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Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Vilkaviškio Vyskupijos 
Arkivyskupui Liudvikui Po-
viloniui, 

RRT įgaliotii iui Petrui 
Anilioniui 

Kapčiamiesčio parapijos 
tikintieji 

P a r e i š k i m a s 
(...) Pagal 1976 m. liepos 

28 d. LTSR Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo patvir
tintus Religinių susivienijimų 
nuosti t u s t i k i n t i e s i e m s 
atimama sąžinės laisvė, ateis
tai grubiai kišasi j Bažnyčios 
vidaus reikalus ir yra pažei
džiamas Konstitucijos 52 
straipsnis. 

Čia suminėti keli Religinių 
sus iv ien i j imų n u o s t a t ų 
straipsnifv kurie mums tikin
tiesiems, nepriimtini: 

1/3 str. kalba apie religinės 
bendruomenės tikinčius pilie
čius, sulaukusius 18 metų 
amžiaus. Pagal šį straipsnį, 
jaunesni, kaip 18 m. neįeina į 
religinę bendruomenę ir negali 
dalyvauti pamaldose. Reiškia, 
mūsų vaikai negali melstis. 
Šis straipsnis griauna mūsų, 
tikinčiųjų, šeimas. Kodėl ateis
tai grubiai kišasi į Bažnyčios 
a u k l ė j i m o k o m p a n i j ą , 
nelaukdami 18 metų? 

2' 18 str.: „Dėstyti tikybą 
galima tik dvasinėse mokyk
lose". Klausimas: kur Kapčia
miestyje yra tokia mokykla, 
kurioje mūsų vaikai galėtų 
mokytis tikėjimo tiesų? Kadan: gi čia tokios moKyKio& ncia. ~ 
kitur mokytis tikėjimo tiesų 
neleidžiama mes, tikintieji, 
suprantame, kad šis straips
nis atima mums sąžinės 
laisvę. 

3/19 str.: „Kulto tarnų veik
los rajonas apribojamas..." 

Mes. tikintieji, suprantame, 
kad kunigų veiklą tvarko 
vyskupas, o ne tikintieji, juo 
labiau ne ateistai. 

4/22-25 str.: „(...) tikinčiųjų 
paaukotas turtas kulto reika
lams priklauso valstybei". 
Mes, tikintieji, aukodami lėšas 
Bažnyčiai, neturime jokio tiks
lo jas atiduoti valstybei ar val
džios ateistams. Apie šį turto 
paskirstymą kalba 34 str., kai 
tikinčiųjų suaukotos aukos 
nuplaukia į ateistų glėbį. Tai 
yra tikinčiųjų apiplėšimas. 

5/30-44 str. Net dvylika 
straipsnių kalba ir kartu 
grasina mums, tikintiesiems, 
kad bažnyčia gali būti uždary
ta, gali būti apkaltintas kuni
gas ir parapijos vykdomasis 
komitetas, kad gali būti iš 
mūsų atimtas kunigas. Tai 
yra religinės laisvės pažei
dimas. Šiuo atveju gali spręsti 
tik dvasinė vyriausybė kartu 
su tikinčiaisiais. 

1985 m. spalio mėn. pabai
goje Kapčiamiesčio apylinkės 
vykdomojo komiteto pirminin
kė E l v y r a G a r b e n č i e n ė 
išsikvietė kleboną kun. Igną 
Plioraitį, parapijos vyk. kom. 
pirmininką Bronių Midlaus-
ką, sekretorę Janiną Marge-
lienę ir prie liudininkės, 
Kapčiamiesčio apyl. sekreto
rės Veronikos Stravinskienės 
s u p a ž i n d i n o su Rel igi jų 
reikalų tarybos įgaliotinio P. 
Anilionio raštu: 

Religijų reikalų tarybos prie 
TSRS Ministrų Tarybos įgalio
tinis 

Paskutinis įspėjimas 
Kapčiamiesčio religinės 

bendruomenės vykdomajam 
organui: Broniui Miliauskui, 
Petro, Lazauskienei Genei, 
Vinco, Mikaloniui Antanui. 
M a t a (Bus daugiau) 

Illinois darbininkai 
— už respublikoną 

Darbininkų unijų vadai 
nepagailėjo piktų žodžių 
demokratų kandidatui, išė
jusiam į kampaniją kitos 
partijos vardu, Adlai Steven-
sonui. Moterų rūbų siuvėjų 
unijos pirmininkas pasakė, 
kad didžiausias Stevensono 
priešas yra — jis pats. Jam 
reikėtų grįžti į ūkį ir toliau 
auginti arklius. J is yra turtin
gas žmogus, jam niekad 
nereikėjo darbu užsidirbti 
duoną J is todėl nesupranta 
darbininkų problemų. Jis 
nesupranta i r demokratų 
problemų, pridėjo antras uni
jos veikėjas, o trečias pasakė, 
kad Stevensonas nesupranta 
nė visos žmonijos problemų. 

Kaip žinoma, demokratų 
partijos kandidatu Steven
sonas formaliai ir nėra. Jis 
kovoja dėl naujos partijos 
įregistravimo ateinančiuose 
rinkimuose ir bus „Solidaru
mo" partijos kandidatas. 
Stevensonas nenorėjo kandi
datuoti demokratų partijos 
sąraše, nes pirminiuose rinki
muose kandidatūrą į guberna
toriaus padėjėjo vietą laimėjo 
Mark Fairchild, „larušinin-
kų" judėjimo narys. Steven
sonas nenorėjo būti su juo 
viename sąraše. 

Chicaga. — Amerikos dar
bininkų organizacijos ilga 
laiką palaikė labai glaudžius 
politinius ryšius su demokra
tų partija. Linijų darbuotojai 
rinkdavo demokratams aukas, 
jų veikėjai rinkimų kampa
nijoje daug darbo valandų 
paaukodavo kampanijos dar
bams. Paskutiniu laiku padė
tis ėmė keistis. Illinois darbi
ninkų unijų federacijos 
delegatai penktadienį svarstė, 
kur iuos k a n d i d a t u s j ie 
palaikys lėšomis ir darbu atei
nančiuose rinkimuose. Net 68 
nuoš. apygardos delegatų 
nutarė palaikyti rinkimuose 
respublikoną gubernatorių t 
Thompsoną ir valstijos 
s e k r e t o r i a u s v ie ton — 
respublikoną Jim Edgar. 

Illinois valstijos AFL-CIO 
s u v a ž i a v i m a s a t s t o v a v o 
904,000-čiams unijų narių. 
Praėjusį kartą, 1982 m. organi
zuota darbininkija palaikė 
gubernatoriaus rinkimuose 
demokratą kandidatą Adlai 
Stevensoną. Šį kartą jis nega
vo balsų. Tie delegatai, kurie 
nenorėjo paremti respubli
kono Tbompsono, paskelbė, 
kad jie balsuoja nė vieno 
neremti. 

Illinois AFT/-CIO pirminin
kas Gibson pripažino spau
dai, kad darbininkų nukrypi
mas nuo demokratų yra 
neįprastas žingsnis, tačiau ir 
•Hm Tbompson esąs neįpras
tas gubernatorius , vertas 
paramos. J i s parėmė ne
vieną darbininkams naudin
ga įstatymą Springfielde 

Viceprezidentas George Bush aplankė Sinajuje ten taiką saugojan
čius amerikiečius kareivius (apie 1,500) ir su jais nusifotografavo. 

Gerai ūkininkams, 
gerai ir Maskvai 

— Naftą eksportuojančių 
valstybių ministeriai Šveica
rijoje greit pamatė , kad 
nepavyks susitarti dėl produk
cijos kvotų. Svarstoma 13 
valstybių vadų konferencijos 
galimybė. 

Wash ing tonas . — JAV vy
riausybė paskelbė, kad bus 
suteikta skubi parama pietry
čių valstijose nukentėjusiems 
nuo sausros ūkininkams. Jie 
gaus pašarų iš valstybinių 
sandėlių ir pinigų. Žemės ūkio 
sekretorius Richard Lyng 
paskelbė, kad paramą gaus 
189 apskričių ūkininkai : 
Alabamoje, Delaware, Mary-
land, abiej-ų Karolinų ir Virgi
nijos valstijose. 

Demokratų partijos sena
toriai teigia kad ši parama 
ateina pervėlai ir ji esanti 
nepakankama. Vyriausybės 
parama kainuosianti iždui 
apie 300 mil. dol. 

Prezidentas Reaganas nuta
rė paremti kviečius auginan
čius ūkininkus, leisdamas 
parduoti Sovietų Sąjungai 
valstybės lėšomis subsidi
juojamus javus. Maskva galės 
pirkti 4 mil. metrinių tonų 
kviečių, laikomų vyriausybės 
sandėliuose. Jie bus daug 
pigesni , negu pasaul inėj 
rinkoj. Prieš tokią prekybą 
protestus reiškė kitos kviečius 
eksportuojančios valstybės. 
Stebėtojai kalba kad artėjant 
rinkimams, respublikonams 
svarbu patraukti į savo pusę 
sunkumus kenčiančius ūkinin
kus. Žemės ūkio sekretorius R. 
Lyng pasakė, kad vyriausy
bės subsidijų programa dar 
bus išplėsta kad ūkininkai 
nekentėtų nuo kritusių javų 
kainų. 

Savo šeštadienio radijo 
kalboje prezidentas Reaganas 
vėl pasisakė prieš pasaulio 
prekybos varžymą protek
cionizmo sumetimais. Kongre
sas planuoja paskelbti įstaty
mą, kuris suvaržytų užsienio 
tekstilės importą. Amerikos 
teksti lės da rb in inka i jau 
nukentėjo nuo užsienio audėjų 
ir siuvėjų konkurencijos. Prezi
dentas žada vetuoti prekybos 
laisvę varžantį įstatymą, 
t a č i a u K o n g r e s a s t u r į s 
pakankamai balsų prezidento 
v e t o a t m e s t i . P a n a š ū s 
suvaržymai liestų ne tik teksti
lę, bet ir avalynę bei vario 
gaminius. 

Prezidentas savo kalboje 
įrodinėjo, kad muitai ir impor
to kvotos Amerikai tik 
pakenktų, nes užsieniečiai 
pirktų Amerikoje dar mažiau 
gaminių. Nukentėtų Ameri
kos vartotojai. ne<? jie turėtų 

daugiau mokėti už drabužius 
ir avalynę, net 44 bil. dol. 
daugiau per ateinančius 
penkerius metus. Dar daugiau 
žmonių netektų darbų. 

I jo kalbą atsiliepė de
mokratas kongresmenas iš 
Georgijos E d. Jenkins. Jis 
ragino Kongreso nar ius 
atmesti prezidento veto ir tuo 
apsaugoti amerikiečių teksti
lės ir rūbų darbininkus nuo 
nedarbo, darbus- jiems atima 
pigesnių užsienio gaminių 
importas. 

Grobikai grasina 
nužudyti įkaitus 
Bei ru tas . — Musulmonų 

grupė, kuri Libane paleido 
įkaitą kun. Jenco, sekmadienį 
paskelbė laikraštyje, kad ji 
nesiuntė jokių pareiškimų 
prezidentui Reaganui ar po
piežiui Jonui Pauliui II- Ta 
grupė skelbia, kad ji niekad 
su Reaganu nesiderės dėl įkai
tų paleidimo. 

Prancūzų žinių agentūra 
paskelbė, kad Libijos diktato
rius dažnai siūlosi arabų tero
ro grupėms nupirkti iš jų įkai
tus. Libija yra nupirkusi 
amerikietį Peter Kilburn ir du 
anglus: L. Douglas bei P. Pad-
field. Visi trys Libane buvo 
rasti nužudyti balandžio 17 d. 
„Time" žurnalas rašo, kad 
Khaddafi bandė „nupirkti" tris 
amerikiečius, tačiau „šventojo 
karo" grupuotė jų Libijai 
nepardavė. Šiuo metu, palei
dus kunigą Jenco, Libano 
arabų grupė laiko tris 
amerikiečius: T. Anderson, 38 
m. žurnalistą. T. Sutherland. 
55 m. Amerikos un-to Beirute 
žemės ūkio fakulteto dekaną ir 
to un-to ligoninės Beirute 
direktorių David Jacobsen. 
Grobikai gras ina įkaitus 
nužudyti, jei nebus paleisti jų 
draugai, nuteisti kalėti Kuvvai-
te ir kitur. Pernai spalio mėn. 
grupė gyrėsi nužudžiusi JAV 
diplomatą W. Buckley. kuris 
buvo pagrobtas 1984 m. kovo 
16 d. Jo kūnas tačiau dar 
nebuvo rastas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lenkijos iš kalėjimo pa
leistas „Solidarumo" veikėjas 
Bogdan Lis, po pamaldų 
Gdnasko Šv. Brigitos bažny
čioje, pasakė miniai, kad 
valdžia turėtų leisti darbinin
kų unijoms laisvai veikti. Tuo
m e t l e n k a m s n e r e i k ė t ų 
slapstytis ir veikti pogrindyje. 

— JAV senatoriai nutarė 
toliau leisti televizijos kame
roms veikti Senato salėje. 
Pradžioje procedūros filma
vimas buvo laikomas eksperi
mentu. Jis prasidėjo birželio 2 
d. ir senatoriams taip patiko, 
kad nutarta palikti „tą elektro
ninį tiltą tarp Senato ir Ameri
kos liaudies". 

— Vakarų Vokietijos kancle
ris Helmut Kohl apeliavo į 
keturis sąjungininkus, prašy
damas paleisti iš Spandau 
kalėjimo Vakarų Berlyne 
paskut inį ka l in į Rudolfą 
Hessą, jau 92 metų amžiaus. 
Toliau kalinti jau 40 metų 
kalintą 92 metų žmogų yra 
nežmoniška rašo savo laiške 
kancleris. Už nacių režimo 
nus ika l t imus a tsakomybę 
neša V. Vokietijos vyriausy
bė, Hesso paleidimas jokiu 
atveju to nepakeis, rašoma 
liepos 22 d. laiške Amerikos, 
Sovietų Sąjungos, Britanijos ir 
P r a n c ū z i j o s v a l s t y b i ų 
vadams. 

— Italijos socialistas Craxi 
sudarė naują, jau 44-tą pokari
nės Italijos vyriausybę iš 
penkių koalicijos partijų. Lygi
nant su paskutiniu kabinetu, 
yra aštuoni nauji veidai iš 30 
minis terių. 

Bando išspręsti 
sankcijų problemą 

Londonas . — Britanijos 
tautų bendruomenės vadai 
tariasi dėl Pietų Afrikos klau
simo. Visi pripažįsta, kad nėra 
jokios pažangos kovoje prieš 
aparteido sistemą, nes sunku 
susitarti dėl kovos priemonių. 
Britų vyr iausybė toliau 
priešinasi griežtoms, visa 
apimančioms sankcijoms, o P. 
Afrikos valdžia nenori pradėti 
derybų su juodųjų Afrikos 
Nacionalinio Kongreso vado
vybe, nes ji esanti dominuo
jama komunistų. Britų premje
rė T h a t c h e r p r i e š i n a s i 
g r i e ž t o m s e k o n o m i n ė m s 
sankcijoms, nes nuo jų nuken
tėtų ne tik P. Afrikos juodieji 
darbininkai, bet ir Anglijos 
darbininkai, kurių tarpe ir 
taip jau yra daug bedarbių. 

Visi nori taikos, 
tik jos nėra 

J e r u z a l ė . — Vicepreziden- konsularinių santykių užmez-
tas George Bush baigia savo girną. 
oficialią kelionę j Artimuosius S tebė to ja i mano , k a d 
Rytus. Izraelyje jis su jarmul- Gorbačiovas nori įsijungti į 
ke ant galvos aplankė Raudų tarptaut ines derybas dėl 
sieną, ją pabučiavo, aplankė taikos Viduriniuose Rytuose. 
Holokausto muziejų. Jis pagy- Maskvai svarbu neužgauti 
rė premjerą Peresą ir užsienio savo artimų bičiulių arabų 
reikalų ministerį Shamirą, tarpe: Libijos, Sirijos, Pietinio 
kuris spalio 25 d. turi perimti Jemeno ir Alžiro. Todėl 
premjero pareigas. Viceprezi- pradžioje ka lbama apie 
dentas pasakė, kad JAV konsulatų atnaujinimą Tel 
vyriausybė toliau padės ieško- Avive ir Maskvoje. Izraelio 
ti taikos šiame regione ir ambasados Washingtone 
toliau spaus Sovietų Sąjungą, sluoksniai paskleidė spaudoje 
kad ji leistų savo žydams motyvus, kodėl konsulariniai 
emigruoti. santykiai labai reikalingi. 

Iš Izraelio viceprezidentas Daug Izraelio valdomose 
n u v y k o į J o r d a n ą , kur teritorijose esančių krikščio-

pasakė, jog atmosfera visur nims šventų vietų yra prižiū-
pagerėjo ir visi trokšta taikos, rimos rusų stačiatikių Bažny-
Palestiniečiams jis patarė čios, kurios centras Maskvoje, 
pripažinti Jungtinių Tautų Jordanas savo Vakarų Kran-
rezoliucijas, kurios pripažįsta to teritorijoje nepripažino 
Izraelio valstybę ir jos teisę Maskvos valdomos stačia-
egzistuoti. tikiu Bažnyčios nuosavybių. 

J o r d a n o k a r a l i u s i r Jas toliau tvarko „baltųjų 
vyriausybė toliau atsisako rusų" ortodoksai, kurių 
derėtis su Izraeliu, tačiau siūlo vadovybė yra Amerikoje, 
suorganizuoti t a rp tau t inę Sovietų pr iež iūro je y r a 
konferenciją, kurioje būtų šventykla Jafoje, senas 
svarstomi taikos klausimai, vienuolynas Jono Krikštytojo 
Tokios konferencijos pagrinde garbei Ein Karėm kaime neto-
turėtų būti penkios pašto- Ii Jeruzalės, kur gyvena mote-
viosios Jungtinių Tautų rys vienuolės. Čia yra legenda-
Saugumo Tarybos narės : rinis akmuo, nuo kurio Jonas 
Amerika, Sovietų Sąjunga, K r i k š t y t o j a s s a k y d a v o 
Kinija, Prancūzija ir Britani- pamokslus. Šios sovietų 
ja. Blogiausia kad Izraelis nuosavybės Izraelio valdo-
nenori, kad tokioje konferen- mose teritorijose kai kurių 
cijoje dalyvautų sovietai, nes izraeliečių ciniškai vadi-
jie nepalaiko su Izraeliu narnos „KGB prietilčiais" 
diplomatinių ryšių. Santykiai Izraelio valstybėje. Nepaslap-
buvo nutraukti po Izraelio- tis, kad vienuolynus ir 
Arabų 1967 m. karo. Visas šventyklas lanko vyresnybė iš 
komunistinis blokas nutraukė Maskvos, o šventikai ir 
su Izraeliu ryšius, išskyrus vienuoliai važinėja į Maskvą. 
Rumunija. Paskutiniu metu, vyksta pašto ryšiai, todėl 
po sovietų ministerio Shevard- k o n s u l a t u s tu rė t i bū tų 
nadzes vizito Londone ir po reikalinga 
Prancūzijos prezidento vizito V i c e p r e z i d e n t a s B u s h . 
Maskvoje pradėta kalbėti apie Izraelyje klausiamas repor-
Izraelio-Maskvos santykių terių apie Amerikos poziciją 
atnaujinimą. Izraelio užsienio dėl Izraelio-Sovietų Sąjungos 
reikalų ministerijos pareigu- planuojamo konsularinio susi
nai pasakė korespondentams, tarimo, atsakė — „no prob-
kad greit Europoje: Paryžiuje, lem". Tai palengvintų Izraelio 
ar Briusely bus Izraelio ir pritarimą leisti sovietams 
sovietų diplomatų susitiki- dalyvauti tarptautinėje taikos 
m a s . Bus kalbama apie konferencijoje. Jis žinąs, kad 

Izraelis nori taikos ir vra už 

— Prezidentas Reaganas 
pareiškė, kad Taivanui reikė
tų taikyti prekybos suvar
žymus, nes jis nesilaiko muitų 
sutarties. 

Sovietai išleidžia 
Ščaranskio šeimą 
Maskva . — Vasario 11 

sovietai paleido iš kalėjimo, po 
9 metų kalinimo žydą aktyvis
tą Anatoly Ščaranskį. Dabar 
paskelbta, kad bus išleista ir 
įo mot ina , , bes ivad inan t i 
mergautine pavarde Ida Milg-
rom bei Ščaranskio brolis 
I^eonid su žmona Iraida ir 
dviem sūnum: 15 metų 
Aleksandru ir 1 metų Boris. 
Jie turės išvažiuoti iŠ Sovietų 
Sąjungos iki rugpjūčio 23 d. 

A. Š č a r a n s k i s pareiškė 
Izraelyje, kad jis džiaugiasi 
giminių išleidimu. Kremlius 
nori padaryti ,,big deal" prieš 
Gorbačiovo susitikimą su 
prezidentu Reaganu. 

Maskvoje kalbama, kad 
brolis Iveonidas nelabai norįs 
išvažiuoti iš Sovietų Sąjun
gos, kur jo šeima turi daug 
draugų. Jis pasakęs, kad 
vieną dieną jis. gal. galėsiąs 
sugrįžti į Maskvą. 

Spaudžia Izraelį 
atiduoti Taba 

taiką pasiryžęs daryti terito
rines nuolaidas. 

Taikai toje pasaulio dalyje 
didžiausią kliūtį sudaro 

K a i r a s . — Viceprezidentas vadinamas ,,palestiniečių 
Bush su žmona baigia savo klausimas". Jį logiškai nušvie-
Viduriniųjų Rytų kelionę Egip- tė New Yorko katalikų arki
te. Jis susitiko su JAV kariuo- vyskupas, kardinolas John 
menės nariais, kurie prižiūri O'Connor, birželio vidury 
taiką Sinajuje. Laukiama, kad buvęs Libane. J is tuomet 
šio vizito proga pavyks pasakė spaudai, kad pamatęs 
užbaigti Izraelio-Egipto ginčus šimtus tūkstančių palestinie-
dėl nedidelio žemės plotelio &*> gyvenančių baisiausiose 
Sinajaus pusiasalio pietuose, sąlygose įvairiose stovyklose. 
Abi valstybės tą vietovę savi- jis suprato, kad ..mes sukūrėme 
naši. Čia Izraelis įsteigė kuror- pabaisą". Aš nebuvau ir nesu 
tą, pastatė didelį viešbutį savo priešingas žydų tėvynės sukū-
atostogautojams, nors iki 1967 rimui, tačiau pagrindinių pales-
m. karo ši vietovė — Taba tiniečių žmogaus teisių laužy-
priklausė Egiptui. Jo prezi- mas, kurį charakterizuoja 
dentas Mubarakas yra pasą- vadinamos stovyklos, verčia 
kęs, kad su Izraeliu nebus nor- mane sakyti, kad visų mūsų 
malių santykių, kol jis laikys atsakomybė yra sukurti ir 
Tabą. palestiniečių tėvynę. To 

reikalauja moralinė atsako
mybė ir tai yra būtina, pasakė 
kardinolas. 

— Nežinomi vyrai Kipro 
saloje minosvaidžiais apšau-
dė britų kariuomenės bazę. 
sužeistos dvi moterys. Mano- KALENDORIUS 
ma . kad puolimą vykdė 
arabų kilmės teroristai. Rugpjūčio o d.: Sikstas II 

— Kinijoje mirė vėžiu 62 P<>P-- Nona. Mindaugas. Idita. 
metų fizikas Deng Jiaxian. Rugpjūčio 6 d.: Agapitas. 
kuris baigęs studijas namie. Afra. Jaugėdas. Daina, 
fizikos daktaro laipsnį įsigijo 
1948 m. Amerikoje. J i s ORAS 
pagamino Kinijos atominę ir S a u ] ė t e k a 5 ; 4 7 i e i d ž i a s i 
v a n d e n i l i o b o m b a s . ^ 5 
laidotuvėse dalvvavo aukšti 
Kinijos valdžios ir kariuo- Saulėta, temperatūra dieną 
menės vadai. « •- ™kt> 6 0 »• 
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SVEIKAS MAISTAS - 2 
Gail . s e s e r s E lenos Peržins-

k ienės p a s k a i t o s s a n t r a u k a . 
Klausykime gydytojų iš įvairių 
ša l t in ių gaunamų patar imų. 
Valgykime daug žirnių (ne jų 
puselių be lukšto), pupelių, sojos 
pupelių, daržovių, vaisių, grybų, 
kurie tur i daug kalio (potassium), 
neluptų vaisių, sriubų iš avižinių, 
miežinių kruopų (barley), vištų ir 
kalakutų kojų ar nuluptos viščiu
ko mėsos, pieniškas, daržovių ir 
vaisių sriubas — tai turėsime 
pakankamai vitaminų, mineralų 
ir baltymų (proteinų) bei kalkių 
(kalcio). Tada nereikės vartoti 
jokių t a m reikalui priedinių 
vitaminų-mineralų-kalcio tab
lečių. Nėra sveika tokias tabletes 
imti vietoje virš minėto mišraus 
maisto. 

Šio s k y r i a u s p a s t a b a . Tie, 
kurie tur ime blogus dantis ar jų 
visai ne tur ime susišutinkime 
vaisius-daržoves, ypač morkas, 
kopūstus , kalafijorus... Vieni 
kitiems talkinkime vaisių-dar-
žovių paruošime ir jų nusipirki
me. G e r i a u p i rk t i ma i ša i s 
keliems susidėjus — bus pigiau. 
A t g i m k i m e naujam nusi te i 
k imui : t i k sveikai besimai
t indami mes galėsime lengviau 
atsispirti įvairioms negandoms. 
Leiskime lėšas, energiją ir laiką 
daug sveikesnio valgio įsigijimui 
ir jo sunaudojimui. J au dabar 
l iaukimės manę, kad kitas — 
anas, o ne aš susirgsiu. Kiekvie
nas bėkime senatviškai negalei 
už akių, kokia ji būtų. 

P a s k a i t o s t ęs inys . Kas turi 
a u k š t ą kraujospūdį (tylųjį 
žudiką), venkime gyvulio organų 
— liežuvio, smegenų, kepenų, 
uodegos , k a u l ų smegenų , 
inkstų. . . O viščiuko kepenis 
l a i k y k i m e nuoda i s . Jok ių 
a p d i r b t ų (processed) mėsų 
nenaudokime, pvz.. dešrų (lunch 
mea t s , kumpia i , corned beef...). 
Nevalgykime „greito maisto" 
parduotuvėse, taip amerikiečių 
pamėgtose. Prat inkime vaikus 
savu pavyzdžiu namie valgyti 
sveiką maistą. Valdžia jau perse
kioja tas greito valgio parduo
tuves, kurių gaminiai yra pilni 
gyvulinių riebalų ir druskos. 
Valgykime tik baltus lietuviškus 
be druskos ir be riebalų sūrius. 
Venkime ilgai fermentuotų sūrių 
(aged). 

N e v a l g y k i m e ir v a i k a m s 
neduokime jokių dešrelių (turi 
sulfatų), jokių si lkių — ta i 
maistas pilnas druskos, chemika
lų išlaikymui spalvos ir gelbėji
mui nuo sugedimo. 

Negalima gerti kavos, tikros ar
batos, kakavos, jokių gazuotų 
gėrimų, net diet cokes ir pepsi, 
jokio a laus , vyno ar alkoholio. 

Kofeinas turi vandenį varančią 
galią — dėl to nustojam kalio (po
tassium), kurio stoka gali būti 
mi r t ina negerovė širdžiai. O 
žmonės, kurie vartoja vaistus 
p r i eš p a k e l t ą kraujospūdį 
(Dyazide, kuris varo šlapimą 
lauk) dvigubai nustoja kalio ger
dami dar ir įvairius cola gėrimus, 
kurie tu r i kofeino. O jau apie 
kavą — nė kalbos nėra apie jos 
gėr imą, n o r i n t t u r ė t i gerą 
sveikatą. Nustodamas kalio, žmo
gus gauna skausmus raumenyse, 
jaučiasi pavargęs visą laiką. Toks 
gali gaut i mirtiną širdies ritmo 
sutrikimą. Ji ėmusi nuo pakelto 
kraujospūdžio Hygroton vaistą ir 
turė jo d ide l ius s k a u s m u s 
r a u m e n y s e , būdavo labai 
ižvargusi. Susekus, kad jos krau-
juje buvo sumažėjęs kalio kiekis, 
reikėjo priediniai imti kalio skys
čio bei tablečių pavidalais, o taip 
pat valgyti daug citrininių vaisių 
ir gerti jų sunkų — jose yra gausu 
kalio. Taip pat bananai turi daug 
kalio. 

Kas geria alkoholi, naikina bet 
kokių vaistų galią — vaistai 

tokiam nepadeda, o žmogus, to 
nežinodamas, leidžia be reikalo 
pinigus vaistams ir naikina savo 
sveikatą. 

Juk, nuo alkoholio per metus 
čia miršta virš 400,000 žmonių 
(dėl per alkoholį gautų kepenų 
ligų, vėžio ir skrandžio žaizdų). 
Kai nuo Tylenolio mirė 5 žmonės, 
jis buvo išimtas iš apyvartos, o dėl 
alkoholio — to žmogaus žudiko — 
niekas nesisieloja. Dabar grįžęs iš 
pavergtos tėvynės vyras pasako
ja, kad ten vargų galo nematyti 
ir žmonės skundžiasi, kodėl tas 
geriausias jūsų prezidentas nieko 
nedaro pašalinimui baisios netei
sybės, apgaulės ir melo. Vienas 
dabar t e n ge ra s da lykas 
įgyvendintas — tai pažabojimas 
girtavimo. Tuojau ten be teismo 
turi girtas vairuotojas sumokėti 
pabaudą ir netenka leidimo vai
ruoti. Darbininkai būdavo gir
tauja darbovietėse, toks jų ir dar
bas būdavo — dabar to nesą. 
Galime ir mes apsieiti be to tradi
cija virtusio lietuvio savos sveika
tos alinimo per svaiginimąsi. Pa
jamas netektas dėl girtavimo 
uždraudimo ten valdžia uždėjo 
naštą palikimams: 30 procentų 
valdžia dabar atsiima. Kas nors 
panašaus ir čia turėtų būti 
daroma tuo reikalu. O mūsų 
bažnytiniai ir svietiški subu
vimai irgi turėtų apsieiti be 
„stipriųjų". 

Šio sky r i aus pas t aba . Svei
kas gyvenmas prasideda ir 
baigiasi šeimoje ir priklauso nuo 

Pag ir tas c iceriškis tarp Anastaz i jos Dumčienės (kr.) ir G e n ė s Ralie
n ė s klausosi sve ikatos patarimų Alvudo p a ž m o n y j e Lietuvio sodybo-
ic 

Nuotr. M. Nagio 

Trečias dalykas čia svarbus: tai 
sergančiojo pakankamas 
judėjimas. 

P a s k a i t o s tęs inys. Kas turi 
podagrą (gout, turtuolio ligą, 
dažnai vadinama poniška liga, 
nes persivalgantiej i ir per-
sigeriantieji svaigalais dažniau
siai esti tos ligos vergai) tas turi 
vengti gyvulio vidaus organų 
(kepenų ir jų dešrų...) ir svaigalų. 
Nebūtinai, kaip senovėje buvo 
manoma, kad tokie turi didžiojo 
kojos piršto sąnario baisiai 
skausmingą uždegimą. Gali bet 
koks kūno sąnarys užsidegti. 
Tokie tu r i pr is i la ikyt i visą 
gyvenimą nuo persivalgymo ir 
persigėrimo ir naudoti gydytojo 
nurodytus vaistus per visą savo 
gyvenimą. Apsileidžiantięji Šioje 
srityje gailisi, bet toks jų gailesys 
esti po laiko. 

K a s t u r i sunkenybių su 
šlapimo pūsle tegul negeria jokių 
gazuotų gėrimų — jie yra nuodai 
net sveikai pūslei. 

S io skyr iaus pap i ldymas . 
Šlapimo tekėjimas turi sudaryti 
upelio vaizdą, o ne kūdros. Upelio 
vanduo pats per save išsivalo per 
t r i s ki lometrus tekėdamas . 
Kūdra, gi, visada esti vabalų 
pilna. Šitos tiesos tegul nepa
miršta nė vienas mūsiškis: jis turi 

tvarkyti. Didelį dalyką Tamsta 
mėgini su niekam vertu dalyku 
sutvarkyti. Tokio dalyko nėra ant 
šios žemės. Taip nė v ienas 
išmintingasis nesielgia. Tamsta 
save laikai išmintinga, kaip ma
nau, todėl pradėk ruoštis miegui 
irgi išmintingai. Būtent šitaip. 

1. Nesirūpink, nors ir nemiegi 
visą naktį . Daugelis sveikų 
žmonių miega neilgai. Užsiimk 
geromis mintimis ir tokiais dar
bais — tada nebus reikalo nesvar
biu reikalu — visos nakties miegu 

to, kaip ganėtinai tėvai yra as- gerti daug sveikų skysčių, kad 
menybe susitvarkę. Vieni tėvai 
deda savo vaikams sveiko gyve
nimo pagrindus visą laiką, ypač 
iki šešių metų amžiaus savo nau
jam šeimos nariui. Toks paaugęs 
esti atsparus visokiems niekams, 
įskaitant nesveiką maistą. Pajė
gūs sava asmenybe tėvai duoda 
savu pavyzdžiu vaikams sveiko 
gyvenimo pagrindą. Tokie vaikai 
tada neseka televizijoje rodomą 
viščiuko — tešloje ir riebaluose 
kepto — valgymą be daržovių ir 
be duonos. Taip prekybininkai 
žudo amerikiečių sveikatos pa
grindus. Tik asmenybe pajėgieji 
čia tokiam žudymui esti atsparūs. 

Todėl visi mes turime griebtis 
už svarbiausių darbų, pirmiausia: 
pradėkime ugdyti vaike tokią 
asmenybę savu pavyzdžiu, kuris 
padarytų j auną žmogų t a r p 
šiandieninių gyvenimo džiunglių 
visai nepasiduodantį, atsparų 
tam didžiausiam melui mitybos 
srityje: t a u k a i s ir d ruska 
pertekusio maisto pristatymą 
vaikui kaip sveiką valgį. 

Didelę medicinišką klaidą daro 
visi tie (o jie labai gausūs), kurie 
vien vaistais mėgina kovoti su 
pakeltu kraujospūdžiu. Tokio 
dalyko nėra medicinoje. Ta kova 
turi turėti du pagrindus; dietą ir 
vaistus. Dieta — be druskos 
ir be gausaus kiekio riebalų. 

šlapimas tekėtų gana gausiai ir 
taip valytų šlapimo takus ir 
pūslę. Tik tada gydytojo paskirti 
vaistai pūslės tvarkymui padės, 
kai šlapimo per parą bent dvi 
kvortos ištekės. 

Dar vieną dalyką visi įsi
dėmėkime: bakter i jos at
siradusios šlapimo takuose esti 
naikinamos pakeičiant šlapimo 
reakciją. Paprastai ji esti rūgšti. 
Keičiant į šarminę, reikės daug 
gerti rūgščios citrininių vaisių 
sunkos, kuri burnoje būdama 
rūgšti, šlapimą daro šarminį. 
Gydytojas patars, kada reikia 
tokią reakciją keisti. Rūgštinant 
šlapimo reakciją, prisieis daug 

gerti bruknių sunkos. 

(Bus daugiau) 

NORI GERAI MIEGOTI -
TURI ATSAKANČIAI 

PASIRUOŠTI 

Klaus imas . Nuo nemigos imu 
vieną vaistą gautą be recepto po 
kito — ir vis tiek nemiegu. Koks 
būtų Tamstos, Gerb. Daktare, ge
r i aus ias va i s tas nemigai 
prašalinti?. 

Atsakymas . Tamstai reikia 
diržų, o ne vaistų: miegui reikia 
t i nkama i pas i rengt i , o ne 
vaistams pavesti visą reikalą su-

— rūpintis. Yra žmonių, kurie 
puikiausiai jaučiasi tik t ris-šešias 
valandas per naktį miegodami. 
Čia rašantysis gulas 12, kelias 4, 
ir dirba už šešis ir sveikiausiai 
jaučiasi, vidurdienį kiek prigul
damas. Ilgai miegantieji esti pa
tenkinti, miegodami nuo 9 iki 
tuzino valandų. Vidut in iam 
suaugusiam pakanka pusaštun-
tos valandos nakties miego. Bet 
jei toks miega dienos metu — kur 
prisėda, ten tuojau snaudžia — 
toks negali tikėtis miegoti visą 
naktį ir dėl to nereikia jaudintis. 

Bet, jei sunku Tamstai užmigti, 
mėgink elgtis sekančiai: 

2. Gulk ir kelk visada tuo pačiu 
nusistatytu laiku. Ir sekmadienį 
bei per atostogas taip elkis. 
Netinginiauk! 

3. Pas iva ikšč iok ar pasi
gimnastikuok reguliariai rytais 
ir po pietų. Venk stiprios kūno 
įtampos po vakarienės. 

4. Mažiausiai daryk trijų 
valandų tarpą tarp vakarienės ir 
ėjimo į lovą. 

5. Negerk svaigalų. Nors iš kar
to ir migdys stiklelis, bet trukdys 
nakties miegui. Rūgęs pienas ar 
jogurtas yra geras dalykas kaip 
va is tas miegui , po s t ik l inę 
išgertas. 

6. Mesk šalin visokias miegui 

AMERIKIEČIAI BUDI 
K. B A R O N A S 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

Gai lest ingai seseriai Jakubn 
A lvudo pažmonyje Lietuvio 

kienei matuojamas kraujospūdis 
s<dyhos ambulator i jo je 

Nuotr. M . N a g i o 

Balandžio mėn. 18 d. turėjau 
Mannheime patikrinti savo svei
katą. Nuo mano gyvenamo mies
telio iki pramoningo Mannheimo 
(jis skai to apie 400 t ū k s t . 
gyventojų) gera vokiška autostra
da normaliai t ik 15 min. kelio. 
Tačiau labai dažnai įvykus auto-
nelaimei ar esant amerikiečių 
karių kolonai, t enka i lgiau 
u ž t r u k t i , kadangi gyvenu 
kariniame trikampyje (Heidel
bergas, Mannheamas, Frankfur
tas, Kaiserslautern), kuriame 
Vokietijos, o gal ir visos Europos 
laisvę saugoja apie 100 tūkst. 
amerikiečių karių. Tad t a rp 
mano gyvenvietės ir Mannheimo, 
abiejose au tos t rados pusėse 
randasi ne tik amerikiečių karei
vinės, bet taip pat ir šeimų gyve
namieji namai . Kada , pr ieš 
keletą savaičių, į šį rajoną galima 
buvo įvažiuoti . be jokių su
varžymų — patikrinimų, tą dieną 
pastebėjau stovinčius ameri
kiečių karius, o prie kareivinių 
įvažiavimo vartų, sargyba stovėjo 
pilnoje karo aprangoje ir su 
a u t o m a t i n i a i s š a u t u v a i s . 
Pačiame Mannneime buvusio 
Reicho kariuomenės kareivinėse 
— Grenadier gatvėje, virš tvoros 
dar buvo pinamos spygliuotos 
vielos, pritvirtinant angliškus ir 
vokiškus įrašus „karinis rajonas, 
įėjimas draudžiamas". 

Susiaurinta kariams išėjimo 
laisvė. Jie turi būti kareivinėse 
jau 10 v.v. Tas gerokai atsiliepė 
į miestų naktinį gyvenimą. Štai 
kelios spaudos i š t r a u k o s : 
Stut tgarto dienrašt is ta lp ina 
platoką straipsnį apie žinomą 
„Maddox diskoteką. Laikraščio 
reporteris, įėjęs 11 v.v. į patalpas, 
rado karo patarnautoją ir „disc 
jockey" lošiačius kortomis. Disco 
savininkas spaudos atstovui nusi
skundė, kad anksčiau, tokiu 
laiku šokių salėje visuomet bū
davo iki 300 amerikiečių. Tačiau 
po Berlyno „La Belle" įvykio, jo 
apyvarta krito 50%. Aplamai, 
nakties metu diskotekoje viešpa
tauja tyla. 

Ulmo dienraštis taip pat aprašo 
„Shake up" diskoteką. Jos pri
žiūrėtojas G. Asbonadis skundžia
si, kad jis kiekvieną dieną pra
randa 2 tūkst. markių. Tokia 
, ,minuso" a p y v a r t a ga l ima 
išsilaikyti gal tik dvi savaites, 
vėliau uždarant pa t a lpa s — 
pasakė gra ikas l a ik ra šč io 
korespondentui. 

Miuncheno laikraščio spaudos 
a t s tovas važiuoja į ne tol i 
amerikiečių šeimų gyvenamo ra
jono „Peppermint" diskoteką. Pa
keliui, jo asmens tapatybę tikrina 
amerikiečių MP. Ir čia diskotekos 
savininkas sako, kad vietoje 300 
svečių, joje tą vakarą linksminosi 

tk apie 50. Sumažejusiom pa
jamom skundžiasi seniausios 
pasaulio profesijos atstovės. Už 
baro sėdėjo keli vokiečiai, gurkš
nodami alų. 

Tačiau viena amerikiečių lan
koma vieta — McDonalds ir 
toliau daro gerą „biznį". Duktė, 
mokėdama anglų kalbą ir norė
dama kiek užsidirbti kišenpini
gių (nors gimnazistams mokamas 
ubagiškas atlyginimas) sekma
dieniais McDonalds valgykloje 
priima amerikiečių telefoninius 
užsakymus, arba trumpam laikui 
pakeičia pr ie kasos esančias 
mergaites. Tik penkių valandų 
laikotarpyje, balandžio mėn 20 d. 
buvo virš 100 ušsakymų, o prie 
trijų kasų amerikiečiams ir vo
kiečiams tekdavo „hamburgerių" 
palaukti eilutėje. Suprantama, 
amerikiečiams McDonalds yra 
maža JAV oazė, kurioje jie susi
tinka, išsikalba, prisimena savo 
gimtuosius namus. Tiesa, keletą 
ka r tų amer ik ieč ia i pamatę 
prisegtą mažą lentelę su „Jūrate" 
įrašu, užklausė dukros, kokios gi 
tautybės, kadangi tas vardas 
neskamba vokiškai. Atsakius, 
kad tai „Lithuanian name", keli 
kariai pasakė, kad jie yra sutikę 
lietuvius ir žino, kad jie gyvena 
Detroite, Chicagoje. 

Užbaigsiu Libijos Gaddafi. 
Vokiečių laikraščiai, pasinau
dodami itališka spauda pranešė, 
kad Gaddafi vyriausias sargy
binis (body guard) yra Rytų 
Vokietijos slaptosios policijos 
atstovas Kari Haensch, Libijoje 
vadinamas ,,E1 Haensch". Jis yra 
a r t imas bendrada rb i s ir 
patikėtinis Rytų Vokietijos špio
nažo viršininko M. Wolf. Taip 
pat, plačiai kalbama, kad vokietis 
turi labai didelę įtaką. J is 1981 
m. Tobruko įguloje numalšino 
sukilimą prieš Gaddafi, parašė 
bei išleido jau Gaddafi vardu 
„Žaliąją knygą". 

Kari Haensch įkalbėjo Gaddafi 
niekuomet nemiegoti dvi naktis 
toje pačioje vietoje, važiuojant — 
niekuomet nesėsti į kolonos 
viduryje esantį limuziną, bet tik 
po jo, į mažesnę automašiną. Tą 
pačią taisyklę vokietis taiko 
skridimuose. 
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Naujas Sovietų 

TROJOS ARKLYS 
Šiuo rietu Sovietų Sąjunga 

vykdo naują didžiulį globalinį 
projektą, apie kurį pasau l inė 
spauda , deja, mažai terašo. 
Sovietai jo neslepia, atvirkš
čiai , didžiuojasi ir net Vilniuje 
leidžiar a spauda kar tkar
tėmis suteikia žinių apie jo 
darbų eigą. Nedaug ką apie jį 
ž ino išeivijos lietuviai, o žino
ti reiktų, nes jis liečia ir I i .. 
vos „kailį". Už tat pas taruoju 
iiietu to projekto gerąs ias ir 
b logąsias puses svarsto Vaka
r ų Vokietijos spauda. 

urime po ranka ,,Der Spie
ge i" žurna lo 1985. Nr. 14 ir 
1986 m. Nr. 28, iš kurio raši-
i ių aiškėja, kad kai kurie 
V a k a r ų Vokietijos ir jos sričių 
politikai bei ekonomistai jį 
ver t ina teigiamai, o kiti, ypač 
V a k a r ų Vokietijos general inis 
š t a b a s ir NATO s t ra tega i 
j a m e įžiūri rusišką ..Trojos 
arklį", k i ta is žodžiais, paslė -
t ą klastą. Vienas NATO ad
miro las projektą pavad inęs 
„utėlė mūsų kailyje" (jo žo
džiais ,,Wir setzen um eine rus-
s ische L a u š in den Pelz"). Dar 
y r a balsų, kurie tą projektą 
s t a to lygiomis su Sueco a r 
P a n a m o s kanalų pravedimu. 
Bet kas gi tas projektas? 
T r u m p a i susipažinkime. 

Naujojo projekto t iks las — 
su t rumpin t i ir pa lengvint i 
Sovietų žaliavų bei gaminių 
ekspor tą iš Tolimųjų Rytų ir 
kitų rusų sričių į Vakarų Euro
pos šalis. Šiam reikalui reiktų 
a t i t i nkama i paruošti sausu
m o s ir jūros t ranspor to prie
mones , kad be perkrovimo 
žal iavos a r gaminiai pasiektų 
pask i r tą vietą. Š is kel ias 
pras idėtų Vladivostoke. į kur 
gamin ia i galėtų būti a tgaben
t i ne t ik iš rusų valdomų sri
čių, bet i r iš Japonijos, Kini
jos . Toliau geležinkelio linija, 
e i d a m a į vakarus, įsi jungtų į 
garsųjį BAMą — šiuo m e t u 
rusų ba ig iamą statyt i naują 
t r ans ib i r inę geležinkelio liniją 
— Baikalo-Amuro magis t ra lę . 
Ka ip žinia, BAMas, prie kurio 
s t a tybos dirba ir pr ievar tos 
būdu nugaben t i lietuviai suim
tieji (beje, BAMą sta tė ir 
mūs i škė Elena Juciūtė) prave
d a m a s kiek atokiau nuo Sovie-
tų-Kinijos sienos ir 1902 m. 
p raves to pirmojo t ranssibi-
r inio geležinkelio, sutrumpin
d a m a s jo kelią 500-600 kilo
metrų. Toliau geležinkelio 
l inija e ina Maskvos kryp
timi, iš kur turi pasiekti 
paskut inį Sovietų Sąjungos 
punktą — mūsų Klaipėdą, ku
r ia i šioje istorijoje t e ik iama 
labai didelė reikšmė. Ta i 
pasku t in i s sausumos geležin
kelio punktas . Žinoma, būtų 
ga l ima t ranspor tus gabent i 
oer Lenkijos teritoriją, bet 
Maskvos planuotojai jos kaž
kodėl v e n g i a Nebaisiai kal
b a m a , kad būsimo karo atveju 
t r anspor t a i per Lenkijos teri
toriją negalėtų būti saugūs , 
nes rusa i lenkais n iekada 
negalį pasitikėti... 

Taigi ir buvo sup lanuo tas 
b ū d a s iš Klaipėdos geležinke
liu a tgaben tus vagonus bei jų 
t r auk in ius pergabenti jūros 
keliu tol iau į vakarus , bet pir
miaus i a į Rytų Vokietiją, 
ap lenk ian t Lenkiją. 

Š iam reikalui turės būti 
panaudot i milžiniški keltai — 
perkėlai. Ant jo užvažiavęs 
t r auk inys su visu savo turi
niu, neperkraunant važmos, 
būtų jūros keliu pervežamas į 
Vokietiją. Toks perkėlas nuo 
Klaipėdos, kur apie 5 km į 
pietus, t ies Rimkų stotimi 
įruoštoje stotyje priimtų t rau
kinį, jį jūros keliu nupluk
dytų į Rytų Vokietijai priklau
somą prie Baltijos k ran tų 
jūroje esamą Riugeno salą. 
kur nedideliame Mukrano 
žvejų kaime jis galėtų spe
cialioje prieplaukoje sustoti. 

Reikiami uostų įrengimo 
darba i atliekami tiek Klaipė
doje, tiek Mukrane. Pas ta ra 
jame šiuo metu dirba 30 darbi

ninkų ir brigadų. 
Šios t r anspor to linijos ilgis 

ap imtų m a ž d a u g ke tv i r t į 
žemės rutulio. l i n i j a būtų 
dvigubai i lgesnė ka ip trans-
k o n t i n e n t i n ė New Yorko 
geležinkelio linija. Numato
ma, kad per j ą einančių trau
kinių greitis galėtų pasiekti 
apie 250 km per valandą. 
Taigi j a vežamos prekės 
pasiektų vaka rus kelis kartus 
greičiau, kaip vežamos per 
Sueco kr alą a r aplink Afri
ką. Toks plaukiojantis t i l tas 
(jų būtų ne vienas, bet keletas 
ar k i< lika), atgal negrįžtų 
tuščias — vežtų t raukinius — 
Vakarų krantų ..ninius į ry
tus. Tokiu būdu jis galėtų būti 
naudingas Kinijai, Japonijai , 
Vakarų Europos k raš t ams ir 
ypač abiem Vokietijom. 

J a u prieš keletą metų tokio 
perkėlo kelią pratęsti — 
nukreipti tol iau į vakarus 
Sovietai p a s i ū l ė V a k a r ų 
Vokietijai. Projektas liestu 
Šlezvige-Holšteino provinciją. 
Jo atšakos, t a ip pat jūros 
keliu, su t raukin io važma turė
tų eiti į Kielio i r Liubecko. gal 
būt ir į Hamburgo uostus. 

Projektas vilioja Vakarų 
Vokiet i jos p r a m o n i n i n k u s , 
prekybininkus, biznierius, ir 
kai kuriuos politikus, bet turi 
ir nemaža priešų. Nurodoma, 
kad jį įgyvendinus , rusai 
gautų Vakarų Vokietijoje 
a t i t inkamas prieplaukas — 
eksteritorialines bazes, kurios, 
be ko kita. t a rnau tų ir špiona
žui, padidintų savo žaliavų ir 
gaminių eksportą į Vaka rus ir 
padarytų vakariečių įmones 
nuo jų pr iklausomas. 

Bet ypat ingai didelis pavo
jus kiltų gal imo karo atveju. 
Rusai galėtų l aba i greitai ir be 
didesnio pavojaus sausumos 
keliu pervežti milžiniškus savo 
kariuomenės, sunkiųjų ginklų 
bei šaudmenų t ransportus , 
nenaudodami j iems „įtar
t inos" Lenkijos teritorijos, 
ta igi čia ka lbamas „perkė
las" būtų labai pavojingas ne 
tik Vak. Vokietijai, bet ir 
kitiems kraš tams . Nenuos
tabu, kad vakarų kariniai 
vadai siūlo n u o jo atsisakyti , 
nors ir būtų ekonominės nau
dos. O kaip su Lietuva? 

Ryšy su „perkėlo" pravedi
mu Klaipėdos va rdas vis daž
niau l inksniuojamas. Jau 
dabar jo įrengimo darbams 
p r i v e ž t a d a u g y b ė r u s ų 
specialistų bei jų tautybės 
darbininkų. Pokar io metais 
kiek a ts igavusi lietuvybė 
Klaipėdoje vėl y r a ir toliau bus 
dar labiau s lop inama nauja 
rusiška kolonizacija. Būsimo 
karo atveju šiai perkėlai, taigi 
ir Klaipėdai, grėstų bombar
davimo, uosto bei miesto 
sugriovimo pavojus. 

Gyvas ir nuolat augant is 
perkėlų uos tas dar tvirčiau 
pririštų Klaipėdą, o tuo pačiu 
ir visą Lietuvą, prie Rusijos. 
Padidėtų rusų l ankymas i s ne 
vien turizmo, bet ir nuolatinio 
apsigyvenimo tikslais. Labai 
gaila, kad vargšė I i e t u v a šiuo 
metu negali milžiniško rusų 
projekto pra vedimo sutruk
dyti. Ji turi jį pakęsti, kaip 
nenoromis pakenčia rusiškų 
pramonės miestų ar labai 
pavojingos Ignal inos branduo
linės jėgainės statybą. 

Nepasi tenkinimas minėto 
perkėlo įruošimu ypač reiškia
si Vakarų Vokietijos laivinin 
kystės bendrovėse. Jeigu kelei
vių pervežimo atveju naujoji 
susisiekimo linija i r nebūtų 
labai naud inga (šiuo metu 
keleiviai daugiausia lėktuvais 
keliauja), tai prekių, žaliavų 
bei gaminių pervežimo srityje 
ji beveik mir t inai užmuštų 
laivininkystę ir kai kurias 
kitas geležinkelio linijas. Bet 
labiausia prot ingus vaka
riečius gąsd ina greitesnis šios 
linijos dėka rusų tanku priar 
I r imas. . . k ^ 

50 METŲ IŠ LIETUVOS 
PERSODINTAM MEDŽIUI 

"Suprantama, seserys privalė
tų būti skiriamos darbuotis savo 
tautoje, kad nepritrūktų darbi
ninkių, atėjus sunkiems laikams 
katalikų tikėjimui. Tačiau, antra 
vertus, jos turi būti pasirengusios 
apleisti savo tėvynę, keliauti į 
svetimas šalis bei gyventi ten, 
kur galėtų naudingiau pasidar
buoti didesnei Dievo garbei bei 
artimo gerovei, ypač ten, kur Baž
nyčia sunkesnėse sąlygose, prie
spaudoje ar pavojuje". 

Šie žodžiai yra užrašyti knyge
lėje, skiltoje vargdienių seserims 
ir pavadintoje "Vedamoji Mintis 
k Dvasia" Nr. 25. Tai Garbingo
jo Dievo tarno arkivyskupo Jur
gio Matulaičio, seselių laisvajame 
pasaulyje žinomų Marijos Nekal
to Prasidėjimo seserų vardu, 
steigėjo žodžiai. Ši didi ir Dievo į-
kvėpta charizmatinė asmenybė 
aiškiai matė, kuriuo keliu turės 
eiti jo atgaivintoji Marijonų kon

gregacija ir vėliau pačioje Nepri
klausomybės pradžioje jo įkurtoji 
moterų vienuolija. 

Kad šia mintimi garbingasis 
steigėjas jau nuo seno gyveno, 
rodo jau 1910m. spalio 15d. die
norašty už rašy tas sak inys 
"Kokios taktikos geriausia būtų 
laikytis, einant prie tikslo? Man 
rodosi, kad ne tiek gynimosi, kiek 
apėmimo, užkariavimo. Patys 
gyvai persiėmę Kristaus dvasia, 
turime rūpintis telkti ir organi
zuoti aplink save geros valios 
žmones, juos lavinti, rengti dar
bui, o paskui drauge su jais ir per 
juos visur Kristų įnešti, viską 
Kristuje atnaujinti ir atgaivinti, 
viską dėl Kristaus apimti, viską 
prie Kristaus patraukti.. ." Šita 
dvasia gyvendami, lietuviai ma
rijoną: tuojau po pasaulinio karo 
įkūrė Jungtinėse Amerikos Val
stybėse savo provinciją. Jų 
pėdomis ryžosi parsekti ir jų dva 

sinės seserys ir steigėjo dvasios 
vedamos, per Atlantą į šį laisvės 
kraštą perkelti vieną mažytę 
savosios bendruomenės šaką ir 
č ionai ją į sod in t i . 1936m 
rugpiūčio 18 dieną į New Yorko 
uostą atplaukė pirmosios penkios 
seselės pionerės: ses. Aloyza, ses. 
Augustina, ses. Apolonija, ses. 
Consolata ir ses. Tarcizija. Šiuo 
metu keturios iš jų dar yra gyvos, 
o dvi net labai aktyviai dalyvau
ja vienuolijos darbuose. 

Nelengva buvo joms pradžia. 
Kurį laiką prisiglaudusios prie 
marijonų vienuolynų ir joms įvai
riuose darbuose patarnaudamos 
jos pradėjo dairytis vietos, kur 
ga l ė tų pač ios į s i ku r t i ir 
organizuoti visiškai nepriklauso
mą vienuolinį gyvenimą. Antra
jam pasauliniui karui pasibaigus, 
pradėjo i JAV atvykt i daug 
lietuvių, jų tarpe ir kelios jų vie
nuolyno seserys. Laimei joms pa-

Nekalto Prasidėjimo seserų veikla. Viršuje kairėj — provincijole ses. Paulė, dešinėje — ses 
Ipolitą ir ses. Teresė. Apačioje kairėje ses. Margarita — Toronto Vaikų namų vedėja, ir w*s 
Klementina. 

si taikė proga įsigyti buvusią 
našlaičių vaikų prieglaudą ir ją 
supan t į žemės plotą. 
Nepagailėdamas darbo ir vargo, 
jos pamažu jau galėjo pasijusti 
savo name ir r imtai pradėti 
planuoti savo būsimajam kultū-
riniam-religiniam darbui gaires. 

Lietuvių jaunimas — pirmasis 
taikinys, į kurį nukrypo šių sese
lių pionierių akys. J au 1944m. jos 
suorganizuoja pirmąją stovyklą 
lietuvių jaunimui savo naujoje so-
dyboje, P u t n a m o miestelio 
pakrašty. Naujos idėjos kūrėsi pa
tyrimų pasėkoje. Maldų ir dosnių 
lietuvių aukų dėka pamažu į jų 
būrelį pradėjo atvykti naujų kan-
didačių, s iekiančių savo 
gyvenimą pašvęsti Viešpačiui, as
meninei tobulybei ir lietuvių dva
sinio bei kultūrinio auklėjimo 
misijai. 

Naujo darbo sričių joms nerei
kėjo ieškoti. Likdamos ištikimos 
savo steigėjo intencijai, jos tuojau 
pradėjo pas save priglausti lietu
va i t e s na š l a i t e s . Būdamos 
išradingos ir darbščios, jos pritai
kė ir iš vidaus perstatė apleistą 
buvusios prieglaudos daržinę. Tai 
buvo bendrabučio pradžia. Ka
dangi daugumas Naujosios Angli
jos pastatų būna nudažyti rausva 
spalva, tai ir tas naujasis bendra
bučiu paverstas pastatas kažkaip 
savaime įsigijo "Raudondvario" 
vardą. Kasmetinės mergaičių va
saros stovyklos buvo tęsiamos ir 
plėtojamos, seselių įsijungimas į 
vietinių ir tolimesnių lietuvių pa
rapijų darbą plėtojosi, o lietuviai 
iš spaudos ir iš lankytoju sužinojo 
apie lietuvaites — Putnamo sese
les. Bendrabutis sutraukė didelį 
skaičių mokslus einančio jauni
mo. Vienu metu bendrabutiečių 
skaičius viršijo net 40. Didesnė 
dalis lankė Putnamo katalikų a 
kademiją-gimnaziją, o geras 
t u z i n a s s tudenč ių lankė 
netoliese, Woodstocke, veikiančią 
aukštąja mokyklą — Annhurst 
kolegiją. Nuo 1955m. rudens, 
įvedus toje kolegijoje lietuvių kal
bos, literatūros ir kultūros kursą, 
seselių vienuolynas išsivystė į 
mažytį, bet labai veiklų lietuviš
kosios kultūros, tautosakos ir re
liginio atsinaujinimo centrą. 

Tuo mūsų seselės nepasitenki
no. Jos jau kuris laikas dairėsi iš
siplėsti ir už Connecticut ir net 
JAV sienų. Joms greitai pavyko 
įkurti Kanadoje du židinius: To
ronte ir Montrealyje. Ši vasaros 
stovyklų patirtis Putname jų 
vardą plačiai paskleidė ir į toli
mesnes lietuvių kolonijas. ..Dai
navos" stovyklai prie Mancheste-
rio, Michigano valstijoje, įsikū
rus, tuojau lietuviai tėvai papra 
šė, kad seselės ir ten pravestų pa
našias stovyklas mergaitėms. Se
selių vedamos vasaros stovyklos 
..Dainavoje" buvo nepaprastai po
puliarios ir savo dinamika bei 
stovyklautojų skaičiumi, turbūt, 
kartais viršijo net ir Putname ve 

damąsias. Tačiau Putnamo židi
nys nuolat pasiliko šios vienuo
lijos veiklos centras išeivijoje. 

V ašaros stovyklos jaunimui — 
vienas iš pagrindinių uždavinių 
mūsų jaunimos auklėjime. Darb
ščioms ir judrioms mūsų seselėms 
pavyko įsigyti Vermonte, netoli 
Battleboro miestelio, gražią ir 
didelę stovyklaviete, kurią jos pa
vadino „Neringa" . Čia kas 
vasarą renkasi jau ne vien mer
gaitės 6-16 m. amžiaus, bet ir ber
niukai. Jau kuris laikas savaitė 
ar kita skiriama lietuviškai nebe
kalbančiam jaunimui, kilusiam 
iš mišrių šeimų. Čia renkasi jau 
ir vyr. moksleivių ir studentų 
grupės, o nuo 1985 metų ir jaunos 
l ietuvių šeimos pra le is t i 
atostogas kultūringoj lietuviškoj 
atmosferoj. 

įsijungimas į jaunimo auklėji
mą, aišku, nesiriboja tik atostogo
mis ir bendrabučio vedimu, bet 
plėtėsi vis plačiau, nes seselių 
eiles vis papildydavo jaunos jėgos, 
o lietuvių išeivių poreikiai neju
čiom traukė ir seseles plačiau 
užsiangažuoti. Likdamos ištiki
mos savo steigėjo pradinei intuici
jai — eiti pas vargšus, nuskriau
stuosius, senelius, ir ligonius, se
selės jau labai anksti įkūrė 
Thompson Connecticut, sene
liams poilsio namus, pavadin-
damos juos Villa Maria. Jų geri 
darbai ir nuoširdi senelių be 
ligonių globa patraukė plačios 
visuomenės dėmesį ir už lietuvių 
bendruomenės ribų. Pradėjo 
plaukti prašymai, kad jos priimtų 
ir globotų gyvenimo vakarą 
pasiekusius vyrus ir moteris. 
Seselės tada ryžosi dideliam 
žygiui — pastatydinti didelius 
seneliu globos ir gydymo namus. 
Geros valios žmonių remiamos, 
jos pagaliau tai pasiekė. 1968 me
tais vietos vyskupas pašventino 
didingus Matulaičio namus , 
apie 1 km į rytus nuo centrinio 
vienuolyno. Šiuo metu Matulai
čio namai yra viena iš plačiausiai 
žinomų ir aukšto valdžios ir 
visuomenės įvertinimo pasiekusi 
įstaiga. 

Sio straipsnelio tikslas nėra 
išskaičiuoti mūsų lietuvių seselių 
nuveiktus darbus per tuos pra

ėjusius 50 metų, kaip neskaičiuo
jam dar augančio ir bręstančia 
medžio vaisių pačiame brendime. 
Mes Putnamo seselėmis pirmoje 
eilėje džiaugiamės ir dėkojame 
Aukščiausiajam, kad jas įkvėpė ir 
palaiko jų nenuilstamą darbą. 
Tie, kurie eilę metų lankėsi ir 
lankosi pas j as Putname ir 
pasijunta jų sodyboje "namie", o 
didžiųjų metinių piknikų-susiar-
tinimo švenčių proga turi retą 
proga ir vėl būti tarp plačia išsi
sklaidžiusių savo tautiečių — 
galėjo labai gerai pastebėti ir 
gėrėtis, kaip augo tos mažytės lie
pelės ir gluosniai pasodinti prieš 

(Nukelta į 5 psl.) 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

Praėjusių dienų nuotykiai 
V L A D A S R A M O J U S 

T i e s a paskut inę dieną „Hotpointe" pats dar 
nežinojau, kur teks man įsidarbinti ir a r pradžioje 
uždirbsiu tiek, kiek šioje palyginus modernioje šaldy
tuvus gaminančioje įmonėje — milžiniškos „GeiMUi 
Electric" bendrovės filiale. 

Tuo metu buvau girdėjęs iš trečiųjų lūpų. kad 
„Naujienoms" esąs reikalingas rinkėjas, kad ..Drau
ge" visi e tatai užimti, kad dr. Mykolo Morkūno 
spaustuvėje gal būtų galima užsikabinti tik dali
niam laikui. 

„Hotpointą" galutinai mečiau paskutinės prieš 
atostogas dienos vidudienį, darbe teištvėręs tik pusę 
dienos. Tą dieną siautė sunkiai pakeliamas karšt is . 
Didžiulės įmonės pastatas, nors d a r neseniai 
pas ta ty tas neturėjo jokios vėsinimo sisterrvs. Per 
beveik 10 metų dirbdamas toje įmonėje, mažai dir
bau prie konvejerių, kuriais plaukia įvairios šaldytu-
tuvų dalys ir jas reikia skubiai montuoti, atl iekant 
vienokią ar kitokią operaciją. Mažesnių ar kartais ir 
didesnių boselių buvau mėgiamas ir jie vis m a n 
pataikydavo padoresnius darbus. Tuo tarpu pasku
tinę dieną prieš atostogas darbai kituose skvriuose 
sustabdyti, nes visur jau buvo sukrautos atskirų 
dalių atsargos, ir todėl visus sugrūdo prie konvejerio 
baigti montavimą vienas po kito slenkančiu šaldy
tuvų. Jei nesusoėji savo uždavinio atlikti, sustoja 
konvejeris, sus igrūda šaltytuvų griaučiai ir kaimy
nai bei vikresnieji ima tave keikti. 

Suskambėjus pietų per t rauką skelbiančiam 
skambučiui , v i sas š l ap i a s ir jau gerokai pavargęs 
drąsia i tar iau: 

— Nuo šios minu tė s m a n o da rbas čia j au baig
tas! Gal i t visi eiti po velnių. 

Amerikiečiai , portorikiečiai ir kiti bendradarb ia i 
tiesiog nustebo: „Kur tu geriau r a s i ?" O aš j iems su 
pas id idž iavimu a t sak iau : 

— Tur iu naują profesiją! 
Tik dar nežinojau, a r su nauja profesija surasiu 

tokį darbą, kur is užtikrintų bent min ima lų šeimos 
pragyvenimą. J u k ir savąjį a tža lyną reiks pradėti 
leisti į mokyklą. Tik, ž inoma, ne į Montessori , nes 
tokia p r a b a n g a ana i s la ikais ne t a ip jau dideliam 
būriui naujųjų ateivių buvo gal ima. 

Kai po kelių dienų nuėjau į „Hotpointo" 
adminis t rac i jos į s ta igą ga lu t ina i a ts i skai ty t i , ir 
sekretorės buvo nustebusios , kad beveik dešimt metų 
išdirbęs žmogus nebenori č ia pasil ikt i , nors „recor-
d a i " rodo, kad buvau geras ir sąž in ingas darbinin
kas . Tą akimirką visgi pr is iminė a n o s laimingos 
va landos , kai 1950 m. vėlų rudenį , vos iš New Yorko 
persikėlęs į Chicagą ir nuėjęs j pirmąjį pasitaikiusį 
fabriką „Hotpointą" Cicero priemiestyje, buvau iš 
kar to p r i imtas dirbti ir be didesnių nuotykių ten 
prabėgo dešimt metų. T a i buvo auks in ia i laikai 
Amerikai , kai doleris buvo ga l ingas ir, sakyčiau, 
s tebukl ingas . T a d a ka ip tik atsivėrė „geležinė uždan
ga" , pradėjom siųsti s iun t in ius savo ar t imiesiems į 
Lietuvą ir doleri ukų v i skam surasdavom. 

Kel ias d ienas paa tos togavęs , 1960 m . liepos 
pabaigoje n u t a r i a u užsukt i į „Nauj ienas" ir pasitei
raut i apie gal imą rinkėjo darbą. „Naujienos", 
kairiųjų pažiūrų demokra t in i s lietuvių la ikrašt is , 
prieš naujųjų ateivių a tvykimą į šį k raš tą buvęs 
p i rmau jan t i s Amer ikos lietuvių dienraš t is , s avo lini
ja ir tur iniu nebuvo m a n labai a r t imas . Nors iš anks
čiau šiek tiek paž inau dienraščio vyr. redaktorių dr. 

Pijų Grigaitį , porą kartų buvo tekę „Naujienų" 
pastogėje apsilankyti. 

1952 ar 1953 metais Amerikos Lietuvių Taryba 
rengė Amerikos Lietuvių kongresą. Nežinau kieno 
pas iū ly tas buvau pakviestas pravesti to kongreso 
p ropagandą spaudoje ir radijo valandėlėse, pasirin
kus sau talkininkus. Man tada atrodė, kad t a i svar
bios ir garbingos pareigos. Tad rašydavau 
s t ra ipsnius ir juos nuveždavau į „Naujienų" namus, 
kur t a d a buvo prisiglaudusi Altos įstaiga. 
Stra ipsnius atiduodavau tuometiniam Altos įstaigos 
vedėjui E. Trečiokui, maloniam, inteligentiškam 
asmeniui . Vėliau, jam iš pareigų pasi traukus, Altos 
įstaigos vedėju buvo paskirtas Albinas Morkus, 
sakyčiau, visai neblogas mano draugas. Vieną kitą 
kartą asmeniškai susidūriau ir su dr. P . Grigaičiu. Ir 
jis m a n , katalikiškų pažiūrų žmogui, pasirodė visai 
nebaisus. Mano parašytus straipsnius Altos įstaiga 
padaugindavo, dažniausia jie pirmiausia pasirody
davo „Naujienose", o paskui ir kituose išeivijos 
lietuvių laikraščiuose. Pradžioje dar neatkreipiau 
dėmesio, kad tokie straipsnių duplikavimai prisi
deda prie laikraščių turinio susinimo. Tačiau, antra 
vertus, nesijaučiau kaltas, nes ne aš juos dauginau. 

Ta ip 1960 metų liepos pabaigoje vieną priešpietę 
ir užsukau į „Naujienas" pas dienraščio administra
torių Mar tyną Gudelį, kurio anksčiau asmeniškai 
nepažinau. Pasisakiau, kas toks esu ir kokiu reikalu 
atėjau. M. Gudelis patvirtino, kad rinkėjas jiems 
esąs reikal ingas, primindamas, jog rinkėjas turi 
rinkti ta i , kas rankraštyje parašyta, ir nieko nuo 
savęs nepridėti. Aš tai gerai suprantu, kad tokia yra 
rinkėjo profesinė pareiga. Tik tepastebėdamas, kad 
geras, uolus rinkėjas gali pataisyti kai kurias 
grubias , redaktorių nepastebėtas gramat ikos ar 
s in taksės klaidas. M. Gudelis su tuo sutiko. 

(Bus daugiau) 
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PALIKIMŲ PERVEDIMO 
PROBLEMOS 

Bandant apsaugoti Lietuvoje gyvenančius 
paveldėtojus nuo okupanto apiplėšimo 

Yorko advokatų firmos Pas ta ruo ju metu Lietuvos 
konsulatai vis dažniau gauna 
pasiteiravimų, prašant nurodyti 
kelius, kaip geriausiai pervesti 
palikimus Lietuvoje gyvenan
t i e m s paveldė to jams, kad 
okupantai jų neapiplėštų. Tai 
gana sunki problema, kuri pra
sidėjo nuo Lietuvos okupacijos ir 
t ebes i t ę s i a ik i šių dienų. 
Geresniam padėties supratimui 
tenka trumpai apžvelgti okupa
cijos pasėkoje susidariusią padėtį. 

Prieš okupaciją Lietuvoje gyve
n a n t y s įpėdiniai pa l i k imus 
dažniausiai išgaudavo per Užsie
nio reikalų ministeriją, kuri, 
gavusi įpėdinių įgaliojimus ir 
reikalingus įpėdinystės įrody
mus, pavesdavo Lietuvos kon
sulams Amerikoje įpėdiniams 
atstovauti ir jų interesus ginti. 
Bet būdavo ir tokių, kurie vietoje 
Užsienio reikalų ministerijos 
kreipdavosi arba į konsulus be
t a rp i ška i , a rba į advokatus 
Lietuvoje ar Amerikoje, arba ir į 
gimines Amerikoje. Paveldėtojas 
buvo laisvas su palikimu elgtis, 
kaip j am atrodė naudingiausia: 
jis galėjo gautą palikimą pervesti 
į litus arba palikti doleriais 
Amerikos bankuose, arba in
vestuoti į akcijas ar paskolos 
l a k š t u s Amerikoje a r bet 
kuriame krašte. Vienu žodžiu, jis 
buvo pilnai teisėtas paveldėjimo 
savininkas. 

Okupacija šią tarptautiškai nu
sistovėjusią paveldėjimo proce
dūrą ir santvarką pakeitė iš 
pagrindų. Lietuvos gyventojas 
buvo visuotinai apiplėštas ir su 
visu savo turtu tapo okupanto 
nuosavybe. Okupantui parūpo 
net ir tas , ką Lietuvos gyventojas 
turėjo užsienyje ar galėjo iš ten 
paveldėti. J Pabaltijo valstybėse 
gyvenančių paveldėtojų paliki
mus Amerikoje pradėjo reikšti 
pretenzijas sovietų konsulai. 

Tokiam akiplėšiškam sovietų 
valdininkų elgesiui kelią užkirto 
Valstybės departamentas 1948 
m. kovo 26 dienos aplinkraščiu 
visų valstijų gubernatoriams, 
kur iame tarp kitko sakoma: 

„ V a l s t y b ė s d e p a r t a m e n t a s 
niekad nepripažino Latvijos, Esti
jos ir Lietuvos inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą, ko pasėkoje 
neskaito sovietų konsularinių 
v a l d i n i n k ų ar jų advoka tų 
turinčiais bet kokių teisių atsto
vauti Latvijos. Estijos ar Lietuvos 
piliečiams, kurie turi teisių į 
Jungtinėse Valstybėse mirusių 
asmenų palikimus". 

Apėjimui šio potvarkio sovietai 
persiorientavo į privatų kelią, pa
vesdami pal ikimų r e ika lu s 
t a r i a m a i privačiai advokatų 
kolegijai Maskvoje — Inostran-
naja Juridicheskaja Kollegija 
Advokatov, su t rumpin ta i va
d inama Injurkollegia. Taigi, 
pretenzijas į Pabaltijo valstybių 
piliečių palikimus pradėjo reikšti 
ne sovietų konsulai, bet tariamai 
privati Maskvos advokatų kolegi
ja , apsirūpinusi įpėdinių įgalio
jimais. Maskvos Injurkolegija 
turi subagentūras visoje Sovietų 
Sąjungoje ir okupuotose Pabalti
jo valstybėse, kurių viena veikia 
i r Vilniuje . Subagen tū rų 
uždavinys yra surinkt i savo 
respublikoje įgaliojmus su reika
lingais dokumentais ir persiųsti 
Maskvos Injurkolegijai, kuri savo 
keliu persiunčia juos stambiai 
advokatų firmai New Yorke, su 
kuria yra sudariusi sutartį. Toji 
firma atstovauja ne tik Sovietų 
Sąjungos juridiniams interesams 
JAV-ėse ir Kanadoje, bet taipgi ir 
satelitinių kraštų, kaip Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Lenkijos, 
Vengrijos ir t.t. Ta tariamai pri
vati Injurkolegija tikrovėje yra 
sovietų Teisingumo ministerijos 
padalinys, kuri pagal susitarimą 
tampriai bendradarbiaudama su 
OSI, da rg i p a r ū p i n a KGB 
sufabrikuotus dokumentus nuo 
sovietų teroro pabėgusiems pa-
baltiečiams persekioti. 

Pagal Injurkolegijos ir New 

susi
tarimą pastarajai leidžiama pasi
laikyti 35*2 nuo išgautų paliki
mų, prie ko injurkolegija pasilai
ko dar 10% už tarpininkavimą. 
Tad įpėdiniui iš kiekvieno šimto 
dolerių belieka tik 55, kurie 
išmokami ne doleriais, bet rub
liais skaitant tarp 65 ir 75 
kapeikų už dolerį. Išvengimui 
visuotinio paveldėtojo nepasiten
kinimo okupantai leido be eilės 
užsisakyti rusiškos gamybos 
automobilius, jei už juos mokama 
iš palikimų gautomis sumomis. 
Nors tas padėtį šiek t iek 
pagerino, bet palikimų globėjų 
tarpe entuziazmo nesukėlė. 

Siekdamos apsaugoti komunis
tinėse valstybėse gyvenančius pa-
veldėtojus nuo apiplėšimo, 
daugelis Amerikos valstijų savo 
laiku išleido vadinamuosius 
geležinės uždangos įstatymus 
!lron Curtain Acts), kuriais buvo 
varžoma išmokėti palikimus įpė
diniams, gyvenantiems komunis
tiniuose kraštuose, paliekant juos 
laikinam saugojimui tų valstijų 
ižduose. Didelėmis Maskvos 
Injurkolegijai atstovaujančių 
amerikiečių advokatų pastan
gomis viena byla Oregono valsti
joje pateko į Aukščiausią teismą, 
kuris 1968 m. sausio 15 d. 
(Zschernig v. Millert išaiškino, 
kad vadinamieji geležinės uždan
gos įstatymai, kaip nekonsti-
tuciniai, atmesti. 

Tas sprendimas plačiai at idarė 
vartus Injurkolegijai a t s to 
vaujančios New Yorko advokatų 
firmos advokatams, k u r i ų 
pastangų dėka milijonai dolerių 
nuplaukė į sovietų iždą, o pavel
dėtojam teko tik trupiniai. 

Ypatingą dėmesį Lietuvos oku
pantai yra atkreipę į lietuvių pa
likimus. 1978 metais jie atsiuntė 
į JAV-bes Vilniaus Injurkolegijos 
tarnautoją Genovaitę Valinskie
nę, kuri, lydima sovietų am
basados valdininkų, važinėjo po 
lietuvių kolonijas ir, kaip pati po 
kelionių pasisakė „Gimtojo 
krašto" korespondentui, įtikinėjo 
tautiečius neklausyti „vaduo
tojų", kurie nepataria į tes
tamentus įrašyti Lietuvoje gyve
nančių artimųjų f,,Gimt. 
kraš tas" , 1978.VI.22). Važi
nėdama po lietuvių kolonijas ji 
taipgi įtikinėjo lietuvius advo
katus tapti Injurkolegijos agen
tais. Daugumas atsisakė, bet vie
nas kitas susigundęs riebiais 
komisais, sąmoningai ar dėl pa
dėties nesupratimo talkininkau
ja, kenkdamas lietuvių intere
sams. 

Valinskienė „Gimtojo kraš to" 
korespondentui aiškino, kad 
tūkstanties dolerių palikimą gau
nantis galįs paversti juos į 
„Vniešposil torgo" ček ius , 
gaudamas net 3000 rublių su 
įvairiomis privilegijomis. Šian
dien vienas kitas skelbiasi, kad 
galįs beveik penkis rublius už 
dolerį gauti su Injurkolegijos pa
laiminimu, nuveždamas juos į 
Vilnių. Bet ką su tais rubliais 
įpėdinis turi daryti, jei nėra ką 
už juos pirkti. Aukšto keitimo 
kurso pažadai tai tik viliojimas 
dolerių iš Amerikos. 

Tą pačią dieną, kai įpėdinis 

CLASSIFIED GUIDB 

Dainavos jaunimo stovyklos metinės šventės proga liepos 20 d. šneku<'iuoja>i stovyklas 
viešnios. Iš kairės: I. Alantienė, M. Jankauskienė, M. Petrulienė. B. Veselkiene ir S. Si> i|in< 
kienė. KI • • • • 

Muotr. •loriM Urbono 

gauna p a l i k i m ą okupuotoj 
Lietuvoj, jis jau apiplėšiamas, nes 
jo nuosavybės teisės yra labai 
apribotos. Įsivaizduokime šimtą 
tūkstančių dolerių palikimą 
gavusį. Suprantama, kad pirmo
je eilėje jis užsisakys rusiškos 
gamybos automobilį, bet ką su 
likusia pa l ik imo dalim jam 
daryti? Gal jis nutars pirkti didelį 
namą, ūkį, vilą — negalima. Nu
tars pakeliauti po pasaulį — ne
galima. Nuspręs kokius dešimt 
tūkstančių padovanoti brolvai
kiui Paryžiuje — negalima. Jokiu 
būdu negaus leidimo tokią sumą 
išsiųsti į užsienį. Vienu žodžiu, iš 
užsienio pave ldė to pal ikimo 
tikruoju savininku yra tapusi 
sovietų valdžia, o ne paveldėtojas. 
Tad reikia rimtai apsvarstyti, ar 
verta didesnę sumą užrašyti 
giminaičiui Lietuvoje, kad jis 
būtų apiplėštas, o okupantų iždas 
praturtintas. 
p Tik t inkamai sudarytu tes
tamentu galima išvengti apiplė
šimo bent dalinai. Okupantui 
didžiausia nauda, jei Lietuvoje ar
timus gimines tur int is miršta 
nepa l ikdamas t e s t amen to . 
Daugelis delsia sudaryti testa
mentą, klaidingai manydamas, 
"kad tuo jis praranda laisvę toliau 
savo turtą tvarkyti. Tikrovėje tes
tamentas yra dokumentas, kuris 
pradeda veikti tik testatoriui su 
šiuo pasauliu atsiskyrus. 

Tad sudrant testamentą, jei 
nenorima giminaičiui Lietuvoje 
numatytos dalies patikėti drau
gui, bankui ar šalpos institucijai, 
geriausia užrašyti ne daugiau 
kaip sumą vienam automobiliui 
įsigyti, o likusį tur tą paskirstyti 
lietuvių politinėms, kultūrinėms, 
šalpos ar religinėms institu
cijoms. Testamentus geriausia 
sudaryti pas lietuvius advokatus, 
o jei apylinkėje tokių nėra, tai ir 
pas amerikiečius. 

Kiekvieno geros valios lietuvio 
pareiga pasirūpinti, kad jo sun
kiai uždirbti doleriai nenueitų 
okupantų iždui remti, bet arti
miesiems ir l ietuvių organi
zacijoms. Sudarant testamentus 
svarbu įrašyti teisingus orga
nizacijų pavadinimus ir adresus: 
Lietuvos generalinis konsulatas 
New Yorke yra sudaręs svarbes
nių organizacijų sąrašą, kurį su
interesuot iej i gal i gau t i 
rašydami: 

Consula te Gene ra l of Lithu-
ania, 41 West 82nd Street, New 
York, New York 10024. 

J: 

PABĖGĖLIAI 
LAISVUOSE 
KRAŠTUOSE 

J . VAIČELIŪNAS 

Dr. Romualdas Kašubą su žmona Nijole atšventę savo vedybų 
gyvenimo 25-rių metų sukaktį. Šalia jų stovi Ingrida Bublienė. 

Visais laikais pasaulyje buvo 
vienokių ar kitokių pabėgėlių. 
Dabar daugiausia yra politinių 
pabėgėlių. Politiniai pabėgėliai 
labiausiai išplito, kada pasauly
je įsigalėjo komunistai. Kai kurie 
komunistų valdomi kraštai savo 
teritoriją yra aptverę net geležine 
uždanga, kad niekas iš jų krašto 
nepabėgtų. Betgi ir iš tų kraštų 
daug žmonių pabėgo, pasinau
dodami visokiomis suirutėmis, 
karais . Iš Sovietų Sąjungos daug 
žmonių pabėgo į vakarus antrojo 
pasau l in io "karo metu. Tada 
sąjungininkai Vokietiją puolė net 
keliais frontais. Nuo bolševikų 
fronto žmonės bėgo į vakarus, o 
n u o Vokieti ją iš v a k a r ų 
puolančių armijų beveik niekas 
nebėgo į rytus, nes tos armijos 
nešė pavergtoms tautoms išlais
vinimą, kai bolševikų armijos 
nešė tautoms pavergimą. 

Ir po to karo. išsiplėtus pasauly
je komunizmui, padidėjo ir poli
t inių pabėgėlių skaičius. Dėl 
tokio pabėgėlių skaičiaus didėji
mo yra kalti ir tie, kurie padėjo 
komunistams pasaulyje išsiplėsti. 
A r tų kraštų valdovai dabar jau
čiasi kaltais? Į tą klausimą ir jie 
p a t y s negalės a t saky t i . Juo 
labiau stiprės komunizmas, tuo 
daugiau bus pavergtų kraštų, 
d a u g i a u a t s i r a s pol i t in ių 
pabėgėlių. Komunistai Vakaruo
se politinių pabėgėlių nešelpia, 
išskyrus savo partijos narius, 
kurie laisvajame pasaulyje dėl 
savo pragaištingos veiklos yra 
patekę į kalėjimą. 

Pagal Jungtinių Tautų aukš
tojo komisaro pabėgėlių rei
kalams pateiktus duomenis, 1985 
m. pasaulyje buvo 10,305,300 pa-
bėgėlių,kurių 4,793,800 gyveno 
stovyklose (T. St. 1986.ITI.9. F.I.). 
Pabėgėliai daugiausia iš komu
nistų valdomų kraštų arba iš tų 
plotų, kuriuos yra okupavęs 
Izraelis. 

Daugiausia pabėgėlių yra Azi
jos kontinente — 4,878,300, kurių 
apie 230,000 gyvena stovyklose. 
Pakistane yra 2.5 mil. pabėgėlių. 
Daugiausia jų atbėgo iš Afganis
tano, kur bolševikai vykdo to 
krašto pavergimą. Irane — 1.9 
mil. pabėgėlių. Yra pabėgėlių ir 
komunistiniose kraštuose, bet jų 
y r a labai mažai: Kinijoje — 
178,900, Vietname - 21,000. Iš 
Kinijos į Hong Kongą yra atbėgę 
per mil. kinų. Anksčiau Hong 
Konge buvo apie 4 mil. gy
ventojų, o dabar — apie 5 mil. 
1985 m. Hong Konge buvo 11.900 
ta i s metais atbėgusių pabėgėlių. 
Spėjama, kad ir iš Hong Kongo 
bus daug pabėgėlių, nes tas 
žemės plotelis numatomas ati
duoti raudonajai Kinijai. 

Afrikos k o n t i n e n t e yra 
2,930,200 pabėgėlių. Daugiausia 

jų yra Somai įjoję - 700,000, o Su
dane - 690,000. I tuos kraštus 
pabėgo daug Etiopijos gyventojų, 
kai tas kraštas pateko į komunis
tų nagus ir į bado šmėklą. 
Vakarų pasaulis Etiopijos ba
daujantiems gyventojams siunčia 
ekonomine pagalbą maisto pro
duktais , o bolševikai, kurių 
kontrolėje dabar yra Etiopija, į tą 
kraštą siunčia ginklus. Neveltui 
sakoma: kur komunizmas, ten ir 
badas. . „ 

Europoje politinių pabėgėlių 
yra 677,000. Iš jų daugiausia 
gyvena Prancūzijoje — 167,300 ir 
Anglijoje — 135.000 pabėgėlių. 
Kitose Europos valstybėse pa
bėgėlių gyvena po mažiau: Nuo
stabu, kad ir komunistinėje 
Rumunijoje yra 1,000 pabėgėlių, 
o Jugoslavijoje — 1,600. Nepa
sakyta iš kur tie' pabėgėliai į 
komunistinius kraštas atbėgo. 

Šiaurinėje Amerikoje pabėgėlių 
yra 1,693,200. Daugiausia jų 
apsigyveno JAV — 1 mi l . 
Kanadoje apsigyveno — 353,000. 
Tiesa, į JAV daug pabėgėlių 
a tbėga ir ekonominia is 
sumetimais. Vienu metu JAV 
buvo apie 8 mil. neoficialių pa
bėgėlių iš Meksikos. Buvo 
n u m a t y t a juos legal izuoti . 
Nežinau, ar jau juos legalizavo a r 
ne. Pietinėje Amerikoje y r a 
316,100 pabėgėlių. Daugiausia jų 
yra Argentinoje — 11,500, Brazi
lijoje — 5,300. I Argentiną galėjo 
atbėgti Čilės komunistai, kai 
tenai buvo pabalintas komu
nistinis režimas. Mažiausia pa 
bėgėlių yra Australijos konti
nente — 104,400. Iš jų daugiausia 
gyvena pačioje Australijoje --
89.000. 

Į Kanadą 1980 m. atvyko 
40,360 vietnamiečių pnbėgėlių 
Jų dar atvyksta kasmet. 1985 m 
į Kanadą jų atvyko 17.230. 
Kanada priėmė daugiau pa
bėgėlių pagal savo gyventoju 
skaičių, negu kiti Vakarų 
kraštai Čia, matvt, neįskaitomi 
tie. kurie Vietnamo karo metu 
nelegaliai per siena iš JAV a t 
bėgo į Kanada Jų čia atbėgo per 
100,000. nes jie tada nenoiėjo tar 
nauti JAV kariuomenėje ir ka
r i au t i pr ieš komunis tus 
Vietname. 

Pabėgėliai yra r-ac-įulinė pro 
blema. bet vargu ji kad;: \ 
išnyks. 

S A V A N A U D Ž I A I 

Mes norime būti išganyti, 
bet tik ne nuo savo nu dėmių: 
norime būti 'ganyt i , bet t ik 
ne už per aukštą kainą: 
norime būti išganyti sa \ u 
būdu, bet tik ne lMVvo būdu. 

Fvltori •/. Shirri 

HELP VVANTED REAL ESTATE 

Ieškoma lietuviškai kalbanti 
moteris prižiūrėti 1-rių metų vaiką 
3 dienas į savaitę. 

Skambinkite 460-9123 

FOR RENT 

IŠNUOMUOJA 
M a r q u e t t e P a r k e , a r t i 

bažnyčios, išnuom. didelis bu
tas 2-me a u k š t e : Sal ionas, 
valgomasis, 2 dideli miegamieji, 
virtuvė. Kreiptis te l . 436-3897. 

67-tos ir VVhipple apyl. išnuo
mojami naujai dekoruoti apšildomi 
butai po 31/2 ir 4 kamb., po 1 mie
gamą. $295 ir $315 į mėnesį. Pen
sininkams nuolaida. 

Skambint 779-6193 . 

M I S C E L L A N E O U S 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba norite būu 
Rimo Stankaus khjentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5991, 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 9Sth Street 

Tel. — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ucensad, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
SERAPINAS — Te l . 636-2960 

RADIJO PROGRAMA 
Svolautia Urturh} Radijo Programa 

Naujoj Anglijoj 
Radijo programos sekmadieniais, va 
doTaujamoa Stepono J. ir Valentinos 
Minkiį perduodamos nuo 8:00 iki 8:45 
ral. ryto per radijo stotj WLYN 1300 
bangas AM, toj pačioj stoty. 

Perduodama vėliausią pasaulinių ži
nią santrauka ir komentarai, muzika, 
dainos ir Magdutes pasaka. Biznio re; 
kalais kreiptis Šiuo adresu: 

71 Farragut Road. 

So. Boston, Mass. 02127 

I'cL 268-2515 
lea pat gaunamas ir dienraštis 

"Draugas". 
Ž O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O -

ALOYZAS BARONAS 

Daiktai kasdieniniai 
POEZIJA 

Pomirtinis eilėraščių rinkinys, išleido 
Nijolė Baronienė savo vyro a.a. Aloyzo 
penkių metų mirties sukakčiai pami
nėti, iliustravo dail. Ona 
Stan kaitytė Baužienė. 

Duotas ir pilnas A. Barono knygų 
sąrašas. 

| 
Kaina su persiuntimu $6.00 
Illinois gyventojai dar prideda 40 et. 

valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, 

Chicago, IL 60629 

ŠIUOS LEIDINIUS GALIMA ĮSIGYTI DRAUGE 

Naujų l a i k ų Lie tuvos I s tor i ja II t. Pranas Čepėnas. 864 
psl. Išleido dr. Kazio Griniaus Fondas 1986. Kaina su persiun
t imu 27 dol. (111. gyv. prideda 2 dol. valstijos mokesčio). 

A u š r a V I I t. Red. Jonas Dainauskas. Nr. 31 (71)35(75) 
Lietuva. Išleido Akademinės skautijos leidykla 1986. Kaina su 
persiuntimu 7 dol. (111. gyv. prideda 48 et. valstijos mokesčio). 

Šven to jo Kaz imie ro p e n k š i m t i s . Red. Balys Raugas. 478 
psl. Išleido šv. Kazimiero 500 metų mirties sukakties centrinis 
komitetas. 1984. Kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 17 dol. 
1111. gyv. prideda 1.20 dol. valstijos mokesčio). 

L i e t u v o s S o c i a l d e m o k r a t i j a : kovoje dėl k raš to 
nepriklausomybės. Istorinė apžvalga. Juozas Vilčinskas. 398 psl. 
Nidos knygų klubo specialus leidinys 1985. Kaina su persiun
t imu m. v. 22 dol., kietais — 25 dol. Illinois g\v. prideda 
1.60 dol.. k.v. — 1.84 dol. valstijos mokesčio). 

Lie tuvių kryž ia i i r koplytė lės . Dr. Jonas Grinius. 182 psl. 
Išleido Lietuvių katalikų mokslo akademija 1970. Kaina su per
siuntimu 12 dol. (111. gyv. prideda 80 et. valstijos mokesčio). 

E n c y c l o p e d i a L i tuan i ca , 6 tomai. (Lietuvių Enciklopedi
ja anglų kalba). Išleido Juozas Kapočius. Kaina su pet siuntimu 
154 dol. Redagavo Simas Sužiedėlis ir Antanas Vasaitis. 

Užsakymus siųsti: 

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

JURGIS GUAUDA 

The AGONY A literary approch to history. 
Translated from Lithuanian by Jonas Zdanys. 

ši knyga išleista 1985 su parama Lietuvos Saulių 
sąjungos, kuriai vadovauja Karolis Milkovaitis. 
Didelio formato. 288 psl. Tai gera ir vertinga dovana 
bet kokiomis progomis, nes joje laikrodžio tikslumu 

, aprašomas mūsų tautos laisves ir nepriklausomybės 
I praradimas. Kaina su persiuntimu 13.50 dol. (Il

linois gyventojai dar pndeda 96 et valstijos 
mokesčio) 

Užsakymus siųsti: 

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



RENGINIAI CHICAGOJE 
Rugpjūčio 3 d. — Ateiti

ninkų namų gegužinė Atei
tininkų namuose, Lemonte. 

— Lietuvos Dukterų draugi
jos gegužinė Marquette parke 
prie 71-mos ir California gat
vių sankryžos. 

Rugpjūčio 10 d. — Taura 
gės klubo gegužinė Šaulių na
muose. 

Rugpjūčio 17 d. - Tradi 
cine BALFo apskrities skyrių 
gegužinė Jaunimo centre. 

Rugpjūčio 24 d. — Seserų 
pranciškiečių rėmėjų gegužinė 
— piknikas Šau'ų namuose. 

— Tradicinė Tautinės sąjun
gos Chicagos skyriaus metinė 
gegužinė Ateitininkų Namuo
se Lemoiite. 

Rugpjūčio 31 d. — Panevė
žiečių klubo gegužinė Šaulių 
salėje. 

Rugsėjo 4-7 d. — Šviesos-
Santaros federacijos suva
žiavimas Tabor Farm, Sodus, 
Mich. 

Rugsėjo 7 d .—JAV LB 
Lemonto apylinkės gegužinė 
Ateitininkų namuose Lemon
te. 

Rugsėjo 14 d. — Tautos 
šventė Cicero Šv. Antano 
parapijos salėje. 

— „Lietuvos Aidų*' radijo 
gegužinė Šaulių namuose. 

— Lietuvių Moterų federaci
jos susirinkimas Seklyčioje. 

— Lietuvių Respublikonų 
Illinois Lygos metinė gegu
žinė Ateitininkų namuose 
Lemonte. 

— Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejaus iškilmingas 
naujo pastato atidarymas. 
Tarp atidarymo programų bus 
taip pat ir lietuvių dailinin 
kų grupinės parodos atidary
mas, Balio Pakšto ir jo an
samblio pasirodymas, „Time 
Capsule" — Ateities kraitelės 
uždarymas ir svečių priėmi
mas. 

Rugsėjo 20 d. - Čiurlio 
nio ansamblio koncertas Jau
nimo centre. Rengia „Margu
tis". 

I 
Rugsėjo 21 d. — Suvalkie

čių draugijos gegužinė Šaulių 
namuose. 

Rugsėjo 26-28 d. — Lietu
vių Fronto Bičiulių konferen
cija Chicagoje, Jaunimo cent
re: rūgs. 26 — vakaronė 
kavinėje; rūgs. 27 d. — posė
džiai maž. salėje; rūgs. 28 d. — 
11:30 vai. r. Šv. Mišios ir iškil
mingas posėdis didž. salėje. 

50 metų.. . 

(Atkelta iš 3 psl.) 
40,30 ir net prieš kelerius metus. 
Dabar didinga liepų alėja yra ap
čiuopiamas ir regimas vaizdas, 
liudijąs tą mūsų Marijos Nekalto 
Prasidėjimos seserų augimą Šiau
rės Amerikoje. Gležna liepelė — 
mūsų 5 pionierės — persodinta j 
vešlią Amerikos žemę, jau yra 
sustiprėjusi plačiašakė liepų 
alėja, duodanti gaivų, svetingą 
pavėsį visiems, ypač mūsų tautie
čiams, ieškantiems dvasinės at-

Rugsėjo 27 d. -=- Filisterių 
-Rautų sąjungos Chicagos 
skyriaus pobūvis Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

Rugsėjo 2 8 d. — „Draugo'' 
banketas Martiniųue restora
no salėje. 

— Skautų ir skaučių sporto 
šventė Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

Spal io 3 d. — Alfonso 
Tyruolio-Šešplaukio knygos 
„Lietuva pasaulinėje literatū
roje" sutiktuvės Jaunimo cent
ro kavinėje. Rengia Chicagos 
ateitininkai sendraugiai. 

Spal io 4 d. — Cicero jūros 
šaulių kuopos „Klaipėda" 
me t in i s p o k y l i s Šau l ių 
namuose. 

— Lituanistinės Katedros 
pokylis — iškilmingas pinigų 
įteikimas universitetui Jauni
mo centro didž. salėje. 

Spal io 5 d. — Seserų pran
ciškiečių rėmėjų metinis sei
mas Tėvų Marijonų koplyčio
je ir salėje. 

— Ateitininkų šventė Jauni
mo centro didž. salėje. 

— Lietuvių Respublikonų 
Illinois lygos 20 metų veiklos 
s u k a k t u v i n i a i p i e t ū s ir 
pažymėjimų įteikimas. 

Spal io 10 d- — Skautų Aka 
demikų iškilminga 
Lietuvių Tautiniuose namuo
se. 

— Putnamo seselių rėmėjų 
vakaronė Jau . centro kavi
nėje. 

Spal io 11 d. — Skautų Aka
demikų metinė šventė Liet. 
Tautiniuose namuose. 

— Lietuvos Dukterų pokylis 
Jaunimo centro didž. salėje. 

Spalio 12 d. — Spalio 9-tos 
•(Vilniau! pagrobimo) minė
jimas Jaunimo centre. Rengia 
Vilniaus Krašto Lietuvių są
jungos Chicagos skyrius. 

— Zarasiškių klubo geguži
nė Šaulių namuose. 

— Madų paroda Jaunimo 
centro didž. salėje. Ruošia 
Putnamo seselių rėmėjos. 

— Ramovėnų posėdis Jau
nimo centro posėdžių kmb. 

— Moterų sąjungos 20-tos 
kuopos tradiciniai pietūs su 
programa mokyklos salėje. 

Spa l io 17 d. — Filatelistų 
paroda Jaunimo centre. 

Spal io 18 d. — „Puota jū
ros dugne" Jaunimo centro 
didž. salėje. Ruošia jūrų skau
tininkų „Grandis". 

— Tauragės klubo banketas 
Šaulių namuose. 

— "Filatelijos paroda Jaun. 
centro mažojoje salėje. 

— Filatelistai renkasi Jaun. 
centro posėdžių kmb. 

— Amerikos lietuvių Tary
bos suvažiavimas ir Antano 
Olio atminties pagerbimas 
Lietuvių Taut iniuose na
muose. 

Spal io 19 d. — „Lituani-
cos" tunto sueiga Jaun. cent
ro didž. salėje. 

— Koncertas Jaun. centro 
didž. salėje. Ruošia LB Vidu
rio Vakarų apygardos valdy
ba. 

— LB Vidurio Vakarų apy-

Lapkr ič io 2 d. — Lietuvių 
Foto archyvo parodos uždary
mas ir laimėtojams premijų 
įteikimas Jaunimo centro 
kavinėje. 

A.A. KUN. JUOZAS 
J . S H A L O M S 

Neseniai mirė Minersville, 
Pa., Šv. Pranciškaus Asyžiaus 

. parapijos klebonas a.a. kun. 
- KoB<**as Jaun centro J u o z a s j S h a l o n i s . J i s b u v o 

didž. salėje. Rengia „Margu- g i m ę 8 p r i e § ^ m e t u s p o U s 
ville. Jo tėvai buvo Juozas ir 
Alice Margalavičiūtė (Marga-
lavage) Shaloniai. Mokėsi 
p r a d ž i o j e S a c r e d H e a r t 

Dalyvaujant pamaldose Allen- ' DRANGAS, antradienis. 1986 m. rugpjūčio mėn. 5 d. 
town, Pa., vyskupui Thomas 
J. Welsh ir daugeliui aplin
kinių kunigų, palaidotas New 
Philadelphia Sacred Heart 
kapinėse. 

tis". 
— Marijonų bendradarbių 

žaidimų popietė Marijonų 
vienuolyno svetainėje. 

Lapkr ič io 2 d. — Vėlinių mokykloje New Philadelphia, 
minėjimas Šv. Kazimiero lietu- paskiau ŠvČ. M. Marijos Gimi-
vių kapinėse. Rengia Pašau- mopar. mokykloje Pottsville ir 
liečiu Komitetas, Kapų sklypų St. Charles Barromeo bei 
savininkų draugija, dalyvau- Mary Immaculate seminarijo-
jant šauliams ir visuomenei. je Northampton. Įšventintas 

Lapkr ič io 7 d. — Ateities k u n i ^ u 1 9 7 4 m - gegužės 18 d. 
akademinio savaitgalio vaka
ronė Jaunimo centro kavi- g 
nėję. 

Lapkr ič io 8 d. — „Atei
ties" vakaras Jaun. centro 
didž. salėje. 

— Donelaičio lit. mokyklų 
madų paroda Jaun. centro ':. 
didž salėje. 

— Derliaus šventė Tauti
niuose namuose. Ruošia Lietu
vių Moterų federacijos Chica
gos klubas. 

— LB Brighton Parko 
apylinkės Rudens pokylis 
Šaulių salėje. 

— LB Lemonto apylinkės 
Rudens balius Old Oak Count-
ry klube. 

Lapkr ič io 8-9 d. — Atei-
sueiga ties akademinis savaitgalis. 

Lapkr ič io 15 d. — CALM 
vakaras Jaun. centro didž. sa
lėje. 

Lapkr ič io 16 d. Jono.Zda-
niaus kūrinių koncertas Jauni
mo centre. Rengia „Daina
vos" ansamblis. 

Lapkr ič io 21 d. — Vakaro
nė su Lietuvos generaliniais 
konsulais Jaunimo centro 
kavinėje. 

Lapkr ič io 22 d. — „Gran
dies" vakaras Jaun. cent
ro didž. salėje. 

Lapkr ič io 2 3 d. — Kariuo
menės šventės minėjimas 
Jaun. centro maž. salėje. 

— Koncertas Vasario 16-to-
sios gimnazijai paremti Jaun. 
centro didž. salėje. 

Lapkr ič io 27 d. — Jau
nimo šokiai. 

Lapkr ič io 28-30 d. Teatro 
festivalis Jaun. centro didž. 
salėje. I 

L a p k r i č i o 2 9 d . — 
„Lituanicos" futbolo klubo 

sezono uždarymo banketas — 
vakarienė ir šokiai Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

Gruodžio 5 d. — Adolfo 
Damušio paskaita „Energijos 
šaltiniai Lietuvoje" Jaunimo 
centro kavinėje. Rengia Chica
gos ateitininkai sendraugiai. 

G r u o d ž i o 6 d. — Liet. 
Fornto Bičiulių renginys 
Jaunimo centro kavinėje. 

Gruodžio 7 d. — Jaunimo 
centro metinė vakarienė. 

Gruodžio 12 d. — Chicago 
State University mokytojų 
pusryčiai Jaunimo centre. 

Gruodžio 13 d. — Religinis 
savaitgalis Jaun. centro maž. 
salėje ir kavinėje. 

Gruodžio 14 d. — Koncer
tas. „Svajonė" iš Australijos. 
Ruošia Liet. Jaunimo sąjun-

Kurį laiką buvo mokytojas 
Marian Catholic mokykloje ir 
rezidentas St. Joseph parapi
joje. Nuo 1977 m. a.a. kun. J. 
Shalonis buvo parapijose kaip 
administratorius, o 1982 m. 
pabaigoje buvo, klebonas Šv. 
P r a n c i š k a u s pa rap i jo j e 
Minersville. Paskutiniu metu 
gyveno pas tėvus, nes sunkiai 
sirgo ir buvo reikalingas 
nuolatinės priežiūros. Jo sesuo 
Carol Ann mirė 1969 m. Liko 
tik tėvai ir giminės. 

Laiškas 
P A T I K S L I N I M A S 

„Draugo" Nr. 138 liepos 17 
d., skyriuje „Aplink mus" 
rašoma: „Vasario 16 gimna
zijai remti... evangelikų bažny
tinė ta ryba iš Jono Suvio 
fondo atsiuntė 3,000 dol. Prie 
šio fondo sudarymo yra daug 
prisidėjęs vysk. A. Trakis". 
Mirusiam galima daug ką 
priskirti, daug priekaištų 
padaryti, nes jis to patikslinti 
nebegali. Šioje užuominoje yra 
p a d a r y t a s n e t e i s i n g a s 
pareiškimas: „Prie šio fondo 
sudarymo yra daug prisidėjęs 
vysk. A. Trakis". 

Prie šio a.a. Jono Suvez-
džio-Suvio fondą vysk. A. 
Trakis ne tik niekuo neprisi
dėjo, bet ir nieko nežinojo. Tai 
testamentinis J. Suvio paliki
mas Chicagos liet. reformatų 
ir liet. Tėviškės evangelikų 
bažnyčioms premijų forma ar 
aktyvią lietuvišką veiklą kovo
je už lietuvybės išlaikymą. 
Atrodo, kad ši klaidinga rašiu
sio informacija turėjo tikslą 
prikergti a.a. vysk. A. Trakiui 
dar vieną nuopelnų. Bet ar tai 
buvo reikalinga? J. Suvio tes
tamento vykdytoju yra inž. 
Kostas Klybas, buv. ilgame
čio Biržų miesto burmistro 
Povilo Klybo sūnus. Premi
joms skirti yra paskirti minėtų 
Bažnyčių įgaliotiniai, kurie 
pristato jam kandidatus minė
toms premijoms gauti. Vienos 
metinės premijos suma yra 
3,000 dol. 

P. Bružas 

MIELAM PRIETELIUI 

A.tA. 
ALEKSUI BARADUI 

mirus, jo žmoną GENUTĘ ir kitus gimines užjaučia
me ir kartu liūdime. 

Jonas, Elena, Raimundas, Birutė. 
Gintaras ir Audra Pečiuliai 

fOU»l "OUSitG 
LENDER 

^ F b L L 
SERVICE 

BANK 

MAFOJETTE 
NATIONAL BANK 

63rd and VVestem Avenue 476-5100 
62nd and Pulaski Road 838-3300 

MEMBERFDIC • MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM 

gaivos, jaukios namų nuotaikos ir „,«.„„.„ „_». „ ... 
kūrybinio įkvėpimo. Ši lietuvių gardos atstovų suvažiavimas g Q g C h i c a g o s skyrius 
religinio ir kultūrinio gyvenimo 
sala iki šiol per 50 metų buvo 
viena iš iškalbingiausų liudinin
kų, kad darbu ir pasiaukojimu 
yra įmanoma palaikyti giliai 
religinę dvasią, kurstyti lietuviš
kosios kultūinės kūrybos ugnį ir 
skelbti pasauliui, kad laisvės 
viltis yra nepalaužta, kad ši lie
tuvių tautos šaka yra gyva ir gi
liai tiki gyvenimu. Lietuvių vi 
suomenei, be šito džiaugsmo ir 
pasitenkinimo ir nuoširdaus pa
sveikinimo, siunčiamo sukakties 
proga mūsų seselėms, lieka dar 
vienas didelis uždavinys — savo 
rankomis, t.y. savo pačių šeimų 
atneštomis dovanomis (ne aukso 
ar sidabro) atgabenti į Putnamo 
sodybą jaunų, auka ir idealizmu 
degančių, gležnučių liepelių — 
lietuvaičių, kad jos. pasodintos 
šalia jau 50 metus brendusios 
nuostabios liepos, įleistų daigus 
ir džiaugsminga viltimi palai
mintų šį lietuvių šeimos židinį. 

K.V.C. 

Jaun. centro posėdžių kmb. 
— Filatelijos paroda Jaun. 

centro maž. salėje. 
Spal io 24 - lapkr ič io 2 d. 

— Penkioliktoji lietuvių foto
grafų išeivijoje Foto paroda 
Čiurlionio galerijoje, Jaun. 
centre. Rengia Budrio vardo 
lietuvių foto archyvas. 

Spalio 24-26 d. — Dailės 

— Lietuvių Moterų federa
cijos Chicagos klubo susirin
kimas. 

Gruodžio 21 d. — Atei
tininkų Kūčios Jaunimo cent
re. 

Gruodžio 31 d. Daina
vos meno ansamblio Naujųjų 
Metų sutikimas Jaun. centro 
kavinėje. 

darbų paroda. Jaun. centro 
maž. salėje rengia Lietuvių R f Ū S U k o l o n i J O S 
moterų federacijos Chicagos ^ • 
klubas. 

Spalio 2 5 d. — Chicagos 
Anglijos klubo balius Šaulių 
sHėje. 

— Lietuvių Fondo metinis 
balius Jaunimo centre. 

— Koncertas Jaun. centro 
didž. salėje. Ruošia Neo-Li-
thuanai. 

S p a l i o 2 6 d. — Lie t . 
Bendruomenės pietūs Šv. 
Antano parapijos salėje. 

LIETUVIŲ DIENA 
PENNSYLVANIJOJE , 

Rocky Glen Parke, Moosic, Pa., 
įvyks 72-roji Lietuvių Diena. Ją 
rengia Lietuvos Vyčių Anthraci-
te ir Pittstono kuopos. Pelnas 
skiriamas lietuvių Šv. Kazimiero 
kolegijai Romoje, kurios 
rektorius yra prel. A. Bartkus. Ši 
šventė yra seniausia tokia 
kasmet rengiama lietuvių šven
tė. Visas jos pelnas skiriamas 
visuomet knkini nors lietuviškai 

labdarybei Ankstyvaisiais 
metais ją rengė Lietuvių Kunigų 
Lyga. Kai atsirado lietuvių 
kunigų trūkumas, jie pakvietė 
Lietuvos Vyčiu Anthracite kuopą 
ją perimti. Nuo 1975 m. šventę 
rengia Lietuvon Vyčiai. Per tą 
laiką pelnas buvo skiriamas Liet. 
Kat. Religinei šalpai, Eucha-
ristino kongreso lietuvių ko
mitetui. 1985 ir 1986 m. pelnas 
skiriamas Šv. Kazimiero kole
gijai, kuriai labai reikalinga 
finansinė parama. 

Lietuvių Dienos komiteto 
pirmininkas John Joseph iš 
Frackville tikisi rekordinio 

savo 100 metų jubiliejaus iškil
mes. Jų metu maldininkų 
priėmimu rūpinsis Susivienijimo 
ir 143 kuopos Vyčių nariai. 

Po Mišių vyksiančią meninę 
programą praves Anna Klizas 
Wargo. Anthracite 144 kruopos 
pirmininkė, St. Clair. Programoje 
— Lazdyno tautinių šokių grupė 
iš Rochesterio, NY, vadovaujama 
Jadvygos Reginienėr. ir solistas 
Joseph Yezulinas iš Shenandoah, 
Lietuvos Vyčių radijo valandėlės 
vedėjas, Pottsville. 

Kun. Petras Ališauskas iš Šv. 
Kazimiero parapijos. Pittston, su
kalbės invokaciją, ir prel. An-

dalyvių skaičiaus. Lietuvių Kata- tanas Norkūnas iš Šv. Trejybės 
likų Susivienijimas, kurių 
dvasios vadas yra prel. Frank 
Yashkas iš Luzerne, yra Lietuvių 
Dienos Misiu rengėjai. Šiomis 
Mišiomis, kurių pagrindinis 
celebrantas bus vysk. Paulius 
Baltakis. Suvienijimas baigs 

parapijos, Wilkes-Barre, vado
vaus palaiminimui Šv. Sak
ramentu. Po programos vyks 
lietuvių tautodailės paroda ir 
šokiai. Tolimesnių informacijų 
rašyti — Ann Carlitus, Box 192. 
Ringtown, PA, 17967. 

A.tA. 
ADELĖ JANKUS 
JANKAUSKAITĖ 

Po sunkios ligos mirė 1986 m. liepos 29 d. ryte, 
sulaukusi 85 metų amžiaus. 

Gimė Subačiuje. Panevėžio apskr. 1915-1916 metais 
lankė Voronežo lietuvių gimnazijją — buhalterijos kursus. 
Lietuvoje buvo Panevėžio ir Kauno pastų valdininkė. Už 
nuopelnus Iietuvai apdovanota Lietuvos dešimtmečio 
medaliu. 

Amerikoje dirbo J. L. Hudsono įmonėje Detroite. Ameri
koje išgyveno 37 metus. Sulaukusi pensijos gyveno Detroi
te, Mich., West Covinoje, Calif. ir Thomsone. Conn. (Villa 
Maria Ręst Home). 

Laidotuvės buvo Thompsone. penktadienį, rugpjūčio 1 
d. 

Nuliūdę: Sesuo Marija Gliaudienė, svainis Jurgis 
Gliaudą, sūnėnas adv. Jurgis Gliaudys su Šeima ir 
seserėčia Janina Ėgli su šeima. 

A.tA. 
ELENA MATUTIENĖ 

(ILGAUSKAITĖ) 

Gyveno Palos Hills, I L. 
Mirė 1986 m. rugpjūčio 2 d., 6:20 vai. ryto, sulaukusi 67 

m. amžiaus. 
Gimė Iietuvoje, Kėdainių apskrityje. Amerikoje išgy

veno 36 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Audronė Gulbinie

nė, žentas Rimas, sūnus Eugenijus Kniukšta, marti Debo-
rah, vaikaičiai Diana Rimukas ir Aliukas. 

Lietuvoje brolis ir sesuo su šeimomis. 
Velionė buvo našlė a.a. Kazio. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 

W. 71st St. 
Laidotuvės įvyks antradienį, rugpjūčio 5 d. Iš koplyčios 

9:45 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė, žentas, sūnus, marti ir vaikaičiai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St. , Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th A v., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

IJVIDOTUVIU DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 

11028 Southwes t Hwy.. Palos Hills, I l l inois 
Tel . - 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 



DRAUGAS, antradienis, 1986 m. rugpjūčio mėn. 5 d. 

x Prof. dr . Vytautas Var 
dys su žmona Nijole ir vai
kais iš Norman, Okla., atvyko 
į Chicagą ir apsistojo pas 
žmonos seserį Danute Parei-
gienę. Jie kuriam laikui vyks į 
Dainavos stovyklą, paskui 
aplankys prof. Vardžio moti
ną Kenoshoje ir atliks kitus 
susijusius reikalus. 

x Ateitininkų jubil ie
j inėje stovykloje Dainavoje 
trečiadienį rugpjūčio 13 d. 
tema „Ateitininkas pasau
linės politikos scenoje" kalbės 
Linas Kojelis (vad.), Arūnas 
Pemkus ir Rasa Kurienė. 
Stovykla bus rugpjūčio 10-14 
dienomis. 

x La imos Sidrytės >r Vai
niaus M. Aleksos užsakai 
prieš santuoką eina Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje Brighton Parke. 

x Neka l to Pras idėj imo 
parapi jos gegužinė Brigh
ton Parke bus rugpjūčio 24 d., 
sekmadienį. Jau dabar išsiun
tinėti kvietimai ir fantų laimė
jimams prašymas. Kas gali 
fantus anksčiau pristatyti, 
prašomi, nevėluoti, nes savo 
parapijos gegužinei reikia 
tinkamai pasiruošti. 

x Rimvydas Ši lbajoris 
Santaros-Šviesos suvažia
vime Tabor Farmoj, Sodus, 
Mich., rugsėjo 4-7 d. kalbės 
apie „Kai kuriuos Nykos-
Niliūno eilėdaros aspektus". 

x Lietuvių Operos nuosto
lis po „Viliaus Telio" operos 
pastatymo šiemet mažesnis 
negu pernai — tik 10,837 dol. 
Operos valdyba jau išsiun
tinėjo laimėjimų knygutes ir 
prašo šiuo būdu padėti mūsų 
Operai išbristi iš skolos, jas 
sugrąžinant jau dabar Operos 
valdybai. Kai kas jau atsi
liepė pačią pirmąją savaite ir 
atsiuntė bilietų šakneles, net 
pridėdami dar ir savo auką. 
Prašoma, kad ir kiti išsiųstų 
tas bilietų šakneles, jei gali
ma, dabar, ir tuo padėtų 
išsilaikyti šiam meno vienetui 
— mūsų Operai. 

x Alb ina Poškienė, Liet. 
Kat. Susivienijimo centro 
valdybos narė Chicagoje, vedė 
visą garsinimą „Drauge" dėl 
minėtos organizacijos įvyks
tančio 70-to seimo ir šimto 
metų gyvavimo sukakties 
m i n ė j i m o . R e i š k i a pa
d ė k ą , , D r a u g u i ' ' už 
t a l p i n i m ą visų ž inuč ių . 
Seimas bus rugpjūčio 14-17 d. 
The Best \Vestern Genetti 
Motor Inn, \Vilkes Barre. Pa. 

x Vytautas Janulaitis, Oak 
Lawn, 111., Helena Jasaitienė, 
East Chicago, Ind., dalyvavo 
„Draugo" gegužinėje ir ta proga 
administracijoje įsigijo naujausių 
leidinių. 

x Sol. Prudencija ir inž. Sta
sys Jokubauskai, Palos Hills, 
111, visuomenininkai, dalyvavo 
„Draugo" gegužinėje ir užsukę į 
administraciją įsigijo naujausių 
leidinių. P. ir St. Jokubauskai yra 
„Draugo" rėmėjai ir kiekvie-
neriais metais dalyvauja jo gegu
žinėje ar metinėje „Draugo" 
vakarienėje. 

x Dr. Danguolė Vitkienė, 
Palos Hts., 111., dr. A. J. Pareigis, 
Coal Valley, 111., Jonas Grigaitis, 
Plymouth, Mich., Ona Venclovas, 
Brookfield, III., N. Keraminas, 
Rockford, 111., dalyvavo „Draugo" 
gegužinėje, įsigijo administraci
joje įvairių leidinių, plokštelių ir 
medžio drožinių. 

x Ieškoma rūpest inga 
moter i s , kuri galėtų prižiūrė
ti naujagimį nuo gruodžio 
mėn. pradžios netoli La 
G range Park priemiesčio. Abu 
tėvai dirba pilnu laiku. Valan
dos 7:30 vai. ryto iki 5:30 vai. 
vak.; nuo pirmadienio iki 
penktadienio. Dėl tolimesnės 
i n f o r m a c i j o s p r a š o m e 
skambinti vakarais: 354-7362. 

(ak.) 

x Pre l . P r a n a s Vaser i s iš 
Sydney, Australijos, lankėsi 
Los Angeles. Calif.. atlaikė šv. 
Mišias Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje. Paskiau buvo 
atvykęs į Chicagą ir aplankė 
savo draugus ir pažįstamus. 
D a b a r išvyko į Torontą 
aplankyti savo brolio. Toron
te žada pabūti kiek ilgiau. 

x Br igh ton P a r k o Nekal 
to Prasidėjimo parapiją duoda 
1985-1986 m. nuo liepos 1 iki 
liepos 1 dienos statistiką. 
Mirusių buvo 83 asmenys, 
pakrikštyta 73 vaikai, sutuok
tos 25 poros. 

x Southvvest vyresnio 
amž iaus aprūpinimo įstaiga 
praneša, kad Chicagos vyres
niųjų ir invalidų departamen
tas turės pranešimą rugpjūčio 
8 d. nuo 9:45 iki 11:30 vai. ryto 
6117 So. Kedzie A ve. Kvie
č iami vyresnio amžiaus 
asmenys, kurie yra kuo nors 
suinteresuoti. 

x Ate i t in inkų federaci
j o s va ldyba rinkosi Mari
jonų patalpose liepos 29 d. 
Planai jubiliejinei stovyklai 
Dainavoje rugpjūčio 10-14 d. ir 
n e p a p r a s t a i konferencijai 
Toronte rugpjūčio 15-17 d. 
labai gražiai vystosi. Detroito 
komiteto vyr. koordinatorė 
J an ina Udrienė ir pavad. Bi
rutė Bublienė ir Toronto 
konferencijos rengimo komi
teto pirmininkė dr. Ona 
Gustainienė kartu su komi
tetais vykdo organizavimo 
t echn in ius p l anus . Atei
tininkų federacijos valdyba 
Chicagoje jau baigė sufor
muoti t emas ir pakviesti 
paska i t i n inkus . Stovyklos 
programa suksis apie temas, 
diskutuojamas per simpoziu
mus . Konferencijoje bus 
pranešami apie stovykloje 
išvestas mintis, bus įvairių 
komisijų ir sąjungų posėdžiai 
bei pranešimai, bus šeimy
ninių subuvimų ir vakarinių 
programų. 

x A. a. A l e k s a s B a r a d a s , 
Venecuelos lietuvių draugijos 
pirmininkas, staigiai mirė rug
pjūčio 4 d Nuliūdime liko 
žmona Genė. kuri rūpinasi 
laidotuvėmis. 

x B i r u t ė P e č i u l i e n ė , 
gyvenanti Munster. Ind.. gavo 
žinią, kad Maracay mieste, 
Venecueloje, mirė jos tėvo 
motina a.a. Elzbieta Ignata
vičienė, 103 metų amžiaus. 

x Česlovą Gudelienė, Bruno 
Steikūnas, Aloyzas Paltaržins-
kas , Jonas Kavaliūnas, M. 
Sodonis, L. Kerulis, Nijolė Pupie-
nė, Vytautas Juodeika, Napo
leonas Zajančauskas, Ona Pranc-
kevičiūtė, Vincas Urbonas, V. 
Krumplys, Kęstutis Stančiaus-
kas, J. Plačas lankėsi „Drauge" 
ir pasirinko įvairių leidinių, 
plokštelių ir medžio drožinių. 

x A. a. A n t a n i n a i Abra i -
ty te i -Rudzevič ienei mirus 
Argentinoje, už jos vėlę šv. 
Mišios bus atnašaujamos 
rugpjūčio mėn. 10 d. 11:15 vai. 
T. Jėzuitų koplyčioje, Chicago
je. 

Giminės, artimieji ir pažįs
tami prašomi dalyvauti šv. 
Mišiose, prisimenant velionę 
maldose. 

Brolis Jonas 
(pr.) 

A R A S 
n c n c u m c ir t j i somc \ i su TUMU 

M O ( . Į S 
*>n aukštu pjt\ri<mu. rs.irno 

apdrausti Pats prižiūriu darha 
\ R \ YDAS KIU \ 

arha tarp \0 \ r ir ,« \ \ 

JUBILIEJINĖS IŠKILMĖS 
ŠV. KAZIMIERO 

SESERŲ VIENUOLYNE 

Kr. Donelaičio pradinės ir aukštesniosios lituanistinių mokyklų 1985-1986 mokslo metais Tėvų • 
komitetas. IS kairės sėdi: Monika Kabliauskienė — pareng. vadovė, Rimantas Dumbrys — 
pirm., Rima Bankienė — ūkio reikalai; stovi: Irena Adickienė — pareng. vadovė. Eugenijus 
Paulius — sekretorius, Birutė Pabedinskienė — iždininkė. Raimundas GierŠtikas — vicepir
mininkas ir Ramunė Glovvacki — pareng. vadovė. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

IŠ A R T I IR T O L I 
J . A. VALSTYBĖSE 

— J a u n i m a s kv ieč iamas 
dalyvauti išvykoje į Vieną. 
Lapkričio mėn. Vlikas ruošia 
išvyką į Europą. Lietuvių jau
nimas kviečiamas dalyvauti ir 
aktyviai pasireikšti Europos 
saugumo ir bendradarbiavi
mo konferencijos atidarymo 
metu vyksiančioje demons
tracijoje bei kituose paren
gimuose. Kiekvienai jau-
nuolei-iui skiriama 250 dol. 
finansinė parama nusta
tytomis sąlygomis. Jaunimas 
kviečiamas dalyvauti ir 
Londone įvyksiančiame Vliko 
seime lapkričio 7-9 d. Infor
muotos Vliko įstaigoj, 1611 
Connecticut Ave.. N.W., Suite 
2, Washington, D.C. 20009 tel. 
202-667-1980, arba pas dr. J. 
Stuką, 234 Sun l i t Dr . . 
Watchung, N. J. 07060. tel. 
201-753-5636. 

— J u o z a s Audėnas prieš 
pat mirtį parašė knygą „Lietu
vos Valstiečiai liaudininkai". 
Šioje knygoje jis išsamiai 
aptarė varpininkų-liaudi-
ninkų srovės istoriją ir tos 

x Dr. Marija Linienė, 
Chicago, 111., buvo atvykusi į 
„Draugo" gegužinę, užsukusi į 
administraciją pasirinko įvairių 
leidinių ir ta proga paaukojo 10 
dol. Labai ačiū. 

x Dr. J a n i n a Rekla i -
t ienė, West Lafaytte, Ind.. 
užsisakė naujausių leidinių ir 
dar pridėjo auką. Nuoširdus 
ačiū. 

x J . Š p a k e v i č i u s , 
Westwood. Mass., pratęsė 
„Draugo" prenumeratą, pridė
jo 7 do. auką. P. Žitkus, kiek 
jam žinoma, sergantis, todėl ir 
žinios iš Bostono sumažė
jusios. Labai ačiū. 

x Nerimą Nerutė-Miški-
n i e n ė , Rochester. N.Y., 
Edward Modestas. Willow 
Springs, 111., Jonas Kapčius, 
Daytona Beach, Ha., įvai
riomis progomis atsiuntė po K) 
dol. aukų. I>abai dėkojame. 

x Bronė Grybauskienė, Dow 
ners Grove, IL, J.Barkus, Or-
mand Beach, FL, M. Zigaitienė. 
St. Petersburg Beach, FL. Pijus 
Venclova, Juozas Petrauskas, 
Antanas Kuliešis, Jonas Rudai
tis, Ona Pranckevičiutė, A.Kra-
kauskas. visi iš Chicagos, Mary 
Markus, Phoenix, AZ, Juozas 
Jurkus, Rochester, NY, C.Yode 
lis, Homevvood, IL, O. Naston, 
Iron's, MI, Bronia Bartkus, Rich-
mond Hills, N Y, A.Stankevičius, 
Melrose Park, IL, E.Milkauskas. 
Detroit, MI, Aldona Sandargas, 
Ormond Beach, FL, V.Kuz
mickas, Waterbury, CT. dr. A. 
Baltrukėnas, Dania, FL, J. 
Gudėnas. Euclid. OH, grąžino lai
mėjimų šakneles ir kiekvienas 
pridėjo po 10 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

srovės politinę programą bei 
tų programų pasikeitimus to 
laikotarpio įvykių eigoje. 
Knygoje taip pat plačiai aptar
tas ir šios politinės srovės 
įnašas į tautos atgimimo ir jos 
laisvo gyvenimo metus. 
A p r a š y d a m a s varpininkų-
liaudininkų veiklą organizuo
jant Vliką, J. Audėnas patei
kia labai daug autentiškos ir 
dar niekus nepaskelbtos 
medžiagos. Knygos išleidimu 
rūpinosi velionies našlė. Pas 
ją ir galima užsisakyti šią 
knygą: Olga Audėnienė, 23939 
So. Gage Rd.. Wilsonville, Ore-
gon 97070. Kaina — 18 dol. 

— A. a- dail . P e t r a s Lu
k a s birželio 29 d. buvo rastas 
negyvas savo namuose Santa 
Monica, Cal. Kadangi velionis 
giminių neturėjo ir nebuvo 
padaręs testamento, tai jo 
lavonas ilgai buvo laikomas 
nepalaidotas miesto žinioje. 

— A. a. Čes lovas Gedgau
d a s po sunkios ir nepagy
domos ligos mirė liepos 19 d., 
būdamas 77 metų amžiaus. 
Liūdesyje liko žmona Elena 
Gedgaudienė, sūnūs Algirdas 
ir Vytautas. Velionis domė
josi istorija ir yra parašęs 
keletą knygų. 

— Šv. K a z i m i e r o parapi 
j o s klebonas Los Angeles kun. 
A. Olšauskas pranešė, kad 
Ona Razutienė, ilgai buvusi 
lituanistinės mokyklos moky
toja ir vedėja, iš šių pareigų 
p a s i t r a u k ė dėl mokin ių 
lituanistinėje mokykloje sto
kos. Jei bus daugiau vaikų, 
norinčių mokytis lietuviškai, 
tai atsiras ir mokytojų. 

— L i e t u v i ų s k a u t ų 
s tovykla „Rambynas" šiais 
metais švenčia savo 20 metų 
sukaktį. Pačioje stovyklavie
tėje iškilmės bus rugpjūčio 9 d. 
Šioje stovykloje kiekviene-
riais metais stovyklauja apie 
100 skautų iš Los Angeles ir 
apylinkių. Pernai pastatė dar 
antrą namą, arch. R. Mulokui 
padarius projektą. 

— Magdelena i r Mykolas 
B a r a u s k a i liepos 25 d. Los 
Angeles atšventė iškilmingai 
savo 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Jie turėjo 
šv. Mišias Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, o paskui 
vaišės draugų ir artimųjų 
būrelyje. 

K A N A D O J E 

— Kun. dr . P r a n a s Ga ida , 
„Tėviškes Žiburių" redak
torius, yra išvykęs atostogų. 
Savaitraštis taip pat neišeis 
pora savaičių. Po atostogų 
išeis tik rugpjūčio 19 d., nes 
redakcija ir spaustuvė šiuo 
metu atostogauja. 

— P r e l . K a z i m i e r a s 
D o b r o v o l s k i s iš Romos 
atvyksta į Kanadą ir rugpjū
čio 10 d. viešės Anapilyje. 
Pre la tas šiemet a tšventė 
kunigystės 50 metų sukaktį. 
Priėmimas bus rugpjūčio 12 d. 
klebonijoje. Su prel. K. Dobro
volskiu kartu atvyko ir kun. 
Vytautas Bitinas, tikimasi, 
kad tuo metu atvyks ir Šv. 
Kazimero lietuvių kolegijos 
Romoje r e k t o r i u s p r e l . 
Algimantas Bartkus. 

Šių metų rugpjūčio 16 dieną 
iš viso vienuolika seselių 
minės vienuolinių apžadų 
gyvenimo sukaktį. Dešimts 
minės penkiasdešimt, o viena 
minės penkerių metų sukaktį. 

Šventės minėjimas prasidės 
i šk i lmingomis šven tomis 
Mišiomis bei apeigomis seserų 
koplyčioje 10:30 valandą ryte. 
(Dalyvavimas tik su pakvie
timo bilietėliais). 

P a m a l d o m s v a d o v a u s : 
ce lebran tas kun. Dan ie l 
Staniskis, dalyvaujant vysku
pu i V i n c e n t u i B r i z g i u i , 
ceremonijoms vadovaus kun. 
Stanislovas C. Gaučias. 

K o n c e l e b r a n t a i bus: kun. 
Vincent Burnell, OSA, kun. 
Richard Calek, kun. Pranciš
kus Kelpšas, kun. Jonas 
Kuzinskas, kun. Alphonsas 
Micka, MIC, kun. Vyto 
Mikolaitis, kun. Antanas 
Puchenski, kun. William R. 
Sullivan, OSA, kun. Anicetus 
Tamošaitis, kun. Antanas 
Zakarauskas ir kun. William 
J. Zavaski. 

Pamokslą sakys kun. Wil-
lilam J. Zavaski. Vargoninin
kė ir choro vedėja bus sesuo 
Teresė Papsis, giedos — Šv. 
Kazimiero seserų choras. Apei
gų knygelės viršelį piešė sesuo 
Frances Debulski. 

Žios iškilmės yra ypatingu 
būdu b rang ios sese lėms 
Jubiliatėms. Šioje Eucharis
tinėje Aukoje dėk ingumo 
malda kyla į Dangiškąjį Tėvą 
padėkoti už gausias mnlones 
j o m s s u t e i k t a s . S - se lės 
Jubiliatės tesėjo tvirtai iieviš-
kos meilės pasiaukojime. Šian
dien su didesniu ryžtingumu 
pakartoja duotąjį pažadą ir 

atnaujina savo Sužiedotiniui 
geros valios ištikimą meilę. 
Tepriima Meilės Viešpats 
Jubiliačių tobulą auką. 

Auksinį Jub i l ie jų mini Se
se lės : 

Romaną Dobrovvolsky, Šv. 
Andriejaus, Philadelphia, PA. 

Thomas ine Simonaitis, 
Angelų Karalienės, Brooklyn, 
NY. 

Edwarda Bvrdulis , Šv. 
Juozapo, Scran^jn, PA. 

Celina Zaikis, Šv. Petro, So. 
Boston, MA. 

Alexandra Gustaitis Šv. 
Onos, Vilkija, Lietuva. 

Marija Lamberta Noverske, 
Šv. Antano, Detroit, MI. 

Catherine Marie Petrikas, 
Šv. Kazimiero, Worcester, MA. 

Frances Debulski, Visų 
Šventų, Chicago, I L. 

Generosa Stakauskas, Šv. 
Kryžiaus, Chicago, IL. 

Marija Kleopha Macelis, Šv. 
Trejybės, Joniškėlis, Lietuva. 
A m ž i n y b ė j e g a r b i n a 
Viešpatį : 

Amabilis Uždavinis iš Šv. 
Kazimiero, Worcester, MA. 

Apolinara Kukauskas iš Šv. 
Kazimiero, Worcester, MA. 
Sidabr in į Jubi l ie jų mini: 

Juline Rėvas iš Šv. Jurgio, 
Chicago, II. 

Sveikiname mūsų mylimas 
ir brangias Jubiliates, vieni
jamės su jomis ir drauge 
dėkojame Dievui už jo palai
minimą, pagalbą ir ištvermę 
iki šiol. Taipgi maldaujame 
ištvermės ir tvirtumo aukotis 
pašaukimo tarnyboje, kol Die
vas pasikvies j a s į dangaus 
karalystę. _ §v % g 

CHICAGOS ŽINIOS 

Jungtinio Pahaltiečių komiteto internai WashingU>ne, D.C, parei
gose, lankydami kongresmanus, senatorius ir kitus valdžios parei
gūnus Ts kairės: Andris Blakis, Linda Pajusi. Daina Stnnkevics. 
Tiina (!rv (r*>ra lietuviu atstovės Rūtos Genytės). 

NAUJAS SOPRANAS PASAULYJE 
Italijoje ir Europoje visi kal

ba apie naują lakštingalą, jau 
d o m i n u o j a n č i ą E u r o p o s 
didžiąsias scenas operų teat
ruose. Ji yra 31 m. amerikietė 
iš Bostono, kuri 1982 m. išvy
ko į Europą ir dabar grįžta į 
Ameriką kaip p i rmaei lė 
p r i m a d o n a . J i l a i m ė j o 
Metropolitan Operos finalinį 
konkursą, t ač iau nebuvo 
priimta. Šiuo metu ji kvie
čiama ten dainuoti, bet ... 
atsisako. Jos dainavimas 
Amerikoje tik dėl laiko stokos 
bus labai ribotas: ją girdės šį 
sezoną Chicagos Lyricoje 
atliekant Luciją ir Carnegie 
riall New Yorke atliekant 
Beatriče di Tenda koncerti
nėje formoje. Tik 1988 m. ji 
dainuos vienoje Rossini opero
je San Francisco teatre, kuri 
dar neparinkta. Yale universi
tete ji baigė prancūzų literatū
ros studijas, tačiau pasirinko 
menininkės profesiją ir šis 
koloratūrinis sopranas, nauja 
žvaigždė pasaulyje, yra June 
Anderson. bei canto daininin
kė. 

CHICAGOS 
AUTOBUSAI 

Arthur Andersen and Co. 
firma pravedė Ch icagos 
miesto susisiekimo tyrimus ir 
rado. kad čia autobusai va
žiuoja lėčiau, yra tuštesni ir 
dažnai karštesni kaip kitų 
didžiųjų miestų autobusai. 

CHICAGĄ T R E Č I A 
Statistikos biuras skelbia, 

kad Chicagą nuo 1980 iki 1985 
m. truputį paaugo , bet 
gyventojų gausumu užima 
trečią vietą JAV-se. Pirmauja 
New Yorkas, antroje vietoje — 
Los Angeles . Roosevelto 
universiteto profesorius Pierre 
de V i s e , u r a b a n i s t i k o s 
specia l i s tas , skelbia, kad 
Chicagos gyventojų augimas 
yra mažiau kaip 1% per metus. 

BŪSIMI 
CHICAGOS VADAI 

Chicagoje pa r ink t a 24 
labiau pasižymėję jaunesni 
žmonės ir jie lanko trejų metų 
kursą, kur ruošiami visuo
menės vadais. Ši programa 
vykdoma gavus 50,000 dol. 
p a r a m o s i š C h i c a g o 
Communi ty Trus t . Patys 
kursantai moka po 300 dol. 

AREŠTAVO 
REVOLIUCIONIERIUS 
Areš tuota 14 asmenų, 

vienas iš Chicagos priemies
čio. Jie ruošėsi nuversti Suri
namo, anksčiau vadinto Pietų 
Gvinėja, vyriausybę. Jie buvę 
pasamdyt i , p a ž a d a n t po 
milijoną dolerių kiekvienam. 
Jie planavo nuvykti į Surina
mą kaip prekybininkai, 
pagrobti diktatorių Dėsi Bou-
terse ir jo artimuosius padėjė
jus. Jie jau nuvyko į Hammon-
do,LA aerodromą ir ėjo į 
angarą sėsti į lėktuvą, bet 
angare jau jų laukė ginkluoti 
JAV pareigūnai ir juos suėmė. 
Jų sąmokslą susekė į jų užmo
jus įsijungę FBI agentai. 
Surinamas tapo nepriklau
somu 1975 m., turi 500,000 
gyventojų. Revoliucionieriai 
jau buvo pasirašę sutartį su 
A n s u s fondu Sur iname 
padaryti perversmą. 

FILMU FESTIVALIS 

Chicagoje pradedama ruoš
tis filmų festivaliui. Norintieji 
su savo susuktu filmu daly
vauti festivaly, turi kreiptis į 
Chicago International Film 
Festival, 415 N. Dearborn, 
Chicago, IL 60610. 

vo&atai Q.onai. ^idraitii. 

62 41 <£. LKtdzit erfvtnut 

Ckicaao, ŪJ2 60629 

'DeC — Tjb-SnOO 
(£>atCro uaC. nuo Q iki 7 vaL. vak. 

J, Itad. Q v t. iki ' vai. d 

file:///Vestern
file:///Vilkes



