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(Tęsinys) 
Eina nuo 1972 metų, 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Mūsų kaliniai 
Rašo Gintautas Iešmantas: 

Buvo ir yra kur kas baisesnių 
atvejų nei su mano rankraš
čiais. Keisčiausia, kad įkalčiais 
laikomi net tie kūriniai, kurie 
parašyti nekaltais gamtos, 
meilės, žmogiškosios egzistenci
jos ir panašiais motyvais. O jų 
gi dauguma! Pagalvokite, kur, 
kokioje šalyje poetiniai kūriniai, 
nesvarbu, kokia jų vertė, gali 
tapti kaltinimo įrodymais, daik
tiniais įkalčiais? Bet ką čia ir 
kalbėti apie tai! Vieno kalinio 
nuosprendyje skaičiau, jog 
nusikaltimo daiktiniu įkalčiu 
pripažintas. . . tranzistorius 
(klausytasi užsienio laidų). 
Užtat teismo sprendimu vargšas 
tranzistorius buvo pasmerktas 
sunaikinimui. Štai iki kokio 
bukaprotiškumo galima prieiti, 
kai nepaisoma nei sąžinės, nei 
teisingumo! (...) Sustabarėjęs 
mąstymas yra nelyginant ant 
kelio gulintis akmuo, kuris be 
pastangų nepašalinamas. (...) 
Nusikaltimams ir barbarišku
mui turi būti padarytas galas". 

P.S. „Literatūros ir meno" 
redakcija atsisakė išspausdinti 
laišką, kurio ištraukas patei
kėme. 

* 

.„Smagu išgirsti gerus žodžius 
iš gimtinės. Jie stiprina, kai 
užeina liūdesio ir nerimo 
minutės. 

Būdamas lageryje, gavau 
laišką, kuriame, kaip ir jūsų, 
buvo rašoma: su dėkingumu ir 
meile. Nustebau — už ką? 
kodėl? 
„Už ką man dėkui, virpanti 

širdie? 
Už ką man vargšui, troškusiam 

vien drįsti? 
Nejau už skausmą, ženklintą 

skirties? 
Už ką man dėkui, virpanti 

širdie? 
Nejau už godą, austą be vilties? 
Nejau už auką? Vėjų blokštą 

ryžtą? 
Už ką man dėkui, virpanti 

• širdie? 
Už ką man, vargšui, troškusiam 

vien drįsti? 
Iš tikrųjų taip. Mes ėjome 

tamsoje, nematydami šviesos, 
bet tikėdami ja. Šiandien padėtis 
keičiasi, mes matome šiokį tokį 
pragiedrulį. Norisi tikėti, kad 
tai nėra miražas, ir mūsų sie
kimai išsipildys. Dabar ryškiau, 
nei bet kada matyti: 
Ir mūs silpnumas tampa mūs 

stiprybe, 
Ir neviltis pavirsta viltimi... 
O netektie! Prieš tamsą ir 

niekšybę 
Tu iš kančios į kančią vis eini. 
Kaip lūkesys... Ir ašaros, sužibę 
Žvaigždėm, į sielas krinta 

ugnimi." 
1988.04.22 

Mažosios Lietuvos ir lietuvių 
išeivių chorinė kultūra 

Aklieji dainuoja Kačinsko kūrinius 

Klaipėda. — Čia įvyko kovo 
30, 31 ir balandžio 1 dienomis 
mokslinė — praktinė konferen
cija „Mažosios Lietuvos ir lietu
vių išeivių chorinė kultūra", 
kurią rėmė Švietimo ministeri
ja ir valstybinė Klaipėdos 
konservatorija su savo fakulte
tais. 

Pradėta su Latvijos folkloro 
ansamblio „Rasa" pirmuoju 
koncertu-paskaita „Prūsuose 
mano kojos autos" — kalbėjo 
Valdis Muktupavelas, dėsty
tojas ir to ansamblio vadovas. 
Toliau vyko paskaitos: Klai
pėdos krašto chorinė kultūra 
XX a. pradžioje — doc. Daiva 
Kšanienė, Lietuvių-vokiečių 
kultūrų sąsajos Mažojoje Lie
tuvoje — doc. Jurgis Mali
šauskas, Klaipėdos muzikos 
mokykla ir jos mokiniai Lie
tuvos chorinėje kultūroje — vyr. 
dėst. Danutė Petrauskaitė. Ma
žosios Lietuvos dainų šventės — 
docentas Robertas Varnas, A. 
Vaičiūno ir A. Mikulskio 
chorinė veikla — vyr. dėst. 
Alfonsas Vildžiūnas, Juozas 
Žilevičius — kompozitorius, 
muzikologas, visuomenininkas 
— doc. Algimantas Lopas. 

Šimkus aptarė mūsų 
dainų šventes 

Konferencijos dalyviai 
pagerbė 1923 m. Klaipėdos 
krašto sukilėlius; įvyko varpų 
muzikos koncertas, kurį atliko 
Kęstutis Kačinskas ir Stasys 
Žilevičius. Apie JAV lietuvių 
meno sąjungą ir išeivių chorinę 
kultūrą kalbėjo V. Kazakevi
čius, o muzikologė Rita 
Nomicaitė apie Vladą Jakubėną 
ir jo barus lietuvių chorinėje 

kultūroje. Doc. Algis Zaboras 
aptarė Motiejaus ir Broniaus 
Budriūnų kūrybinę veiklą. 
Muzikologas Vytautas Jurkštas 
lietė Juliaus Gaidelio kūrybinės 
biografijos bruožus. Prof. 
Konradas Kaveckas skaitė pa
skaitą „K. V. Banaičio ir Vlado 
Jakubėno gyvenimas ir kūry
ba", o Algis Šimkus iš Floridos 
aptarė JAV ir Kanados lietuvių 
dainų šventes. 

Trečiasis koncer tas 
Iš viso tomis dienomis buvo ir 

trys koncertai. Klaipėdos kon
servatorijos koncertų salėje, 
tarp įvairių kūrinių, buvo 
atliktos ir pamario krašto lietu
vių liaudies dairos antrajame 
koncerte. Trečiajame koncerte 
skambėjo Eremino „Sudiev, 
Lietuva" , Gaidelio ,,Augo 
put inas" , Strolios „Bėrieji 
žirgeliai", Budriūno „Mano 
protėvių žemė" su soliste V. 
Balsyte, Jakubėno „Vai leidžia, 
duoda", „De profundis" kan
tata, ir „Po darželį vaikščiojau". 
Iš Banaičio kūrybos buvo atlikti 
du chorai iš operos „Jūratė ir 
Kastytis" — „Sutaisysim tinkle
l ius" ir antroji „Undinių 
daina". Dirigavo A. Vildžiūnas. 

Prezidentą Bushą apie rinkimus Panamoje MBrmuoja buvęs prez. Jimmy Carter, kuris vadovavo 
sudarytai tarptautinei stebėtojų komisijai, stenėjusiai rinkimus Panamos sostinėje ir kituose 
miestuose. 

Konferencijos nutarimai Kaune 

Mokslinės konferencijos 
„Tautinė aukštosios 

mokyklos koncepcija i r 
Kauno Universi tetas" 

nutarimas dėl Vytauto Didžiojo 
universiteto atkūrimo 

organizavimo 
Konferencija, priėmusi ir pa

skelbusi Vytauto Didžiojo uni
versiteto atkūrimo aktą, ap
svarstė pagrindinius nuostatus, 
kuriais remiantis turi būti 
ku r i amas univers i te tas ir 
nutarė: 

1. Atkurtame Vytauto Di
džiojo universitete turi būti 
užtikrinama akademinė laisvė 
visiems dėstytojams ir studen
tams. Universiteto gyvenimo vi
daus taisyklėse turi būti garan
tuojama teisė visiems dalyvauti 
aukštosios mokyklos gyvenime. 

2. Vytauto Didžiojo uni
versitetas Kaune turi būti 
moderni aukštoji mokykla, 
kurioje įgyvendinama nauja 
aukštojo mokslo organizavimo 
sistema. 

3. Universitetas yra nepri
klausoma aukštoji mokykla, 
kuri orientuojasi savo veikloje 
tiek į Lietuvos žmonių, tiek už 

jos ribų, gyvenančių lietuvių po
reikius. 

4. Prie universiteto stei
giamas Pasaulio lietuvių 
kultūros, mokslo ir švietimo 
centras, kaip kultūrinių ir 
mokslinių ryšių su užsienyje 
gyvenančiais lietuviais, moksli
nių studijų ir švietimo įstaiga, 
veikianti universitete autono
mijos pagrindai!. 

5. Universitetas pradeda veik
ti 1989 m. rugsėjo mėn. 1 d. 

6. Universitetas glaudžiai 
bendradarbiauja su Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos insti
tutais ir kitomis mokslo įstai
gomis, atitinkančiomis pagrin
dines mokymo universitete 
kryptis. 

7. įpareigojama Vytauto Di
džiojo universiteto atkūrimo 
Taryba (pirmininkas akademi
kas J. Vilemas) ir Pasaulio 
Lietuvių kultūros, mokslo ir 
švietimo centro valdyba iki 
1989 m. birželio mėn. 1 d. 
parengti universiteto struk
tūros ir statuto projektus ir 
prašyti Lietuvos TSR Vyriau
sybę juos tvirtinti. 
Kaunas, 
1989 m. balandžio 28 d. 

Taip pat buvo atlikta Žilevi
čiaus Vytauto Didžiojo 500 
metų mirties sukaktuvių minė
jimo kantata, kurią dirigavo Re
migijus Songaila. 

Tik Kačinsko k ū r y b a 
Ketvirtasis koncertas buvo 

skir tas t ik kompozitoriaus 
Jeronimo Kačinsko muzikai. 
Pirmoje dalyje buvo dvi liaudies 
dainos „Oi tai buvo" ir „Jau 
saulutė leidos", tol iau — 
„Pjovėjas", „Beržas", „Per 
girias", „Žvangučiai" ir „Esi, 
dangau". Ir gale du motetai — 
„Terra tremuit" ir „Te lucis 
an te" . Dainavo kamerinis 
choras „Cantemus", dirigavo 
Vakaris Lopas, vargonavo 
Bernardas Vasiliauskas. 

Antrojoje koncerto dalyje buvo 
atliktos jo Mišios, sukurtos 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
700-jų krikšto metinių proga ir 
skirtos Marijos garbei. Šias 
Kačinsko Mišias atliko Lietuvos 
Aklųjų draugijos mišrus choras 
„Vilnius". Solistais buvo Sigita 
Stonytė, Vitalija Šiškaitė, 
Bronius Tamašauskas ir Vladi
miras Prudnikovas, palydėjo 
pučiamųjų instrumentų an

samblis, o vargonais grojo Ber
nardas Vasiliauskas. Dirigavo 
Antanas Jozėnas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— A m e r i k o s vyriausybės 
atstovai pradėjo pirmadienį 
derybas su Graikijos vyriausybe 
dėl keturių didelių bazių atei
ties ir dėl 20 mažesnių ameri
kiečių įrengimų Graikijoje. 
Pagal penkerių metų apsigyni
mo paktą, tos bazės tur i būti 
uždarytos 1990 m. birželio 
mėnesį, jei nebus pasirašytas 
naujas susitarimas. 

— Bri tani jos trys laikraščiai 
— „Sunday Times", „The In-
dependent" ir „News on Sun
day" buvo nubausti sumokėti po 
83,500 dol. kiekvienas už at
spausdinimą slaptų užrašų iš 
britų žvalgybos agento Peter 
Wright, kurie buvo laikomi 
valstybės paslaptimi. 

— Vengr i jos 1956 metų 
sovietų revoliucijos dienose 
buvo nukankinti 247 žmonės, 
skelbia vyriausybės žinios 
pirmą kartą. Vengrai tada buvo 
sukilę prieš Stalino invaziją, bet 
sovietų t anka i ir daliniai 
numalšino vengrų sukilimą 
prieš okupantą. 

— Atstovų rūmų speakeris 
Jim Wright sudarė 10 profe
sionalų teisininkų komisiją, 
kurie jį gins nuo 69 apkalti
nimų, kuriais jis kaltinamas 
Etikos komiteto už pažeidimą 
Kongreso etikos taisyklių. 

— Izraelio vyriausybė už
draudė švenčių dienomis 
keliauti po Gazos ir Vakarų 
Kranto okupuotas sritis. 

— Lenki jo je Solidarumo 
vadas Lech Walesa aktyviai 
dalyvauja rinkiminėje kampa
nijoje, agituodamas balsuoti už 
Solidarumo kandidatus. „Aš at
vykau pas jus kaip šios žemės 
sūnus . Lenkija pr ik lauso 
visiems mums, ne vienai parti
jai ar policijai ar saugumui", 
pasakė jis Varšuvos priemesty-
je 5,000 lenkų. Tai pirmieji 
lenkų rinkimai nuo 1947 m. 

Kompozitorius 
Jeronimas Kačinskas 

Šiuose koncertuose choro par
tijas atliko Latvijos folkloro an
samblis „Rasa", „Klaipėdos" 
choras, Klaipėdos Muzikinio 
teatro choras, moterų choras 
„Deimena". ..Gilijos" choras, 
kamerinis choras „Cantemus" 
ir jau minėtas aklųjų choras 
„Vilnius". 

Prezidentas ir kancleris 
diskutavo raketų 

klausimus 
Gorbačiovo tikslas — suskaldyti NATO 

Washingtonas. — Prez. Bu-
shas ir kancleris Kohl diskutavo 
telefonu susidariusias skir
tingas savo nuomones trumpųjų 
raketų reikalu, kurias Vak. Vo
kietija nori pašalinti iš savo 
krašto. Po diskusijų Baltųjų 
rūmų pareigūnas pareiškė, jog 
šiuo klausimu bus surastas tam 
tikras kompromisas. 

Tuo pačiu metu Baltieji rūmai 
pranešė, jog prez. Bushas, kai 
liepos mėnesį lankysis Europo
je metinėje ekonominėje vir
šūnių konferencijoje, aplankys 
Vengriją ir Lenkiją. 

Minėto pasikalbėjimo metu 
buvo liečiamas tik tas klausi
mas -Vokietija siūlo Amerikai 
tuojau pat tartis su Sovietų Są
junga, kad būtų uždraustos 
trumpųjų distancijų raketos 
Europoje. Šis klausimas sudre
bino NATO organizaciją. Brita
nija Ameriką palaiko, kurios 
abi yra prieš derybas šių raketų 
klausimu. Amerika mano, jog 
tie ginklai dabar yra būtinai 
reikalingi, nes Sovietų Sąjungos 
Varšuvos paktas turi žymiai 
didesnį skaičių konvencionali-
nių pajėgų satelitinėse valsty
bėse. Vak. Vokietijos kancleris 
pats skambino prezidentui. 
Prieš tai jis buvo staiga at
siuntęs savo Užsienio ministerį 
Genscherį ir Gynybos ministerį 

Ragina pasitraukti 
Panamos Noriegą 

Washingtonas. — Prez. Bu
shas paprašė gen. Manuel No
riegą Panamoje „klausyti žmo
nių balso ir atsisakyti iš val
džios". Jis pasikvietė repor
terius į savo kabinetą ir trum
pai supažindino juos su Mek
sikos padėtimi, kad rinkimai 
buvo masiniai suklastoti. Jis 
taip pat kreipėsi į pasaulio vals
tybių vadus, kad paspaustų 
Noriegą pripažinti rinkimų 
rezultatus garbingai. 

Prez. Bushas pasakė, jog ir 
Venecuelos prez. Carlos Perez 
kreipėsi į kitus Lotynų kraštus, 
kad ragintų Noriegą respek
tuoti opozicijos laimėjimą. Prezi
dentas atsisakė pasakyti, kokių 
žygių imsis Amerika prieš 
Panamos diktatorių, tačiau 
Baltųjų rūmų kalbėtojas prane
šė, kad prezidentas su Saugumo 
taryba aptarė visus galimus 
būdus, įskaitant ir karinę jėgą, 
naujas ekonomines sankcijas ir 
kitus būdus. Laukiama, kad 
pats Noriegą arba jo atstovas 
paskelbtų rinkimų rezultatus. 

Panamoje opozicija bando 
daryti spaudimą pačiam genero
lui Noriegai. kad susitaikytų su 
likimu. 

Bandymai Maskvoje 
Helsinkis . — Valstybės sek

retorius James Baker III susto
jo Suomijoje ir čia kalbėdamasis 
su žurnalistais, pasakė, jog jis 
veža visą eilę pasiūlymų So
vietų Sąjungos vyriausybei, iš 
kurių paaiškės, ar tikrai vyksta 
„naujas galvojimas". Kremliu
je. „Jei aš galėčiau pasakyti 
vienu sakiniu šios kelionės 
tikslą, tai yra tai kad būtų so
vietams aišku, jog mes norime 

Stoltenbergą išdėstyti Vokieti
jos pasiūlymams. Tačiau jie 
nerado pritarimo Amerikos vy
riausybėje. 

NATO skaldymas 
Šie branduoliniai ginklai iki 

šiol Europoje išlaikė taiką, sako 
Baltieji rūmai. Todėl Washing-
tonas nenori skubėti ir pasi
duoti vokiečių spaudimui, kurie 
šiuo metu yra palankūs Gorba
čiovui. Kanclerio partija pralai
mi vietiniuose rinkimuose ir 
krikščionių demokratų partija 
bijo pralaimėti ir federaliniuose 
rinkimuose, o vokiečių daugu
ma reikalauja pradėti pasita
rimus su sovietais. 

Baltieji rūmai sako, kad šis 
kanclerio paskambinimas atida
rė duris dialogui. Gegužės gale 
įvyksta NATO valstybių viršū
nių suvažiavimas ir ten bus 
bandoma išspręsti kilusį ginčą. 
„Mes bandome susitarti prieš 
NATO viršūnių konferenciją, 
bet jei negalėsime, tai nebus dar 
pasaulio pabaiga", sako Baltųjų 
rūmų spaudos pranešėjas. Dar 
būsią galima tartis ir po suva
žiavimo. Busho-Kohlo pasikal
bėjimas buvęs produktyvus, 
nuoširdus ir dalykiškas. 
Amerikos nusistatymas ir po šio 
pasikalbėjimo liko nepakeistas, 
sako Fitzwater. Abu vadai liko 
patenkinti pokalbiu, nes geriau 
supratę vienas kitą. Pasikal
bėjimų metu dalyvavo ir 
vertėjai. Tačiau Fitzwater 
pakaltino Sovietų Sąjungą noru 
suskaldyti NATO narius. Jis la
bai suabejojo Gorbačiovo taikos 
gerais norais siekiant išnaudoti 
šį ginčą savo naudai. 

Sąjungininkų vienybei 
pavojus 

Baltųjų rūmų kalbėtojas Fitz-
water taip pat spaudai pasakė, 
kad Sovietų Sąjunga labai stro
piai dirba, kad suskaldytų 
NATO sąjungininkus.„Genera-
linis sekretorius Gorbačiovas 
padarė visą eilę pasiūlymų, ban
dydamas įrodinėti, kad nebėra 
jokio pavojaus iš Sovietų Są
jungos pusės", sakė žurnalis
tams Baltųjų rūmų spaudos sek
retorius Fitzvvater. 

Beveik tuo pačiu metu Vieno
je Sovietų ir Rytų Vokietijos 
diplomatai kalbėjo apie atnau
jinimą Rytų - Vakarų pasita
rimų konvencionalinių ginklų 
sumažinimo klausimu, tuo paro
dant, jog Varšuvos pakto kraš
tai nori,kad paraleliai vyktų ir 
pasitarimai trumpųjų distancijų 
raketų sumažinimo klausimu. 
Ir Rytų Vokietijos diplomatas 
Klaus-Dieter Ernst įtikinėjo, jog 
tokie pasitarimai yra gyvybinės 
reikšmės vokiečiams. 

aktyvių, konstruktyvių, pozity
vių ir gerų ryšių su Sovietų 
Sąjunga". Sekretorius pasakė, 
kad Amerika nori išbandyti 
tuos ryšius daugeliu atveju. „Jei 
mes matysime, kad Sovietų Są
junga rimtai žiūri į pasaulinius 
reikalus, tada mes norėsime 
diplomatiniu būdu susitarti". 
Žurnalistai praneša, kad pir
miausia bus pasiūlyta Maskvai 
lygi rolė taikos pastangose 
Viduriniuose Rytuose ir Centro 
Amerikoje. 

KALENDORIUS 
Gegužės 11 d.: Mamertas, 

Miglė, Pilypas, Roma, Skir-
gaudas. 

Gegužės 12 d.: Nerejas. Achi
las, Pankrau tas , Flavija, 
Vaidutis, Viligailė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:36, leidžiasi 7:58. 
Temperatūra dieną 60 1., nak

tį 42 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. gegužės mėn. 11 d. 

MOKSLO METU 
UŽBAIGIMAS IR 

„ŽIBURIO" MOKYKLOS 
ATEITIS 

„Žiburio" lituanistinė mo
kykla Detroite mokslo metus 
baigs šeštadieni, gegužės 20 d. 
Mokslo metų užbaigimą pradė
sime 10 vai. ryto šv. Mišiomis 
Dievo Apvaizdos parapijos baž
nyčioje. Po Mišių — iš Chicagos 
atvykstančio dr. Algio Norvilo 
paskaita „Dvikalbiškumo įgy
vendinimas kasdieniniame gy
venime". Po to pranešimas apie 
„Žiburio" mokyklos atgimimą 
ir jos ateitį. Seks mokslo metų 
baigimo aktas. Visi mokyklinio 
amžiaus tėvai, būsimieji tėvai ir 
tėvukai , o taip pat visi 
susidomėję mūsų jaunimu ir li
tuanistiniu švietimu, kviečiami 
atsilankyti. 

Mokyklos tėvų komitetas 

METINIS SUSIRINKIMAS 

Dirbant šalpos darbą, Balfo 
darbuotojai labai laukia visuo
menės dėmesio, pasiūlymų, bei 
naujų idėjų. Suinteresuotus 
kviečia įsijungti į valdybą. Tam 
geriausia proga yra Balfo susi
rinkimai. 

Balfo 76-tas skyrius metinį 
narių sus i r inkimą šaukia 
gegužės 21 d., 12:30 vai. p.p. Sv. 
Antano parapijos kavinėje. 
Valdyba praneš apie skyriaus 
veiklą, o revizijos komisija 
paskelbs skyr iaus finansų 
patikrinimo duomenis. Bus 
renkama, ar naujais nariais 
papildoma, skyriaus valdyba ir 
revizijos komisija. 

S. G-kas 

ATVYKSTA „ARMONIKA" 

Lietuvos televizijos ir radijo 
ansamblis „Armonika", vado
vaujamas aktoriaus Stasio 
Liupkevičiaus, šią vasarą at
vyksta j JAV-es. I Detroitą „Ar
monika" atvyks birželio 4 d. ir 
koncertuos Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos gegužinėje. 
Jų viešnage Detroite rūpinasi 
Lietuvių Bendruomenė. Po sėk
mingo „Ratilio" koncerto, ku
ris Detroite sutraukė daugiau 
negu 700 klausytojų, „Armoni
ka, tikimės, irgi neapvils; jie 
su savo koncertais yra pagar
sėję Europoje. 

Visi kviečiami į Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos gegužinę 
ir ..Armonikos" koncertą bir
želio 4 d.. 2 vai. p.p. 

J o n a s Urbonas 

„RATILIO" IŠLYDĖJUS 

Nf reniai išleidom mielus sve
čius iš Vilniaus universiteto — 
..Ratilio" ansamblį. Jų svečia
vimasis mūsų mieste buvo sėk
mingas. Koncertas pal iko 
visiems labai gilų įspūdį ir buvo 
katalistas įvairių kitų įvykių. 
Įtraukė mūsų jaunimą į pozity
vią lietuvišką veiklą, sutraukė 
rekordinį skaičių svečių į kon
certą, parodė tikrus Lietuvos 
laisvės kovos ir persitvarkymo 
rezultatus. 

Koncerto rengėjų komitetas 
buvo sudarytas iš lietuviškų 
jaunimo organizacijų atstovų ir 
kelių vyresniųjų, kurie padėjo 
koordinuoti visą veiklą. Visam 
darbui vadovavo „Lietuviškų 
Melodijų" radijo valandėlės 
vedėjas Algis Zaparackas. Jau
nimo įsijungimas į šitokią 
veiklą yra labai pagirtinas ir 
buvo pastebėtas pačių „Ratilio" 
ansamblio narių. Ansamblio 
vadovė Zita Kelmickaitė Det
roite, koncerto metu, viešai 
pareiškė savo pasitenkinimą. 

matydama t iek daug jaunų 
veidų salėje, veidų, kurių ji 
pasigedo kituose miestuose. 

Rengėjai dėkingi Detroito, 
Windsoro ir apylinkių lietu
viams už jų nuoširdžią paramą 
pripildant koncerto salę, už 
svečių globą, šeimininkėms už 
gausias vaišes ir lietuviškoms 
organizacijoms, prisidėjusioms 
sve ik in imais ir aukomis . 
Ypatinga padėka jaunimui už jų 
darbą, už jų parodytą nuošir
dumą priimant mūsų brangius 
svečius. 

V.P. 

DAR APIE AUKŲ V A J U S 

Detroito žiniose prieš kelias 
savaites buvo užsiminta apie 
sėkmingus aukų vajus remti 
įvairius lietuviškos veiklos 
įsipareigojimus. Lietuvių Bend
ruomenė surinko ir pasiuntė LB 
Krašto valdybai 7,560 dolerių, 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centras surinko Vasario 16-tos 
proga virš 6,000 dol. aukų. Štai 
ir vėl, balandžio pradžioje mūsų 
parapijose pravestose Lietuvių 
Kata l ikų Rel ig inei Šalpai 
paremti rinkliavose, be jokių 
ypatingų garsinimų, Dievo Ap
vaizdos parapijoje buvo surinkta 
daugiau 5,200 dol. suma, o Šv. 
Antano parapijoje daugiau 
1,200 dol. Tikriausiai nemaža 
suma buvo pasiųsta tiesiog LKR 
Šalpai. 

Tai šių metų pirmajame ket
virtyje Detroite ir apylinkėse 
buvo surinkta netoli 20,000 
dolerių. O jei dar pridėsime 
aukas Lietuvių ir Tautos fon
dams , t a i t i k r a i pasidaro 
Įspūdinga suma. Neseniai įvy
kusiame Vilniaus Etnografinio 
ansamblio „Ratilio" koncerte 
dalyvavo beveik 700 svečių — 
jau seniai matytas toks gausus 
ska ič ius Det ro i to l ietuvių 
renginiuose. 

Išvada būtų, kad Detroite irgi 
t inka taisyklė — , j e i yra gera 
prekė, tai žmonės ją ir perka". 
Gera programa, ar aiški stipri 
akcija Lietuvos rūpesčiais susi
laukia visuotinio pritarimo ir 
paramos. Bėda yra kad mūsų 
žurnalistai išeivijoje, neatlieka 
patenkinamai objektyvios infor
macijos darbo. Vyksta mūsų 
veiksnių ir didžiųjų organizacijų 
suvaž i av ima i — seimai. 
Suvažiuoja, pakalba, paploja, 
p r i ima pora bereikšmių 
rezoliucijų ir išvažiuoja. O kas 

Skautės rikiuojasi Kaziuko mugės atidarymui Detroite. 

ten ištikrųjų vyksta — nežinia. 
Labai reta matyti komentarus, 
analizes ar pozityvią kritiką. 

Nebijodamas paliesti jautrios 
temos, mano dėmesį patraukė S. 
Garliausko aprašymas Tautos 
fondo renginio Detroite 
(„Draugas", 1989^-20 d.). Tame 
renginyje R. Kelečienė komen
tavo VLIKO pirmininko kalbą 
Vasario 16-tos minėjime Chica-
goje, apie VLIKO pirmininko 
stiprias abejones bet kokiai 
paramai laisvės siekiančiai 
Lietuvai, pajuoką iš vėliavų 
siuntimo Lietuvai fondo ir t.t. 
Pranešime rašoma „Vlikas esąs 
mūsų akys, ausys, lūpos ir 
r ankos ' ' . Gaila, bet turiu 
pranešti, kad mano organai ir 
galūnės dar pilnai veikia. 

Tuo tarpu mūsų žinomas lais
vės kovotojas, disidentas dr. Vy
tau tas Skuodis kalba visai 
kitaip („Draugas", 1989-4-1). Jo 
nuomone VLIKO pirmininkas 
„beveik tyčiojosi" iš Tautinės 
vėliavos fondo, priekaištavo 
organizavimą popieriaus pirki
mo fondo Lietuvoje leidžiamai 
A. Šapokos „Lietuvos Istorijai". 
Buvo ir tokie posakiai: „visi 
pametę galvas", „sustokime ir 
pagalvokime", „atsargus ver
tinimas" bei „neskubėjimas". 
Dr. V. Skuodžio nuomone tai 
„...buvo taikoma tiems, kurie 
teigiamai vertina Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdį ir visus jo 
pasiektus laimėjimus". Tai 
„...yra savotiškas dabartinių 
kovotojų Lietuvoje išdavimas". 

Tokia nuomonė yra Lietuvos 
Laisvės lygos atstovo, politinio 
kal inio , kentėjusio Sibire 
o ne per paskutinius ketu
r iasdešimt metų patogiai 
gyvenusių išeivijos veikėjų 
nuomonė. Ar tikrai, dabar Lie
tuvoje vykstant nepaprastam 

R.L K Dainavos jaunimo stovyklos direktorių tarybos nanai ant Kryžių kalr 
po posėdžio, įvykus io Dainavoje 4 m balandžio 22 d 

laisvės judėjimui, mes turime 
„tiktai įvykius stebėti ir kažko 
l auk t i ? " Kartojant dr. V. 
Skuodį: „Jei ne dabar — tai 
kada, jei ne mes — tai kas?" 

V.P. 

ST. BUTKAUS ŠAULIŲ KP . 
METINIS SUSIRINKIMAS 

Detroito Stasio Butkaus šau
lių kuopos metinis visuotinis 
narių susirinkimas įvyko balan
džio 30 d. Šv. Antano parapijos 
mokyklos klasėje. Susirinkimui 
vadovavo kuopos pirm. Eduar
das Milkus, sekretoriavo Ona 
Pusdešrienė. 

Susikaupimo minute buvo pa
gerbti neseniai mirę kuopos 
šaul ia i : Vladas S i r t au t a s , 
Leonardas Šulcas ir Kazimieras 
Sragauskas. Metinio susirin
kimo, įvykusio pernai balandžio 
24 d., protokolą skaitė kp. pirm. 
E. Milkus. 

Kp. pirm. Eduardas Milkus 
pranešė, kad: kuopos valdyba 
turėjo 4 posėdžius ir du 
visuotinius kp. susirinkimus. 
Kuopos reikalais pirmininkas 
tris kartus vyko į Chicagą. 
Kuopa dalyvavo Vasario 16 
minėjime Dievo Apvaizdos pa
rapijos Kultūros centre ir 
Wayne State universitete. 

Kapų puošimo dienoje pernai 
kun. Alfonsas Babonas laikė šv. 
Mišias. Švento Kapo kapinėse 
dr. kun. Igno Boreišio ir visų 
šaulių kapai buvo papuošti lie
tuviškomis vėliavėlėmis, prie to 
papuošimo daugiausia prisidėjo 
šaulė Lidija Mingėlienė. Daly
vavome kun. Kazimiero Simai
čio kunigystės 50 jubiliejaus, 
Tautos šventės, Kariuomenės 
šventės ir Klaipėdos krašto va
davimo minėjimuose. 

Dalyvavome jūrų šaulių Gen. 
Daukanto ir „Nemuno" rink
tinės 25-rių metų sukakties 
minėjime, Chicagoje. Surengė
me sėkmingą gegužinę „Švy
turio" jūrų šaulių vasarvietėje 
„Pilėnai". Balandžio 14 d. 
dalyvauta prof. dr. Vainučio 
Vaitkevičiaus pagerbime, ruoš
tame Tarptautinio Instituto. 

Kuopa paskyrė ir išmokėjo 
aukų: Balfui 3,000 dol., Šv. An
tano parapijai 1,000 dol., 
buvusiam tremtiniui ir Vilniaus 
universiteto prof. Skuodžiui 
1,000 dol.. Katalikų Bažnyčios 
Kronikai leisti 1,000 dol., žur
nalui „Karys" 500 dol., Skautų 
Vydūno fondui 500 dol., Vasario 
16 gimnazijai 500 dol., Laisvės 
kovų paminklui Kanadoje 500 
dol. ir kitiems mažesnėmis 
sumomis. Kuopa numato atlikti 
šiuos darbus: aplankyti miru
sius šaulius Kapų puošimo die
noje, įrengti knygynėlį „Pilėnų" 
stovykloje, vasarą suruošti 
gegužinę „Pilėnuose" ir tęsti 
a.a. Kazimiero Sragausko dar
bą - rinkti aukas Vasario 16 
gimnazijai. 

Vicepirm. Vinco Tamošiūno 
pranešimą apie turto-knygų iš 
Chicagos atvežimą, jų patal
pinimą bei išsiuntinėjimą, 
perskaitė Eduardas Milkus. 
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N u o t r . J . U r b o n o 

Iždininkui negalint atvykti, 
pranešimo apie kuopos finansus 
nebuvo. 

Kultūros vadovė Stefanija 
Kaunelienė pareiškė, kad St. 
Butkaus šaulių kuopa dirba 
kartu su Lietuvių Kultūros 
klubu, Wayne State Universi
teto Lietuvių kambario komi
tetu. Pernai dalyvavo Tarp
tautinio Instituto suruoštoje 
mugėje Southfieldo Kultūri
niame centre, nors pelno ir 
nebuvo, bet lietuviai gražiai 
pasirodė ir yra pakviesti daly
vauti ir šiais metais. Kvietė 
visus nuvykti į susirinkimo 
dieną vykusį etninių grupių 
tautinių šokių pasirodymą. 

Wayne State Universitete 
rengtas Vasario 16 minėjimas 
buvo sėkmingas. 

Revizijos komisijos aktą per
skaitė Kazys Ražauskas. 

Kuopos valdyba dar dviejų 
metų kadencijai liko ta pati: pir
mininkas Eduardas Milkus, 
vicepirm. Vincas Tamošiūnas, 
sekretorė Ona Pusdešrienė, iždi
ninkas Matas Baukys, Kultūros 
vadovė Stefanija Kaunelienė, 
renginių ir moterų vadovė Ona 
Šadeikienė, vėliavnešys Alfon
sas Lukas, valdybos nariai: Lidi
ja Mingėlienė ir Algis Vaitiekai-
tis. Kuopos kapelionas kun. 
Alfonsas Babonas ir korespon
dentas Antanas Grinius. Revizi
jos komisija: Kazys Ražauskas, 
Jonas Bartkus ir Juozas Mačiu-
laitis. Susirinkimas baigtas Lie
tuvos himnu ir kuopos vėliavos 
išnešimu. Po susirinkimo visi 
dalyviai sesių šaulių buvo 
pavaišinti. 

A. Grinius 
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anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mu kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

TAISO PAKRANTĖS 
KELLĄ 

Chicagos pakrantės kelias — 
Lake Shore Drive — nuo 
gegužės 8 d. taisomas ir dalis 
linijų bus uždaryta tarp North 
ir Fullerton gatvių. 

ATPIRKO ŽURNALĄ 
. 

„Chicago Times" žurnalą vėl 
atpirko ankstyvesnis savi
ninkas Tom Small. 

OR. VUAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Of*. 735-4477; 
Raz. 246-0067; arba 2404581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

0449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

ARALAS BAIGIA 
DŽIŪTI > 

Aralas sovietų Azijoje yra ket
virtas pasauly savo didumu 
ežeras, užimąs 25.000 kvadra
tinių mylių plotą. Jau beveik 
pusė Aralo nuo 1960 metų iš
džiūvo. Tai atsitiko dėl labai 
blogo sovietų apskaičiavimo 
dviejų pagrindinių upių, Sir 
Darijos ir Amu Darijos, vande
nis panaudoti dykumos dirvože
mius drėkinti, iščiulpti upių 
vandenį. Per tuos metus Aralo 
vandens lygis krito 43 pėdas, o j 
sūrumas padidėjo tris kartus. 
Apie dvidešimt rūšių žuvų 
išnyko. Vietomis druska pa
dengti ežero pakraščiai siekia 
60 mylių. 

Dar daugiau bėdų: stiprūs 
vėjai per metus druskos, kartu 
su smėliu, išnešioja ir išbarsto 
po derlingus laukus ne taipjau 
mažai — iki 47 milijonų tonų. 
Anksčiau Aralas buvo naudoja
mas žvejybai, iš to pragyveno 
60,000 žmonių, dabar dau
gumas jų turi darbo ieškoti 
kitur. Iriguojamos dirvos greit 
pavirs druskos laukais. Vadinas 
labai neišmintinga trumpare
giškai pasišauti tvarkyti gam
tos nustatytą tvarką. (National 
Geographic) 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

SNIEGAS CHICAGOJE 

Nukritus temperatūrai iki 31 
laipsnio, Chicagoje naktį į 
gegužės 6 d. šiaurinėj miesto da
ly iškrito apie colį sniego, o ir 
dieną mieste snigo. 

DR. U N A S A. S I D R Y S 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Strakt 
Susitarimui, treč . ketv., sėst. 

4 3 6 - 5 5 6 6 

Kab. tai. LU 5-0348; Raz. PR 5-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9; antr. 12-6; penkt 10-1*; 1-6. 

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

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

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

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

<r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tai. 565-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt, antr. ketv. ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St., Chicago, IL 
Tai. 476-2112 

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

Vai. pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa Ava., Elgirt, III. 80120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Ambar Chlropractlc — 
5522 8. Wolf Rd. 

Wastarn Springs, l t 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

ral. kablnato Ir buto: OLymplc 2-4155 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. E U G E N E McENERY 

DR. J A M E S BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., Surte 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tai. 565-2560 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. t lst Straat 

Kablnato tai. RE 7-1168; 
Raztd. 365-4611 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hllls. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71 st St. — Tai. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

Or. Tumasonlo kablnatą parama 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Straat 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt. 2-7 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 Wast 71 st Straat 

Tai. 434-1818 — Raz. 652-0669 
Vai pirm . antr ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71st. St., Chicago, III. 
Tai.: 436-0100 

11800 Southvrast Hlghvray 
Palos Helghts, IN. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai. 776-2660, raz. 446 SS4« 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Aust m) 

Valandos pagal susitarimą 
Tat. 565-7756 



Pagarba žmogui — 

PAKANTA KITAIP 
MANANČIAM 

Amerikos istorija nėra jau 
tokia graži ir gera, kaip dažnai 
piešiama. Ir dabartis kartais 
pasirodo iki kraštutinumo iš
kreipta, laisvė pervertinta, ki
tiems ta pati laisvė suvaržyta 
iki nesiskaitymo su žmogiš
kumu. Buvo laikų ir vietų pra
eityje, yra taip pat ir dabartyje, 
kur negalima parodyti savo 
pažiūrų, savo moralinio nusi
teikimo, noro gyventi pagal 
savo sąžinę. Tai pasižymi ne tik 
civiliniam, bet ir religiniam 
gyvenime. Įvairios sektos, 
persekiotos Europoje, atsikėlu
sios į Ameriką, persekiojo kitas 
religijas — katalikus, žydus, 
liuteronus. Tai nieko daugiau, 
kaip tolerancijos stoka, nepa
garba žmogaus žmogui ir jo sąži
nei. 

Šiuo metu net mažos skaičiu
mi religijos, mažos grupės lais
vai naudojasi įstatymais, kurie 
žiūri, kad niekas nebūtų diskri
minuojamas. Bet nežiūri, kad 
kai kur ta diskriminacija jau 
yra apvirtusi aukštyn kojomis ir 
yra diskriminuojami tie, kurie 
anksčiau diskriminavo kitus. 
Tai pasireiškia religiniam gyve
nime, pasireiškia ir civiliniam, 
kai vienos kilmės žmonės yra 
pan iek inami kitos kilmės 
žmonių, lyg jie jau nebūtų tos 
pačios Amerikos piliečiai ir lyg 
jie negalvotų užimti atitinka
mas vietas savo profesijoje ar 
net valdžios įstaigose. Gal ta i 
yra tik išimtys, bet tų išimčių 
jau perdažnai pasitaiko, kad tik 
išimtimis būtų galima laikyti. 

Prieš tas kraštutines apraiš
kas, prieš fanatizmą, prieš tole
rancijos stoką kovoja vyriau
sybė, kovoja organizacijos ir 
paskiros religinės ar civilinės 
grupės, kurios tolerancijos stoką 
labiau jaučia. Ypač tai jaučia 
didesnės krikščionių grupės, 
kaip katalikai ar anglikonai, 
liuteronai ar kalvinistai, kurių 
nenori pripažinti ir jiems užleis
ti pozicijas kitos grupės. Tos 
grupės iš tikrųjų tik garsiai 
kalba, bet neturi skaičiaus, 
kuris kitus lengvai nugalėtų. 
Tos grupės šiandien ir laikomos 
visų priešais. 

Prieš netolerantiškas religi
nes ar civilines grupes kelia 
balsą katalikai, kurie dažnai 
neprileidžiami prie valdžios ar 
užimti savo profesijai tinkamas 
vietas. Šiuo metu yra j au 
geriau, jau šis kraštas turėjo net 
prezidentą, daug Kongreso 
atstovų, nemaža valdiškose vie
tose žmonių. Bet jie vis dar yra 
gynimosi pozicijose. Ginasi dėl 
to, kad praeitis privertė ka
talikus gintis ne tik prieš smul
kias sektas, įsivyravusias dau
gelyje vietų ir galinčias pasi
naudoti dideliais turtais. Dabar 
katalikai jau mažiau turi patys 
gintis, bet daugiau turi ginti 
savo principus, savo moralę, 
kuri net teismo pripažinta ir net 
policijos saugojama, kaip abor
tų klinikos. 

Ne tik katalikai, bet ir visos 
krikščioniškos religijos ginasi 
prieš persekiojimus vien dėl to, 
kad jie yra krikščionys, kad jie 
yra Europos palikuonių vaikai, 
kad jie yra nusiteikę prieš 
diskriminaciją ir privilegijas bet 
kam ir bet kur. Tai būtinas gy
nimasis, nes tai gynimas to 
mokslo, pagal kurį krikščionis 
nori gyventi žmogiškai, neįžeis-
damas dieviškos tvarkos, 
žmogiškumo pagrindų, krikš

čioniško nusiteikimo. Visi 
krikščionys, bent jų dauguma, 
kovoja už žmogaus teises ir prieš 
visus, kurie tas žmogaus teises 
pažeidžia įstatymais, elgesiu, 
korupcija ir tarptautiniais nusi
kaltimais. Žmogaus teisės ir 
krikščioniška moralė yra 
aukščiau bet kokios valdžios, 
nes tai yra prigimta teisė ir pri
gimties reikalavimas. 

Žydai ir spalvotieji turi savo 
draugijas, kurios gina jų teises, 
kurios atsako į bet kokį viešą 
įžeidimą. Tokias pat teises turi 
turėti katalikai ir visi krikščio
nys. Jie dažniausiai diskrimi
nuojami komunistiniuose kraš
tuose dėl to, kad jie tiki Aukš
čiausią Būtybę. Jie diskrimi
nuojami ir tuose kraštuose, 
kurie dėl mažumos įveda įsta
tymus, draudžiančius maldą 
mokyklose, įstatymus subjauro
ja, legalizuodami abortus ir 
nekaltus žmones žudydami. Tuo 
paniekina žmonių sąžinės 
įsakmų balsą. 

Buvo įsikūrusi ir Amerikoje 
katalikų religinėms ir civili
nėms teisėms ginti draugija ar 
sambūris. Šiuo metu apie jį be
veik negirdėti. Tos draugijos 
tikslas buvo ir yra ginti ne tik 
katalikus prieš teisių laužymą, 
bet taip pat ginti Bažnyčią prieš 
savuosius ir svetimuosius, no
rinčius griauti šią instituciją iš 
vidaus ar iš lauko. Taip pat 
rūpinasi nedorais filmais, nei
giamais, ypač jaunimą gadi
nančiais televizijos rodiniais, 
kurie pamažu įsisiurbia į jau
nimo sielas, mintis, o paskiau ir 
į gyvenimus. Ypač didelis ra
dijo, televizijos ir kino filmų sek
sualinių santykių garbinimas ir 
jų rodymas yra priešingas ka
talikiškai, krikščioniškai ir bet 
kokios religijos save gerbiančios 
dvasiai. 

Jei apie tą katalikų sambūrį 
ir mažiau tegirdėti, tai dėl to, 
kad katalikams trūksta to agre
syvumo ginti patiems save. Jie 
geriau leidžiasi puolami ir 
ramybės gyvenimu užsitarnauja 
pagarbą, bet kartu ir panieką. 
Tai turėtų žinoti visi krikščio
nys, kuriems rūpi išlaikyti 
krikščionišką moralę viešajame 
gyvenime, politikoje, prekyboje 
ir santykiuose su kitais kraš
tais. 

Amerika pradeda dabar 
pasižymėti tuo pačiu, kaip dau
gelis dar nesubrendusių ir poli
tiškai nepriaugusių kraštų 
Afrikoje ir Azijoje. Ji savo teises 
iškreipia, žmogaus teises silp
nina, laisvę mažumoms pripa
žįsta daugumos sąskaiton. Tik 
būtina, kad tas padeda politiš
kai padaryti žmogų moraliai 
silpną. Tai žinoma, kad ateina 
iš svetur, iš tokių, kurie pir
miausia nori pakirsti tautos 
dorą, kad lengviau galėtų 
užvaldyti visą kraštą. 

Tai tik įspėjimas tautinėms 
mažumoms, kurios neturi savo 
ištikimų atstovų valdžios viršū
nėse ir negali daryti įtakos 
tiems parėdymams, kurie silp
nina pačios Amerikos gyventojų 
moralę. Kiekviena tautinė 
grupė, kiekviena tautybė, juo la
biau Pavergtų tautų atstovai 
turi žvelgti aplinkui save, kad 
jie yra diskriminuojami, kad jų 
gyvenimų nėra paisoma, kad jie 
neturi užtarėjų, kurie pasisaky
tų už pavergtųjų laisvę ir tau
tos ateitį. 

P. S. 

DEVINTOJI KULTŪROS 
PREMIJŲ ŠVENTĖ 

Garbė rengti Kultūros pre 
mijų šventę šiemet nepelnytai 
tenka Chicagai. Nepelnytai 
todėl, kad yra nusistatyta jas 
rengti vis skirtingose vietovėse, 
kad į jas būtų platesni 
visuomenės sluoksniai įtraukti. 
Tad Chicagos eilė tebūtų tik 
horizonte. Bet taip išėjo, kad 
pereitų metų rudenį pasikeitė 
JAV LB vadovybė. Laiko nebu
vo daug likę į periferijas dairy
tis, tad buvo apsistota prie 
Chicagos. Kadangi šiaip ar taip 
čia daug didelių renginių vyks
ta, atrodo, viskas čia beveik 
savaime darosi. Šia proga turiu 
priminti, kad Chicagoje greitai 
premijų šventės nebeturėsime, 
tad išnaudotina proga joje daly
vauti. 

Kultūros premijų šventę ren
gia JAV LB-nės Kultūros 
taryba, kuriai vadovauja Dalia 
Kučėnienė. Jai talkininkauja 
būrelis darbščiųjų kaip B. Jasai
tienė, I. Polikaitinė, M. Stankū
nienė, G. Moliejienė, N. Marti
naitytė, Z. Šilgalienė, M. 
Marcinkienė. Kad nebūtų dis
kriminacijos prie jų prisijungia 
P. Aleksa, D. Polikaitis ir daug 
čia neišvardintų. Šventė ren
giama gegužės 20 d. Jaunimo 
centre Chicagoje. I ją laukiama 
atvykstant ir laureatų. Sių me
tų laureatai spaudoje jau buvo 
paskelbti. Mokslas — prof. dr. 
Algirdas Greimas ir prof. dr. 
Petras Jonikas, muzika — And
rius Kuprevičius, dailė — Zita 

JUOZAS ŽYCAS 
Sodeikienė, teatras Los 
Angeles Dramos sambūris, 
žurnal i s t ika — Vytautas 
Meškauskas, radij< - Juozas 
Stempužis. Premijų ecvnatai 
yra Lietuvių fondas JAV LB. 

Iš Los Angeles atvyksta Pet
ras Maželis ir keletas aktorių ir 
jie improvizuos Kosto Ostraus 
ko „Raudonkepuraitę". Tenka 
pasakyti, kad šis pastatymas 
bus ne eilinis, o vadinama 
pasaul inė premjera, nes 
veikalas dar niekur nestatytas. 
Tad teatro mėgėjai turėtų į šį 
faktą atkreipti dėmesį. Tradi
ciniai šios Premijų šventės vyk
davo pavasario džiaugsmo 
šventėj. Šis simpoziumas buvo 
labai vykusiai parinktas. Kultū
riniai laimėjimai ir yra žiedai, 
kuriais mes visi džiaugiamės. 
Lietuviai, būdami maža tauta, 
tur ime savo stiprybės ir 
atramos ieškoti kultūriniuose 
laimėjimuose. Norvegai, danai 
ir suomiai taip pa; yra negau
sios tautos, tačiau jos yra davę 
literatūroje ir muzikoje tokių 
vardų, kuriuos šiandien žino 
visas kultūringas pasaulis. 

Kultūros premijų šventės tiks
las yra tas, kad mūsų visuo
menė artimai pabendrautų su 
mūsų kultūros kūrėjais ir 
darbuotojais. Labai dažnai 
eilinis skaitytojas ar žiūrovas 
visai net neįsivaizdvioja. kiek 
reikia laiko, darbo ir pastangų, 
kol kūrinys gali išeiti į pasaulį. 

Kūrėjas išreiškia ne tik save, 
bet tautos dvasią ir jos genijų. 
Su mūsų kūrėjų dailės, muzikos 
ar literatūros kūriniais mes išei
name į pasaulį. Kažkaip mums 
nepavyko pasaulio opinijos 
užimponuoti mūsų kuni
gaikščių militariniais laimė
j imais. Istorijos eigoje ir 
jos plėtotėje jie beveik jokių pėd
sakų nepaliko, taip ir likome is
torijos nuošalyje stovėti. Tik 
tiek, kad davėm valdovų dinas
tijas svetimiems sostams. 
Dažnai jų ainiai net mūsų 
žemes plėšė ir teriojo. Pačiame 
valstybinės didybės zenite nei 
mokyklos, nei rašto, nei savos 
valstybinės kalbos neturėjome. 
Ir dėl to negalime kaltinti vien 
savo „nuožmių kaimynų'" (tai 
dažnai naudojamas mūsų išsi
reiškimas J . Ž.i. 

Vergijos tamsoje mūsų tau
tinė sąmonė pradėjo formuotis. 
Ji vystėsi varganose „Vargo 
mokyklos*' sąlygose ir plito 
knygnešių keliais. Jeigu to ne
būtų buvę, tai nei pasaulinis 
karas, nei įvykusi revoliucija 
nepriklausomybės mums ne
būtų davusi. Tad ir nenuostabu, 
kad nepriklausomybės laikais 
pasaulinėse parodose Lietuvos 
paviljonai puošdavosi P. Rimšos 
„Vargo mokykla". Gerai, kad 
tais laikais turėjome tokių, 
kurie buvo kultūriniai šaukliai. 
Prof. St. Šalkauskis 1930 m. 
rašė: „Tauta be kultūrinio apsi
ginklavimo yra didžiausiame 

Kino aktorė Rūta Lee su poetu S. Geda ir Los Angeles atstovu. 

Lietuvių tyrimo ir studijų centro atidaryme Iš kairės: Kazys Bertašius su žmona prie savo 
eksponatu. 

Nuotr. J . Tamulaicio 

pavojuje ir. jei nesugeba 
kultūriškai apsiginkluoti, yra 
pasmerkta mirtiv(Ateitininkų 
ideologija psl. 202). Deja. ne 
visi jo balsą išgirdo. Tad 
turėjome ..Ginklų fondą", bet 
neturėjome „Kultūros fondo'*. 
Tik išeivijoje jį tesusikūrėme — 
Lietuvių fondas tas pareigas iš 
dalies atlieka. Jeigu nebūtų 
Lietuvių fondo, tai gal ir 
premijų švenčių nebūtų. Kultū
rinis apsiginklavimas — tai esąs 
tautinės mūsų gyvybes šauks
mas, neleidžiąs ..eiti europie-
tiškos civilizacijos užpakaly. 
Vardan išsigelbėjimo mes 
turime veikiai, nė kiek negaiš
tant, prasiveržti į pirmąsias 
kultūringųjų tautų eiles" (t.p. 
202-203). 

Prof. St. Šalkauskis 1921 m. 
„Romuvos" 1 nr. straipsny 
„Istorinio lietuvių tautos likimo 
ypatybės" į ši likimą atsiliepė 
istorinio paradokso iškėlimu: 
..Nelengvas galbūt daiktas įsi
vaizduoti tautą, kuri niekados 
nebuvo tuo, kuo ji galėjo būti". 

Mūsų istorikas Simas Sužie
dėlis, ana l izuodamas šį 
Šalkauskio posakį, pastebi, kad 
lietuvių tautai nestigo nei 
duomenų, nei galimybių ..būti 
didele ir patvaria Rytų Europos 
galybe": „Valdė didelę teri
toriją, turėjo jėgos ir administra
cinių gabumų, pasižymėjo stip
ria teisine sąmone ir tauriu 
žmoniškumu". Bet Lietuva 
neteko savo didybės ir stiprybės, 
nes, pasak Sužiedėlio. „Taikūs 
ir pakantūs žmonės, jeigu jie 
tvirčiau nesiremia savo kultūra, 
darosi imlūs ir nuolaidūs sve

timai dvasiai, o su laiku ir 
fizinei jėgai" (PLB Antrojo 
Seimo darbai, 681. 

Taigi, kaip matome, pralaimė
jome kul tūr inėje plotmėje. 
Tauta, kur i davė valdovus 
daugeliui sostų, pati tapo bau
džiauninke ir pašaipos objektu. 
Sakoma, kad istorija kartojasi. 
Todėl reikia pakilti, kad jos ra
tai mūsų vėl nesutraiškytų. 
Tiek okup. Lietuvoje, tiek ir 
išeivijoje svetimas bangas gali
me atlaikyti t ik kultūriniu 
pylimu apsitvėrė. Turime pakil
ti virš savo aplinkos. Žinoma, ne 
visi gali būti kūrėjai, bet beveik 
visi gali būti kūrybos rėmėjai. 
Todėl ir yra rengiamos Kultūros 
premijų šventės, kad mūsų 
žvilgsniai nuo kasdienybės 
paki l tų link kultūrinių 
vertybių. 

Nebus nei operos pastatymų, 
nei koncertų, jeigu bus tuščios 
salės. Tas pat liečia ir mūsų 
spaudą. Lankytojas, žiūrovas ir 
skaitytojas yra taip pat labai 
svarbi kūrybos vyksmo dalis. 
Joks kūrėjas negali veikti tuš
čioje erdvėje. Tie. kurie skaito 
šiuos žodžius, ir tie. kurie daly
vaus premijų šventėje, yra taip 
pat šios kūrybos dalyviai. 
Kultūros rūmai yra kaip avilys: 
jame yra auklės, kariai, tranai 
ir darbininkės. Kol visi su
tartinai savo funkcijas atlieka, 
tol avilys linksmai dūzgia ir 
kvepia medumi. Tad būkime, 
kaip tos bitelės, ir bendrai dirb
kime tautines kultūros labui! Iš 
šios šventės turime išsiskirstyti 
atsigaivinę, sustiprėję ir dides
niems darbams pasirengę! 

SVETIMŠALIŲ LEGIONE 
VALIUS KUTKEVIČIUS 

Mirtingieji yra visi lygūs. 
Esantį tarp jų skirtumą padaro 
ne gimimas, bet jų turimosios 
dorybės. 

J. W. Goethe 

Gerieji su dėkingumu mąsto 
apie susilauktą prielankumą, 
ne taip geri — galvoja, ko dar jie 
iš ko galėtų susilaukti. 

Tammaseo 

1 

Prieš karą gyvenau Grinkišky. Ten mano motina 
turėjo mažą kepyklą ir arbatinę, o aš tarpais vykdavau 
į Kauną pas savo dėdę, kuris Žaliakalny turėjo didelę 
šaltkalvių dirbtuvę. Kai rusai užėmė Lietuvą, aš mažai 
apie komunizmą nusimaniau. Žinojau, kad tai yra dar
bininkų valdžia ir kad jie yra bedieviai. Tų pačių metu 
rudenį užsimaniau būtinai nuvykti į Vilnių, aplankyti 
apdainuotą Gedimino kalną ir kitas istorines vietas. 
Taip ir padariau. 

Bet, atvykęs į Vilnių, buvau slaptos policijos 
sulaikytas. Sakė, kad nebijočiau, kad tereikės truputį 
išsiaiškinti. Nebuvau niekuo prasikaltęs, tai ir nebi
jojau. Galvojau, apklausinės ir paleis, didelis čia 
daiktas, bet labai apsirikau. Tą pačią naktį atsiradau 
NKVD rūmuose. Jie pradėjo klausinėti, ar turiu 
užsieny giminių. Sakau, taip. Mano mamos sesuo 
gyvena Amerikoje. Pasodino į kampą ant kėdės be 
atramų, pastatė kareivį žiūrėti, kad sėdėčiau tiesiai, 
apsigalvočiau ir prisipažinčiau, nes jie žino, kad esu 
vokiečių šnipas. 

Sėdėjau aštuonias valandas, šonai skauda. Vėliau 
kelis kartus per savaitę tardė, rašė bylą. Žinoma, va
dino kalės sūnum ir kitais vardais. Nebuvau šnipas, 
bet sakiau, kad esu buvęs Klaipėdos krašte. Gal to ir 
užteko, nes pritaikė kokį ten jų paragrafą, rodos 58. 
Taip praėjo keli mėnesiai. Vieną dieną suskaudo širdis, 
ir aš norėjau ieškoti teisybės, išsiaiškinti. Dauguma 
kalėjimo prižiūrėtojų buvo žydai arba Vilniaus krašto 

gudai, tai žmonės, kurie galėjo suprasti lenkiškai, 
rusiškai ir lietuviškai, bet nė vienos kalbos gerai 
nemokėjo, tai ir išsiaiškinti buvo sunku. 

Vieną vakarą atsisakiau valgyti smirdančios sriu
bos. Taip pat ir kitą dieną. Tuomet į celę atėjo karei
vis, liepė pasiimti antklodę ir puoduką, nuvedė į apačią, 
uždarė į tokį kamputį, kuris buvo pusantro žingsnio 
ilgumo ir vieno žingsnio platumo, vidury maža 
kanalizacijos skylė, kuri smirdėjo taip. kad sunku buvo 
ir kvėpuoti. Nebuvo kur vaikščioti, o ir gulėti negalėjai: 
buvo per trumpa kojom. Aukštai prie lubų lango stiklas 
išmuštas, o buvo sausio mėnuo, tai tam kampely ir 
snaigės lakstė. Gavau į dieną riekutę duonos ir 
puoduką karšto vandens. Nuo šalčio visas kūnas ėmė 
skaudėti, net odos spalva pradėjo keistis. Čia išbuvau 
tris paras. Po jų vėl atvedė į kalėjimą, tai čia buvo nors 
šilta, tikras sovietų rojus. 

Apie tą tardymą būtų galima daug prirašyti, bet ne 
aš vienas ten buvau, tą patį žino ir kiti žmonės. 
Lukiškio kalėjimą jie vadindavo Vilniaus universitetu. 
Jame buvo daugiau negu trys tūkstančiai kalinių, o 
prieš pat vokiečių rusų karą buvo net daugiau. Man 
buvo kaip stebuklas, kai po šešių mėnesių pašaukė 
naktį į raštinę, atidavė popierius ir paklausė, kur 
važiuosiu. Tada pagyrė, kad greit reikės stoti į rau
donąją armiją, dar liepė pasirašyti, kad išėjęs iš čia 
niekam nepasakosiu. Ėme noras paklausti kodėl, bet 
neklausiau, nes jau buvau sužinojęs, kad marksiz-
mas-leninizmas yra visų XX amžiaus diktatūrų tėvas. 

Užtat kai 1944 m. liepos mėnesį sustojo mašina prie 
mano namo Grinkišky ir paklausė, ar noriu važiuoti, 
ėmė tik kelias minutes apsigalvoti ir pasirinkti, kur 
eiti — į kalėjimą, į raudonąją armiją ar į mišką. Iš 
tų trijų galimybių nepasirinkau nė vienos. 

Palikau savo dar tris brolius, labai verkiančią 
motiną ir išlėkiau į Vokietiją. Vokietijoje tą rudenį 
išsiuntė apkasų kasti, visai netoli Lietuvos tarp 
Mozūrų ežerų, vėliau i Lenkiją, iš ten vel į Suvalkijos 
pasienį. Kai 1945 m. rusai pradėjo puolimą, atsidūrėme 
katile prie Dancigo. Iš vakarų buvo generolo Černikovs-
kio armija. Tai tas pats Černikovskis. kuris rugpjūčio 
pirmą dieną užėmė Kauną. Vėliau jis žuvo prie Ka
raliaučiaus. Iš šiaurės buvo generolas Begramian. kuris 
liepos mėnesio 13 d. užėmė Vilnių, o iš pietų generolas 
Rokosovskis, kuris kovo mėnesį 20 dieną užėmė 
Dancigą. 

Prie Dancigo praradau savo dalinį, tai tris dienas 
jo ieškojau. Net prie volksšturmo buvau prisidėjęs. Jau 
ir alkis pradėjo kankinti. Vakare radau gražų namą, 
įėjau į vidų. Nieko nėra. šilta, o duona taip kvepia, kad 
net seilės teka. Išieškojau visą namą, bet duonos 
neradau. Grįždamas per krūmus, beveik užlipau ant 
kryžiaus. Geriau įsižiūrėjęs, pamačiau, kad tas kryžius 
buvo mažas, pirmojo pasaulinio karo paminklas. Ant 
jo išskaičiau Samsonovo vardą ir iš istorijos atsiminiau, 
-kad jis, kai buvojo armija sumušta, čia nusišovė. Dabar 
tuo metu gal kelioms valandoms ta vieta buvo tapusi 
niekieno žeme, kurioje aš klaidžiojau. 

Vėliau sutikau kitą lietuvį, o vieną dieną sutikome 
klaipėdietį leitenantą, kuris mus atvedė į karo lauko 
ligoninę, ir tapome ligonių nešikais. Mūsų darbas bu
vo nešti sužeistus kareivius į operacinę, o kartais net 
ir palaikyti, kol amputuoja ranką ar koją. Kartą 
paklausiau, ką daryti su amputuota koja? Sako, nu
nešk ir pridėk prie kurio nors jau negyvo. Taip ir 
nešiojom vokiečius, lietuvius ir rusus dieną ir naktį 

(Bus daugiau) 

i 
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LIETUVIŲ FONDAS 
ŽVELGIA Į ATEITĮ 

ANTANAS JUODVALKIS 

Po įvykusio Lietuvių fondo vi
suotinio metinio narių suvažia
vimo fondo vadovybė rikiuoja 
darbus ir ruošiasi LF pelno pa
skirstymui. Pastarosios dvi sa
vaitės buvo skirtos posėdžiams, 
pas i tar imams ir veiklos gairių 
peržiūrėjimui. 

Lietuvių fondo valdybos posė
dyje pirm. Marija Remienė 
pranešė apie susitikimą su St. 
P e t e r s b u r g o l i e tuv ia i s , LF 
įgaliotinių ieškojimą, koncertų 
ruošimą ir kitus reikalus. LF 
įgaliotinė Jan ina Gerdvilienė 
St. Petersburgo ir apylinkių lie
t u v i a m s s u k v i e t ė vie tos 
lietuvius, kuriems, atvykę LF 
tarybos pirm. Stasys Baras ir 
valdybos pirm. Marija Remiene, 
paaiškino apie LB ir LF san
tykius, kapitalo telkimą, pelno 
paskirstymą ir bendrą veiklą. 
Susit ikimas su vietos lietuviais 
ir rūpimų klausimų išaiški
nimas buvo naudingas abiems 
šalims. Grįžtama prie LF stei
gimo nuotaikų ir bus bandoma 
tęsti tampresnį bendradarbia
vimą. Tuo labiau, kad dabar yra 
palankesnės nuotaikos, esant 
krašto valdybos pirmininku LF 
steigėjui dr. A. Razmai. 

Keičiantis gyventojų sudėčiai, 
didžioji lietuvių dalis apleidžia 
buvusius gyvus lietuvių telki
nius ir keliasi į naujas vietoves. 
Likusiųjų veikla apsilpsta ir 
įstengia at l ikt i t ik būtinuosius 
reikalus — suruošia minėjimus, 
pagerbimus, pamini kitokius 
įvykius, o platesnei veiklai ar 
ta lkai nebeturi pakankamai 
jėgų, n e s j a u n i m o kaip ir 
nematyt i bendrinėje veikloje. 

Steigiant Lietuvių fondą buvo 
išplėstas platus LF įgaliotinių 
tinktee ir veikė prie kiekvienos 
LB apylinkės valdybos. Laikui 
bėgant , įgaliotinių skaičius 
mažėjo ir š iandien priskai
čiuojama tik 17 įgaliotinių ir tai 
daugiausia surastų LF valdybos 
p i r m i n i n k ė s ir ne v isada 
įtelpančių į LB valdybos sudėtį. 
LF įgaliotinių klausimas yra 
jau t rus ir bus stengiamasi jų 
tinklą plėsti, kad būtų kiekvie
noje LB apylinkėje. 

Lietuvių fondo idėjai garsinti 
didesnėse lietuvių gyvenvietėse 
ruošiami vakarai , koncertai ir 
kitokio pobūdžio renginiai. Nau
joji LF įgaliotinė Los Angeles 
apylinkės lietuviams Violeta 
Gedgaudienė gegužės 13 d. 
ruošia aukšto lygio koncertą, 
kurio programą atliks solistė 
Nerija Linkevičiūtė-Kasparie-
nė, smuikininkė Linda Velec-
kytė ir muzikas Alvydas Vasai-
tis. Į Los Angeles vyksta ir LF 
valdybos pirm. M. Remienė. 

Valdybos sekretorė ir reikalų 
vedėja Alė Steponavičienė 
pranešė apie pasiruošimą LF 
pelno skirstymui. Padaryta pra
šytojų santrauka, padauginta 
prašymų kopijos ir įteiktos kiek
vienam komisijos nariui susipa
žinti, kad pasiruoštų apklausi
nėjimui. Šiais metais prašoma 
iki šiol negirdėta suma, apie vie
ną milijoną dolerių, kai tuo tar
pu skirstymui LF taryba yra lei
dusi 230,000 dol. Kaip surasti 
aukso vidurį, kad prašytojai 
būtų patenkinti?! 

Tarybos pirm. Stasys Baras 
aptarė anketos klausimą, pa
pasakojo geros valios kelionės į 
Floridą įspūdžius, padėkojo 
valdybai, ypač jos pirmininkei 
ir sekretorei už gerą pasiruo
šimą metiniam LF narių su
važiavimui ir paruošimą pelno 
ski rs tymui (plačiau jo pra
nešimas bus paminėtas LF tary
bos posėdžio apžvalgoje). 

Lietuvių fondo informacijos 
vadovas pasidžiaugė tinkamu 
dėmesiu metiniam narių suva
žiavimui ir jo aprašymais, at

spausdintais plačiojoje l ie tuvių 
spaudoje bei pranešimais radi
jo laidose. Kai kam užkliuvo B. 
Gajausko įrašymas į LF na r ius . 
Vieno laikraščio redaktorius net 
redakcinį straipsnį paskyrė . O 
buvo taip. Suvažiavimo dalyvis 
A n t a n a s M a k a r a s iš Ho t 
Springs, AR, pasiūlė įrašyti Balį 
Gajauską į LF narius ir paėmęs 
skrybėlę perėjo per susir inku
sius. Iždininkui K. Dočkui su 
t a l k i n i n k a i s s u s k a i č i a v u s 
surinktus pinigus, buvo r a s t a 
482 dol., o kažku r i am t e n 
esanč iam papi ldž ius , b u v o 
užpajamuota 500 dol., ir B. 
Gajauskas su šeima įrašytas LF 
n a r i u . Apie ta i b u v o pa
in fo rmuo tas s u s i r i n k i m a s . 
Nepatiko laikraščio redaktoriui, 
kad pinigai pasiliko Lie tuvių 
fonde, o ne buvo įteikti B. Ga
jauskui. Bet A. Makaras aiškiai 
paskelbė, kad sur inktais pini
gais B. Gajauskas bus į rašy tas 
LF nariu, o ne kur iam k i t a m 
t iks lu i . Paske lbus s u m ą i r 
įrašymą nar iu nė vienas susi
rinkimo dalyvis nepasiūlė ki
taip tuos pinigus panaudoti. Tad 
kas turėjo teisę aukotojų valią 
pakeist i? LF vadovybė t i k 
įvykdė susi r inkimo da lyv ių 
valią, o kodėl t a d a ty lė jo 
redakcinio rašytojas? 

LF tarybos ir valdybos na r i a i 
asmeniškai sumetė 500 dol. i r 
išvykstančiam B. Gajauskui 
įteikė su trijų prezidentų me
daliu. O kokią dovaną į te ikė 
vadinamas „Pasaulio l ie tuvių 
centras", kai ten a t s i l ankė B. 
Gajauskas? Juk ne vargšai pen
sininkai ten dalyvavo, o pre
tenzingi profesionalai! Redak
cinio autorius nepažymėjo, k a d 
buvo LF vadovybės nar ių asme
niškai apdovanotas ir pagerbtas 
B. Gajauskas, o t ik išliejo savo 
pagiežą Lietuvių fondui, nors jo 
redaguojamas laikraštis yra LF 
remiamas kaip ir kiti . 

Tenka pastebėt i , k a d v i s 
dažniau a ts i randa prašytojų 
paremti tą arjkitą reikalą. Gera
valiai tautiečiai atsil iepia ir 
prašomam tikslui aukoja, o 
atsiskaitymo nesulaukia a rba 
surinkti pinigai panaudojami 
v i sa i k i t i e m s t i k s l a m s . 
Organizacijos t u r i kon t ro lės 
komis i j a s , k u r i o s t i k r i n a 
valdybų veiklą ir tv i r t ina pa
teiktas apyskaitas, nuimdamos 
nuo jų atsakomybę. Ar nebūtų 
gerai, kad ir tokių iniciatorių 
surinkti ir išleisti pinigai LB 
vienetų kontrolės komisijų būtų 
patikrinti ir paskelbti viešai. 

Tarybos posėd i s 

Po poros dienų (IV.27) įvykęs 
L F tarybos posėdis praė jo 
ramiai, nors buvo pas idal in ta 
praėjusio narių suvažiavimo 
įspūdžiais, ap t a r t i k a p i t a l o 
investavimo būdai, pa l ik imų 
reikalai, pelno pask i r s tymas ir 
kiti . 

Posėdį vedė tarybos pirm. Sta
sys Baras . Pasve ik ino per
r inktus bei naujai i š r ink tą 
tarybos narę Ofeliją Barškety tę 
ir kontrolės komisiją, į kur ią 
atėjo jauni profesionalai revizo
riai — Vytenis Kirvelaitis, Pijus 
S tonč ius ir J u o z a s Ž y g a s 
(perrinktas). P i rmame šių metų 
ketvirtyje įstojo 26 nauji nar ia i 
ir pagr. kapitalas paaugo 38,-*60 
dol. ir dabar sudaro 4,265,000 
dol. pagr . k a p i t a l o . Didelį 
dėmesį skyrė įga l io t in iams , 
kurių tinklą reikia plėsti savo 
jėgomis, nes LB-nė tu r i savo 
tiklsus ir darbo barus . 

Pelno sk i r s tymo komis i ja 
turės gerai pagalvoti, kad būtų 
paremti patys re ikal ingiausi 
projektai, nes prašymų y ra 4 
kartus daugiau, ka ip ta ryba 

Kun. Vytautas Pikturna — jubiliatas. 

PUSĖ ŠIMTMEČIO 
PRIE ALTORIAUS 

J U O Z A S PRUNSKIS 

Savo sumanumu, religinės 
minties pla tumu, patriotiniu 
ryžtu švyt in t is kun. Vytau-
t au t a s P ik tu rna šiemet švenčia 
auksinį kunigystės jubiliejų. 
Ta i malonus žemaitis, gimęs 
1915 m. vasario 15 d. Kelmėje. 
Baigęs Šiaulių gimnaziją, įsto
jo į Kauno kunigų seminariją, 
tęsdamas studijas Vytauto Di
džiojo universiteto Teologijos-fi

losofijos fakultete. Baigęs studi
jas 1939 m. birželio 3 d. buvo 
įšventintas kunigu. Šventimus 
suteikė arkiv. J. Skvireckas. 

Kaip pasižymintis savo suge
bėjimais, buvo paskirtas Kauno 
IV gimnazijos kapelionu. Lietu
vą okupavus bolševikams ir už
draudus religijos dėstymą mo
kyklose, j i s vis rado būdą tęsti 
moksleivių religinį auklėjimą. 

leido skirs tyt i . Plačiau stab
telėjo prie grįžusių anketų ir jų 
pasisakymų. Štai keli būdin
gesni siūlymai: pirmųjų penkių 
milijonų pelną naudoti išeivijos 
kul tūr inei i r švietimo veiklai 
remti , o an t ro penkmilijono 
pelną skir t i laisvėjančiai Lie
tuvai. Nesustoti prie 5 milijonų, 
o siekti iki 10 milijonų. (Pla
tesnį anketų aptarimą paskelb
s i m e v ė l i a u , n e s d a r y r a 
grįžtančių). 

Valdybos vardu pranešimą pa
darė pirm. M. Remienė, pa
informuodama apie susitikimą 
su St. Petersburgo lietuviais, 
dalyvaujant ir tarybos pirm. 
Stasiui Barui. Surasti trys nauji 
LF įgaliotiniai: vidurinei Fior
dai — žurnal is tas Ju rg i s Janu-
šaitis ir jau atsiuntė pirmuosius 
įnašus, ir Hot Springs, AR — 
Salomėja Smaižienė, vietinių 
lietuviškų radijo laidų vadovė. 
J i užima pas i t raukusio ir daug 
pasi tarnavusio įgaliotinio An
tano Maka ro vietą („Drauge'" 
skai tėme jos sesers atsimini
mus apie pergyvenimus Sibiro 
tremtyje). Nuoširdi padėka A. 
Makaru i už jo rūpestį Lietuvių 
fondu. Chicagos priemiesčių lie
tuviams įgaliotinės pareigas eiti 
sutiko Ri ta Kisielienė. 

Apie pelno skirstymą t rumpai 
kalbėjo buv. pirm. dr. A. Razma 
ir komis i jos p i r m . Pov i l a s 
Kilius, nes komisija pareigomis 
d a r nepas i sk i r s t ė . L ie tuv ių 
dailiojo meno inst i tuto ir Lie
tuvių meno muziejaus pirm. dr. 
G. B a l u k a s p a s i d ž i a u g ė 
sėkminga vaikų meno paroda, 
įvykusia Čiurlionio galerijoje. 
Parodoje dalyvavo 114 vaikų su 
300 d a r b ų . P ro j ek tuo jamas 
įsteigti meno muziejus Lemonte 
lietuvių centre, jei bus pakan
kamai lėšų. 

įdomų ir išsamų pranešimą 
padarė finansų komisijos pirm. 
Rūta Juškienė. Po r inkimų kei
čiasi Amerikos ekonomika, tad 
tenka peržiūrėti ir Lietuvių 
Fondo kapitalo investavimus, 
kad gal ima būtų gauti didesnį 
pelną. Tarėsi su banko ir L. Fon
do investavimo specialistais, 
kurie mano, kad reikėtų LF in
vestavimuose padaryt i pakei
t imų ir siūlė finansų komisijai 
susir inkt i ir peržiūrėti esamą 
padėtį. Taryba pri tarė pirmi

ninkės s iū lymui ir pavedė 
a r t imiaus iu la iku sušaukt i 
posėdį. 

Vėlesnėmis žiniomis, posėdis 
įvyko ir finansų komisija siūlo 
grįžti į akcijų rinką ir investuoti 
į akcijas apie 10% turimo kapi
talo. Šį nutarimą jau patvirtino 
egzekutyvinis komitetas ir ne
abejojama, kad patvirtins ir 
taryba, nes finansų komitete 
yra pusė visų tary >s narių. 

Užsklandai 

LF pelno skirstymo komisija 
turėjo savo posėdį balandžio 29 
d. LF būstinėje. Pirmiausia išsi
rinko valdžią — pirmininku 
Povilą Kilių (LF atstovą), o sek
retorium dr. Petrą Kisielių (LB 
atstovą). Kiti nariai: LF — dr. G. 
Balukas ir D. Kojelytė, antri
ninkas M. Drunga, JAV LB — 
Robertas V i t a s i r Arvydas 

(Nukelta į 5 pel.) 

Lietuvą užėmę naciai veiklų 
patriotą kun . V. Pikturną areš
tavo. Gestapas nuo 1941 m. jį 
kalino įvairiuose kalėjimuose, 
kol nugabeno į žiauriąją Da-
chau koncentracijos stovyklą, 
kur išlaikė iki pat 1945 m. ba
landžio 30 d., kada pralaimėję 
karą naciai sužlugo. Tada jį ir 
k i tus kalinius, kurių į Dachau 
buvo suvežta iki 10,000 (jų tarpe 
1,300 kunigų) išlaisvino ameri
kiečių kariuomenė. 

Laisvę atgavęs kalinys gilino 
studijas Insbruko ir Miuncheno 
aukštosiose mokyklose, drauge 
būdamas ten ir lietuvių stu
den tų kapel ionas . Rūpinosi 
ligoninėse ir kalėjimuose laiko
mais lietuviais toje apylinkėje, 
keletą metų buvo lietuvių kuni
gų sąjungos vicepirmininkas, 
redagavo tos sąjungos biuletenį 
„Vox Temporis" (Laiko balsas), 
buvo atei t ininkų sąjungos dva
sios vadas, buvo Lietuvos rezis
t enc i jos buvus ių po l i t in ių 
kalinių s-gos pirmininkas. Dir
bo Lietuvių Raudonojo Kryžiaus 
vadovybėje. 

1949 m. emigravo į JAV ir čia 
buvo Marijos Angelų Karalie
nės parapijos Brooklyne asisten
tas . Šiose pareigose išbuvo iki 
1981 m., kada pasi t raukė į 
užtarnautą poilsį. Buvo veiklus 
Lietuvių sąjungoje ir jos pave
dimu suorganizavo šeštadieninę 
l i tuanist inę mokyklą prie Ap
reiškimo parapijos. Jis buvo liet. 
kunigų žurnalo „Lux Christi" 
redaktorius, parašė knygą apie 
šv. Mišias — „Amžinoji auka". 
Rašė straipsnius „Naujajam gy
venimui" , „Ateičiai", „Ameri
kai" . Parašė tris tomus (visiems 
l i turginiams ciklams) pamoks
lų, kuriuos panaudoja išeivijos 
ir kai kurie Lietuvos kunigai. 
Pamokslai turt ingi mintimis, 
pavyzdžiais, papuošti poezijos 
posmais. 

Dabar kun. V. Pikturna gyve
n a Riviera Beach, Floridoje. 
Apylinkių lietuviams laiko pa
maldas Šv. Povilo nuo Kryžiaus 
bažnyčioje toje kolonijoje ir dar 
važinėja į Šv. Colemano bažny
čią Pompano Beach, k u r irgi 
teikia lietuviams religinius pa
tarnavimus. Kai vasaros mėne
siais Floridoje atsiranda karš
čiai ir daugelis lietuvių išva-
žinėja į šiaurę, kun. V. Piktur
n a vyksta į Brooklyną, N.Y., ir 
t en talkina lietuvių sielovadoje. 

Nežiūrint kalėjimų ir kon
centracijos stovyklos sunkumų, 
ir sulaukęs 74 m. amžiaus, yra 
dar pajėgus. Kartu su juo kuni
gais buvo įšventinti 29 lietuviai, 
o t ik 15 belikę gyvų. J ie nu
sprendė savo jubiliejų švęsti bir
želio 4 d. Kauno katedroje, kur 
buvo įšventinti. 

CLASSIFIED GUIDE 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI 
MIRUSIEMS PRISIMINTI 

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS 

a.a. A leksandras Siliūnas: 
Aid. Tamošiūnienė 

a.a. Juozas Fabijonas: 
VI. ir D. Jurciai 

a.a. An tanas Balčiūnas: 
M. Balčiūnienė 

a.a. Ona ir Adolfas Juodka 
Pr. Juodka 

a.a. Aleksandras Tornau: 
L. Tornau 
D. Miehulis 
J. Mieliulis 
L. ir L. Šmulkšiai 
S. ir A. Jelioniai 
I. ir A. Rimavičiai 
L. Sodeikienė 
O. ir M. Baukai 

Al 
a.a. Ona Švirmickienė: 
Švirmickas 

a.a. Bronius Kasakaitis: 
V. Šaulys 

a.a. kun. F . Gureckas: 
P. Kinderienė 

a.a. V. Tumosa: 
M. Doyle 

V. Tumosa 
A. Visvydas 

a.a. dr . Antanas Čerškus: 
S. Undraitienė 

a.a. d r . Alfonsas Ažubalis: 
D. Voss 

a.a. Adolfas Markelis: 
dr. J. Jakševičienė 

a.a. Marija Stašaitienė: 
Ir. ir D. Borgogni 
J. Šimoliūnienė 

a.a. Liudvikas Šmulkštys: 
dr. L. Griniūtė-Šmulkštienė 
R. Martynas 
B. ir J . Lintakai 
R. ir V. Karobliai 
M. ir A. Pauperai 
St. Kiršinąs 
B. ir V. Motušiai 
A. Čepėnas 
I. ir J. Rimkūnai 
K. Puzinienė 

Nežinomas aukotojas 
Nuoširdžiai dėkojame! 

Lietuvos Dukterų draugija 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

RIMAS L. 
361-5950 

GREIT 
PARDUODA 

STANKUS 
636-6159 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba-norrte būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

No. 424 — 53 & Kolln. 2 butų apt. Tik 
$94,900! 3 mieg. kamb. kiekv. bute; didelis 
valg. kamb. sav.; ištisas rūsys; 2 auto. 
garažas; naujas stogas, karšto vandens 
katilinė; nuomininkas moka už šilumą; 
aukšta nuoma. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tol. — 434-7100 & 436-8600 

^ Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77»-2233 

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

S953 8. Kadzla Ava. 
Chicago, IL 60629 

Tai. 436-7876 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu, 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

KMIECIK REALTORS 
7922S.PULA8K1RD 

DANUTE SCERBAITE MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutai 
ŠčartoaKal Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

FOR RENT 

Išnuomojamas gražus 2 mieg. 
butas Marquette Parko apyl. 
Apšildymo ir virimo dujos, virykla, 
šaldytuvas, oro vėsinimas; parke
to grindys, balkonas. Suau
gusiems. Tel. 737-0835. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208Va West 95th Street 

Te|. — GA 4-8654 

"ATTENTION - GOVERNMENT 
SEIZED VEHICLES from $100. 
Fords, Mercedes, Corvettes, 
Chevys. Surplus Buyers Guide. 
1-602-838-8885 EXT. A7765". 

U E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
Jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

688-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

FIGHTERS FOR FREEDOM, Lithuanian par-
tisans versus the U.S.S.R. J. Daumantas. 
279 psl $10.00 

THE CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH 
IN LITHUANIAN 6 tomas. 678 psl $10.00 

LITHUANIAN FRATERNALISM: 75 YEARS OF 
U.S. KNIGHTS OF LITHUANIA. VVilliam 
VVolkovich-Valkavičius. 303 psl $20.00 

VENGEANCE ON THE RUN. I tomas. Saulius 
Sužiedėlis, Ph.D. 32 psl $5.00 

LITHUANIAN HERITAGE DICTIONARY. Renyi $20.00 
MEMORANDUM ON THE RESTORATION OF 

LITHUANIA'S INDEPENDENCE. Dr. D. 
KRIVICKAS. 142 psl $7.00 

CROSSES IN THE ARCTIC, a Lithuanian woman 
survives the Gulag. Matilda Meliene. 179 
PSl $5.00 

NUO PLUNGĖS IKI MAROKO, atsiminimai. 
Kazys Pabedinskas. 438 psl $10.00 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS. Genr. 
Songinas. 182 psl $8.00 

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA. Br Kviklys. 608 psl. $23.00 
LENKŲ OKUPACIJOJE IR JŲ KALĖJIMUOSE. 

atsiminimai. Povilas Petkevičius. 187 psl. $8.00 
NUO BIRUTĖS KALNO, poema. Maironis . . . $6.00 
KRITUSIEJI UŽ LAISVĘ, II tomas. Vladas Ramo- . 

jus. 195 psl $5.00 
LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS BIBLIOGRA

FIJA 1975-1979. Red. J. Dainauskas ir P. 
Gaučys. 414 psl $12.00 

GINTARĖLIAI, elementorius vaikams lietuviškai 
mokytis. EI. Ruzgienė. 85 psl $8.00 

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



KOMP. VL. JAKUBĖNO 
PAGERBIMO 
AKADEMIJA 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. gegulės men. 11 d. 

Sv. Jurgio parapijos bažnyčioje buvo Lietuvos Vyčių Mišios už Lietuvos žuvusius balandžio 23 
d. Iš kairės: šventės pirm. Rita Zakarkaitė, šalia jos — sol. A. Brazis ir akompaniatorė A. Brazienė. 

SEMINARAS - ŠV. MIŠIOS 
P E T R O N Ė L Ė TOTORAITIENĖ 

Šių metų balandžio 16 dieną 
dvasinio atsinaujinimo cent re 
Pu tname Marijos Nekal to Pra
s idė j imo s e s e r y s s u r e n g ė 
seminarą, tema „Šventosios Mi
šios". Šis seminaras susidėjo iš 
dviejų dalių: žodžio l i turgija ir 
Eucharistijos li turgija, s ekan t 
paskirstymą, r andamą Vatika
no II kons t i t uc i jo j e a p i e 
liturgiją. 

Pirmąją dalį — žodžio liturgiją 
— pravedė vienuolyno kape
lionas dr. Valdemaras M. Cuku-
ras , o antrąją — Providence 
kolegijos profesorius kun. Anto-
n i n a s J u r g e l a i t i s , O.P . 
Seminarą at idarė 10 vai. rytą 
vienuolyno provincijole ses. Ber
nadeta. Viskas vyko pal. arkiv. 
Jurgio Matulaičio vardo salėje, 
į kurią susir inko apie 60 daly
vių. 

Kun. Cukuras pradžioje paci
t a v o v ė l i a u s i ų V a t i k a n o 
dokumentų vietas, kurios liečia 
liturgijos k laus imus , ypač šv. 
Mišių liturgiją. Po to jis t rum
pai atpasakojo žodžio liturgijos 
raidą istorijos bėgyje. Pradžioje 
šv. Mišių liturgija buvusi gana 
trumpa. Ją sudarė eilė dėkojimo 
maldų, o po to vyresnysis — 
vyskupas arba vadovaująs kuni
g a s i š t i k i m a i p a k a r t o d a v o 
Paskutinės vakarienės metu Jė
zaus ištartus žodžius, kur ia is jis 
įsteigė Švenčiausiąją Eucharis
tiją, paverčiant duoną ir vyną į 
savo Kūną ir Kraują. N u o pat 
pradžios šv. Mišių aukotojai 
laikė centriniu savo uždaviniu 
vykdyti Mokytojo paliepimą 
„tai darykite mano atminimui". 

LIETUVIŲ FONDAS 
(atkelta iš 4 psl.) 

Tamulis, antr . Aušra Liule-
vičienė. 

Po posėdžio susit iko su pa
ramos prašančiu l ietuviškų in
stitucijų pirmininkais a r atsto
vais. Tą šeštadienį į apklau
sinėjimą buvo atvykę J A V LB 
krašto valdybos a ts tovai — 
v icep i rm. f i n a n s a m s Br. 
Juodelis, Švietimo tarybos pirm. 
R. Kučienė ir Kul tūros tarybos 
p i rm. D. K u č ė n i e n ė . PLB 
valdybai atstovavo pirm. dr. V. 
Bieliauskas, Švietimo komisijos 
pirm. M. L e n k a u s k i e n ė ir 
Kultūros k-jos pirm. Ir. Lukoše
vičienė. Lituanistikos institutui 
atstovavo pati pirm. dr. V. 
Kelertienė, Lietuvių tyr imo ir 
studijų centrui — dr. J . Rač
kauskas, Lietuvių dailės insti
t u t u i ir muz ie ju i — Em. 
Hollenderis. Ar buvo ir daugiau 
a tvykus ių a p k l a u s i n ė j i m u i , 
neturiu žinių, nes informacija į 
tokius posėdžius neįsileidžiama. 
Nei informacijai, nei tarybos na
riams paramai gauti prašymų ir 
sumų sąrašai neduodami. 

Palauksime LF pelno skirsty
mo komisijos nu t a r imų ir tada 
plačiau painformuosime lietu
viškąją visuomenę ir spaudos 
bei radijo darbuotojus. 

Šis įsakymas apaštalų buvo per
duotas savo mokiniams, o t ie 
savo ruožtu — savo įpėdiniams 
vyskupams ir kunigams, kurie 
per visus amžius iki šių dienų 
šią šventą jpareigą vykdo. 

Po to kun. Cukuras paaiškino, 
kaip buvo pamažu įvesti skaiti
niai iš N . T. evangelijų ir apaš
talu laiškų, kaip susidarė papro
tys rūpestingai pasiruošti šv. 
Mišių auka i , kodėl buvo įvesta 
įvedamoji Mišių dalis ir kaip 
visi su atida klausydavosi Dievo 
įkvėptųjų žodžių skaityme, kaip 
visais laikais Evangeliją skai
t an t būdavo pagarbiai atsi
stojamą. J i s taip pat paaiškino, 
ką reiškia tie trys kryželiai, 
kuriais Evangelijos skaitytojas 
(ar giedotojas) pažymi kaktą, 
lūpas ir krūtinę. Kalbėtojas 
nurodė, kad po Vatikano II nau 
jai buvo iškelta Dievo žodžio 
kuriamoji sakramentinė galia, 
kodėl dabar visi tikintieji yra 
raginami giliau šį žodį vertinti . 

Pirmoji — žodžio liturgijos — 
da l i s b a i g i a m a t ik inč ių jų 
malda, kurioje visiems susi
r inkus i ems duodama proga 
pareikšti savo rūpesčius bei in
tencijas ir pasijusti aktyviais 
šios liturgijos dalyviais. Žodžio 
liturgijoje tikintieji pasijunta 
esą bes ime ldž i an t i bend
ruomenė. Iš to yra praktiška iš
vada, sakė paskaitininkas, kaip 
labai svarbu visiems dalyviams 
aktyviai jungtis prie giedojimų, 
atsakinėjimų į kunigo maldas ir 
at idaus klausymosi tai dienai 
skirtųjų skaitinių. Šito laikan
t i s , k i e k v i e n a s k a t a l i k a s , 

• katal ikė pamažu subręs savo 
tikėjimo pažinime ir iš šv. Mišių 
gaus savo dvasiai nenusakoma 
turtą. Šitaip kar tu melsdamiesi 
tikrai galės pasijusti esą vienos 
še imos n a r i a i . Individual i 
malda. pvz. rožančiaus kalbė
jimas, maldaknygės maldų skai 
tymas ir t.t., aišku, yra nepa 
prastai gera priemonė bendrau
ti su Dievu, jam atsiverti ir jį pa
garbinti, tačiau šv. Mišių malda 
yra pirmoje eilėje bendruome
ninė malda, kurioje visi kartu 
su aukojančiu kunigu kylame 
prie Dievo. įsijaučiame į jo 
Sūnaus-Amžinojo Žodžio aukos 
paslaptį. Kun. Cukuras dar 
priminė, kad šv. Mišių aukos 
vertė nepriklauso nuo auko
j anč io kun igo a smen in io 
šventumo ar tobulumo. Kartais 
ir visiškai netobulam ar ne
vertam kunigui atnašaujant, šv. 
Mišios yra ta pati Viešpaties Jė-
zuas K r i s t a u s mi r t i es ant 
kryžiaus Golgotos kalne auka. 
Priklausys nuo mūsų, kurie 
dalyvaujame, nuoširdaus įsi
jungimo ir susivienijimo su 
Kristumi. 

Po žodžio liturgijos paaiški
nimo 11 valandą vienuolyno 
koplyčioje buvo laikomos šv. Mi 
šios. Šių Mišių intencija pa
siūlyta vienuolyno vadovybės 
buvo už pašaukimus, būtent 
melstis, kad Viešpats siųstų 
naujų kandidatų j kunigu ir vie

nuolių eiles. Seminaro dalyviai 
labai aktyviai įsijungė į šią 
liturgiją savo giedojimu ir 
gražiai perskaitydami dienai 
skirtus Šv. Rašto tekstus, taip 
pa t da lyvaudami tikinčiųjų 
maldoje bei aukojimo proce
sijoje. Pamokslą pašaukimo 
t e m a p a s a k ė v ienuo lyno 
kapelionas kun. V. Cukuras, 
iškeldamas pašaukimų prasmę, 
dabartinę Bažnyčios būklę, kuri 
šaukiasi naujų jėgų, kurios 
papildytų kunigų bei vienuolių 
eiles, ypač mūsų lietuvių išeivių 
tarpe. Po šv. Mišių buvo pietūs 
ir t rumpa per t rauka . 1:30 vai. 
p.p. visi vėl rinkosi i salę išklau
syti kun. A. Jurgelaičio, O.P., 
paskaitos apie Eucharistijom 
liturgiją — svarbiausiąją šv. 
Mišių dalį. Kun. Jurgelaitis pir 
miausia paaiškino, kad ši litur
gijos dalis prasideda iškilminga 
padėkos malda — Prefacija. 
Prieš prefacija yra paruošiamos 
aukos: duona ir vynas. Dažniau
siai šios dovanos atnešamos pa
rinktų dalyvių procesijoje, o 
kunigas jas, kalbėdamas auko
jimo maldas, pastato ant alto
riaus. Prefacijos maldos metu 
visi pagarbiai atsistoja ir josios 
pabaigoje visi kar tu sukalba ar
ba gieda „Šventas. . ." Po t o j a u 
y ra pati centrine šv. Mišių dalis 
— konsekracija. Jos metu kuni
gas pakartoja Jėzaus žodžius, 
pasakytus Paskut inės vaka
rienės metu ir įvyksta didysis 
stebuklas — duona ir vynas 
tampa Jėzaus Kristaus kūnu ir 
krauju. Kaip šis nuostabusis 
pasikeitimas įvyksta, žmogaus 
protas neįstengia išaiškinti — 
vienintelis atsakymas yra mūsų 
tikėjimas. O Jėzaus žodžiai, pa
sakyti apaš ta lams jau ki ta pro
ga ir randami pas šv. Joną, yra: 
„Mano kūnas t ikrai yra valgis. 
ir mano kraujas tikrai yra gė
rimas. Kas valgo mano kūną ir 
geria mano kraują, tas pasilieka 
manyje ir aš jame... Kas valgo 
šią duoną — gyvens per amžius" 
(Jon. 6:55-58). 

Paskai t ininkas pabrėžė, kad 
šioje šv. Mišių liturgijos dalyje 
visi turime dalyvauti su dideliu 
susikaupimu, nuolankiai reikš
dami padėką Dievui už viską, 
ką mes iš jo esame gavę, ir taip 
pat atsiprašyti už dažnus įžei
dimus ir melstis, prašant Dievo 
paga lbos a t e i t y j e . T u r i m e 
niekad neišleisti iš akių. kad čia 
konsekracijos metu ant alto
riaus prieš mūsų akis tikrai kar
tojasi ir sudabart inama mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kr i s t au s 
kančia ir mir t is ant kryžiaus 
Golgotos kalne. Viešpats viską 
paaukojo už mus. Kun. Jur
ge la i t i s d a r p r i m i n ė , kad 
ga l ima , j e i k a s da lyvau ja 
keliose šv. Mišiose, priimti šv. 
Komuniją du kar tus per dieną. 

Po kun. A. Jurgelaičio paskai
tos buvo klausimu iš daly
vaujančių pusės. Atsakinėjo ir 
p a a i š k i n i m u s davė abu 
kalbėtojai. Buvo gana gyvas 
pasidalinimas mintimis ir infor
macijomis. Po to apie 4 vai. visi 
rinkosi i vienuolyno koplyčia. 

Kompozitoriaus Vlado Jaku-
bėno draugijos t e i g i a m a s i s 
sus i r inkimas buvo 1981 metų 
gruodžio 10 d., Jaunimo centre 
ir j ame dalyvavo 15 asmenų. 
J a m e buvo nutarta įsteigti 
draugiją, kuri rūpintųsi Vlado 
J a k u b ė n o kul tūr in iu ir fi
nansiniu palikimu. Čia buvo iš
r i n k t a ir laikinoji valdyba, 
kuriai vadovavo Jonas Vasaitis. 

1982 m. kovo 25 d. tose pačio
se patalpose Jbuvo pirmasis 
Vlado Jakubėno draugijos narių 
susirinkimas, kuriame svarstyti 
J . Vasaičio ir J. Kreivėno pa
ruošti draugijos įstatų projektai. 
Su mažomis pataisomis pri
imtas Kreivėno projektas. 

Draugijos tikslas surinkti, su
komplektuoti ir multiplikuoti 
visus Vlado Jakubėno muzikos 
kūrinius, spaudo- apžvalgas, re
cenzijas ir įvairius pasisakymus 
m u z i k o s k l aus ima i s . Pas i 
rūpin t i Vlado Jakubėno rank
raščių ir raštų tinkama apsau
ga, reikalui esant, draugija gali 
r ū p i n t i s ir ki ta is l ie tuvių 
muzikos klausim: ii s, tiesiogiai 
nesurištais su Vladu Jakubėnu. 

Pirmuoju draugijos pirmi
n inku buvo J. Vasaitis. Jam po 
m e t ų pas i t raukus , jo vietą 
užėmė Ed. Šulait'-, o kiti valdy
bos nariai buvo E. 3i ooks, dr. L. 
Š i m u t i s , J . Kre ivėnas , P. 
Mieliulis. Prieš 'ivejus metus 
mirus J. Kreivėnu, valdybon 
b u v o išr inkta:- E d m u n d a s 
Brooks (valdybos r>.dininkės — 
Erikos vyras). 

Jau 1982 m. pa\ i>arį draugija 
surengė komp. VI. Jakubėno 
minėjimą, surastos patalpos 
kompozitoriaus ;ūrybos ori
g ina lams , su r i rk t a nemaža 
kompozitorių liečiančios me
džiagos, baigiama paruošt i 
spaudai monografija apie VI. 
Jakubėna . 

Vienas iš pagrindiniu drau
gijos darbuotoju buvo muz. J. 
Kreivėnas ir po jo mirties 
jaučiasi nemaža spraga. Pats J. 
K r e i v ė n a s , b ū d a m a s geras 
komp. VI. Jakubėno draugas, 
buvo surinkęs beveik visą 
kompozitoriaus kūrybą bei ji lie
čiančią medžiagą. Gerai, kad 
šioje srityje gauta didelė paspir
t i s iš muzikologės L. Tamuly-
tės-Venciauskienės, kuri tęsia 
VI. Jakubėno kūrybos rinkimo 
darbą. 

Vlado Jakubėno draugija yra 
įregistruota Illinois valstijoje 
kaip kul tūr inė, ne pelno sie
k iant i organizacija. J i turi 
neeilinį s tatusą — draugijai 
p a s k i r t o s a u k o s g a l i bū t i 
nurašomos n u o federal inių 
mokesčių. 

Šiemet gegužės 15 d. sueina 
85 metų sukaktis nuo komp. VI. 
Jakubėno gimimo. Nors pats 
kompozitorius iškeliavo amži
nam poilsiui 1976 m., tačiau jis 
savo kūrybiniu palikimu, savo 
darbais l ietuvių t a u t a i bus 
amžinai gyvas. 

Chicagoje jo gimimo sukaktis 
bus paminėta gegužės 12 d. 7:30 
vai. vak. Jaun imo centro kavi
nėje įvykstančioje akademijoje. 

Čia bus gana jdomi ir reto lygio 
programa. Pagrindinj prane
šimą apie VI. Jakubėno kūrybą 
bei darbus padarys jo monogra
fijos r edak to rė muzikologė 
Loreta Tamulytė-Venclauskie-
nė, jį pai l iustruodama muziki
nėmis iškarpomis iš juostos. 

Kompozitoriaus dainų padai
nuos sol. Aldona Bunt ina i tė , o 
pabaigai bus parodytas Algi
manto Kezio susuktas filmas 

apie VI. Jakubeną. Taip pat bus 
ir kukl ios vaišes. 

I šį renginį yra kviečiami ne 
t ik muzikai , bet ir plačioji lietu
vių visuomenė, nes ja i jis y r a 
t a ikomas . Rengėjai laukia gau
s a u s a ts i lankymo, t u o pager
b i a n t m ū s ų žymųjį kompozi
to r ių Vladą Jakubeną, kurio 
da inos ir muzika skambės ilgus 
amžius . 

E. Šulait is 

k u r buvo trumpos maldos ir 
palaiminimas Švenčiausiuoju 
Sakramentu. Se-elės tada visus 
pakvietė į svetainę ir pavaišino. 

Tuo ir baigėsi šis jau an t ras 
seselių suruoštas seminaras. 
Dalyviai buvo dėkingi abiem 
prelegentam: kun. dr. V. Cuku-
rui ir kun. A. Jurgelaičiui už 
tokias naudinga- ir kiekvienam 
r e i k a l i n g a s ž in ias bei pa
tar imus, liečiančius Šv. Mišias 
ir tikinčiųjų dalyvavimą jose. 
Dalyviai skirstėsi, nuoširdžiai 
dėkodami mūsų seselėms už 
su t e ik t ą proga p ra sminga i 
p r a l e i s t i diona v ienuolyno 
aplinkoje, už sf sėlių nuolatini 
rūpestį bei globą kiekvienam, 
kuris tik pas jas atsilanko. 

OBELIUOSE MIRĖ 
MOK. 

F. KARPEVIČIUS 
Mokytoja Jan ina Pupelienė 

parašė iš Obelių, kad balandžio 
19 d. Obeliuose mirė jos dėdė 
mokytojas Fe l iksas Karpe-
v ič ius , 85 m. L ie tuvos 
n e p r i k l a u s o m y b ė s m e t a i s 
Skapiškio vidurinė mokykla ir 
mokytojų kursa i paruošė ir į 
gyvenimą išleido daug gerų 
žmonių. Vienas iš jų, mokytojas 
Pranas Mikulionis, anksčiau 
miręs, dirbo prof. Roemerio 
tėviškėj Bagdonišky. Antras iš 
tų ar t imų draugų, neseniai 
Kaune miręs Jonas Vajėga buvo 
Kauno kurčių ir nebylių vaikų 
mokyklos vedėjas. Veikliai daly
vavo visuomeniškoje kultū
rinėje veikloje. Rašė. Trečias. 
dabar baigęs ilgą ir garbingo 
mokytojo darbo amžių, Feliksas 
Karpevičius gimė Stanionių 
kaime, Pandėlio valsčiuje, rašy
tojo Povilo Kesniūno gimtinėje. 
Dirbo daugelyje kaimų ir mies
t e l i ų : Kaz l i šky , P a n d ė l y 
(v idur inės mokyklos direk
torius), Obeliuose ir kitur. Jo 
paruošti skaičiavimo vadovėliai 
tuo metu (o gal ir dabar) buvo 
ge r i aus i . Rašė pedagoginėj 
spaudoj. Dalyvavo mokytojų 
veikloj. 

Aštuoniasdešimto gimtadienio 
proga jo pasveikinti į Obelius 
suvažiavo samdytais autobusais 
ir kitomis priemonėmis didelis 
būrys jo buvusiu mokinių iš 
Vilniaus, Panevėžio ir kitur. Tai 
didelė laimė ir reta garbė moky
tojui. Sergantį slaugė senutė 
šeimininkė Ona. Kur galėdama, 
jam padėjo greta gyvenanti 
kaimynė, didelius vargus ir ne
teisybę išvargusi Sibire, nekal
ta kankinė Aldona Skvarna-
vičienė su šeima. Stengėsi pa
dėti ir Janina Pupelienė. nors ir 
pati sunkiai sirgdama. Neat
siliko buvę mokiniai, draugai ir 
kiti kaimynai. Liko giminių 
Lietuvoj, Amerikoj ir Anglijoj, 
kur buvo gyvenęs jo brolis 
Pranas . 

Yra ir Chicagoj dar likusių 
gyvų skapiškėnų, pandėliečių ir 
bendra i rok iškėnų , a ts ime
nančių a.a. Feliksą Karpevičių. 

A.tA. 
JOSEPH VALI-VALIKONIS 

Gyveno Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. gegužės 10 d., sulaukęs 81 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Laine ir sūnus John. 
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai. 
Kūnas pašarvotas gegužės 11 d., ketvirtadienį nuo 5 iki 

9 v.v. S. C. Lack & Sūnūs koplyčioje, 2424 W. 69th St. 
Laidotuvės įvyks gegužės 12 d., penktadienį. Po apeigų 

koplyčioje, velionis bus nulydėtas j Evergreen kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 

pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona ir sūnus 
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack & Sūnūs. Tel. 

737-1213. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S . Ca l i forn ia A v e n u e 
Tele fonai — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 South H e r m i t a g e A v e n u e 

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

Te le fonas — 5 2 3 - 0 4 4 0 
-

P E T K U S 

MARQUETTE F U N E R A L HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 S t . , C h i c a g o 
Telefonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 50th Av . , C i c e r o 
Telefonas — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir S U N Ū S 
LACKAVVTCZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7 - 1 2 1 3 
11028 S o u t h w e s t H w y . — T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

K. Toliūnas 

Mielai 

A.tA. 
VIOLETAI KAROSAITEI 

mirus , reiškiame nuoširdžia užuojautą jos mot ina i 
ONAI K AROSIENEI, g iminėms ir a r t i m a m draugu i 
PETRUI PETRUČIUl . 

Elena Jonušienė 
Danutė ir Albinas Liaugminai 
Stefanija ir Kasparas Radvilai 
Irena ir Algis Šimkai 
Ona ir Jonas Vaičekoniai 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s — 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sally Donald M.. Jr . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1 4 2 4 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

Tel . 6 5 2 - 5 2 4 5 
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x Da i l . Ada K o r s a k a i -
tė-Sutkuvienė paruošė ori
ginalų scenovaizdį „Daktaro 
Gervydo" dramos pastatymui, o 
dail. Rasa Sutkutė su Petro 
Blekio talka padarė prasmingas 
dekoracijas. Šio veikalo prem
jera bus gegžės 21 d. Jaunimo 
centre. 

x Darius Polikaitis, JAV 
LB Kultūros tarybos narys su 
savo muzikiniu ansambliu 
atliks meninę programą devin
toje laureatų premijų šventėje. 
Šis vienetas yra pakviestas 
vasarą dalyvauti roko marše 
Lietuvoje. Prieš jiems išvyks
tant, atsilankiusieji turės progą 
išgirsti jų naują repertuarą. Sa
vo atsi lankymu pagerbsite 
mūsų 1988 metų laureatus. 
Šventės rengėjai yra JAV LB 
Kultūros taryba. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos Motinos dienos šv. Mišios 
bus šį sekmadienį, gegužės 14 
d., Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje Brighton 
Parke, Procesija bus su jaunai
siais vyčiais, kurie prašomi 
apsirengti tautiniais drabužiais 
ir vyrai tautinėmis juostomis. 
Bažnyčioje renkasi ne vėliau 
kaip 9:45 vąl. ryto. 

x Mokytojų, tėvų i r jauni
mo studijų savaitėje, kuri bus 
rugpjūčio 6-13 d. Dainavoje, 
mokyt. Vacys Kavaliūnas skai
tys paskaitą „Literatūra — kas 
ji?" Jau laikas registruotis tel. 
312-585-262S. 

x Ateinantį sekmadienį , 
gegužės 14 d., yra Motinos diena 
ir Šv. Dvasios atsiuntimo — 
Sekminių šventės. Pamaldos 
bus kaip sekmadienį , bet 
maldos pritaikytos į Šv. Dvasią 
ir taip pat bus meldžiamasi už 
motinas. 

x Daniele Ivanauska i t ė , 
Reginos ir Eugenijaus duktė, 
baigia University of Illinois at 
Chicago. Studijavo politinius 
mokslus. Yra baigus Im-
maculate Heart of Mary aukšt. 
mokyklą, Westchester, 111., ir 
Šv. Antano pradinę mokyklą su 
litunistika Cicero, 111. Tuo laiku 
bendradarbiavo savo piešiniais 
„Tėvynės Žvaigždutėje" („Drau
gas"). Kalba ir rašo lietuviškai, 
angliškai ir ispaniškai. Ruošia
si tolimesnėms studijoms. 

x LB Socialinių reikalų 
taryba ruošia dienos išvyką į 
Tulpių festivalį, Holland Mich., 
gegužės 16 d. (ne gegužės 17 d. 
kaip anksčiau buvo minėta). 
Vyksime geru ir patogiu auto
busu. Išvažiuosime 8 vai. ryto 
nuo Vyresniųjų lietuvių centro. 
Norintieji išvykoje dalyvauti 
prašomi skambint i tel . 
476-2655. 

x Kun. J o h n Quinn, OSA, 
St. Rita parapijos biuletenyje 
gegužės 7 d. laidoje rašo apie 
Pietvakarių Chicagos katalikų 
projekto reguliavimą, kad būtų 
kaimynystė pastovi. J i s 
primena Šv. Kryžiaus ligoninės 
investavimą į greitosios pa
galbos skyrių, Midway aero
dromą, grei to susisiekimo 
projektą ir t.t. Nuo gyventojų 
priklauso, kad šie projektai 
būtų įvykdyti. 

x J a n i n a S k a m i e n ė iš 
Cicero talkina „Vaidilutės" 
teatrui, platindama bilietus ir 
rinkdama sveikinimus statomos 
dramos premjeros leidiniui. J . 
Skamienė taip pat darbuojasi ir 
keliose lietuvių organizacijose. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos susirinkimas bus pirmadie
nį, gegužės 15 d., 7 vai. vak. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje. Šv. Teresės draugija 
turės tradicinę Motinos dienos 
programą. 

x Perspausdinamojo „Var
p o " pirmi keturi tomai, apima 
1889-1902 metus, jau spaustu
vėje. Pirmasis tomas išeis 
gegužės pabaigoje, kiti trys — 
birželio mėn. Penktasis tomas 
bus at iduotas spaustuvei 
birželio pabaigoje, kad būtų 
galima jame išspausdinti 
prenumeratorių sąrašą. 

x Laureatų IX-ji premijų 
šventė įvyks gegužės 20 d. Jau
nimo centre Chicagoje. Visi 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti. 
Rezervacijoms skambinti I re
nai Polikaitienei 434-2243. 

(sk) 

x Nuo gegužės 17 iki birže
lio 5 d. išvykstu į Lietuvą. Ga
liu patarnauti nuperkant auto
mobilį jūsų giminėms arba pa
dedant jiems apsipirkti „doleri
nėje". „Lietuva Parcel Service" 
dirbs ir nebus uždaryta. Kreip
tis pas J . Juodvalkienę, 4457 
S. Talman, Chicago, IL 60632, 
tel. 847-2614 arba 927-3704. 

fsk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk) 

x „Bridges" , Lithuanian-
American News Journal, balan
džio 4 nr„ išėjo iš spaudos, pasi
puošęs Vancouverio komercinės 
a ikš tės rūmų nuotrauka. 
Turinyje yra Ritos Dapkutės 
straipsnis apie apsilankančius 
Lietuvoje ir iš Lietuvos, taip pat 
rašo apie lenkus ir lietuvius dr. 
Th. A. Michalskis, dr. Algirdas 
Budreckis apie Lietuvos da
bartinę konstituciją ir kt. Pa
puoštas A. Kezio ir jėzuitų nuo
traukomis. Redaguoja Eduardas 
V. Meilus, techniška redaktorė 
Teresė I. Meiluvienė, surašyti ir 
bendradarbiai. 

x Marija Vilutienė, Beverly 
Shores, Ind., lietuviškų or
ganizacijų darbuotoja, „Drau
go" garbės prenumeratore, 
rėmėja, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su visa 
šimtine. Nuoširdus ačiū už 
paramą lietuviškam žodžiui. 

x Walter Valys, Roswell, N. 
M., pratęsė prenumeratą viene
riems metams, pridėjo 20 dol. 
„Draugo" paramai ir 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Taip pat padėkojo už 
dedamas žinias iš okupuotos 
Lietuvos. W. Valį įrašome j gar
bės prenumeratorių sąrašą, o už 
auką labai dėkojame. 

x Meniškas, spalvingas mi
niatiūras pamatysite aplankę 
dail. J. Paukštienės parodą, 
kuri atidaroma šį penktadienį, 
gegužės 12 d. 7:30 v.v. Čiurlio
nio galerijoje. Visi kviečiami ir 
laukiami! 

(sk) 

x Naujaus i l i e t u v i š k i 
filmai, sulaukę didelio pasi
sekimo Vakarų Europoje bus ro
domi „Seklyčioje" šiandien, ket
virtadienį, 5:30 v. p.p. ir 8 v.v. 
ir šeštadienį, 2:30 p.p. ir 5 v.v. 

(sk) 
x Valdui Adamkui, JAV Vi

durio Vakarų regiono ekologijos 
reikalų administratoriui, už jo 
dideles pastangas ir įvairiopą 
pagalbą Lietuvai, Vilniaus 
universitetas suteikė garbės 
daktaro laipsnį. Šia proga Val
dą Adamkų, Pasaulio Lietuvių 
centro Lemonte direktorių tary
bos pirmininką, nuoširdžiai 
sveikina ir daug sėkmės lietu
viškoje bei profesinėje darbuotė
je linki Pasaulio Lietuvių cen
t r o vadovybė. 

(sk) 

x Bronius Gaižauskas, St. 
Petersburg, Fla., atsiuntė visą 
šimtinę ir pratęsė prenumeratą 
1989 metams. Br. Gaižauską 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už auką labai dėkojame. 
x J o n a s S t a tkev i č iu s , 

Rodney, Ont., Kanada, pratęsė 
prenumeratą, pridėjo 20 dol. 
auką, o savo laiške rašo, kad 
laikraštis yra įdomus, daug 
žinių iš Lietuvos, tik didelis blo
gumas, kai „Draugą" gauni 
kelis numerius iš karto. Bet tai 
pašto kaltė ir jis ant „Draugo" 
administracijos nepyksta. Taip 
pat palinkėjo dienraščiui 
išsilaikyti dar daug metų, J. 
Statkevičiui, mūsų garbės 
prenumeratoriui, už gražius žo
džius ir auką labai dėkojame. 

x Gertrūda Repšienė, Ha-
milton, Ont., Kanada, pratęsė 
prenumeratą vieneriems 
metams, pridėjo 20 dol. dien
raščio stiprinimui ir 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. G. Repšienę skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
auką labai dėkojame. 

x Gediminas Biskis, Cla-
rendon Hills, 111., pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. G. 
Biskiui, mūsų garbės 
prenumerator iui , tar iame 
nuoširdų ačiū. 

x Edmundas Korzonas iš 
Chicago, 111., su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu atsiuntė ir 
30 dol. auką. Ed. Korzoną 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už palaikymą lietuviš
kos spaudos tariame nuoširdų 
ačiū. 

x O n a Dovydaitis, Lake 
Worth, Fla., atsiuntė 20 dol. 
„Draugo" paramai, pratęsė 
prenumeratą, o už kalėdines 
korteles ir kalendorių pridėjo 10 
dol. O. Dovydaitį skelbiame gar
bės prenumeratore, o už auką 
labai dėkojame. 

x J a n i n a Pet ra i t i s , East 
Chicago, 111., mūsų garbės pre
numeratore, rėmėja, pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine. 
Nuoširdus ačiū. 

x Švč. M. Maruos Gimimo 
parapijos moterų komitetas 
per Ireną Polikaitienę atsiuntė 
20 dol. auką už klubo veiklos 
garsinimą „Drauge". Nuoširdus 
ačiū. 

x Vladas Staškus, Redford, 
Mich., Tautos Fondo atstovybės 
įgaliotinis Michigano valstijai, 
atsiuntė 20 dol. „Draugo" 
paramai už jų veiklos garsinimą 
„Drauge". Labai ačiū. 

x Edward Milkauskas iš 
Detroit, Mich., „Draugo" para
mai atsiuntė 20 dol. auką. La
bai dėkojame. 

x Švyturio kuopa, Detroit, 
Mich., per mūsų bendradarbį 
Antaną Grinių atsiuntė „Drau
gui" 25 dol. auką už jų veiklos 
garsinimą. Labai dėkojame. 

x Vincas Akelaitis, Cleve-
land, Ohio, parėmė „Draugą" 
30 dol. a u k a ir pratęsė 
prenvrmeratą vieneriems 
metamsNv. Akelaičiui, mūsų 
garbės prenumeratoriui, už 
paramą savai spaudai labai 
dėkojame. 

x Jus t ina Petkevičius, Cle-
veland, Ohio, pratęsdama 
„Draugo" prenumeratą, pridėjo 
ir 30 dol. auką. J. Petkevičių 
skelbiame garbės prenumera
tore, o už auką labai dėkojame. 

x P . Šukys, Kearny, N.J., 
parėmė „Draugą"' 30 dol auka 
ir pratęsė prenumeratą 1989 
metams. P. Šukį skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
rėmimą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x J a n i n a Antanav ič ius , 
Providence, R.I., pratęsė „Drau
go" prenumeratą, pridėjo 25 dol. 
auką ir 10 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. J. Anta 
navičių skelbiame garbės 
prenumeratore, o už auką labai 
dėkojame. 

Švč. M. Marijos Gimimo parapijos mokyklos mokslinių darbų paroda. Iš kairės: Steven Drazenovic, 
mokyt. Christine Hodac, Arista Strungytė, Thomas Gorski ir Jason Barzenski; antroj eilėj — 
klebonas kun. Jonas Kuzinskas ir mokyklos vedėja ses. Margaret Mary. 

Nuotr. Christopher M. Loundon 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PASIŽYMĖJUSI 

VIEŠBUČIŲ 
PROJEKTUOSE 

PBC International, Inc., nese
niai išleido savo naujausią lei
dinį „International Hotel and 
Resort Design", kuris yra pir
mas toks leidinys su dėmesiu į 
viešbučių vidinius įrengimus ir 
meną visame pasaulyje. Anne 
Schmid (Onutė Kriščiokaitytė) 
yra pagrindinė autorė. Ji yra 
kilusi iš West Hartford, CT., bet 
dabar gyvena Chicagoje su savo 
vyru ir sūnumi Adrianu. Be to, 
šiemet ji yra V. P. Redesign, 
Inc., komercinių ir privačių pa
statų a tnauj in imo firmoje 
Chicagoje ir kar tu laisva 
(freelance) autorė tarptautinėje 
viešbučių ir jų aptarnavimų pra
monės srityje. 

Ji yra baigusi Central Connec-
ticut Sta te univers i te te 
psichologiją ir anksčiau buvo 
specialių projektų redaktorė 
„Hotels and Resort Interna
tional". 

Kelerius metus yra gyvenusi 
Europoje. Be lietuvių, kalba 
keliomis kitomis kalbomis ir 
yra plačiai apkeliavusi knygos 
reikalais Europą. Šiuo metu 
ruošia naują knygą ,,Fine Art of 
Hotel Redesign", apimančią 
viso pasaulio viešbučių pagrin
dinius atnaujinimo projektus. 

- R. K. 

METINĖ PUTNAMO 
SESELĖMS REMTI 

VAKARIENĖ 

Nekalto Prasidėjimo Marijos 
seselių vienuolijos Chicagos 
apylinkių rėmėjų metinė vaka
rienė vyko gegužės 7 d. Jaunimo 
centre. Iškilmė pradėta pa
maldomis jėzuitų koplyčioje. Šv. 
Mišias aukojo kun. R. Repšys, 
kun. K. Ramanauskas ir kun. P. 
Daugintis. Giedojo solistė D. 
Stankaitytė, vargonais grojo 
muz. M. Motekaitis. 

Pamoksle kun. Repšys iškėlė 
vienuolinio gyvenimo svarbą ir 
didelį Putnamo seselių įnašą. 
Tarp daugelio svečių, buvo ir 
vysk. V. Brizgys. 

Salėje vakarienėn susirinku
siems atidarymo žodį tarė pirm. 
Endrijonienė, uoliai dirbanti 
rėmėjų vadovybėje. Ji priminė, 
kaip brangus mums putnamie-
čių vienuolynas. 

Seselių provincijole ses. 
Bernadeta priminė, kad jau ir 
Chicagoje seselės darbą pradėjo. 
Kard. Sladkevičius yra pa
brėžęs, kad dabar mums labiau
siai reikia meilės. Tam artimo 
meilės idealui ir nori aukotis 
seselės. Kelkimės gyventi vis 
pilnesnį gyvenimą. „Susiėmę 
rankomis , leiskime Dievo 
meilės energiją plaukti per 
mūsų širdis". Dėkojo visiems 
rėmėjams, už kuriuos seselės 

nuolat meldžiasi. 
Vysk. V. Brizgiui palaiminus 

svečius ir valgius, vyko O. 
Norvilienės gerai paruošta 
vakarienė. Pažymėtina, kad ji 
savo darbą aukoja seselėms. 

Rėmėjų pirm. yra S. Endrijo
nienė ir su ja daug dirba 
sekretorė V. Čepaitienė, ižd. M. 
Saliklienė, J. Dočkienė, J. I-
vašauskienė, Gr. Meiluvienė, L. 
Kybartienė. Rėmėjos jau veikia 
arti penkiasdešimt metų. 

Seselė O. Mikailaitė, kuri 
parašė dvi knygas apie 
palaimintąjį arkiv. J. Matulai
tį, lietuvių ir anglų kalbomis, 
paruošė skaidres iš jo gyvenimo. 
Ji skaidres ir aiškino, o jas 
didžiuliame ekrane rodė ses. 
Dolores. Skaidres rodant, ses. 
Mikailaitė skaitė ištraukas iš J. 
Matulaičio raštų, pasakojo jo 
gyvenimo eigą. Tai buvo vaizdi 
ir prasminga religinė paskaita. 
Pažymėjo, kad Matulaitis buvo 
aštuntas vaikas šeimoje. 

Pirmininkė pasidžiaugė, kad 
susidarė ilga eilė aukotojų. Po 
šimtinę aukojo Rudžiai, Mac-
kevičiai, Momkai, dr. A. ir Algė 
Šležai. 

Padėkojo visiems prie šio 
renginio prisidėjusiems. Dėkojo 
Lietuvninkienei už stalų papuo
šimą. 

Visas renginys praėjo rimties 
dvasioje, jaučiant dėkingumą 
seselėms ir džiaugiantis galėjus 
pabendrauti, atvykus kelioms į 
šią vakarienę. 

Juoz . Pr . 

TAU, MAMYTE 

Anni ' M. Schmid (Onute M. Kriščiokaitytė> 

Motinos dieną minint, ge
gužės 6 d. Dariaus Girėno li
tuanistinėje mokykloje skam
bėjo dainos, eilėraščiai, sma
giame šokio sūkuryje sukosi 
visų skyrių mokiniai di
džiulėmis margaspalvėmis 
gėlėmis papuoštoje Jaunimo 
centro maž. salės scenoje. Vis
kas skiriama pradžiugint 
mamytes jas pagerbti pašvęstoje 
dienoje. Visų veidai šypsantys, 
nuotaika pakili, šventiška. 
Mamyčių įvertinantys plojimai, 
palydintys kiekvieną pasi
rodymą, padrąsina mažuosius, 
kelia ūpą daug darbo įdėjusiems 
mokytojams. 

Minėjimą 11 vai. ryto pradėjo 
mokyklos vedėjas mok. Juozas 
Plačas. pasveikindamas mamy
tes ir įtaigodamas mokinius vi
suomet — kasdien gerbti ir 
mylėti savo motinas. 

Pirmieji scenoje pasirodė ma
žieji darželiniukai. Eilėraštuką 
..Mamytei" buvo gerai išmokę, 
kad nei mikrofono, nei mokyto
jos Ramintos Saib pagalbos 
nebuvo reikalingi. Skardūs jų 
balseliai girdėjosi net prie salės 
durų. 

I-mo ir Il-ro skyrių moki-
mukai guviai inscenizavo 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— „Draugo" šeštadienio, 
balandžio 29 d., numeryje buvo 
gražus vysk. V. Brizgio straips
nis apie lietuvių pamaldumą į 
Mariją ir apie reikalą paaukoti 
Lietuvą Marijai. Marija 1917 m. 
Fatimoje žadėjo, kad Rusija atsi
vers, jei užtenkamai žmonių 
darys atgailą ir kalbės rožinį. 
Gegužės 13 dieną 2 valandą po 
pietų Clevelande yra rengiama 
rožinio procesija už Rusijos atsi
vertimą. Būtinai toje procesijoje 
dalyvaukime. Kas dabar vyksta 
Lietuvoje, yra beveik stebuklas. 
Melskimės, kad tas stebuklas 
įsitvirtintų ir būtų stebuklas — 
laisvė Lietuvai įvyktų! Dalyviai 
renkasi Kardinolo Mindszenty 
aikštėje 2 valandą. Procesiją 
rengia „Catholic Men for Christ 
the King". 

KANADOJE 

— A. a. Augelė Juknely-
tė-Rudžiau8kienė, 76 metų 
amčiaus, mirė Montrealyje ko
vo 6 d. Iš Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčios palaidota Cote 
des Neigęs kapinėse. Nuliūdime 
liko vyras, du sūnūs su šei
momis, mirusios dukros šeima 
ir kiti artimieji. 

„Mamyte, ak, mamyte". Nė 
vienas nesusimaišė, nei žodžių 
neužmiršo — vis tai mokytojų 
Sofijos Jonynienės ir Viktoro 
Kelmelio nuoširdžių pastangų 
dėka. 

Mokyklos taut inių šokių 
šokėjai smagiai pašoko „Suk, 
suk, ratelį". Mokytojai Nijolei 
Pupienei, atrodo, pagaliau 
pavyko net ir viduriniųjų sky
rių berniukus įtikinti, kad šokis 
nėra pasivaikščiojimas ar pasi
šokinėjimas. 

Mokytojų Gailutės Valiulie
nės ir Jūratės Dovilienės pa
ruoštą įdomią eilėraščių pynę 
„Kaip ji gali taip mylėti?", gerai 
atmintinai išmokę, atliko Hl-čio 
ir IV-to skyrių mokiniai. 

„Mintys apie mamytę" 
atliko kūrybingo mok. Sigito 
Gūdžio paruošt i V-to sk. 
mokiniai. 

Visų dalyvių nuoširdžių plo
jimų susilaukė jaunesniųjų 
skyrių vaizdingai šokamas 
„Garnys", jų tarpe besisukant 
ir mokytojai N. Pupienei. 

Šešto sk. mokinės, paruoštos 
mok. Mildos Šatienės, paskaitė 
įdomius savo mamytėms įvai
riais atvejais parašytus laiškus. 

VTI-to ir VHI-to sk. mokiniai, 
paruosti mok. J. Plačo, paskaitė 
žymių asmenų mintis apie 
motiną. 

Puikiai pasirodė mokinių 
choras. Ypač gerai dainavo apie 
pianiną ir savo dainavimo 
mokytoją muz. Faustą Strolią 
susispietę žemesnių skyrių 
mokiniai. Nedidelis tai būrelis, 
bet jie drąsiai gali pasirodyti ir 
programose už mokyklos ribų. 
Tikra atgaiva girdėti taip gerai 
dainuojančius mažuosius. 

Programai baigiantis, kiek
vienas mokinys įteikė gėlytę 
savo mamytei, o taip pat ir 
atsilankiusioms močiutėms. 
Visi dalyviai buvo pavaišinti — 
mokiniai tėvų komiteto 
užsakyta pica, o mamytės ir 
tėveliai — suneštiniais keps
niais ir kava. 

Renginiai kaip šis, suartina 
mokinius, mokytojus ir tėvus. 
Suteikia galimybę pasirodyti 
mokiniams scenoje, įvertinti 
mokytojų darbą ir tėvų pasi
šventimą. 

IR 

r 
Advokatas Jonas Gibaitis 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
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