvo tai, kad 
jų oponentų partijoje yra pilna 
senosios linijos komunistų, 
dabar pasirodo, kad ir Sąjūdžio 
kai kurie aktyvistai yra buvę 
KGB informuotojais". Tačiau, 
kadangi daugelis mano, kad 
Brazauskas padarė tikrą įnašą 
į nepriklausomybės atgavimą, 
„daugelis lietuvių Landsbergio 
kaltinimus laikė jų gerbiamųjų 
asmenų įžeidimu". 

Lemiamasis k laus imas — 
ekonomija 

Visi Lietuvos r ink imų 
komentuotojai rašė, kad 
rinkimų lemiamasis rūpestis 
buvo ekonomija. Brazausko 
kampanija rėmėsi pragyvenimo 

VVashington, DC, lapkričio 
15 d. — Lietuvos ministras 
pirmininkas Aleksandras Abi
šala penktadienį JAV Žemės 
ūkio patalpose susitiko su šio 
departamento sekretoriaus pir
mąja pavaduotoja Ann Vene-
man, praneša Lietuvos ambasa
da. 

Susitikimo metu Ann Vene-
man JAV vyriausybės vardu 
pažadėjo dovanoti Lietuvai 
200,000 tonų kukurūzų. Lietu
vai tereikės užsimokėti už 
grūdų pervežimą iš JAV į Lie
tuvą. Ministras pirmininkas 
pasiūlė, kad JAV pasvarstytų 
galimybę kartu su padovanotais 
grūdais Lie tuvai duoti ir 
panaudotų traktorių. A. Vene-
man taip pat pranešė apie pa
sirengimą suteikti 5 mil. dolerių 
lengvatinį kreditą grūdams 
pirkti. 

Premjeras Abišala papasako
jo kaip gaunama pagalba nau
dojama Lietuvoje. Jis paminėjo, 
jog Lietuvai svarbu gauti šią 
pagalbą kuo greičiau, kad ne
reikėtų mažinti galvijų bandos 
skaičiaus. Premjeras pasiūlė 
teikti pagalbą Rusijai per Lietu
vą, t.y. už pagalbai skirtas lėšas 
pirkti Lietuvoje gaminamą pro
dukciją ir siųsti ją į Rusiją. 

Vėliau premjeras susitiko su 
Tarptautinio Valiutos Fondo vy
riausiuoju direktoriumi Michel 
Camdessus bei Baltijos šalių 
skyriaus viršininko pavaduoto
ju Leif Hansen. Buvo aptarti 
buvę ir būsimieji Lietuvos Res
publikos Vyriausybės žingsniai, 
įgyvendinant ekonomines refor
mas. Ministras Pirmininkas 
patikino TVF vadovą, kad ir po 

šių rinkimų ekonominė respubli
kos politika iš esmės neturėtų 
keistis. 

TVF vadovas pažadėjo, kad 
pagelbės Lietuvai įsigyjant 
energetines žaliavas šią sunkią 
žiemą. Jis taip pat pažadėjo 
palaikyti Lietuvą, derantis su 
Rusija dėl naftos ir dujų pir
kimo, taip pat dėl panaikinimo 
eksporto mokesčio šiems pro
duktams. 

V. Havel sieks būti 
Čekijos prezidentu 
Praha, lapkričio 17 d. (Reu

ters) — Čekoslovakijos prez. 
Vaclav Havel savo kalboje, mi
nint trečias „Aksominės revo
liucijos" prieš komunizmą su
kaktuves, pareiškė, kad sieksiąs 
Čekijos prezidento posto. „Aš 
jaučiu atsakomybę už šio krašto 
politinę padėtį ir todėl noriu ją 
įtakoti", pareiškė V. Havel. 

Sį mėnesį paskelbtame ap
klausinėjime, 57% čekų 
pasisakė norį, kad Havelis būtų 
Čekijos prezidentu, Čekijai ir 
Slovakijai išsiskyrus į nepri
klausomas respublikas sausio 1 
d. Antras populiariausias val
džios žmogus, Čekijos ministras 
pirmininkas Vaclav Klaus su
rinko tik 5% visų pasisakan
čiųjų tuo klausimu. 

Tuo tarpu būsimoji Čekų Res
publika neturi nei konstitucijos, 
nei prezidento institucijos. Vac
lav Havel tačiau spaudos kon 
ferencijoje pabrėžė, jog nors jis 
nepalaiko prezidento instituci
jos pagal JAV ar Prancūzijos 
modelį, prezidentas tačiau ne
turėtų būti „vien tik dekora
cija". 

standarto pakėlimo pažadais 
(kas neįmanoma įvykdyti, pri
deda Times) ir išsiderėjimu 
lengvensių sąlygų iš Tarptau
tinio Valiutos Fondo. Pastaruo
ju klausiniu Guardian laik
raštis pacituoja Brazausko jau 
po rinkimų padarytą pasisaky
mą, kad Lietuva neturi kito 
pasirinkimo, kaip tik dirbti su 
TVF, „bet sąlygomis, kurios 
sušvelnintų smūgį žmonėms". 

Guardian pastebi, kad su
žlugus prekybai su Rusija ir 
TVF nedavus reikiamų paskolų, 
Lietuvos pramonės produkcija 
nukrito 48% šįmet, kaimuose 
trūksta dujų, miestuose nėra 
karšto vandens, nes „Lietuva 
nepajėgia mokėti už Rusijos du
jas pasaulinėmis kainomis". 

Nei Times nei Guardian 
nemini, kad Rusija nustojo 
tiekusi ir apmokėtas dujas bei 
alyvą, nei kad tai kaip tik su
tapo su Seimo rinkimais. „Bra
zauskas daug užstatė ant savo 
tariamai gerų santykių su Jelci
nu, bet", rašo Londono Times, 
„kai jis bandys tais santykiais 
išgauti žemesnes, nei pasauli
nės rinkos kainas už dujas, jis 
gali gauti šoką, nes dabar Rusi
jos prekyba išimtinai tik pelno 
siekia". 

Times ta ip pat rašo, kad 
kaimuose yra daug pykčio dėl 
sumaitoto kolūkių privatizavi
mo. Tai užtikrino, kad LDDP 
gavo paramos ne tik iš etniškai 
mišrių pietrytinių miestų, bet ir 
iš viso krašto. 

Ateities perspektyvos 

Brazauskas yra pažadėjęs, 
kad „nepriklausomybė yra 
šventa" ir kad siekimas geres
nių santykių su Rusija jos 
nesukompromituos. Times 
vedamasis rašo, kad Lietuvoje 

vyks vienas pirmųjų tikrų TVF 
teorijų išbandymas Rytinėje 
Europoje ir kad tai bus didelis 
smūgis ekonomijos reformato
riams kituose Baltijos kraštuose 
bei NVS šalyse. „Be abejo rin
kos reformos siekiai nukentėjo 
ir šis rezultatas paskatins se
nosios linijos šalininkus Ukrai
noje, Rusijoje ir kitur priešintis 
tolimesnėms reformoms ir pri
vatizacijai". 

Vedamasis toliau rašo, „Bra
zauskas jau yra žinomas už savo 
veiklą, siekiant Lietuvos nepri
klausomybės ir už atsispyrimą 
Kremliui" (nors jis taip reiškėsi 
tik po Sąjūdžio susikūrimo — 
E.B.). „Dabar lieka trys uždavi
niai: Brazauskui — parodyti, 
kad jo partija yra iš tikrųjų pasi
keitusi ir kad jis iš tikrųjų nori 
tęsti rinkos reformas: Landsber
giui — sutikti su rinkimų pra
laimėjimu, suvaldyti dešiniuo
sius demagogus ir spausti dėl 
rinkos reformos; visoms Pabalti
jo šalims — suprasti, kad nepri
klausomybė negali išgydyti vi
sų, juos dabar kamuojančių eko
nominių blogybių". 

KALENDORIUS 

Lapkričio 19 d.: Poncijanas. 
Matilda, Lainotas, Rimdaugė. 

Lapkričio 20 d.: Feliksas, 
Maksencija, Jovydas, Vaidvilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Ketvirtadienį saulė tekėjo 
6:43, leidžiasi 4:28. Dieną 
debesuota, lietinga, daug kur 
rūkas ir lynoja. Temperatūra 
dieną 44 F (7 C), naktį 39 F (4 
C). 

Penktadienį saulė teka 6:44, 
oras panašus į ketvirtadienio, 
tik šiek tiek šilčiau. 



2 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. lapkričio mėn. 19 d. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Putnam. Conn. 
VIENUOLIJOS RĖMĖJŲ 

SĄSKRYDIS 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seselių vienuolyne, Putname, 
š.m. lapkričio 1 d. vyko vienuoli
jos rėmėjų sąskrydis, kuriame 
daugiau kaip šimtinė vienuoli
jos rėmėjų, gyvenančių Naujo
sios Anglijos ir New Yorko vals
tijose, buvo pakviesti ir daly
vavo. Tokie sąskrydžiai jau 
keliolika metų tapo metiniai. 

Sąskrydžio diena pradėta 11 
vai. ryto šv. Mišiomis vienuoly
no koplyčioje. Mišias konceleb-
ravo 4 vietiniai kunigai: prel. V. 
Balčiūnas, V. Cukuras, R. Kra
sauskas bei J. Steponaitis ir sve
čias iš Lietuvos, kun. Gintaras 
Vitkus. Tuoj po Mišių sąskry-
dininkai ir vienuolyno seselės 
kartu pietavo Matulaičio salėje. 
Buvo palikta šiek tiek laiko su
tikti pažįstamus, pabendrauti ir 
aptar t i savo a s m e n i š k u s 
reikalus. 

Po pietų sąskrydininkai susi
rinko salėje po koplyčia ir buvo 
pasveikinti vienuoli jos 
Amerikoje vadovės ses. Ignės 
Marijošiūtės. Ji padėkojo 
rėmėjams už ligšiolinę pagalbą 
vienuolijai, teiktą darbu, fi
nansais ir maldomis. Vie
nuolijai ir toliau reikalingi 
rėmėjai, nes parama įgalina 
seseles atlikti pagalbos teikimą 
artimui ir skleisti Kris taus 
karalystę. 

Ses. Igne pristatė šiandien 
vienuolyną lankančius svečius, 
atvykusius iš Lietuvos. Vienas 
jų yra kun. Gintaras Vitkus. J is 
yra ir medicinos gydytojas, 5 
metus vertęsis praktika, po to 
tapęs kunigu. Jis dabar studi
juoja mokyklų administraciją 
Fordhamo universitete. Lietu
voje steigiamos k a t a l i k ų 
mokyklos, joms administruoti 
demokratiniame krašte naudo
jamu būdu trūksta žinių ir 
patirties, tai jis tam ir pasi
ruošia. Pristatyos dvi vienuolės, 
kurios Toronte (Kanadoje) vie
nuolijos židinėlyje semiasi žinių 
apie krikščionišką vaikų ir jau
nuolių auklėjimą, ses. Dalia 
Dapkūnaitė ir ses. Kristina 
Venskauskaitė. 

Svečias kunigas ir viešnios 
vienuolės atsakė į kelis sąskry-
dininkų klausimus. Iš atsa
kymų paaiškėjo, kad didžioji 
Lietuvos jaunimo dalis yra 
indiferentai, bet mokant prie jų 

DETROITO Ž I N I O S 

VISI KVIEČIAMI 

Lietuvos Sveikatingumo mini
sterijos pareigūnai — gydytojai 
dr. Česlovas Norkus ir dr. Vy
tautas Stukas - amerikiečių A m ž i n ą atilsį"". K 
įstaigų, besirūpinančių ligoni
nių statyba ir aplamai sveika
tingumo reikalais, pakviesti 
lankosi JAV-se. Jie lankysis ir 
Detroite. Ta proga sekmadienį, 
lapkričio 29 d., tuoj po šv. Mišių 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
jiems ruošiamas pr iėmimas 
Kultūros centre. Visi Detroito ir 
apylinkių lietuviai kviečiami 
atsilankyti ir išklausyti jų 
pranešimo apie padėtį ir vėliau
sius įvykius Lietuvoje. Visus 
kviečia Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės valdyba. 

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ 

Dievo Apvaizdos parapijos 
Švietimo komitetas kviečia 
visus dalyvauti K r i s t a u s 
Karaliaus šventėje sekmadienį, 
lapkričio 22 d. Šventė bus pra 
dėta 10:30 vai. rytošv. Mišiomis 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje. 
Kunigas Algis Paliokas aukos 
šv. Mišias ir dalyvaus 12 vai. 
parapijos salėje vyksiančiame 
minėjime. Tikimasi gausaus da
lyvavimo. 

prieiti ir juos organizuoti, 
galima kelti jų moralę, sudo
minti gyvenimo tikslu ir pa
traukt i į krikščionybę. Tik 
gaila, Lietuvoje yra didelis 
t rūkumas tuos reikalus iš
manančių ir pasišventusių. Jie 
pripažino, kad priespaudos lai
kais katalikų Bažnyčios autori
tetas buvo labai aukštas, bet po 
Lietuvos išsilaisvinimo tas au
toritetas sumažėjo, net krito, 
nes dvasininkija ir tikintieji 
nemokėjo, nebuvo pasiruošę ir 
nebuvo pajėgūs prieiti prie 
jaunimo ir jį sudominti tikėjimo 
vertybėmis. Jie prašė visus tau
tiečius visokeriopos pagalbos, 
nes reikia skubiai kelti Lietuvos 
jaunimo moralę ir skleisti krikš
čionybę jų tarpe. 

Sąskrydžio proga panaudota 
viešam paskelbimui šių me
tų religinės ir krikščionybės 
kėlimo literatūros premijų ir 
premijuotų kūrinių autorių. 
Premijas finansavo prel. J. 
Prunskis, o atrinkimo ir verti
nimo komisija sudaryta iš Rytų 
Pakraščio religinėje ir lietuvy
bės veikloje besireiškiančių 
asmenų: dr. Mirgos Girniu-
vienės . kun . Valdemaro 
Cukuro, vienuolijos seselės Ber
nadetos Matukaitės, Aldonos 
Lingertait ienės ir Eligijaus 
Sužiedėlio. Pirm. Girniuvienė 
perskaitė vertinimų komisijos 
protokolą ir kai ką paaiškino 
žodžiu. Premijos skirtos: 2000 
dolerių už „Sugrįžimo knygą", 
kurios autorė, slapyvardžiu R. 
Latvėnaitė, yra Rita Vinciū-
nienė, gyvenanti Lietuvoje; 
3500 dol. už „Evangelii Nun-
t iandi L i t uan i e " , paruoštą 
Lietuvos Ateit ininkų Fede
racijos valdybos; Gerhardo 
Krolio „Kristaus pėdomis" kny
gos vertimas, atliktas slapy var
dininko Ketvertuko, kuris yra 
kun. P. Bartuška, patariamas 
išleisti knygą, nes tai praturtins 

religinę literatūrą Lietuvoje; ir 
Ona Gratkauskienė pagirta už 
savo apmąstymų straipsnius. 
Premijų komisijos sprendimą 
sąskrydininkai priėmė gausiais 
plojimais, tuo sveikindami pre
mijas laimėjusius ir jų paruoš
tus darbus. 

Sekė vienuolijos centro rė
mėjų valdybos pirmininko dr. Č. 
Masaičio jausmingai perskai
tytas pranešimas apie stebėtus 
vienuolijos seselių darbus ir 
pasiekimus per šiuos metus, 
keliant tikėjimą ir teikiant 
lietuviams materialinę bei mo
ralinę pagalbą. Dr. Masaitis 
paprašytas likti ir toliau vie
nuolijos rėmėjų centro valdybos 
pirmininku. Jis sutiko. 

Nedelsiant sąskrydžio daly
viai vyko į vienuolyno „Dan
gaus vartų" kapines, į kurias 
įe i ta procesijoje, g iedant 

un. V. Cuku-
rui vadovaujant, bendrai pasi
melsta už mirusius. Turintieji 
čia palaidotų artimųjų ar pažįs
tamų galėjo prie kapo pasimels
ti ir susikaupti. Pašventinti 4 
nauji kapų paminklai: Antano 
Kauno, Stelmokų šeimos pa
minklas, Marijos Semėnienės — 
Žukauskų šeimos ir Albinos 
Vas i l i ausk i enės . P ra šy t a s 
Aukščiausias suteikti amžiną 
ramybę visiems, kurių kūnai 
rado amžiną prieglaudą šiose 
kapinėse. 

Grįžę iš kapinių, sąskry
dininkai rinkosi į vienuolyno 
koplyčią pasimelsti už mirusius 
ir mišparams bei Palaiminimui. 
Maldoms vadovavo prel. V. 
Balčiūnas. 

Dienos programai pasibaigus, 
sąskrydininkai galėjo tarpu
savyje pabendraut i , išgerti 
kavos ir užkandžiu pasistiprinti. 
Norintieji galėjo pažiūrėti Rau
dondvario salėje filmo apie 
Lietuvos ateitininkų kongreso 
ir šventės eigą bei kai ką iš atei
tininkų veiklos. Filmą rodė J. 
Bružas. 

J u o z a s Kr iauč iūnas 

Vytautas Kernagis ir Daiva Černeckienė Lietuvos Respublikos ambasadoje 

Washingtone spalio 31 d. Nuotr. T e r e s ė s Landsbergienės 

Popietė su Vytautu Kernagiu 
Lietuvos Respublikos 

Ambasadoje, Washingtone. 
Spalio 31-oji tai Vėlinių diena, 

bet Amerikoje visų mėgstama, 
ypač vaikų, ,,Halloween" šven
tė. Ši diena pasitaikė ūkanota 
su lietaus lašais: visai tinkanti 
kaukių puotai... Ir ši diena 
Lietuvos Respublikos ambasa
doje paskirta Vytautui Ker-
nagiui, kur 2 vai. popiet įvyko 
jo koncertas. 

Iš gauto aprašymo apie Vy
tautą Kernagį sužinai, kad jis 
yra vienas populiariausių Lietu
vos estrados dainininkų, kad jis 
pirmas pradėjo dainuojamosios 
poezijos bangą. Pirmas pabandė 
vaikams rašyti lyg estradines 
daineles. Kad jis jau 25 metai 
dainuoja savo kūrybos dainas, 
pritardamas gitara ar fortepi
jonu, savo programą pavadino 
,,Ir mažiems, ir dideliems". Ir 
tikrai į šį koncertą buvo pak
viesti ne tik suaugę, bet ir visa 
Washingtono Kristijono Done
laičio lituanistinė mokykla, kar
tu su savo mažais broliukais bei 

Gardner, MA 
NAUJA LIETUVIŲ KLUBO 

VALDYBA 

Lietuvių klubas 1993 metams 
išsirinko naują valdybą: Stanley 
Sargut — pirmininkas, Jack 
Aukšt ikalnis — vicepirm.. 
James Eacmen — kasininkas, 
William Višniauskas — finansų 
sekretorius. Howard Beaudette 
— protokolų raštininkas. Direk
toriais išrinkti: VValter Mikas, 
David Lukas. Petras Molis, 
Gediminas Penney ir Juozas 
Bekeris. 

LIETUVOS VYČIŲ 
VALDYBA 1993 METAMS 

Athol — Gardner Lietuvos 
Vyčių kuopos valdybon 1993 
metams išrinkti: kun. Joseph 
Jurgelionis — dvasios vadas. 
VVilliam Višniauskas — pirmi
ninkas, Leonard Davidonis — 
vicepirm.. Nellie Melaiks — 
kasininkė, Hovvard Beaudette — 
protokolų sekretorius, Bronė 
Giedraitis — protokolų rašti
ninkė. Bronė Višniauskas — 
kultūros reikalams ir David 
Lukas — maršalka. Vyčiai ir 
šįmet ruoš tradicines kūčias, 
kurios gruodžio 20 d. vyks 
David Luko namuose. 

MŪSŲ MIRUSIEJI 

Netekome seniausio Gardner 
apylinkėje gyvenančio lietuvio, 
tai buvo Henry Karpovich. Mi
rė sulaukęs 103 metų amžiaus. 
Iki pat mirties buvo žvalus, švie
saus proto ir pilnos sąmonės. 
Buvo kilęs iš Merkinės pa
rapijos, Lietuvoje. Paliko du 
sūr.us, tris d u kr a d ug 
vaikaičių. 

Neseniai mirė ir Daniel Nali-
vaika, sulaukęs 73 metų 
amžiaus. 

Koresp. 

sesutėm. 
Ambasadoje svečius maloniai 

pasitinka elegantiška ponia 
Daniele Lozoraitienė ir kviečia 
visus į antrą aukštą, kur vyks 
koncertas. Čia buvęs valgoma
sis paverstas į Vytautui Ker-
nagiui pritaikytą sceną su pia
ninu, garsiakalbiais ir gitara. 
Valgomojo kampe išdekoruotas 
stalas su degančiom žvakėmis, 
apelsininės spalvos servetėlė
mis, visa tai, anot ponios Lozo
raitienės, mūsų mažiesiems. 
Nepamiršta ir suaugusių. Gra
žiuose indeliuose šventei pritai
kyti šokoladukai, išdėstyti per 
visus kambarius. Pro valgomo
jo langą dar nenukritusių lapų 
gelsva šviesa išryškina šios 
dienos šventę. 

Svečių priėjo beveik pilni du 
kambariai: vieni stovėjo kiti sė
dėjo, o vaikučiai, apsirengę įvai
riais kostiumais su kaukėmis, 
kartu su savo mamytėm susėdo 
ant kilimo. 

Daiva Černienė, ambasados 
padėjėja kultūriniams reika
lams, anglų ir lietuvių kalbomis 
pristatė Vytautą Kernagį, kurio 
mes visi laukėm. Ir staiga įbėga 
jaunas barzdotas vyras su teniso 
batais, džinsais, garsiaisiais 
vyrų krepšinio olimpiniais 
marškinėliais ir porina: 

„Čia tokioj garbingoj vietoj 
buvau labai gražiai apsirengęs, 
net ir su fraku, bet ką tik prieš 
koncertą ėmiau ir apsiliejau, tai 
radau tik va šiuos ypatingus 
marškinėlius...", ir nuotaika 
pasidarė labai neformali, nes 
tikrai Vytautas Kernagis daina
vo, pasakojo, eiliavo ir mažiems, 
ir dideliems. Jis dainavo ir 
pasakojo mums, kad jo dainos 
įvairios, linksmos, liūdnos, apie 
meilę, apie Colorado vabalus ir 
apie santechniką iš Ukmergės. 
Jis puikiai jautė publiką ir 
reagavo į kiekvieną, nepraras
damas kantrybės, net ir kai keli 
vaikučiai pradėjo per daug išdy
kauti, arba net ir tada, kai 
mažasis berniukas norėjo net jo 
paties vietą perimti. Vienoje 
koncerto dalyje Vytautas Ker
nagis iškvietė visus mus dai
nuoti. Mes su malonumu prisi-
dėjom prie mažųjų, dainuojant 
du gaideliai, bei bandėm viens 
kitą pavyti geri vyrai, geroj 
girioj gerą girą gerai gėrė... 
Įdomus momentas buvo, kai vi
duryje koncerto Kernagis pak
vietė ambasadorių Lozoraitį 
ateiti į sceną. Vytautas Ker
nagis papasakojo ambasadoriui 
Lozoraičiui apie istorinį įvykį, 
kada jis prieš kelerius metus 
gavo Lietuvos pasą su am
basadoriaus Lozoraičio parašu, 
tai dabar pats Kernagis įteikia 

Ambasadorių Stasys Lozoraitis su Vytauto Kernagio įdainuota juostele, kuri 
jam padovarr ta spalio 31 d. V. Kernagio koncerte ambasadoje. 

Nuotr. Teresė s L a n d s b e r g i e n ė s 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

St. Petersburg, Fla. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KATALIKIŲ MOTERŲ 

SĄJUNGOS 76 KUOPOS 
VEIKLA 

Katalikių Moterų sąjungos 
76-ji kuopa iškilmingai švenčia 
Motinos dieną ir gausiai susi
renka šv. Mišiose prisimenant 
Šv. Kazimiero misijos pirmąjį 
kleboną ir katalikių Moterų 
geradarį a.a. kun. Tadą Degu
tį, ir savos kuopos mirusius na
rius. 

Spalio 15 d., Tėvų Pranciš
konų koplyčioje mūsų misijos 
klebonas kun. V. Balčiūnas, 
OFM, aukojo šv. Mišias už mūsų 
kuopos mirusius narius. 
Pamaldose dalyvavo beveik 
visos narės, jų draugės ir keli 
svečiai. Kun Balčiūnas pasakė 
įdomų pamokslą, trumpai 
suminėjo kun. Degučio gyve
nimo žymesnius įvykius. 

Po pamaldų kun. Balčiūnas 
leido Katalikėms Moterims 
šeimininkauti savo gražioje kle
bonijoje. Narės ir viešnios 
apkrovė vaišių stalą savo suneš
tiniais patiekalais, kurių įvai
rumas, konkurencijos bei kon-
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ambasadoriui ir poniai savo 
dainų juostelę (kasetę) su jo 
paties parašu. 

Šioje istorinėje vietoje, kur 
ambasadorius Lozoraitis su Da
niele Lozoraitiene visuomet 
visus priima su šypsena ir gera 
nuotaika ir visuomet liepia 
jaustis kaip namuose, popietė 
greitai praėjo. Lietuvos Respub
likos ambasada Washingtone, 
tai židinys mūsų visų ateivių 
išeivijoj, kur tikrai gali pasisem
ti politinio, kultūrinio peno ir 
kartu jausti tyrą, nuoširdžią 
meilę artimui ir Lietuvai. 

Elvyra Vodopalienė 
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CRAVfFORD MEDICAL BUILDING 

§445 So. Pulaakl Roed 
Valandos pagal susitarimą 

testo metu būtų užėmęs 
pirmesnę vietą nei mūsų gar
susis Don SeSar, arba Chicagos 
Palmer viešbučiai. 

Pusryčių metu visiems 
patarnavo kuopos pirmininkė 
Delores Jonaitis ir jos dukra — 
viešnia Sharon Dolbos iš Scots-
dale, Arizona, ir vicepirm. 
Valeria Leščinskas su dukra — 
viešnia iš Chicagos, Nijole Rū
bas. Joms padėjo valdybos 
narės, Vanda Gruzdienė, Elena 
Vilnis ir Marija Zubrys. Svečių 
tarpe buvo mūsų vietinis 
kunigas K. Čyvas. Kuopa 
laimėjo dvi naujas nares — 
Eugenią Šatraitis ir Aldoną 
Baukys. 

Papusryčiavus, visi ilgai 
šnekučiavosi, ir valdybos narės 
džiaugėsi, kad viskas sklandžiai 
vyksta. Pakilia nuotaika ilgai 
dalintasi praėjusios vasaros 
įspūdžiais ir, rodos, nenorėta 
skirstytis. 

Metinis susirinkimas numa
tomas artimoje ateityje, bet kur 
ir kada, dar neaišku, nes 
įprastoje vietoje Florida Power 
šiuo laiku vyksta remontas. 
Nutarus vietą ir datą, valdyba 
visoms praneš. Numatomas 
metinis susirinkimas bus labai 
įdomus. 

Donna Kamm 
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DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 
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V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
K A R D I O L O G A S — Š IRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S . Kadzla A v a . , 
C h i c a g o , I I I . 5 0 6 5 2 

6132 8. KEDZIE A v a . , Chicago 
(1-312) 775-5959 arba (1-312) 499-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGUUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquerte Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

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

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Roed 
Tai. (1-312) 555-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagol susitarimą 

IL 

Tai. kaMnato Ir buto (708)452-4119 

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

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

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
S93S S. Pulaskl Rd.. Chicago 

312-585-1955 
172 Schlllar St., Elmhurst, IL 50126 

708 941-2806 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Namų (708) 554-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, IH. 
Tai. (1-312) 925-2870 

1155 Dundee Ava., Elgln, IH. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllis. IL 
1 myha ( vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2818 W. 71st St. 

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

Palo* Vision Conter, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts, III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (705) 449-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ.PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2655 W 83rd Street 

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

Kabineto tel . (1-312) 775-2880 
Rez. (708) 448-5545 

P P 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 555-7755 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Samarttan Medical Centą. 

NapecvtHa Campua 
1020 E. O įdan Ava. , S M H O 310, 

NaparvtSa IL 80863 
Tel. 1-706-527-00*0 

Valandos pagal susitarimą 

l . 



Balsavimai 

IR PASIKEITIMAI 
ABIEJOSE PUSĖSE 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
APSIGINKLAVIMAS 

Paskutinių dienų laike pa
saulio žvilgsnis vėl buvo nu
kreiptas į Europą. Ten Anglijos 
karalienė su visa pompa ir 
spalvinga palyda vaišino Rusi
jos valdovą Jelciną. Smagu buvo 
žiūrėti į tas karališkas apeigas, 
tarytum matytum senovišką is
torinį filmą. Net Gorbačiovas 
nebuvo tokio priėmimo turėjęs, 
nors tada jo valdžia Vakarams 
atrodė atsirėmusi į stiprius 
pamatus. „Sic transit gloria 
mundi", — sakydavo romėnai, 
pasikeitus valdovams, — taip 
praeina pasaulio garbė! Ar ilgai 
galės ta garbe džiaugtis dabar
t in is caras, apsuptas ko
munizmo žlugimu nepatenkintų 
tautiečių? Užmiršę apie darbš
tumą ir įsikabinę į lygias teises 
ir uždarbius visiems, dabar, 
pajutę nelygybę tarp tinginių ir 
skubančių atsiimti ir dirbti 
nuosavą žemę, daugumas jau 
garsiai ten reikalauja senos 
valdžios sistemos. O ypač piktai 
ir grasinančiai vėl žiūri į pabal-
tiečius.nes Pabaltijy kadaise 
buvo taip lengva ir visus val
dyti, kur taip gerai jautėsi jų 
„katiušos". Taigi svarstyklės 
dabar vėl truputį pakrypusios j 
kairę, kas kelia nerimą ir ap 
tildo po išsilaisvinimo jaustą 
džiaugsmą. 

Rašo giminaitė našlė, kad ten 
jai žemę atiduoti atsisako, nes 
ji gyvenanti mieste ir norėtų tą 
žemę išnuomoti, o ten yra 
daugybė, kurie norėtų patys ją 
gauti ir dirbti. Tačiau tas virši
ninkas davė suprasti, kad už 
„gerą pyragą" gal ir sutiktų 
žemę atiduoti. O kai kartą pasi
skundė kaimynėms, kad ben
zinas brangus, tai ją nuramino, 
— pakentėkim kiek, LDD Par
tija, atėjus į valdžią, neatpažįs
tamai pakeis gyvenimą... Taigi 
ima nerimas, kad iš dešimties 
žmonių aštuoni taip galvoja. 

Skaitau iš Australijos gautus 
žurnalisto J. P. Kedžio įspū
džius, pavadintus „Nepriklau
soma Lietuva po dvejų metų", 
ir tikiuosi, kad tie įspūdžiai 
pasirodys mūsų spaudoje pilnu 
tekstu. Jo laiško žodžiais ta
riant, tas aprašymas daugeliui 
paaiškina, kodėl Sąjūdis pra
laimėjo, nors jam per ilgą 
apsilankymą ten tas buvo pa
aiškėję net birželio-liepos mėne
siais, ir V. Landsbergiui buvo 
švelniai pasiųstas įspėjimas, kas 
jo laukia. Tačiau jo ministrai 

kitaip galvojo ir siekė. Žurnalis
tas Kedys savo aprašymuose 
nieko „nevynioja į vatą", ir bus 
įdomu skaityti jo rašomą knygą 
„Terorizuojama ir naikinama 
Lietuva 1938-1991 metais", -
betgi kai jis tą pavadinimą 
paminėdavo Lietuvoje, visi 
numodavo ranka, nes apie tai 
daug rašyta! Autoriui užklau
sus, kodėl jo paminėtoji data yra 
1938 metai, to laikotarpio 
įvykių niekas neatsiminė, 
būtent Lenkijos ultimatumo 
Lietuvai. Bus įdomu skaityti tą 
knygą, o J. Kedys laiške pasi
rašė irgi įdomiai: Jonas iš 
Kengūrų kontinento. 

Kaip eina kasdieninis gyve
nimas Amerikoje? Kaip bėga 
eilinio piliečio dienos dideliuose 
miestuose? Kai spauda ir tele
vizija vis rodo badaujančius 
Somalijoje ir besimušančius vi
suose kituose kraštuose, namie 
statistikos rodo visai kitą pa
veikslą, kokį valdžia nori mums 
pr is ta ty t i . Sunkieji nusi
kaltimai, žmogžudystės, vagys
tės ir r imt i apiplėšimai 
Ameriką pastatė, procentaliai 
gyventojų skaičiui, į pačią 
pirmąją vietą iš visų šešiolikos 
civilizuotų kraštų! Atrodo, 
neturėtume nustebti, juk kas 
dien sekame spaudą, het oficia
liai valdžia dar nepasirengusi 
ką nors daryti ir vis skaitome 
apie lengvas bausmes sugau
tiems vagims ir dideles advoka
tų pastangas juos kaip nors iš
te is in t i , remiant i s kokiu 
kabliuku neaiškioje ir dažnai 
dviprasmiškoje juridinėje kalbo
je. Lietuviškų pavardžių tarp tų 
nusikaltusių nerandame, o tai 
visgi maloniai paliečia širdį. Tik 
labai graudu skaityti apie taip 
žemai kritusį saugumo lygį 
senuose lietuviškuose rajonuose 
Chicagoje ir kitur, kur su 
tokiomis viltimis į čia atvykę 
įsikūrėme, pasistatėme bažny
čias ir užeigos namus, atsi
darėme prekybas ir mokyklas. 
Senam pensininkui jau per 
brangu kitur keltis, tai taip ir 
vargsta vyresnioji mūsų karta 
šiame pasikeitusiame Amerikos 
gerovės klimate. O Lietuvon 
grįžti vis dar kiek baugina. 
Ypač kai ateina žinios, kad net 
Kaišiadorių vyskupas balsavo ir 
vėl ragina parapiečius balsuoti 
už Brazauską, o ne už „poną 
Landsbergį". 

RKV 

z. VUDŽIUS Pakilus nuo Laisvės alėjos į 
Žaliakalnį per Vytauto kalną 
arba jo pakraščiu Parodos žirgą. Visi kiti tarnautojai, dau-
gatve, atsiveria neužmatoma giausia civiliai, ateidavo pėsti, 
Kauno miesto panorama, o po kiti atvažiuodavo autobusu ligi 
kojom — ąžuolynas. Ąžuolyno pat tų vartelių, 
pradžioje — Sporto rūmai, o jo 
gale į šiaurę — Cheminės Tech
nologijos institutas, buvusioji 
Ginklavimo valdyba. Prie jų 
galėjai pėsčias atžingsniuoti 
gražiuoju to ąžuolyno parku, ar
ba keliauti jo pakraščiu Vydū
no alėja, kuri baigdavosi į sker
sai ateinančią Radvilėnų gatvę. 
Užjos — dunksojo grakščios ar
chitektūros trijų aukštų rūmai, 
su daugybe kaminėlių ant sto
go, plačioje sodyboje, aptvertoje 
reta tvora, žmonių vadinamas 
„dujų fabrikas". 

Jei esi savas, įeini pro varte
lius, praeini pro administracijos 
namelį, leidiesi laipteliais žemyn 
į žemesnio lygio aikštelę, suda
rytą rūmų architektūros išryš
kinimui, kurią perėjęs, vėl lipi 
laipteliais aukštyn ir priartėji 
prie Ginklavimo .valdybos Tyri
mų laboratorijos rūmų. 

Jei esi svetimas, varteliai ne
atsidaro, tik iš jų pasigirsta ne
matomo žmogaus balsas, man
dagiai apklausinėjantis, kokiu 
reikalu nori įeiti, ir tik tada 
telefonistas administracijos na
melyje spusteli mygtuką įleisti 
pas jį. Sis civilis tarnautojas 
buvo ypač budrus, pagarbiai 
mandagus ir tikrai pareigingas 
— vienas iš pačių ištikimiausių-
jų generolo Pečiulionio artile
ristų. Jei jam reikėtų pagalbos, 
tuojau atsirastų galingos iš
vaizdos jaunas artilerijos vir
šila, kuris su savo gausia šeima 
gyveno antroje pusėje šio tal
paus namelio, visą laiką pats 
vienas šią įstaigą saugodamas. 

Valdyba ir jos Tyrimų labora
torija buvo privažiuojamos per 
čia pat esančius šoninius vartus. 
Valdyba laikinai buvo kuklia
me vieno aukšto pastate, skir
tame laboratorijai, kol bus pa
statyti jai atskiri rūmai. Ši 
kariška sodyba buvo pradėta 
organizuoti 1936 m. prie pat 
Adomo Mickevičiaus slėnio, ku
riame yra Kauno zoologijos 
sodas. Kitoje pusėje, už pusės 
kilometro, buvo kavalerijos 
pulko sodyba — 1-asis Jonušo 
Radvilos gusarų pulkas. 

Prie anų vartelių visada 
stovėdavo vienas automobilis. 
Ne, ne viršininko: vieno chem. 
inžinieriaus, turinčio turtingą 
tėvą. Ginklavimo viršininkas, 
pulkininkas Pranas Lesauskas, 
atjodavo raitas, vieno raito 
kareivio lydimas — pasiimti jo 

Truput is istorijos 

Audringuoju nepriklausomybės 
kovų metu ginklavimas buvo 
dalis bendrojo tiekimo. Dar ir 
vėliau jis buvo tik kyrius ben
drojo kariuomenės ueKimo, kol 
buvo įkurtas karo technikos 
štabas, ir vėliau vyko daug 
organizacinių pakeitimų, tai
kant naujoves, išmoktas Vaka
rų Europos valstybėse. 

Kartais pirmuoju Lietuvos 
ginklavimo viršininku yra lai
komas prof. Viktoras Biržiška. 
Lenkų ištremtas iš Vilniaus į 
Lietuvą 1922 m., iš karto Kaune 
tapo artilerijos tiekimo skyriaus 
viršininko padėjėju, o už kelių 
mėnesių — to skyriaus vir
šininku. Artilerijos tiekimo 
skyrius buvo pirmoji užuomazga 
Krašto apsaugos ministerijos 
Ginklavimo valdybos. 

Šis Biržiška buvo inžinierius 
technologas, 1914 m. baigęs 
Petrapilio technologijos insti
tutą ir įsikūręs A. Baranovskio 
šaudmenų fabrike, greitai iškil
damas į to fabriko vedėjus. Dėl 
to Kaune buvo sutiktas beveik 
su išskėstom rankom. Tuojau 
buvo pakeltas karininku ir ne
trukus gavo pulk. ltn. laipsnį (ir 
toliau pasilaikydamas savo 
„biržišką" barzdelę). 

Su jo atsiradimu buvo manyta 

pradėti vietinę šaudmenų ga
mybą, labiausiai reikalingą Lie
tuvos gynybai. Kokiems gink
lams šaudmenis? Tuo laiku Lie
tuvos kariuomenė, laimėjusi ko
vas su keliais priešais, turėjo 
nemažą labai skirtingų ginklų 
karo grobį. Iš bolševikų turėjo 
atimtus rusiškuosius ginklus, iš 
lenkų - prancūziškus ir austriš
kus, iš bermontininkų - vokiš
kuosius. Vokiškųjų ginklų šiek 
tiek buvo pačioje pradžioje nusi
pirkusi. Vėliau Lietuvos kari
ninkai, nusiųstieji pastudijuoti 
ginklus Anglijoje, labai piršo 
angliškuosius. Buvo truputį net 
įsivelta į angliškuosius ginklus. 

Daugelis artilerijos karininkų 
buvo baigę garsiąją Fontaine-
bleau artilerijos mokyklą Pran
cūzijoje ir norėjo turėti tik pran
cūziškas patrankas. Jie grei
tai pamilo Prancūziją ir jos 
kultūrą. Vieną vasarą užtikome 
Aukštadvario apylinkėje prie to 
nuostabaus Mergežerio kalnų 
ežerėlio beatostogaujantį su 
prancūziška knyga rankoje ar
tilerijos pulkininką Juodišių 
(vėliau generolas, visos arti
lerijos viršininkas). Prisimenu 
kitą atvejį, kaip grįžusieji iš 
studijų svetimame krašte lieka 
jo pagauti. Antrajam pasauli
niam karui prasidėjus, mūsų 
Ginklavimo valdyboje vienas 
pulkininkas, ilgai sutidjavęs 
Prancūzijoje chemiją ir aną jų 
artilerijos mokyklą baigęs, 
karštai įrodinėjo ir net lažinosi, 
jog Prancūzija tuojau nugalės 
Vokietiją, kai pas visus buvojau 
nuojauta, jog šį kartą Prancū

zija neatsilaikys prieš Vokietiją. 
Pamažu inž. Biržišk. sėkmin

gai augo į universiteto pro
fesorius, pradėjęs ten dėstyti 
aukštąją matematiką, o 1926 m. 
perdavė savo ginklininko parei
gas pulkininkui Motiejui Pečiu-
lioniui, sugrįžusiam iš Prancū
zijos, kur jis baigė aukštuosius 
artilerijos kursus. Aną Fon-
tainebleau mokyklą jau anks
čiau buvo baigęs, būdamas 3-jo 
artilerijos pulko vadu. 

Žinoma, tada Lietuvos artile
rija buvo ginkluojama t ik pran
cūziškais pabūklais, o pėstinin
kai — vokiško tipo ginklais. Ge
resniam apginklavimui nebuvo 
palankus laikas, nes kariuo
menė tuo metu buvo Triažinf>ma 
S ta igūs vidaus pol i t iniai 
pasikeitimai, valstybiniai per-
siorganizvimai, dideli pasikei
timai kariuomenės vadovybėje 
įnešė nepastovumo. Nepaisant 
to, Pečiulionis didino ir moder-
nino ar t i ler i jos dirbtuves 
Šančiuose, kurios atlikdavo vi
sokių ginklų remontus, gamin
davo įvairias ginklų transporto 
priemones, o vėliau ir šaudme
nis. Jis parodė daug sumanumo 
ir rūpestingumo taupiam ir 
geresniam kariuomenės apgink
lavimui. 

1930 metais jo įstaiga tapo 
Krašto apsaugos ministerijos 
Ginklavimo valdyba — labiau 
savarankiška, įpareigojant ją 
įvairių ginklų ir šaudmenų 
aprūpinimu, jų priežiūra ir 
sandėliavimu. Netrukus ir jis 
p a t s buvo p a a u k š t i n t a s į 
generolus. Kariuomenė jau 
buvo didinama, ypač po Hitlerio 
įsigalėjimo Vokietijoj. Ginkla
vimo valdybos veikla darėsi 
labiau sudėtinga. Jos priežiūroje 
buvo net ginklavimo karininkų 

parinkimas ir paruosimas, įstei
gus ginklininkų kadrus. 

Buvo pradėta planuoti plataus 
masto šaudmenų gamybą, dujo
kaukių, rankinių granatų, o 
vėliau — gal ir visų ginklų. Il
gokai buvo ieškota tokioms 
dirbtuvėms saugios vietos ir 
energijos šaltinių. Buvo ištirtas 
Dubysos aukštupio nuotaku
mas, planuojant ten daryti 
elektrinių užtvankas. Pagaliau 
buvo apsispręsta pasinaudoti 
Radviliškio durpynais ir jo stra
tegine padėtimi, įkuriant šias 
dirbtuves netoli Radviliškio — 
Linkaičiuose, kurios pradėjo 
veikti tik prieš pat Antarąjį pas. 
karą. 

Seniai yra veikusi Artilerijos 
laboratorija, aptarnaujama 
gerai išmokslintų chemijos in
žinierių i r chemikų. Buvo 
nutarta jos veiklą ir pobūdį 
praplės t i ir į rengti ištisą 
modernų cheminį insitutą nau
jiems tyrinėjimams įvairių 
pagerinimų ir išradimų ir tech
niškai pagalbai Šančių bei Lin
kaičių ginklavimo dirbtuvėms. 
Tuo būdu atsirado aukščiau 
minėtgoji Tyrimų laboratorija. 
Tuo metu buvo pradėta ruoštis 
dujų karui. 

Iš užsienių sugrįžę, gerai 
išsimokslinę, su aukščiausiais 
mokslo laipsniais karininkai da
rė konkurencini spaudimą prak
tiškajam, nepriklausomybės ko
vų didvyriui Pečiulioniui, kuris 
pagaliau 1936 m. buvo pakeis
tas pulkininku Lesausku. Šis 
buvo tylus mokslo vyras, jau 
1927 metais baigęs matemati
kos studijas Kauno universitete 
savo reguliarios tarnybos metu. 
Vėliau buvo išsiųstas į Italiją, 
baigti Torino artilerijos mokyklą, 
o jis dar ir* savo matematikos 
studijas apvainikavo, gaudamas 
Romos universitete 1930 m. ma
tematikos mokslų daktaro laips
nį. . . 

rr (Bus daugiau) 

Geodezijos lauko pratimuose 
aspirantai. 

Radvilišky, 2. inžinerijos batalione kariūnai 

Nuotr. K. Daugėlos 

BRIEDŽIAI NAIKINA 
MIŠKUS 

Lietuvoje yra 45 miškų urė
dijos. Viena didžiausių dabar
tinių problemų, ypač Panevėžio, 
Biržų, Ukmergės, Kėdainių, 
Marijampolės, Joniškio ir 
Rokiškio urėdijose, yra jaunų 
medelių bei želdinių sunaiki
nimas, kurį atlieka stirnos, brie
džiai ir elniai. Lapkričio pra
džioje Lietuvos miškininkų 
sąjunga Panevėžio urėdijoje su
rengė pasitarimą, kokių reikė
tų imtis priemonių žvėrių da
romai žalai miškuose sumažinti. 
Miškininkai nutarė, kad turi 
būt i kaip galima greičiau 
parengta valstybinė želdinių 
apsaugojimo ir žvėrių skaičiaus 
reguliavimo programa. 

Katedros aikMe Vilniuje be demonstracijų ir be triukšmo... 
Nuotr. J. Tamulaičio 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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— Taigi, būtų lyg ir žmonės, bet mes, kurie čia 

esam, vienerius metus išgyvenom su komunistais, tre
jus su naciais, tai šiek tiek pažįstam ir vienus, ir kitus. 
Mūsų žmonės net dainą yra sudėję, kuri tikrai aptaria 
abu. Viens raudonas kaip šėtonas, kitas rudas kaip šu
va. Užtat mes negalėjom gyventi nei su vienu, nei su 
kitu. Rudas šuo, ačiū Dievui, nebegyvas, bet šėtonas 
tebėra, o jis negali gyventi, nerydamas žmonių. 

Amerikietis nieko nebesakė. Gal tikrai ėmė galvoti, 
kad ir aš čia koks velnias ar šėtonas. Paskutinį galiuką 
į dvaro kiemą tik didesnius dūmų debesis ėmė pūsti. 

Kieme jau stovėjo keletas sunkvežimių, o prancū
zai su kuprinėmis ir ryšuliukais apie juos būriavosi. 

Sustojome prie rūmų. Jis vieną sekto butelį įsinešė 
į vidų, o antrą padavė man. 

— Tą išgerkit su Dživile ir sujos tėvais. Dar liepė 
pasiimti cigarų. Pasiėmiau porą, o jis pagriebė visą glė
bį, daugiau negu pusę dėžutės, įspraudė į rankas ir 
liepė padalinti savo vyrams. 

Mane saviškiai tuoj apspito. Cigarus padalinau, kas 
pirmas pasitaikė, o kai ėmė žvalgytis į butelį, pasakiau, 
kad visiems neužteks. Vis tiek jiems buvo smagi žinia, 
kad rytoj, o gal poryt bus visiems cigarų ligi soties. 
Visiems mano pasivažinėjimas su amerikiečiu buvo 
staigmena, ir daug kam atrodė, kad aš jau viską žinau, 
kur, kaip ir kas ką su mumis darys. Kai aiškinau, kad 
ir komendantas nežino, jie nenorėjo tikėti. Jeigu jis 
žino, kada ir kur veš lenkus, rusus, kaip gali nežinoti, 
kur veš lietuvius. 

Šnekėdamas su vyrais, vis dairiausi Živilės. Jos ne

buvo niekur matyti. Apie katilus sukosi pora moterų 
ir keli vyrai. Jau buvo spėję parsivežti maistą ir ruošė 
pietus. Živilės ir ten nebuvo matyti. Komendantas 
šnekėjo su pora amerikiečių, atvažiavusių išsivežti 
prancūzų. Kapitonas lakstė pagal sunkvežimius. Kai 
kurie prancūzai jau buvo sulipę, kiti kažin kodėl su 
savo ryšuliukais tebestoviniavo arba vaikščiojo nuo 
vieno sunkvežimio prie kito, lyg ieškodami, kur dar 
galėtų įtilpti. Pačiam gale sunkvežimių voros stovėjo 
belgai. Juos galėjau pažinti iš to ilgšio, kuris rytą vai
ravo sunkvežimį. Iš būrio atsiskyrė puskarininkis ir 
pustekinis atbėgo prie mūsų. Ne prie mūsų, be tik prie 
manęs. Dar net nepribėgęs, ėmė ranka moti į save. 
Pasitikau. 

— Tave Gizele šaukia. 
— Kas? — nustebau. 
— Gizele. Ją pažįsti. 
— Ta, kur gnaibosi? — burbtelėjau. 
Pažastys dar tebeperšėjo. 
— Gal ir ta. Eime. 
Jis pradėjo eiti. Nusekiau. Gražuolė sėdėjo 

sunkvežimio kamputyje, nugara atsirėmusi į kėbulą. 
Mane pamačiusi, persisvėrė per bortą. Ir šypsojosi taip, 
lyg sutiktų seniai bematytą bičiulį. Aš tik žiūrėjau ir 
laukiau. 

— Matai, aš jau išvažiuoju, — pasakė. 
— Matau. Namo, — dar pridėjau, kad nebūčiau 

visiškai nemandagus. 
— Namo, kurių gal nebėra. Vis tiek palieku adresą, 

— ištiesė lapelį. — Kai atsibos sėdėti kalėjime, parašyk. 
Aš atvyksiu, ir gal pasiseks ištraukti. 

Raštelį paėmiau. Pirmas impulsas buvo suplėšyti 
ir paberti po sunkvežimiu, bet vėl nenorėjau pasirodyti 
labai nemandagus, tai tepasakiau: 

— Ne, panele, taip niekada neatsitiks. Sudiev. 

— Ne. ligi pasimatymo! 
Ir jos balsas buvo taip švelnus, kokio savo gyvenime 

nebuvau girdėjęs, ir akys lyg drėgme pasruvusios. Paju
tau keistą virptelėjimą krūtinėje, lyg kas, ilgai mie
gojęs, būtų pakirdęs ir apsivertęs ant kito šono. Ėmė 
noras ištiesti ranką ir atsisveikinti žmoniškai, bet 
nuėjau. Vis tiek, paėjęs kelis žingsnius, dar atsisukau 
ir pamojau. Pamojo ir ji. 

Eidamas dar kartą permečiau kiemą akimis, Živilės 
niekur nebuvo matyti. Radau daržinėje įnikusią į anglų 
kalbos vadovėlį. 

— Vienai nekaip eina, — pasakė pakėlusi galvą. 
— Kur vakar abu skaitėme, rodos, jau moku, bet toliau 
neįkandu. Tas jų tarimas nei šioks, nei toks. 

J i irgi šypsojosi, bet jos šypsnio negalėjau lyginti 
su prancūzės. Tas buvo toks paprastas; nors ir nuošir
dus, bet kasdieninis, o anos, nors gal ir apsimestinis, 
bet magnetu traukiąs. Ne tik "traukiąs, bet ir įparei-
gojąs. 

Pavirtau šalia ant ištiestos gūnios ir padaviau 
ryšuliuką. 

— Kas čia? — paklausė vartydama. 
— Nežinau, — nusišypsojau. * 
— Kur gavai? 
— Komendantas liepė perduoti. 
— Komendantas? Eik jau... 
— Tikrai. Tėvams va tą. Na gal ir ne vieniems. 

Sakė visiems išgerti, — parodžiau butelį, — o tą 
ryšuliuką tau vienai. 

— Bet kas čia yra? 
— Pažiūrėk. Ko gera gal kokią miną prieštankinę 

įvyniojo. 
— Tai išvyniok. 

(Bus daugiau) 
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SUGRĮŽAU! LIETUVĄ 
POVILAS VAIČEKAUSKAS 

Didžiausi ir baisiausi komu
nistinio valdymo pėdsakai pasi
rodė Lietuvos žemės ūkyje, kai 
valstiečiams buvo atimta žemė 
ir atsakomybė už jos dirbimą, 
produktyvumą bei išsaugojimą. 
Kaimo žmonės buvo atplėšti ir 
nuo gamtos, kuri juos maitino 
dvasingumu. Baisūs padariniai 
liko ir darbininkijoje. Juk iš dar
bininkų buvo atimti gamybos 
įrankiai, iniciatyva, o jie patys 
paversti t ik paprasčiausia dar
bo jėga, automatiškai vykdančia 
komunistų partijos komandas. 

Atsakant į klausimą, kodėl 
taip yra, būtina į talką pasitelk
ti statistiką iš tarybinės lietu
viškos enciklopedijos apie ko
munistų skaičių Lietuvoje. 1980 
m. duomenimis jų buvo 165,000, 
o komjaunuolių 442,000. Tie 
skaičiai vėliau išaugo ar per
augo 200,000, o komjaunuolių 
apie 0.5 milijono. Lietuvos 
gyventojų skaičius, 1991 m. 
statistikos metraščio duomeni
mis, pateikiamas 3,761,400. Iš 
tos statistikos, manau, kiek
vienas gali suprasti arba nors 
šiek tiek įsivaizduoti, kiek Lie
tuva buvo priversta būti raudo
na, „ridikėliais" arba „burokė
liais". Atmeskime vaikų skai
čių, padauginę tuos skaičius iš 
dviejų arba trijų, turėsime apy
tikrį vaizdą. Čia būtina pabrėž
ti vieno autoritetingo Lietuvos 
pareigūno paminėtus duomenis, 
jog Lietuvoje į KGB tinklą buvo 
įpainiota 120,000 agentų, o iš 
viso turėjusių su KGB vienokiu 
ar kitokiu būdu ryšius yra apie 
300,000. Vienok apie tikrąjį 
žmogaus vidinį nusistatymą 
tegali žinoti tik Dievas. 

Šiandieną formaliai LDDP 
narių turi apie 15,000. Kiti 
sako, jog yra tarp 10 ir 40 tūkst. 
Iš pasikalbėjimų Lietuvoje 
spręsčiau, kad visi komunistai 
negalėjo 100% taip staiga pasi
keisti. Reikia manyti, kad dau
gelis, mete partinį bilietą ar 
persikrikštiję kitu pavadinimu, 
negalėjo taip staiga pakeisti 
viso gyvenimo kurso 180 laips
nių. Iš savo patirties galiu tvir
tinti, kad bolševizmas yra evo
liucijai pasiduodanti sistema. Ji 
išorėje tai sugriuvo, bet kaip ją 
išrauti iš Lietuvos žmonių šir
džių ir mąstymo, elgesio ir įpro
čių — štai kur problema. Daug 
buvusių partijos narių pokal
biuose man tvirtino: „Manai, 
aš tikėjau Marksu, Engelsu/ 
Viską dariau, kad užsitikrin
čiau sėkmingą tarnybą ir sotų 
pragyvenimą". Ir giminių, ir 
pažįstamų tarpe ne vienas ir 
viena man sakė: „Partijos 
bilietą tai dar pasilaikysiu". Ar
ba buvo ir tokių pasakymų: „Ši
to naujojo paso su kumeliuku 
tai jau neimsiu..." 

Prie aukščiau suminėtų ir Lie-
tuvoj pal iktų bolševizmo 
bruožų reikėtų paminėti ir jų 
buldozerinio ateizmo paliktus 
pėdsakus. Man pasakojo, kaip 
Kupiškyje, trūkstant tikybos 
mokytojų, viena, matyt vienuo
lė, kukliai dirbanti mokyklos 
valytoja, ėmėsi dėstyti tikybą, 
tai jai vienas vyresniu klasių 
moksleivis pamokos metu de
monstratyviai atnešė šluotą ir 
ją bandė įteikti! Buldozerinio 
ateizmo veikla labai ryški kai
me, daugelis visai nelanko baž
nyčių, ypač jauni. 

Prie išaugusių bolševizmo 
reiškinių reikia būtinai paminė
ti girtuokliavimą, mažyčių „ro
jaus" kampelių su visomis 
linksmybėmis suomiškose pir
tyse įrenginėjimą. 0 kur dar 
kyšininkavimas, nesąžiningu
mas, ištaigingos medžioklės su 
išgėrimais, baliais ir nakvynėm. 
Buvau Antakalnyje, Vilniuje. 
Stovėjau prie buvusių Lietuvos 
„faraonų", komunizmo puoselė
tojų kapų, su jų granite iškal

tomis skulptūromis. Tai Lietu
vos komunistų partijos elitas, li
pant laiptais į kalną, guli 
išsirikiavęs eilėmis, su skulp
torių skoningai įrengtais bius
ta is ir bareljefais ant A. Snieč
kaus, J. Paleckio, M. Gedvilo, 
M. Šumausko, A. Gudaičio-Gu-
zevičiaus, Pušinio, Maniusio, J. 
Baltušio, Bartašiūno, Niunkos, 
Zimano, Preikšto, Veliškos, Zin-
kaus ir daugelio kitų nusipel
niusių LTSR komunistinės epo
chos veikėjų kapų. Prisiminiau 
Sibire prie Lenos žiočių pasaky
tu s Lietuvos budelių žodžius: 
„Štai jūsų namai, štai jūsų ka
pinės". Stovėjau tenai ir žiūrė
jau . Tik kažkas stipriai suspau
dė širdį. Kas gi amžino poilsio 
vietas Lietuvoje taip suskirstė, 
j au nekalbant apie gyvųjų spe
cialias parduotuves, poliklini
kas, vilas ir sąskaitas bankuo
se? 

Gavau leidimą ir pabuvojau 
buvusiuose, anuomet baisiuose 
KGB rūmuose Vilniuje, ten, kur 
j i e kankino mane devynis 
mėnesius. Suradau ir tą kamerą 
požemy, kurioje tuomet mažai 
buvo deguonies, nes uždegtas 
degtukas greit užgesdavo, 
devyni žmonių kūnai su vienais 
marškiniais, padengti gličiu 
prakaitu, bejėgiškai gulėdavo 
nejudėdami, prisiploję prie 
grindų. Labai gaila, kad kamera 
visa buvo prikimšta archyvinių 
bylų, todėl nebeteko į ją užeiti 
dar kartą po 42 metų ir, prisi
glaudus prie metalinių grotų, 
žvangant sunkiems užraktams, 
t ruputė l į pamąstyt i apie 
Lietuvos dramą. 

Ieškojau tėvo bylos, žinoma, ir 
savo. Radau. Sužinojau 
pagaliau tėvo paslaptį. Visą 
laiką buvau įsitikinęs, jog jis 
buvo nuteistas dešimčiai metų 
lagerio. Apsirikau. Pasirodo 
Pabaltijo karo tribunolo buvo 

i CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvos Politkalinių Tremtinių sąjungos būstinėje Kaune buvusių partizanų kalinių grupė, iš 
kairės: A. Kišonas, J. Skaržinskas, M. Gražulienė. P. Vaičekauskas, A. Lukša (partizanų vado 
„Daumanto" brolis). 

CK (Centro komitetas). Pirmas 
iš kairės Mykolas Vaidakavi-
čius, vėliau tapęs architektu, 
miręs , po jo V y t a u t a s 
Rasiukevičius, buv. Kauno 
kunigų sem. auklėtinis, vidury
je Leono Guobužio, dabar 
gydytojo, nuotrauka, toliau 
gerokai dešinėje Alberto Dilio, 
Mokslų akademijos darbuotojo, 
šiuo metu pensijoje, o kraštinė 
Broniaus Zinkaus su užrašu po 
ja: „buožės sūnus, buv. Kauno 
kun. seminarijos auklėtinis" 
(vėliau radijo elektronikos inž. 
šiuo metu pensijoj). Puslapio 
apačioje užrašas: „Kandidatai į 
CK", tai dvi merginos, Peda
goginio instituto studentės. Jų 
tokio pat formato juodai baltos 
nuotraukos: Marytės Sabaitės ir 
Genės Marazauskaitės. Visų 
veidai kaip kriminalistų pa
rodyti iš pr iekio, t ač iau 
nenusiminę. Visų vyrų galvos 
nukirptos mašinėle, mergaičių 
su plaukais. 

Labai daug įdomių NKVD 
operatyvininkų surinktų ir pa
gamintų nuotraukų, kaip antai 
mūsų slaptai laikomos knygos, 
parversta Marijos statula sujos 

nuteistas 20 metų katorgos, dugne didelė skylė, šalia iš-
Radau staigmeną ir savo bylos 
tomuose. Su didžiuliu smal
sumu gana tvarkingai išlaikytą 
ik i šiol albumą su nuo
traukomis mūsų ateitininkiškos 
organizacijos. Jis darytas KGB 
specialistų rankomis, lyg plati 
vaizdinė medžiaga pasirodyti, 
kaip nepaprastą NKVD organų 
laimėjimą Lietuvoje, greičiau
siai didesnėm premijom gauti. 
Albumo dešiniame kampe 
užrašyta rusiškai: „Visiškai 
slaptai". Nežiūrėdamas to drau
dimo, atsiverčiau ir fotografijose 
išvydau užfiksuotą mūsų 
praeitį . P i rmiaus ia tai 
gražiausias gotikos stebuklas 
Vilniuje — Šv. Onos bažnyčia, 
kriminalinių nusikal t imų 
Sovietų valdžiai grupėje. Toliau 
josios altoriai ir statulos, iš 
kurių viena išskirtinai nufoto
grafuota. Tai balta Marijos 
statula, sukurta skulptoriaus 

Bogdano ir Čerskytės, dabar 
gyvenančios Kanadoje. (Josios 
mergautinė pavardė). Toliau 
viename pilko popieriaus 
puslapyje sutalpintos trys 
nemažos nuotraukos. Virš jų 
rusų kalba užrašas: „Organiza
cijos vadovybė". Pirmoji nuo
trauka kairėje — Algio Ka-
valiausko-Aleksonio, kuris jau 
pensininkas, gyvena Vilnuje. 
Viduryje Romualdo Grucės, da
bartinio Vytauto Didžiojo 
universiteto dėstytojo, filos. lic, 
o dešinėje mano, pašto atvirutės 
dydžio, pasvirusi j dešinę. Nuo
traukos apačioje rusiškai 
užrašyta mano pavardė ir var
das, bandito slapyvardis 
„Klevas", kad dirbu Vilniaus 
universitete, Gamtos mokslu 
fakultete. Kitame kieto, pilko 
popieriaus puslapyje radau visą 
mūsiškių grupę: penkis vyrus ir 
dvi merginas, atvirutės dydžio 
fotografijos. Viršuje juodu tušu 
rusiškas užrašas: „vadinamasis 

traukti ir į ruloną susukti 
Vilniaus Aušros Vartų kolegijos 
dokumentai, universiteto biblio
tekos slaptos lentynos su kny« 
gomis ir daug kitų slėptuvių 
nuotraukų. Radau trijų lapukų 
fotografiją, kuri mane ypač su
jaudino. Nežinau, ką ir sakyti. 
Žiūriu, tikrai mano ranka rašyti 
tekstai, o apačioje nuotraukos 
prierašas, padarytas rusų kalba: 
„Organizacijos konspektai ir 
schemos, sudarytos Povilo 
Vaičekausko, išgauta agen
tūriniu būdu..." Galvoju, kaip 
visa tai jie gavo? Visokios min
tys skrodė galvą, š t a i ir 
staigmena! Nežinau, kaip visa 
tai ir paaiškinti. Prisimenu, 
tada gyvenome Vilniuje trise, 
Konarskio gatvėje. Viskas... Gal 
susitikti? Bet kas iš to. Tik 
paėmiau iš portfelio foto 
aparatą ir, pasilenkęs ant stalo, 
keletą kartų paspaudžiau. Išėjo 
ne taipjau blogai — bus puikūs 
suvenyrai iš Vilniaus. Var
tydamas bylas, radau NKVD 
(taip anuomet vadinosi KGB) 
slaptųjų tarnybų kruopščiai 
surinktas pažymas iš Skapiškio. 
Kupiškio ir k i tu r , įs iūtus 
laiškus, mano rašytus kitiems, 
kurie jų niekuomet negavo, o 
taip pat ir man rašytus kitų 
asmenų, kurių niekados neteko 
skaityt i . Viena pažyma iš 
Kupiškio patraukė dėmesį. Ten 
rašoma, kad Povilas Vaičekaus
kas legalizavusiųjų banditų 
sąraše nefigūruoja, ginklo 
neatidavė., parašas, papulki 
ninkis Rožkov. 

Kaip kino kadruose vėl atgijo 
praeities vaizdai. Menu, kaip 
septyni civiliai apsirengę čekis
tai atvažiavo džipu prie 
Vilniaus universiteto, gamtos 
mokslų fakulteto Čiurliono gat
vėje. Keturi užstojo išėjimus, o 
trys, vadovaujami majoro Zai-
čikovo, įslinko į katedros pa 

talpas, koridorium pasiekė labo
ratoriją, kurioje buvau, ir, 
nepasibeldę į duris, įsiveržė į 
kambarį. Atkišo pistoletus ir 
vienas garsiai paklausė: „Ar 
turi ginklą?" Atsakiau: „Taip, 
turiu!" Tada majoras Zaičiko-
vas, juodais garbanotais plau
kais aukštas brunetas, suriko: 
„Padėk jį ant stalo!" Aš tada 
visai neskubėdamas išėmiau iš 
švarko kišenės rožančių ir šaltai 
padėjau ant stalo. Nustebo 
čekistai, o kapitonas Kazlovskis 
kažkaip nusišypsojęs pasakė: 
„Argi tai ginklas?" „Taipi'Tvir-
tai atsakiau. Pauzė — tyla. 
„Gali jį sau pasiimti", — pasakė 
kažkuris iš jų paniekinančiai ir 
po nosimi pakišo areštui 
paruoštą orderį Nr. 6, pasi
rašytą LTSR saugumo ministro 
(Pavardė lyg tai išskaitoma) 
Leonov. Štai ir jų naguose. Tik 
dabar man paaiškėjo. Pasirodo, 
jie tikrai vis tiek galvojo, jog esu 
ginkluotas ir štai dėl ko net sep
tyniese mane suspaudė džipe, 
nusivežė į butą Konarskio gat
vėje Nr. 24. Antrame aukšte, 
kur gyvenau, padarė kratą, bet 
viską iš karto ėmė. lyg būtų čia 
buvę anksčiau. Po kratos, į ku
rią liudininke buvo pakviesta 
buto šeimininkė lenkė, 
vyresnysis grupės vadas pasakė: 
„Na, ką gi, eime" ir jau stūmė 
pro duris. „Leiskit pasimelsti 
prieš išeinant", paprašiau. 
Leido. Tuomet, prisimenu, su 
lietpalčiu ir su kepure ant 
galvos atsiklaupiau prie savo 
lovos ir, trumpai pažvelgęs į ant 
sienos kabėjusį nediduką Auš
ros Vartų Marijos paveikslėlį, 
mintimis meldžiausi: „Iki šiol 
ėjau vienas, dabar. Marija, Tu 
mane veski! Atsiduodu Tavo 
globai..." Greitai atsistojau ir. 
paskutinį sykį pažvelgęs į aša
rojančią šeimininkę, su didele 
palyda drąsiai išėjau 1950 
metais kovo 23 d — keliu į 
Sibirą, kur ir didelė dalis 
Lietuvos ėjo... 

Buvo visko: ir šalčio, bet 
nesušalom; ir bado, bet 
nemirėm; ir šaudf į mus, bet 
nepataikė; ir griūdavo anglies 
šachtose giliuose požemiuose 
akmens gabalai, bei neužgriu-
vo, kažkaip neprisjaudė, nesu
traiškė kaulų - tik truputį 
įdrėskė — prisimr imui... 

Po 7-10 metų grįžome visi į 
Lietuvą. Dėkojom ui globą tam 
nematomam Kažka-n, nors tvir
tai visi tikėjom ir žinojom, jog 
tai Ji iš Aušros Vartų mus iš 
vedė — iš viso dvidi šimt du. še
šiolika vyrų ir šešias merginas. 
Grupės tarpe 4 kunigai, vienas 

i REAL ESTATE REAL ESTATE 

OREIT 
PARDUODA 

. KE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas v*ttui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida." 

'&ar 
REALMART, I N C 

6602 S. PuUjki, 
Chicago, I I 60629 

312545-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniikai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste k 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, res. 312-77M971 

jų dabartinės Vilniaus katedros 
klebonas, mons. Kazimieras Va
siliauskas. 

Iš tolimos ir ilgokos kelionės 
sugrįžom pavargę, bet nepalauž
ti, nes žinojom, kur einam ir su 
kuo einam. Laikas bėgo, ir 
nuostabu, kad jau šešių nebėra 
gyvųjų tarpe. Čia prisimintinas 
ne per seniai iškeliavęs amži
nybėn prof. mokslų dr. Dange
rutis Čebelis, apgynęs diser
taciją, kurios anksčiau niekaip 
negalėjo patvirtinti Maskva, 
nes pas jį kratos metu buvo ras
tas Mykolaičio-Putino parašytas 
eilėraštis „Vivos plango, mor-
tous voco". Aiškiai antisovie-
tinio pobūdžio: „...teisėjų sos
tuos išdidžiai, teisiuosius teisia 
žmogžudžiai..." Nenorėdamas 
išduoti žinomo Lietuvos poeto 
Mykolaičio-Putino, Čebelis tar
dymo metu prisipažino jį para
šęs. Disertacija Maskvoje vis 
dėlto buvo patvirtinta, kadangi 
Mykolaitis-Putinas oficialiai 
viešai prisipažino, jog jis yra 
autorius šio antisovietinio ei
lėraščio. Tokio žymaus Lietuvos \ 
poeto jie nebedrįso liesti, be to, ; 

jau po truputį keitėsi blogio im
perija. 

Vienu atžvilgiu vis dėlto turė
čiau padėkoti KGB už jų „rūpes
tingumą" ir išlaikymą mūsų 
bylos puslapių. Jų daug susiūta, 
gal daugiau nei trylika didžiu
lių tomų. Ten radau ir mano 
tada sukurtą eilėraštį: „Aš 
Kelias, Tiesa ir Gyvenimas". 
Radau aš jį, prisiglaudusį dvie
juose nedideliuose lankuose, 
tvirtai įrišta byloje tarp tar
dymo protokolų, tik posmų 
pirmutiniai žodžiai suspausti 
kietai surištos bylos nugarėlės. 
Man pavyko juos maždaug at
kurti ir visą eilėraštį nusiko
pijuoti. Aš parsivežiau jį į 
Chicagą, kaip brangiausią 
suvenyrą iš anų dienų, kaip 
gyvą, kalbant į liudininką 
anuometinės mūsų gyvosios 
dvasios pasireiškimų kovoje su 
blogio imperija. Pasirodo, ir 
anais kruvinais, kančių pilnais 
laikais ateitininkiškas Lietuvos 
jaunimas netylėjo. Šis eilėraštis 
parašytas 1950 m. vasario 11 d., 
matyt, buvo platinamas ir skai
tomas Vilniuje tarp universiteto 
ir Pedagoginio instituto stu
dentu. Prie visų kitų man mestų 
kaltinimų, aišku, ir už jį man 
Maskvos Ypatingasis teismas 
už akių ..atsilygino" nuospren
džiu: 25 metai pataisos — dar
bo stovyklų, lagerių. Tais 
metais buvau 25 metų. 

(Bus daugiau) 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 did. kamb. 
butas, 2 mieg. su šiluma ir karštu 
vandeniu. Suaugusiems arba pen
sininkams be gyvuliukų. 

Tel. 312-737-1097 

Ontui£ r*t KMIECIK REAITOT. 

a 7922 S. Puiasti .•> 
. 4365 S. Archer A i e 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

je i norite parduoti ar pirkt i na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in inga i ir 
dsmeniškai patarnaus. įkainavimas 
vel tu i . 

• * 

MISCELLANEOUS 

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

g t . 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
-oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vz Wsst 95th Strat 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chictgos miesto leidimą DuDu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai • 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

' —* 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South YVestern • Chicago 
(312) 7374000 

nĮtai 
• Perkame, parduodame ar suran

dame Chevrolet, Pontiac, GMC 
Truck. VcHksvvagen, Otdsmobile ir 
Dodge firmų automobilius. 

• Taip pat parduodame vartotus, 
mažai mylių turinčius, automobi
lius. 

• Greitas ir efektyvus patarnavimas. 

• Atsakome visus klausimus apie 
automobilius. 

• Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai. 

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS! 
Užsisakykite šventėms jau dabar! 

20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $18 

Skambinkite: 708-532-5951 
Pristatome UPS 

_ 

AMERICAN TRA/EL SERVICE 
»439 8. KEDZIE AVENUE 
EVEROREEN PARK, IL 60642 
TEL. (706) 422-3000 ' 
FAX (706) 422 3163 

* 

Jau daugiau, negu 25 metai, Kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai |us aptarnausime. 
Informacijai skambinti. 1-708-422-3000. Darbo vai. ptrmad., an
t r a * , katvlrtd Ir panktd. 9 v . r . - 5 v. p.p. Tračd. 9 v . r . - 7 v.v. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

SVETUR, romanas. Linus R. Fike. 419 psl. $17.95 
VVATERSCAPES-VANDENYS, nuotraukų albu

mas. Iši. A lg. Kezys. 155 psl $15.00 
CAGED-IN, nuotraukų albumas Išl. Alg. Kezys. 

87 psl $15.00 
LITHUANIAN DIASPORA KONIGSBERG TO 

CHICAGO. Antanas J. Van Reenan. 329 psl. $25.00 
PAVEIKSLUOTAS ŽODYNAS, lietuvių-anglų kal

bomis. 3336 iliustracijos. Reney $20.00 
ŠVENTASIS RAŠTAS. SENASIS TES

TAMENTAS. PRANAŠŲ KNYGOS. Kun. A. 
Rubšys. 670 psl $12.00 

LITHUANIAN MY HERITAGE, anglų kalboje. Išl 
VI. Vijeikis. 397 psl $20.00 

KOMPOZITORIAUS AL. KAČANAUSKO asmeny
bės bruožai ir muzikinė veikla. Atsiminimai 
60 ps l . $2.00 

MOTERIS SU BALTU CHALATU, gydytojos 
dienoraštis-atsiminimai. Dr. K. Šimaitienė. 
494 psl $20 00 

SAULĖGRĄŽŲ » VANAS, apsakymai. N. Jankutė. 
192 psl $7.00 

ATEITININKAI KOMUNISTŲ IR NACIŲ KANKI
NIAI. L. Kerulis, P. Narutis. J. Prunskis. 246 
psl $10.00 

ŽVILGSNIS | DABARTj, atsiminimai, apmąstymai 
Liudas Dambrauskas. 230 psl $10 00 

MIŠIOLĖLIS, sekmadienių ir svarbesnių švenčių 
mišios. 1198 psl $27.00 

MEŠKOS MAUROJIMO METAI, romanas K. 
Barėnas. 444 psl $15.00 

DAIGYNAS, romanas Alė Rūta. 576 psl $6.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 



Naujas oficialus katalikų 
katekizmas 

Savo kalboje sekmadienį, lap
kričio 15 d., pop. Jonas Paulius 
II pranešė, kad pirmadienį bus 
i š l e i s t a s p i r m a s K a t a l i k ų 
Bažnyčios oficialus katekizmas 
nuo 1566 metų, kai pirmą kartą 
buvo išleistas toks katekizmas 
išryškinti kuo katalikų tikėji
mas skiriasi nuo naujai ky
lančio protestantizmo. Popiežius 
sekmadienį sakė, kad kate
kizmas bus ištikimas Evan
gelijai, bet bus pritaikytas š ių 
dienų poreikiams. 

Katekizmas remiasi dešimčia 
D ievo į s a k y m ų , A p a š t a l ų 
t ikėjimo išpažinimu, „Tėve 
mūsų" malda, doktrina apie 
sakramentus, Vatikano II susi
rinkimo dokumentais ir mo
dernių popiežių mokymu. Ka
tekizmo tikslas — surašyti pa
grindines tikėjimo tiesas, kad 
tuo dokumentu galėtų remtis 
vyskupai ir religinio švietimo 
specialistai savo mokymui ir ti
kinčiųjų švietimui. 

Katekizme nurodomos iš seno 
žinomos nuodėmės: žudymas, 
svetimavimas ir stabų garbi
nimas, bet taip pat sumoderni
namas Bažnyčios mokymas, nu
rodant š ių laikų pagundas ir 
nuodėmes, būtent, išsisukinėji
mas nuo valdžios mokesčių 
mokėjimo, nepadengtų čekių 
rašymas, suklastota sąskaityba, 
vogimas iš stambių įmonių, ky
šių davimas. Katalikai turi nei
ti pas astrologus, burtininkus ir 
ateities spėjikus ir neturi daly
vauti mirusiųjų prišaukinėjime 
seansuose. Vartoti ar pirkliau
ti narkotikais taip pat yra nuo
dėmė, o taip pat ir vairuoti 
įsigėrus. 

Vadovaujantis Vatikano II 
s u s i r i n k i m o n u r o d y m a i s , 
katalikai yra raginami gerbti 

tai, kas gera kitose religijose. 
Pakartota ir Bažnyčios pozicija, 
kad žydų tauta nėra kalta už 
Kristaus mirtį. 

Katekizme nurodoma, jog leis
tina ginklu spirtis prieš politinę 
valdžios priespaudą, jei ji yra 
žiauri ir ilgai tęsiasi. Skyriuje, 
kur kalbama apie branduolinius 
ir cheminius ginklus, rašoma, 
kad karo veiksmai, kuriuose 
yra vienu metu sunaikinami iš
tisi plotai su visais gyventojais, 
„yra kriminaliniai nusikaltimai 
prieš Dievą ir pieš patį žmogų". 

Ten, kur rašoma apie morali
nius klausimus, Bažnyčia tebe-
draudžia lytinius santykius tarp 
nevedusių, skyrybas, abortus ir 
dirbtinę gimdymų kontrolę. 
Taip pat smerkiamas homosek
sualizmas; homoseksualai yra 
skatinami laikytis skaistybės, 
bet taip pat rašoma, kad yra 
nuodėmė prieš juos diskrimi
nuoti. 

Nors katekizme smerkiama 
prost i tucija ir savižudybė, 
vienok pripažįstama, kad kar
ta is desperacija ar žiaurios 
socialinės sąlygos gali žmones 
privesti prie tų dalykų. 

Kitur nurodoma, kad gyvybės 
palaikymo priemonės gali būti 
išjungtos, leidžiant žmogui na
tūraliai numirti, bet žmogų 
nužudyti, norint sutrumpinti jo 
kentėjimą, draudžiama. Taip 
pat neleistina manipuliuoti 
žmonių genus, nebent ligos iš
gydymo tikslais, nes tai pažei
džia žmogaus orumą. 

Naujasis, 426 puslapius tu
rintis, katekizmas, išleidžiamas 
Italijoje ir Prancūzijoje, 
p irmiausia pasirodys tuose 
kraštuose prancūzų kalba, nes 
laidos kitomis kalbomis dar ne
baigtos. A > z . 

SIAUBINGOS 
LAIDOTUVĖS 

Amerikoje kartas nuo karto 
pasigirsta protesto balsai prieš 
daug lėšų pareikalaujančius 
žmogaus gyvenimo įvykius: ves
tuves ir laidotuves. Žinoma, 
vestuvių išlaidas turi padengti 
jaunųjų tėvai, giminės arba jie 
patys, o laidotuvėmis pasi
rūpinti tenka gyviesiems šeimos 
nariams. Jeigu tie gyvieji yra 
neturtingi, susidaro nemažai 
problemų. 

Neseniai vietiniai dienraščiai 
paskelbė sensacingą žinią apie 
viena Richmond, Texas, žmogų, 
kuris norėjo gražiai palaidoti 
vėžiu mirusį savo tėvą, bet 
neturėjo pakankamai pinigų 
sąskaitoms apmokėti. 

Tėvui mirus, sūnus susitarė 
su vietinės laidotuvių įstaigos 
vedėju, kad visus reikiamus pa
ruošimus atliks ir po to tėvo 
palaikus sudegins už 683 dole
rius. Įmokėjęs pusę pareikalau
tų pinigų, sūnus sužinojo, kad 
laidotuvių kaina jau pakilusi iki 
2,000. Koplyčios direktorius pa
grasino sugrąžinsiąs mirusiojo 
lavoną, jeigu pinigai iš anksto 
nebus sumokėti. 

Sūnus žadėjo sumokėti, tik 
prašė palaukti, kol galės pasi
skolinti ar kaip kitaip surinkti 
reikiamą sumą. Tačiau lai
dotuvių įstaiga laukti atsiskaė. 

Galima įsivaizduoti sūnaus 
nustebimą ir susijaudinimą, kai 
jo tėvo lavonas, susuktas tik į 
paklodę, buvo pamestas prie 
buto durų. „Baisu būti netur
tingam", skundėsi nelaimingas 
sūnus ir padavė negailestingąjį 
laidojimo įstaigos savininką į 
teismą. 

Pasklidus žiniai apie šį įvykį, 
kita laidojimo įstaiga tame 
mieste pasisiūlė žmogų palai
doti arba sudeginti be jokio 
užmokesčio. Tuo tarpu pirmo

sios įstaigos savininkas per 
daug rūpesčio dėl tokio neetiško 
elgesio neparodė., Aš savo įstai
gą tvarkau pagal savas tai

sykles , 
patinka, 
spaudos atstovams 

nesvarbu, ar kam 
ar ne", pareiškė jis 

D.B. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. lapkričio mėn. 19 d. 

AUKOS„DRAUGO"VAJUI 
Nuoš i rdž ia i d ė k o j a m e vi

s i e m s , a u k o j u s i e m s s a v o 
d i enrašč iu i paremti v y k d o 
m o v a j a u s p r o g a . K iekv iena 
a u k a l a b a i į v e r t i n a m a ir 
l a u k i a m a . 

1,000 do l . dr. Vytautas Kar
bolis, Ripley, OH. 

150 d o l . Marija E d e l i s , 
Phoenix, AZ. 

125 dol . A. ir J. Musteikiai, 
Lariat Motei, Fallon, NV. 

100 d o l . Kostas Dočkus , 
Cicero, IL; Algirdas Karaitis, 
Union Pier, MI; A. Mažiulis, 
Boston, MA; Kazys Sipaila, 
Hillside, NJ; Stasys ir Milda 
Tamulioniai, Western Sprgs, IL; 
La imutė Tornau , Chicago; 
Juozas ir Danutė Doveinis, 
Sterling Hts , MI; Veronika ir 
Jurgis Janušaičiai, Pt. Orange, 
FL; American Lithuanian Clu^ 
of Beverly Shores, IN; Marija 
Vaitkus, Belleville, IL; Antanas 
ir Julia Janonis, Darien, IL; Ray 
Grigaliūnas, Forest Pk., IL; dr. 
Thomas ir Dainė Quinn, Orland 
Pk., IL; Jonas ir Laima Šalčiai, 
Arlington Hts., IL; Povi las 
Ramas, Hickory Hil ls , IL; 
Joseph Ardys, Fairview, PA; 
kun. Valdemaras Cukuras, Put-
nam, CT; East Chicago, IN LB; 
Viktoras Lesniauskas, Chicago; 
Vanda Prunskienė, Oak Lawn, 
Vincas ir Aldona Šmulkščiai, 
Chicago; Monica T i t i e n ė , 
Cleveland, OH. 

70 dol. Mr. & Mrs. B. Gurė-
nas, Hayward, WI. 

60 dol . Antanina Repšienė, 
Chicago. 

5 0 d o l . Kazimieras Čiu-
rinskas, Crown Point, IN; Flo
ridos Daytona Beach Lietuvių 
klubas; Marija Dūda, Balti 
more, MD; Danutė Jankienė, 
Redford, MI; Vaclovas Macys, 
Santa Rosa , CA; dr. Ona 
Mironaitė, Chicago; Algirdas 
Šilbajoris, Ormond Beach, FL; 
Vytas Zdanys, W. Hartford, CT, 
Leonas Bajorūnas, Pompano 
Bch. , FL; dr. A. Čepul i s , 
W i l l o u g h b y , H l s . , OH; J. 

Gvildys, Palos Hls., IL; Ona 
Kartanas, Omaha, NE; Mindau
gas Klygis, Barrington, IL; 
Algis ir Elena Lieponis, Orland 
Pk., IL; Jonas ir Janina Miku-
lioniai, Sterling Hgts., MI; Vy
tautas Petravičius, Hartford, 
CT; Vida Rimienė, Riverside, 
IL; Mr. & Mrs. Vitas Rugienius, 
Livonia, MI; Jonas Valys , 
Woodstock, Ct; Ramūnas Vana-
gūnas, Winfield, IL; Laima 
Vanderstoep, Chicago; Melrose 
Parko LB apylinkė per J. 
Rugelį, ižd.; kun. Stasys Raila, 
Little Neck, NY; Juozas Ži
lionis, Cleveland, OH; Frank 
Sklaris, Duluth, MN; Juozas 
Mikul i s , Westchester , IL; 
Gražina ir Bronius Mikėnas, 
Woodridge, IL; Rev. Vincent 
Radvina, Santa F r tsa, C A; dr. J. 
Starkus, Santa lonica, CA; 
Joseph ir Stella Brazys, Ormond 
Beach, FL; Alma Vilkaitė 
Stočkienė, D.D.S., La Canada, 
CA; Ted Navickas, Coeur d' 
Alene, ID; kun. M. Kirkilas, St. 
Petersburg, FL; Mykolas Aba
rius, Livonia, MI; Antanas 
V a l i u š k i s , Barrington, RI; 
Giedrė Gillespie, Chicago; Adelė 
ir Kazys Lietuvninkas, Hickory 
Hills, IL; Arvydas Vanagūnas, 
Oak Park, IL. 

45 dol. Jonas Kuncas, Export, 
PA. 

40 dol. Vanda Milavickas, 
Chicago. 

30 dol. A. ir E. Mickevičius, 
Burlingame, CA; Vytas Macys, 
Sunny Hills, FL; Elena Ba
nienė, Cicero, IL; Ilona ir Petras 
Dapkus, Chicago; Irena Jasys, 
Columbus, OH; Antanas Kve
daras, Savannah, GA; Juozas 
Skomantas, Beverly Shores, IN; 
Faustras Strolia, Oak Forest, 
IL. 

25 do l . Lilė Gražulienė, 
Westland, MI; Elena Sabalis, 
Los Ange le s , CA; Joseph 
Yuknas, Aurora, CO; A. Ma
tulis , Detroit, MI; Valerian 
Vitkus, Rochester, NY; Vladas 
Plepys, Orland Pk., IL; Emilia 
Kolbienė, Oak Lawn, IL; Stan

ley Barauskas, Diamond Bar, 
CA; Albinas Ruigys , Los 
Angeles, CA; Albert Naudžiū
nas , Boston, MA; Alfonsas 
Petrutis, W. Hyannisport, MA; 
Aldona Andriušis, Dorchester, 
MA; Ona Viliniskienė, Dor
chester, MA; Jonas Vasys, 
Dedham, MA; Vincas Atkočiū
nas, Dexter, MI; Rima Silenas, 
Spokane, WA; Kazimiera 
Sadauskienė, Hot Springs, AR; 
A. Snarskis, Lockport, BL; kun. 
A. Babonas, Detroit, MI; dr. 
Aldona Baltch, Menands, NY; 
Jonas Krumplys, Cicero, IL; 
Petras Aleksa, Chicago; Estelle 
Rogers, Oak Lawn, IL; Aniceta 
Giedraitienė, Willowick, OH; 
Lionė ir Andrius Kazlauskai, 
Denver, CO; Jonas Adomaitis, 
Tinley Pk., IL; Petras Brizgys, 
Hickory Hls., IL; Robertas 
Čepelė, Palos Hls., IL; Vytautas 
ir Joana Dailidės, Crete, IL; Va
lent ina Dailidkienė, Albu-
querque. NM; Virginia Gurec-
kienė, Windsor, CT; Joseph Ig-
naitis, Cupertino, CA; John 
Jakubauskas, Farmington, CT; 
Vaclovas Mažeika, Park Ridge, 
IL; Frank Petrauskas, Syracuse, 
N Y; Vincent Šalčiūnas, Pt. St., 
Lucie, FL; Paul Skardis, Cle
veland, OH; Adolfas Bernotas, 
Concord, NH; Agnės Bigelis, 
Three Oaks, MI; dr. Dana Braz
džiūnas, Chicago; Juozas Briz
gys, Chicago; Algimantas Bub-
lys, Bloomfield Hls., MI; Irena 
ir Antanas Macioniai, St. 
Petersburg Bch., FL; Stasys 
Mažulis, Wildwood, IL; Bronius 
Skrabulis, Walpole, MA; Stasė 
ir Stepas Smalinskai, Livonia, 
MI; Marija ir Vitalis Žukaus
kai, Woodhaven, N Y. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Praėjusių metų lapkričio 29 d., staigios mirties ištiktas, 

užbaigė šios žemės kelione mūsų mylimas Vyras, Brolis, Dėdė, 
Svainis 

A.tA. 
ZIGMAS MIŠAUSKAS 

Jo mirties metinių proga žmonos, giminių ir artimųjų 
užprašytos už velionio sielą bus atnašaujamos šv. Mišių aukos 
šiose bažnyčiose: Kaune Karmelitų bažnyčioje, Čikagoje Tėvų 
Jėzuitų ir Tėvų Marijonų koplyčiose, Cicero Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje, Tėvų Pranciškonų koplyčiose Brooklyne 
ir Kennebunkporte, be to, Merrillville, Ind. 

Pagrindinės gedulingos šv. Mišios bus lapkričio 29 d. 11 
vai. (Mičigano laiku) St. Mary of the Lake R. katalikų 
bažnyčioje, New Buffalo, MI. 

Maloniai prašome a.a. Zigmo gimines, draugus ir pažįs
tamus šiose pamaldose dalyvauti ir pasimelsti, kad Viešpa
ties malonė lydėtų jo sielą Amžinybėje. 

Su meile liūdinti žmona Teofilė ir gimines. 

Brangiam ilgamečiui DAINAVOS ansamblio nariui 

A.tA. 
VIKTORUI ŽERONUI 

Amžinybėn iškeliavus, jo seseriai RITAI KAVA
LIAUSKIENEI su šeima Lietuvoje bei vis iems drau
gams ir pažįstamiems reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

L. M. A. Dainava 

A.tA. 
ALFONSUI SIMONAIČIUI 

mirus, jo žmonai ALDONAI, dukrai, buvusiai 
Dainavos a n s a m b l i o d i r igen te i A U D R O N E I 
GAIŽIŪNIENEI su šeima bei kitiems draugams ir 
artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

L. M. A. Dainava 

A.tA. 
DOMICĖLEI PAURIENEI 

Lietuvoje mirus, jos broliui KAZIMIERUI STA
ŠAIČIUI bei jo šeimai nuoširdžią bičiulišką užuojautą 
reiškiame: 

Albinas ir Saliomėja Grigaičiai 
Adolfas ir Teresė Merkevičiai 
Lidija Mingėlienė 
Regina ir Šarūnas Mingėlai 
Onutė Rutkauskienė 
Onutė Selenienė 
Juozas Šuopys 
Aldona Vilkauskienė 

A.tA. 
teis. KAZIMIERAS LAŠAS 

sunkiai sužeistas pravažiuojančio automobilio, mirė lapkričio 
15 d., sulaukęs 90 metų amžiaus. Amerikoje išgyveno 43 
metus. 

Lietuvoje giliam nuliūdime paliko žmona Elena, dukros: 
Elena ir Nijolė su vyru Julium, anūkai: Raimondas, Lina ir 
Mirga, proanūkai: Mantas ir Marija. 

Amerikoje liko pusbrolis Alfonsas Pimpė, pusbrolio dukra 
Aurelija Polikaitienė su vyru Bronium. Jų vaikai: dukra 
Mirga Valaitienė su vyru Algimantu ir sūnumi Vincu, dukra 
Dalia Lietuvninkienė su vyru Gintaru ir dukra Vija, sūnus 
Arūnas su žmona Laura. 

Kūnas bus pašarvotas Petkaus laidotuvių namuose, 2533 
W. 71 St. penktadienį, lapkričio 19 d. 2-9 vai. Atsisveikinimas 
tą pačią dieną 7:30 v.v. Laidotuvės įvyks šeštadienį. Velionis 
9 vai. ryto bus nulydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, kur 9:30 vai. bus gedulingos laidotuvių Mišios. Po 
pamaldų bus palydėtas į Mount Hope krematoriumą. Ten jo 
kūnas bus sudegintas. 

Visi Kazimiero Lašo giminės, artimieji, draugai bei pažįs
tami prašomi dalyvauti jo laidotuvėse. 

Nuliūdę: pusbrolis ir dukterėčia su šeima. 

Ateities klubo nariui 

A.tA. 
POVILUI SKARDŽIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai ONAI, 
vaikams INAI ir JONUI, anūkams bei g iminėms . 

Clevelando ateitininkai 

— 

GAIPAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-0652 

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

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

• • 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

- = \ — — ^ — ^ ^ — ^ — —^~ 
INTERNATIONAL 
TftAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAVI80 — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingu paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
223 Katvadfc gatvė 

TatofonM 380-11S Ir 773-392 

t 

namus 

£323 South 79th Avenu* 
Htdiofy HM, MMIOM 30387 
TetefOAM (703) 430-7272 

i 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago. Illinois 60629 

1-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 

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

I 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. lapkričio mėn. 19 d. 

x J a u n i m o centro metinė 
vakarienė rengiama gruodžio 6 
d., sekmadienį, didžiojoje salėje. 
Bus trumpa programa, vaka
rienė ir laimėjimų traukimai. 
Visi prašomi šio renginio 
neužmiršti ir vakarienėje daly
vauti ir tą popietę Jaunimo 
centro draugų tarpe praleisti. 

x I rena Skuodienė kalbės 
laisvalaikio darbų parodos ati
daryme Jaunimo centre, Čiur
lionio galerijoje lapkričio 20 d., 
6:30 vai. vakare. Parodą rengia 
Jaunimo centro moterų klubas. 

x Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikių moterų są
jungos 46-tos kuopos kalėdinis 
pobūvis bus gruodžio 12 d., 1 
vai. p.p. Marijonų vienuolyno 
salėje, 6336 S. Kilbourn Ave. 
Bus giedamos giesmės, pri
simintos mirusios kuopos narėo, 
pasidal inama kalėdaičiais. 
Užkandis atsineštinis. Narės 
maloniai kviečiamos dalyvauti. 

x Mažosios Lietuvos Rezis
tencinis sąjūdis lapkričio 29 d. 
2 v. p.p. Šaulių namuose rengia 
iškilmingą Tilžės Akto pa
skelbimo sukakties minėjimą. 
Programoje — iškilmingoji 
dalis, paskaita ir jaunimo 
atl iekami taut iniai šokiai. 
Visuomenė maloniai kviečiama 
dalyvauti. Organizacijos, daly
vausiančios su vėliavomis, 
prašomos turėti ir stovus vėlia
voms pastatyti. 

x „Rinkimai Lietuvoje: ne
tikėti rezultatai ir kas toliau?" 
Simpoziumas šia svarbia tema 
įvyks lapkričio 27 d. (penkta
dienį) 7:30 v.v. Jaunimo centre. 
Diskusijų dalyviai: Raimundas 
Jurevičius, teisinis patarėjas 
Lietuvos atstovybėje Maskvoje, 
Zenonas Rekašius, „Akiračių" 
redaktorius, Marius Šaulaus-
kas, Lietuvos Liberalų partijos 
vadovybės narys, Vilniaus Uni
versiteto docentas. Simpoziumą 
moderuoja Valdas Adamkus. 

Rengia Santara-Šviesa. 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: $1,000 X, $300 
Veronica Paulionis, po $200 
Algis ir Roma Balchunai, Jonas 
ir Dana Bariai, Algirdas or 
Aldona Braziai, Viktoras Les-
niauskas, po $100 Vladas Čy-
vas, Adolfas Dirgėla, Aldona 
Katinienė, Vaclovas ir Vanda 
Mažeikai, Janina Merkienė, 
Stasys Vilinskas (pakartotinai). 
Dėkojame ir prašome aukas 
siųsti Lietuvių fondui, 3001 W. 
59th St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Kol kas nenumarinkime 
vienintelio dienraščio ..Drau
go", kuris yra ir bus mums 
reikalingas dar ilgus metus. Jei 
neturėsime „Draugo" nebus kas 
informuoja apie Lietuvą, o ypač 
apie mus pačius. Organizacijos, 
fondai ir įvairūs klubai turėtų 
atkreipti dėmesį į „Draugo" va
jaus komiteto prašymą ir dos
niai piniginiai jį paremti. Aukas 
siųsti „Draugo" administracijai 
- 4545 W. 63rd St.. Chicago, IL 
60629. 

x Naujausių įvykių Lietu
voje filmas: r inkimai , de
monstracijos ir visa kita bus 
rodoma Jaunimo centro ka
vinėje po parodos atidarymo 
7:30 vai. vakare lapkričio 20 d. 
Filmą atvežė žurnalistas E. 
Šulaitis, paruošė V. Kapočius. 

x Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
praėjusį sekmadienį Pirmąją 
Komuniją priėmė 22 vaikučiai. 

x Jaun imo centro Moterų 
klubas maloniai kviečia visuo
menę ateiti ir pasidžiaugti 
laisvalaikio moterų ir vyrų dar
bais. Paroda bus lapkričio 20 d. 

x Mėta Landytė , Ju l i j a 
Krumplytė, Rima Polikaitytė, 
Rita Račkauskaitė ir Marius 
Katilius-Boydstun entuzias
tiškai ruošiasi Kalakursams 
Dainavoje Padėkos dienos sa
vaitgalį. Gimnazistai, norintys 
dalyvauti Kalakursuose, prašo
mi registruotis pas Dainą Tijū-
nėlytę-Siliūnienę 708-852-7631. 

x Atsišaukimai '„Ar naktis 
vėl ateina?", „Brangūs tau
tiečiai"...), spausdinti antra
dienį, lapkričio 17, mūsų dien
raštyje gal kai kam buvo 
neaiškūs. Visi buvo iš Chicagos 
telefaksu pasiųsti į Lietuvą 
„Lietuvos aido", „Mūsų ryto" ir 
„Respublikos" redakcijai dar 
prieš praėjusio sekmadienio 
rinkimus. Jais buvo norima pa
rodyti išeivijos lietuvių (ir or
ganizacijų) nusiteikimai bei 
rūpesčiai. Nors jau ir rinki
mams praėjus, manome, kad 
mūsų skaitytojams tie tekstai 
buvo įdomūs. 
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Chicagos lituanistinės mokyklos darželio mokiniai, pasipuošę margais kostiumais Kaukių dienos 
šventėje Jaunimo centre. 

Nuotr. M. Vidzbelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Lietuvos Vaikų Viltis 
VAKARONĖ įvyks ketvirta
dienį, š.m. lapkričio mėn. 19 d. 
7 vai. vak. Seklyčios salėje. 
Vakaronės tikslas: supažindinti 
lietuviškąją visuomenę su 
Lietuvos Vaikų Viltis darbais, 
į JAV atvažiavusiais gydytis 
Lietuvos vaikais. 

(sk) 

x Lietuviška šeima, gyve
nanti netoli Vašingtono ir 
Balt imorės, i eško pr iž iū
rėtojos dviems priešmokyklinio 
amžiaus vaikams. Alga pagal 
susitarimą ir butas bei išlai
kymas. Tel. 410-796-8430. 

'sk) 

x „Kalba Vilnius". Klau 
sykite Grundig radijais. 15 mo
delių. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 

fsk> 

x Dail. Loretos Vaškas dar
bų paroda „Lion Frame" gale
rijoje. 3125 W. 71 St. Atida
rymas šį penktadienį, lapkričio 
20 d. 7:30 v.v. 

(sk) 

x Kalėdiniai siuntiniai į 
Lietuvą dar priimami iki lap
kričio 21 d. Kreiptis į Baltia 
Express, tel. 1-800-SPARNAI 
arba 312-284-6449. 

(sk) 

TĖVIŠKES PARAPIJOS 
JUBILIEJINĖ SUKAKTIS 

Jie žinojo nuo pat pradžios, 
kas laukia: išlaidos ir darbas. 
Vis dėlto naujai į Chicagą 
atvykę evangelikų-liuteronų 
tikybos lietuviai nepabūgo įsi
steigti parapiją ir įsigyti nuosa
vą bažnyčią. Kadangi jie, dar 
Vokietijoje būdami, priklausė 
lietuvių evangelikų-liuteronų 
išeivijos bažnyčios sinodui, 
atvykę į Chicagą neskubėjo 
prisidėti prie vietinių bažny
tinių sinodų. Jie norėjo likti 
savarankiški, nepriklausomi. 

x Sutvirtinimo sakramen
tui jaunimas jau yra ruošiamas 
„Maironio" mokykloje moky
tojos Jolantos Mockaitienės. 

x Sekmadieni, gruodžio 13 
d., Švč. M. M. Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje 
Brighton Parke bus Dainavos 
ansamblio ruošiamas kalėdinis 
religinis koncertas. Dalyvaus 
sol. Dana Stankaitytė, sol. 
Jonas Vaznelis, mokyklinis 
chorelis ir L.M.A. Dainava. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti. 

x Atsisveikinimas su a.a. 
Alfu J. Simonaičiu, šeštadienį, 
lapkričio 21 d.: 10 vai. ryto šv. 
Mišios už Velionį Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje; 11 vai. ryto atsi
sveikinimo valandėlė LT 
namuose; iš čia Velionio 
palaikai palydimi į Chicagos 
lietuvių tautines kapines. 

(sk) 

x Lemonte organizuojama 
rankų darbų paroda „Rank
darbiai '92", š.m. gruodžio 5-6 
d. 10 vai. ryto — 5 vai. p.p. 
Pasaulio lietuvių centre, Bočių 
menėje. Prašome visus prisidė
ti prie parodos savo rankdar
biais. 

(sk) 
x Nuo $675 iki $735 skry

džiai ten ir atgal iš Chicagos į 
Vilnių! Bilietus reikia įsigyti iki 
lapkričio 30 d., o juos panau
doti - iki 1993 m. kovo 31 d. 
Kreiptis: American Travel 
Service, tel. 1-708-422-3000. 

(sk) 

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

Skaitykime ir remkime vienintelį išeivijos 
lietuvių dienraštį 

:DRyVCJG^\ 
Sudarydami testamentus, bent dalį turto 

palikime "Draugo" dienraščiui 
(4545 VV. 63rd Str., Chicago, IL 60629) 

D R A U G A S 
MŪSŲ IŠEIVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS 

IR KULTŪROS ŠVYTURYS. 

x ŽAIBAS ketvirti metai 
garantuotai ir patikimai ruo
šiasi užsienietiškas maisto 
prekes pristatyti Lietuvoje į 
namus laiku Kalėdų šven
tėms! Penkiolikos pakietų pasi
rinkimas! Kalėdiniai užsaky
mai priimami iki gruodžio 
10-tos dienos. Kreiptis: „ŽAI
BAS", 9525 So. 79th Ave., 
Hickory Hills. IL 60457, tel. 
708-430-8090. 

(sk) 

x KONTEINERIAI Į LIE
TUVĄ siunčiami KAS SAVAI
TE per Transpak firmą. 59 et. 
už svarą virš 100 svarų. Mi
nimumas $20. Jūsų siuntiniai 
yra registruojami mūsų kom
piuteriuose. Transpak, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Nors naujakurių gyvenimo pra
džia nebuvo lengva, reikėjo 
skaitytis su kiekvienu centu, 
bet susipratusių dvasininkų, 
kun. Martyno Preikšaičio ir 
kun. Anso Trakio bei nemažo 
skaičiaus bendraminčių dėka, 
susitarta susikurti savo dvasiai 
artimą tėviškę, kurioje būtų 
puoselėjama iš tėvynės atsiga
benta dvasinė tradicija gimtąja 
kalba. Ryžtas pasisekė; įsisteigė 
daugiausia iš naujųjų ateivių 
susidariusi parapija, įsigytas 
bažnytinėms apeigoms skirtas 
pastatas. Didelių aukų, pasi
šventimo ir daugelio prakaitu 
palaistytų darbo valandų dėka, 
parapiečiams pasisekė nugalėti 
visas kliūtis. Naujoji parapija iš
vystė metų laikotarpyje gyvą 
veiklą saviškių tarpe ir savu 
įnašu galėjo prisidėti prie lietu
vių bendruomenės dvasinės 
kultūros kėlimo. 

Pagaliau po 40 veiklos metų 
Tėviškės parapija galėjo š.m. 
lapkričio 1 d. sakyti šv. Rašto žo
džiais: „Ta yra diena, kurią 
Viešpats Dievas padarė". J i 
galėjo tą dieną dėkoti Dievui už 
suteiktą pagalbą per visus tuos 
metus ir džiaugtis krikščioniš
koje bendrystėje su gausiai 
atsilankiusiais svečiais šios 
sukakties džiaugsmu. 

Varpų garsams aidint, sukak
tuvinės pamaldos prasidėjo 
dvasininkų eisena į bažnyčią. 
Eisenoje dalyvavo: Tėviškės 
parapijos klebonas vysk. Han
sas Dumpys, ev. liut. Ziono 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Juozupaitis, latvių ev. liut. 
išeivijos bažnyčios prezidentas 
kun. Vilis Varsbergs, lietuvių 
metodistų kun. Kostas Bur-
bulys, Downers Grove ev. liut. 
Gloria Dei parapijos kun. Nor-
man Nelson, Brighton Parko 
Romos katalikų Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
kun. Antanas Puchenskis ir 
teol. stud. Valdas Aušra. 

Su Ludwig von Beethoven 
„Garbė Aukščiausiam" Tėviškės 
parapijos choro i vadu, vado
vaujant muz. Ričardui Šokui, 
pamaldos buvo tęsiamos toliau. 
Muz. Arūnas Kaminskas pri
tarė vargonais bendrai gieda
moms giesmėms. Bažnytinių 
apeigų liturgiją pravedė vysk. 
Hansas Dumpys, o Šv. Rašto iš
traukas skaitė teol. stud. Valdas 
Aušra. 

Lietuvių kalba pamoksle kun. 
Jonas Juozupai t is išreiškė 
džiaugsmą, „kad šią sukaktį 
galime kartu švęsti su giedo
jimais, psalmėmis ir dėkojimu 
Dievui; vieni kitus pakęsdami, 
vieni kitiems atleiidami, nors 
dažnai ir pamirštame tą mažą 
žodelį — meilę. Dievas išklausė 
mūsų maldas — tėvynė laisva. 
Dievas ir toliau neapleis nei čia 
esančių, nei tėvynėje vargstan
čių". Po lietuviško pamokslo 
kun. Vilis Varsbergs sakė 
pamokslą anglų kalba, kurio 
metu pamokslininkas apgailes
tavo, kad šiandien daugelio 
žmonių širdyse ir mintyse pasi
reiškia dvasinė tuštuma. Jis, 
prisimindamas studentavimo 

laikotarpio darbų prie pamatų 
pylimo naujiems namams, klau
sytojams priminė „nors kiek
vienas namas buvo skirtingai 
statomas, bet turėjo tą patį 
pamatą. Tad ir lietuviai, kaip 
visi kiti, turi tą patį pamatą, 
kuris yra Jėzus Kristus". 

Šių sukaktuvinių pamaldų 
metu Tėviškės parapijos choras 
giedojo dar Friedrich Silcher 
„Visa, kas gyva, garbina Jį". 
Eglė Rūkštelytė-Sundstrom ir 
Aldona Buntinaitė, muz. Ričar
dui Šokui akompanuojant 
pianinu, atliko pagal Johann 
Sebas t ian Bach muziką ir 
Alberto Paulikaičio žodžius 
„Mane veda ranka Dievo" ir 
Felix Mendelsohn „Aš laukiau 
Viešpaties". 

Vysk. Hansas Dumpys dar 
prieš pamaldų užbaigą pakvie
tė pamaldose dalyvaujantį 
Lietuvos generalinį konsulą 
Vaclovą Kleizą tarti žodį, jam 
dėl laiko stokos negalint vėliau 
dalyvauti vaišėse. Konsulas, 
prisiminęs, kad jau ne pirmą 
kartą dalyvaująs Tėviškės para
pijoje, sveikindamas ją dar 
p r i dū rė : „Lietuvos likimą 
sprendžia ten esantys žmonės. 
Mes ne viskuo esame patenkin
t i , ką girdime, todėl turime lik
ti budrūs". 

Kaip dažniausiai pas lietuvius 
priprasta, neapsieita be kalbų. 
Parapiečiams ir jų svečiams 
susėdus salėje prie puošniai 
padengtų stalų, šeimininkės dar 
neskubėjo su vaišėmis. Leonas 
Gružas, vadovaujantis minėjimo 
programai, pakvietė Tėviškės 
parapijos tarybos pirmininką 
Kasparą Vaišvilą atidaryti šį 
sukakties pobūvį. Po dalyvių 
bendrai sugiedotos giesmės 
„Nūn Dievui maloniam visi 
karštai dėkokim" kun. Kostas 
Burbulys sukalbėjo invokaciją 
ir kartu prisiminė parapijos 
mirusiuosius. Tėviškės parapi
jos 40 metų veiklos santrau
ką perskaitė Valteris Ben-
dikas. Tada buvo sveikini
mai. Iš Lietuvos į Chicagą 
studijoms atvykęs teol. stud. 
Va ldas Aušra ta rp kitko 
pareiškė, kad „40 metų parapi
jos gyvenime dar nėra riba". 
Kur. Erika Brooks perdavė 
lietuvių evangelikų-reformatų 
generalinio superintendento 
kun. Stasio Neimano ir kur. 
Halinos Dilienės bei lietuvių 
evangelikų-reformatų parapijos 
Chicagoje sveikinimus. Brigh
ton Parko Romos katalikų Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos kun. Antanas Pu
chenskis pareiškė, kad esą 
malonu bendradarbiauti, nes 
„mes visi esame krikščionys ir 
Dievo Žodžio platintojai. Todėl 
sveikinu jus visus Brighton 
Parko katalikų ir savo vardu". 
Kun. Vilis Varsbergs dar kartą 
pakartojo savo linkėjimais pa
rapijai, savo pamoksle iškeltas 
mintis, kad ir lietuvių bažnyčia 
liktų ant to paties pamato, kuris 
yra Jėzus Kristus. Lietuvių 
bendruomenėje plačiai labdary
bės darbais pasižymėjusi Maria 
Rudienė linkėjo Balfo šalpos 

fondo vardu parapijai Aukščiau
siojo palaimos. Inž. Antanas 
Rudis pasveikino šventės daly
vius senu „Garbė Jėzui Kristui" 
sveikinimu. Jo pasveikinime 
glūdėjo ne vien gražūs žodžiai, 
bet ir žymios dolerių sumos 
čekis ev. teologijos studentų 
stipendijoms Klaipėdos uni
versitete. Išganytojo parapijos 
tarybos pirmininkas iš Toronto, 
Ernestas Steponas, perdavė ne 
tik parapijos klebono kun. Po
vilo Dilio, bet ir visos parapijos 
sveikinimus su atitinkama 
auka. Dr. Povilas Švarcas iš Los 
Angeles sveikino parapiją Cali-
fornijos lietuvių protestantų 
sąjungos vardu. Vincas Ziobrys, 
Mažosios Lietuvos draugijos 
vardu, linkėjo jaunesnioms jė
goms pasireikšti Tėviškės pa
rapijos gyvenime. Kun. Jonas 
Juozupaitis sveikino ev. liut. 
Ziono parapijos ir lietuvių evan
gelikų-liuteronų Išeivijos 
Vyriausiosios Bažnytinės Tary
bos vardu. Tėviškės parapijos 
pasiektais laimėjimais pasi
džiaugė ir Gloria Dei ev. liut. 
parapijos kun. Norman Nelson 
iš Downers Grove, kurio 
pagalba parapija prieš 40 metų 
galėjo gauti paskolą bažnyčios 
pastato pirkimui. 

Po visų žodinių sveikinimų 
Leonas Gružas dar suglaustai 
perskaitė kai kuriuos iki to 
laiko gautus raštiškus sveiki
nimus iš kun. Povilo Dilio, kun. 
Algimanto Žilinsko, kun. Tama
ros Schmidt, Pedagoginio Litu
anistikos instituto direktorės 
Stasės Petersonienės, E. ir M. 
Kleinaičių ir kitų. 

Nors Tėviškės parapiečių šir
dys buvo glamonėjamos tokiais 
gražiais sveikinimais ir 
linkėjimais, bet šeimininkės 
pradėjo nerimauti, lyg Marta, 
Jėzui atvykus pas ją ir Mariją 
į svečius. Tėviškės parapijos 
šeimininkės pradėjo reikšti 
nepasitenkinimą ilgomis 
kalbomis. Joms daugiausia 
rūpėjo kaip išlaikyti neatvėsu
sius pietus, negu pačios ir 
gražiausios kalbos. Atsižvel
giant į šeimininkių pagei
davimą, meninė dalis buvo ati
dėta, kol visi galėjo tinkamai 
pasisotinti dar šiltais pietumis. 

Sukakties minėjimo meninė 
programa buvo pradėta C ari 
Maria von Weber vienu kū
riniu, kurį atliko Gražina Staus
kas. Smuikininkas Erikas 
Mikaitis pasirodė su Edmund 
Severn „Variacijomis". Didelė 
Tėviškės parapijos muzikalinių 
renginių rėmėja Bronė Va-
riakojienė šį kartą pasirodė su 
įdomiu feljetonu apie parapijos 
salės perstatymą. Eglė Rūkšte
lytė-Sundstrom ir Aldona Bun
tinaitė balsų junginiu, atlik-
damos Felix Mendelssohn kom
poziciją „Ruduo", tinkamai pri
sitaikė prie tą dieną lauke siau
čiančio lietingo oro. Programos 
atlikėjams akompanavo muz. 
Ričardas Šokas. 

Sukaktuvinio pobūvio užbai
goje vysk. Hansas Dumpys iš
reiškė didelę padėką visoms šei
mininkėms, sukakties rengimo 
komitetui, o taip pat ir visiems 
šiame minėjime dalyvavusiems. 
Popietė užbaigta bendrai sugie
dota giesme: „Dieve Tėve 
mielas, laimink mūsų sielas". 

V. Bendikas 

TAURAGĖS KLUBAS 
PAMINĖJO 35 M. SUKAKTĮ 

II pasauliniam karui pasibai
gus, iš Vokietijos per Atlantą 
kariški laivai Amerikon 
atplukdė tūkstančius lietuvių. 
Dauguma jų įsikūrė Čikagoje. 
Čia susitvarkę ir susiradę dar
bus, jungėsi į lietuvišką or
ganizacinę veiklą. Vienas 
atvykusiųjų, tauragiškis 
Aleksas Brinas su talkininkais 
1957 m. vasario 9 d. įsteigė Tau
ragės lietuvių klubą. Tai buvo 
pirmasis naujųjų ateivių 
lietuvių įsteigtas klubas Chica
goje. A. Brinas buvo išrinktas 
pirmuoju klubo pirmininku. 
Pareigose išbuvo 5-rius metus. 

Klubo pradininkais dar buvo 
a.a. dr. Vladas Šimaitis, a.a. 
Adolfas Ramonis. A. Brinas taip 
pat jau iškeliavo amžinybėn. 
Pradininkas Juozas Cechana-
vičius gyvena Chicagoje. 

Klubo pasirinktas tikslas yra 
jungti tauragiškius bei jiems ar
timus lietuvius ir palaikyti 
lietuvybę. Klubas turi parei
gingų narių, ruošia pramo
ginius renginius, iš kurių yra 
sutaupę gražią sumą pinigų 
lietuviškai veiklai paremti. Per 
pastaruosius 5-rius metus lietu
viškos veiklos paramai klubas 
y ra paskyręs arti 12,000 
dolerių. 

Metų pradžioje Tauragės 
klubo susirinkimas priėmė 
valdybos pasiūlymą — šiais 
metais ruošti klubo 35-rių metų 
sukaktuvinį minėjimą ir išleis
ti jubiliejinį leidinį. Paprašytas 
Juozas Šlajus sutiko redaguoti 
klubo leidinį. 

Spalio 24-tą išpuošton Šaulių 
salėn atsilankančius svečius 
pasitiko klubo valdyba, o gar
binguosius klubo narės papuošė 
rožių žiedais. Į šią šventę atsi
lankė generalinis konsulas 
Vaclovas Kleiza su žmona Asta, 
Pedgoginio Lituanistikos in
st i tuto direktorė Stasė ir 
Ričardas Petersonai, V. D. 
Šaulių rinktinės pirm. Alfonsas 
Paukštė ir kiti. Buvo pilna salė 
svečių, visi stalai buvo užimti. 
Klubo jubiliejinę šventę pradėjo 
valdybos pirm. Vladas Paliu-
lionis. Jis pasveikino atsilankiu
sius svečius, padėkojo klubo 
narėms, užpildžiusioms svečiais 
stalus, ir visiem klubo nariams, 
įdėjusiems daug darbo, kad 
mūsų šventė pasisektų. Po to jis 
pakvietė generalinį konsulą 
Vaclovą Kleizą sveikinimo 
žodžiui. Konsulas, sveikin
damas Tauragės klubą, džiau
gėsi, kad šis klubas savo gražia 
veikla prisidėjo prie greitesnio 
Lietuvos valstybės aušros 
patekėjimo. Šiandien svei
kiname J u s su pagarba ir 
dėkingumu. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. Grožvydas Lazauskas, dėl 
kitų įsipareigojimų negalėjęs 
dalyvauti , a ts iuntė gražų 
sveikinimą raštu. 

Iš Lietuvos, Tauragės rajono 
tarybos pirmininko, klubas gavo 
dėmesio vertą sveikinimą. Tau
ragės valdybos pirmininkas prie 
savo gražaus sveikinimo tarp 
kitko rašo: (...) , jei rajono 
savivaldybę atstovaujantys tau
ragiškiai susiburtų Tauragėje ir 
palaikytų glaudžius ryšius su 
Tauragės Lietuvių klubu Chica
goje. Mes manome, kad šių 
ryšių pagalba galėtume spręsti 
Jus ir mus jaudinančias prob
lemas". Tenka manyti, jog 
Tauragės lietuvių klubas šį 
klausimą apsvarstys savo susi
rinkime. 

Balys Sebastijonas, ilgus 
metus dirbąs Tauragės klubo 
valdybos bei pirmininko parei
gose, palinkėjo valdybai gero 
pasisekimo lietuviškoje veiklo
je. 

Pirm. Vladas Paliulionis pa
dėkojo redaktoriui, sutikusiam 
redaguoti jubiliejinį leidinį. 
Taip pat padėkojo S. Peter
sonienei už rūpestingą leidinio 
korektūrų taisymą. 

Meninę programą solo atliko 
Linda Ruzgaitė-Burbienė. 
Gitara palydint, padainavo: 
„Tėviškėlė", „Ant Nemuno 
kranto", „Tėvynė, graži Lietu
va", „Tėvų nameliai brangūs" 
ir „Kur banguoja Nemunėlis". 

Pakėlus šampano taures, visi 
sugiedojo klubui „Ilgiausių 
metų". Buvo patiekta šilta 
vakarienė. Skaniai pavalgius, 
Kosto Ramanausko orkestras 
melodingu valsu pradėjo 
linksmąją vakaro dalį. 

J . Šlajus 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


