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Kremliaus politiko
pasisakymai

,,LKB Kronika", Nr. 76
Eina nuo 1972 metų
Perskaitęs duok kitam!
Jei gali,
padaugink!

Pateisina karių įvedimą Čekoslovakijoje

Mūsų kaliniai
(Tęsinys)
Neseniai visi matėme per
centrinę televiziją filmą apie
kun. Alfonsą Svarinską. Žiūrėjo
ir pagrindinis filmo herojus. Po
to sekė mūsų komentarai ir
sveikinimai. Pasirodo, kad bet
kokiame veidrodyje galima
atpažinti gero kunigo veidą,
žinoma, jei tik regėjimas ne per
daug apsilpęs.
Laikraščiuose skaičiau dauge
lį straipsnių apie kunigus. Duok
Dieve, kad Seminariją baigtų
vis daugiau idealistų ir aukos
vyrų ir nei vieno samdinio, nei
vieno muitininkei; susirūpinusio
tik savo krepšiu. Kokia didelė
atsakomybė kunigams už Die
vo tautą. Išganytojas gal ne
vienam galėtų papriekaištauti:
,Ar negalėjote valandėlę pabudėti su manimi?' (plg. Mr.
14.37) Kelią rodyti ir vesti gali
tik aukos žmonės. Šiandieninis
žmogus su panieka nusisuka
nuo tokių vadų, kurie vienaip
kalba, kitaip gyvena. Kunigas
savo gyvenimu privalo šviesti
kaip saulė, antraip — vargas
jam! Laukiu šv. Velykų. Pava
sario žingsniai jau girdisi ir
Uralo kalnuose, linksmesnė

saulutė, vėjas mandagesnis. Kai
gausite šį laišką, tikriausiai bus
Verbos, o gal ir šv. Velykos.
Sveikinu visus susirinkusius
prie tuščio Kristaus kapo: J o
nėra čia! Jis prisikėlė! Aleliuja!
Bet už tai Jis yra mumyse,
su mumis. Ir ne tik tada, kai
kambarėlyje
meldžiamės,
kenčiame skausmus, bet ir tada,
kai pilni nerimo, kai dėl savo
neišmanymo bėgame n u o
Kristaus kryžiaus. Jis visada su
mumis, todėl visada — Aleliuja!
Visiems linkiu tyro Velykinio
džiaugsmo. Visiems, pažinu
siems ir įtikėjusiems Viešpaties
meile, spaudžiu dešinę i r
primenu mylimo Jėzaus moki
nio žodžius: .Kiekvienas, gimęs
iš Dievo, nugali pasaulį' (1 Jn.
5.4) Kas sąmoningai švenčia
mirties ir nuodėmės Nugalėtojo
šventę, tas ir pats yra Viepaties
pergalės šauklys ir nešėjas".

Koalicija nepriimama
Vis labiau plinta pranešimai,
kad Najibullah atsisakys iš par
tijos vado pareigų. Jį pakeisiąs
dabartinis ministeris pirm. Has-

Prijungti svetimas
žemes
Jeruzalė. — Trys Izraelio par
tijos reikalauja, kad tuojau pat
būtų oficialiai prijungtos oku
puotos teritorijos prie Izraelio
valstybės, o visi arabai turi išva
žiuoti iš krašto. Tos partijos turi
10 vietų Izraelio 120 asmenų
parlamente. Jos sako, kad
ministeris pirmininkas Vitcak
Shamir yra per daug švelnus
palestiniečių protestuotojams.
Apie 700,000 pabėgėlių, kurie
gyvena Judėjos-Samarėjos
(Vakarų Kranto) i r Gazos
srityse privalo persikelti į arabų
kraštus. Kiti net reikalauja, kad
Izraelyje nebūtų leista nei
vienam arabui pasilikti.

Stalinizmas

J i s iš amerikiečių pusės
nepatyręs jokių nemalonumų.
Jis sakėsi Amerikoje turįs gerų
draugų, bet yra taip pat tiesa,
kad jis daug ko Amerikoje nesu
prantąs. Pavyzdžiui, kodėl
Amerika turi būti visiems
pavyzdžiu.
Kodėl, k a s
amerikietiška, jau turi būti ir
gera. Su tuo jis nesutinkąs. Jis
keturias dienas gyvenęs ūkyje
Iowos valstijoje. Kartą pietų
metu šeimininkė paklaususi jo,
kaip jis galįs mylėti vaikus, jei
jie sovietuose turi bendras
žmonas. Aišku, tai netiesa, bet
tai parodo, kaip mažai ameri
kiečiai težino apie kitus. Ir
tokių pavyzdžių esą šimtais.

Užsienio žurnalistams Alek
sandras N. Jakovlevas kalbėjo,
jog jis negalįs įsivaizduoti, kad
grįžtų monolitinis stalinizmas.
Ir vien tik dėl to, kad sovietai
žino, ką reiškia stalinizmas. So
New Yorke kasmet yra rengiami New Yorko arkidiecezijos pietus Katalikų Bažnyčios reikalams,
vietų žinojimas plečiasi i r
kurie skirti Alfred E. Smith prisiminimui, kai jis — pirmasis katalikas 1928 m. buvo nominuotas
žmonės vis daugiau supranta,
kandidatu j JAV prezidentus. Waldorf-Astoria viešbutyje dalyvavo 2,400 žmonių, kurie už lėkšte
kad ne vien Stalinas yra kaltas.
mokėjo po 500 dol. Dalyvavo ir abu prezidentiniai kandidatai — viceprez. G. B u s h a s ir gub. M.
Amerika ir Sovietai
Esmė yra toje sistemoje, kurią
Dukakis, kuriuos čia skiria New Yorko kardinolas John O'Connor.
Ryšiai su Amerika nepasikeijis sukūrė ir kurioje nebuvo gali
sią,
nežiūrint, kas bus prezi
ma apsaugoti visuomenę nuo
stalinizmo. Grynas Stalino revi- dentu. Procesas turi eiti ta pačia
PAVERGTOJE
zionizmas privedė kraštą prie kryptimi, kaip yra dabar. J o
LIETUVOJE
to, koks jis buvo. Todėl neįma nuomone, žmonės esą pavargę
noma, kad būtų grįžtama prie nuo ginčų. Jėgos politika šian
— K a u n e spalio devintąją į Is to. Be to, perestroika, ekonomi dien nebe madoje. Žmonės esą
P r a h a . Čekoslovakijos poli demokratijos, kurią tas kraštas
turėjo,
kai
1918
metais
atsis
torijos muziejaus aikštę rinkosi nė ir politinė, kuri dabar yra nusistatę prieš ginklus kaip ir
cija Šv. Vaclovo aikštėje su
Pabaiga.
kyrė nuo austrų-vengrų imperi 10 tūkstančių kauniečių iškelti vedama, nebeleidžia sugrįžti prieš aplinkos teršimą. Pagal
guminėmis
lazdomis
mušė
žmo
Rytoj pradėsime spausdinti
Jakovlevą, reikia palikti
nes, kurie tūkstančiais buvo su jos. Žinių agentūros praneša, jog Lietuvos tautinę vėliava a n t prie stalinizmo.
ginkluotus tik policininkus,
„LKB Kronikos" 78 numerio
2,000
asmenų
dalyvavo
tiesiogi
Kauno valstybinio M.K. Čiur
sirinkę paminėti Čekoslovaki
kurie kovoja su nusikaltimais.
medžiagą.
Lankstumas
jos 70 metų nepriklausomybės niai susirėmimuose su policija. lionio dailės muziejaus varpų
Šiandien sakoma Amerikoje,
prisiminimą, reikalaudami šių Jie buvo prievarta suvaryti į bokašto. Per aikštę šeši jau
Jis
pripažino,
kad
ir
dabar
yra
kad
užtenka spausti Sovietų
nuoliai nešė tautinę trispalvę, padaroma klaidų. „Daugelio
dienų gyvenime daugiau laisvės autobusus ir nuvežti.
Sąjungą
ir reikia su ja susitarti.
l ė t a i , i š k i l m i n g a i . B o k š t e klausimų mes nežinome kaip
ir reformų. Minia šaukė ant
Sovietuose
taip pat galima
Reformų nebus
suskambėjo v a r p a i . K a u n o i š r i š t i " , sakė Jakovlevas.
policijos: „Gėda! Gestapo!" Ir
pasakyti, kad užtenka spausti
policija atsakė su vandens
Čekoslovakijos komunistų ži vykdomojo komiteto pirm. P . Dabartiniai metodai yra skir Ameriką ir reikia kai kur nu
Demokratų partija, o taip pat ir švirkštais ir lazdomis, mušė, nių
agentūra
apkaltino S t a š k ū n a s skaito komiteto tingi nuo tų, kurie buvo naudo sileisti. Bet jis sakėsi gaunąs
nežiūrėdami,
a
r
per
galvą,
mujahedeenais", praneša jugos
emigrantus, kurie „kursto lai sprendimą. Bokšto stiebu kyla jami praeityje. Bet .jei mes priekaištų, kad sovietai kraštą
lavų žinių agentūra. Čia reikia pečius, ar per šonus. Vandens mingus gyventojus ir diskre geltonos, žalios, r a u d o n o s padarome klaidas, mes jas ištai parduoda Amerikai. Mes neno
priminti, kad Sharq nepriklau švirkštimas buvo toks galingas, dituoja Čekoslovakiją". Riaušių spalvų vėliava. Kauno valsty some". Buvo sukurta, kad viską rime daryti jokių nuolaidų ,
so partijai^bet sovietų pareigū kad daugelis žmonių neišlaikė metu visur buvo daug slaptosios binis choras gieda Lietuvos gamina valstybė, bet tai nepa sakė Jakovlevas.
nų Kabule teigimu, būtų pats ir griuvo ant žemės. 87 žmonės milicijos pareigūnų. Čekai rei himną su visa minia. Kalba sisekė, ir to buvo atsisakyta.
areštuoti.
Vakarų kalauja, kad būtų išvežta Kauno Persitvarkymo sąjūdžio Ministerijos norėjo ir toliau va
geriausias kandidatas sufor buvo
Rytų E u r o p a
žurnalistai
matė
tuos
brutalius
muoti koalicijai. Iš to daromos
sovietų kariuomenė, kurios ten narys gydytojas E. Klumbys, ar dovauti biurokratinei produkci
išvados, kad sovietai neberemia policijos veiksmus. Šunų esama 80,000 kareivių. „Mes chitektas A. Nasvytis, kompo jai, bet ir nuo to atsisakyta. Yra
Žurnalistai klausinėjo jį apie
Najibullah, kad jis ir toliau būtų pagalba tūkstančiai buvo iš norime laisvės! Tegyvuoja zitorius V. Kuprevičius, prof. K. daug tokių sričių, kurios nebuvo Rytų Europą. Jis tuo reikalu
vaikyti iš aikštės. Policija taip tiesa!" skandavo žmonės. Dau Prunskienė. Po to ilgai gatvėse
prezidentu.
pasakė, jog, j e i V a k a r a i
naudingos ir jų atsisakyta.
pat ant minios purkštė ašarines gelis šaukė „Masarykas", tuo skamba lietuviškos dainos,
nesikištų į tų kraštų reikalus,
dujas.
Išvežimas sustabdytas
pagerbdami savo buvusį prezi k u r i o m s vadovavo K a u n o
tai nebūtų ir jokio pavojaus
Ryšiai su Amerika
Valstybės
departamento
dentą Tomas Garigue Masaryk, valstybinio choro choristai ir
Sovietų Sąjungai. Ar 1968 metų
Diplomatai sako, jog nėra
Jis
nuo
pirmojo
kontakto
su
dainininkė
V.
Pavilonienė.
atstovė Phyllis Oakley ta proga
kuris 1918 m. padėjo įsteigti
intervencija Čekoslovakijoje
žymių, kad sovietai pradėtų
apgailestavo įvykius Čekoslova
— Šilalės rajono vienas iš Amerika tikįs, kad, nežiūrint buvo reikalinga t a m , kad
demokratinę Čekoslovakiją ir
antrąją savo karių išvežimo
kijoje ir pasakė, kad visas
buvo jos prezidentu. Kai policija Pajūrio tarybinių ūkių įsteigė sovietų ir amerikiečių sutarimo, Vakarai kišosi?, paklausė
fazę, kuri turėtų baigtis vasario
pasaulis mato kaip dar toli nuo
pradėjo brutaliai mušti, minia dirbtuvę, kurioje taiso sugedu nieko gero pasaulyje neįvyko. žurnalistas. O ar jūs galvojate,
15 d. Jie taip pat praneša, kad
elektros
v a r i k l i u s . Amerikiečiams priklauso pagar kad taip nebuvo, atsakė Jakov
pradėjo giedoti Čekoslovakijos sius
naujojo Sovietų ambasadoriaus
Areštai Sovietų
Anksčiau juos veždavo taisyti į ba už atvirumą ir draugiškumą levas. Jis pasisakė tuo metu
himną.
Yuli Vorontsovo tarnyba čia bus
ir už industrijos pasisekimus. buvęs Čekoslovakijoje ir savo
Užsienio
žurnalistai Šilutės, Kelmės, net Vilniaus
Sąjungoje
trumpa. O pagal „Tasso" pra
akimis matęs fašistinius sim
pastebėjo, kad tam sąjūdžiui remonto įmones. Dabar čia tai
nešimą, per tris dienas afganų
Maskva. — Policija areštavo
somi
ne
t
i
k
Šilalės,
bet
ir
bolius ir kiekvieną dieną
partizanai apšaudė aerouostą ir mažiausiai 50 žmonių Leningra vadovavo žmogaus teisių CharByla Marcos šeimai klausęs radijo tranliacijų iš
Tauragės, ir n e t Klaipėdos,
ta
77
kovotojas
Ladislav
Lis.
Jie
Kabulo miestą su 60-čia raketų. de ir Maskvoje, kurie sekmadie
elektros varikliai. Per pusmetį
Miuncheno, kuriuose buvo
Komunistų partijoje areštuota nį reikalavo laisvės politiniams nežino, ar jis buvo suimtas. Jau
8
žmonės
suremontavo
variklių
nurodyta, kokios stotys turėtų
17 aukštųjų pareigūnų, kurie kaliniams kalėjimuose ir sąžinės 20 metų, kai Dubčekas buvo
Washingtonas. — Buvęs Fili pradėti veikti. Tas pateisino
už 26 tūkst. rublių.
pašalintas,
kuris
jau
tada
buvo
buvo Najibullah patarėjai, o jis kaliniams psichiatrinėse ligoni
— L i e t u v o s spaudoje plačiai pinų prezidentas Ferdinandas sovietų kariuomenės įvedimą į
pats jau nematomas ilgesnį nėse. Protesto demonstracijos norėjęs įvesti dabar Gorbačiovo
diskutuojama
koks turėtų būti Marcos buvo apkaltintas, kad Čekoslovakiją.
laiką. Diplomatų apskaičia įvyko tik po kelių dienų, kai ko skelbiamas reformas, yra laiko
pastatytas paminklas tautos šantažo ir apgaulės būdu,
Ar Solidarumas yra taip pat
vimu, Kabulo vyriausybė kont munistų vyriausybė pažadėjo ma 15.5 mil. žmonių griežtoje
p
a
n
a
u
d
o
d
a
m
a
s
Filipinų
tragedijai
atminti.
Ten
rašoma,
Vakarų intervencijos produk
roliuoja tik 30% krašto. Čia išleisti visus politinius kalinius. kontrolėje. Partijos vadai
„jog vargiai rasime šiurpesnę valstybės pinigus, įsigijo New tas, paklausė kitas reporteris. O
pasakė,
kad
Gorbačiovo
reformų
lauktina naujų įvykių.
Disidentai praėjusį sekmadienį
t r a g e d i j ą , k a i p s t a l i n i z m o Yorke už daugiau negu 100 mil. kas jį finansuoja, atsakė
nebus Čekoslovakijoje.
buvo paskyrę kalėjime miru
represijos ir 1941-ųjų ir pokario dol. tris didžiulius pastatus. klausimu Jakovlevas. Niekas
siam poetui Juri Galanskovo
Federalinė prisiekusiųjų ko neneigia, kad Vakarai finan
metų deportavimai".
misija New Yorke taip pat suoja Solidarumą. Faktas yra,
— Lietuvoje dailininkui Pau prisiminti ir atkreipti dėmesį,
— Lietuvoje įkurta Lietuvos
—
U
k
r
a
i
n
o
j
e
koncertavo
kaltina jį apgaulingu būdu
liui Galaunei mirus jau sulau kad dar daug politinių kalinių Invalidų draugija, kuri rūpinsis
Valstybinės
filharmonijos pasiskolinus 165 mil. dol. iš kad kalba vienas Walesa, bet tai
kus 99 metų amžiaus, visi tebėra kalėjimuose.
gauti jiems darbus, sveikatos
esąs ne jo reikalas, bet pačios
finansuoti Lenkijos, ir jis negalįs nurodyti
Komunistų partijos vyriausieji
Leningrade policija areštavo reikalais, jų poilsiu bei lietuvių liaudies instrumentų Amerikos bankų
vadai pareiškė kolektyvinę Nevsky prospekte 36 žmones, kultūrine ir visuomenine veik ansamblis „Uostamiesčio muzi pastatams ir pirkti dar nau lenkams, ką jie turį daryti su
užuojautą giminėms, giliai ver kurie skaitė poeziją ir rankose la. Profesinių sąjungų taryba kantai". Jų koncertai įvyko Ki jiems pastatams. Kartu su bu Solildarumu.
tindami jo įnašą tautos kultū- laikė žvakes. Maskvoje buvo draugijai įteikė 50,000 rublių jeve, Jaltoje, Simferpolyje ir vusiu Filipinų prezidentu yra
Rovne.
apkaltinta jo žmona Imelda,
suimta 14 asmenų, kai keli paramą.
.rai.
—
P
a
l
a
n
g
o
j
e
įvyko
dvi
aštuoni bendradarbiai ir ginklų
šimtai
susirinko
Puškino
KALENDORIUS
— Žuvinto ežero nykimu susi
dešimtasis
Pabaltijo
respublikų
—
Panevėžyje
tris
dienas
pirklys Adnan Kashoggi. Manrūpino Lietuvos gamtos apsau aikštėje protestuoti prieš
Lapkričio 1 d.: Visų Šven
gos komitetas. Kasmet į psichiatrinėse prievarta „tebe- skambėjo vokalinio džiazo ir Leningrado kinematografi hattano prokuroras Rudolph tųjų
šventė.
Andrius,
Žuvinto ežero kvadratinį kilo gydomus kalinius". Kancleris melodijos. Kartu su Lietuvos ninkų saviveiklinių filmu fes Giuliani įsakė Marcos šeimai Kaributas, Vaiva, Kirenija,
metrą su vandeniu atiteko 67 Kohl, kai praėjusią savaitę vienetais dalyvavo svečiai iš tivalis. Jame dalyvavo kino mė pasirodyti teisme spalio 31 d. Licinijus, Milvyde, Žygaudas.
tonos ištirpusių mineralinių me lankėsi Kremliuje, pasakė, kad Joguslavijos, Lenkijos, Gudijos gėjai iš Lenkijos ir Vengrijos. Jei jie nepasirodys, jie bus
Lapkričio 2 d.: Vėlinių die
džiagų. Šie chemikalai ežerui jam sovietai pažadėjo išleisti ir Estijos. Pradžią džiazo Kiekviena respublika festiva areštuoti, kaip ir kiekvienas na.
kenkia. Tačiau minėto komiteto visus politinius kalinius. Teisin muzikos festivaliui davė G. liui parengė šimto minučių kitas. Marcos advokatai sako,
kad jie atvyks į teismą paskirtą
veikla nesanti efektinga. Žu gumo mfnisteris_Roris Kravtsov Jakūbėnas, subūręs kamerinį programą.
ORAS CHICAGOJE
jaunimo
chorą.
Šį
festivalį
dieną. Pagal Amerikos federavinto rezervato direktorius sako, kad tokių kalinių yra tik
— J u r b a r k o mieste pasta
linį įstatymą. Marcos gali būti
Saulė teka 6:21, leidžiasi 4:47.
Vytautas Nedzinskas pakartoti 11, tačiau Tarptautinė Amnesti surengė Panevėžio Kultūros tytas naujas 80 vietų bendrabu
skyrius,
kuriam
vadovauja
Rita
teisiami
Amerikoje
už
krimina
jos
organizacija
sako,
kad
tokių
nai prašo greičiau užkirsti ke
Temperatūra dieną 54 L, nak
tis, kuris reikalingas kolūkio
Pribušauskienė.
linius nusikaltimus.
yra daugiau negu 300.
lią vandens teršimui.
gyventojams.
tį 38 1.

Afganistano komunistų krizė
Islamabadas. — Afganistano
marksistų prezidentas Najibullah prisipažino, kad jo „tau
tinio susitaikinimo" politika
tarp vyriausybės ir laisvės ko
votojų karių nepasisekė, sako
Vakarų diplomatai Kabule.
Diplomatai praneša, kad šis
pareiškimas buvo pasakytas Af
ganistano Komunistų partijos
Centro komiteto posėdyje. Jis
ragino partijos narius, civilius
ir kariškius eiti į fronto linijas
ir kariauti su partizanais. Bri
tų radijas pranešė, jog Najibullah reikalavo susirūpinti
sostinės Kabulo apgynimu.
Septyni užsieniečiai musul
monai buvo pakarti praėjusią
savaitę. Sako, kad jie buvo iš
Pakistano, Irano ir Bangladešo.
Musulmonai kariauja afganų
partizanų gretose. Najibullah,
norėdamas vis dar pagerinti ry
šius su musulmonais, pasiūlė
sukviesti tarptautinę islamo
konferenciją ir ją paskirti pra
našo Mohamedo pagerbimui.

M a s k v a . — Tarptautinių rei
kalų komiteto pirmininkas ir
Politbiuro narys A. Jakovlevas
padarė pareiškimus ne vien tik
Pabaltijo valstybių reikalu,
kuriuos perdavėme praėjusį šeš
tadienį, bet ir kitais reikalais.
Jie padeda šiek tiek orientuotis
Maskvos galvosenoje.

Čekoslovakijoje
stalinizmo metodai

maiste. Ta draugija tvirtina,
kad valgant tokį maistą, sveiki
suaugę žmonės gali savo krauju
je cholesteroli sumažinti 5 ar 10
mg%.

DRAUGAS, antradienis, 1968 m. lapkričio 1 d.

KELIAS Į SVEIKATĄ

Lietuviams tokio
cholesterolio sumažinimo
negana

NESIRGTI IR SVEIKTI
P A J Ė G U M O UGDYMAS
KELIAS J SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago, IL 60629
JONAS

ADOMAVIČIUS,

M.D.

KRAUJO LIESINIMAS ŠIRDIES ATAKOS
TOLINIMAS (42)
Kraujo suriebėjimas choles
teroliu ir širdies arterijų skle
rozė, o per ją ir širdies ataka
eina koja į koją.
Prof. Antonio M. Gotto, Jr.,
M.D., D.Phil.

gyslių .igos ir toliau lieka pačiu
svarbiausiu American Heart
Association (AHA) siekiu. Da
bar dėl viso kūno arterijų
sklerozės, širdies ataka ir
p a r a l y ž i u s (strokas) y r a
vakariečių tarpe didžiausios
priežastys, dėl kurių žmonės
suserga ir numiršta.
Toliau minėtas pranešimas
tvirtina: „Jau daugiau negu
ketvirtis šimtmečio kaip AHA
žino, kad gausūs moksliški duo
menys nurodo, jog mityba yra
arteriosklerozės pagrinde. Pas
kutiniu laiku dar ir epidemiolo
giniai tyrimai ir su gyvuliais
atlikti eksperimentai bei kliniški duomenys sustiprino čia
minėtas žinias apie sklerozės
santykiavimą su maistu".

Arteriosklerozė yra viso žmo
gaus gyvenimo vyksmas: jis pra
sideda vaikystėje, todėl kova su
skleroze yra nuolatinė kiekvie
no lietuvio pareiga. Tai yra da
bartinės medicinos tiesa — visi
mes jai pakluskime ir pagal tai
savo tolimesni gyvenimą tvar
kykime: visi visada tą tiesą
prieš akis turėkime.
Šiomis dienomis šio krašto šir
dies ligų gydytojų draugija The
American Heart Association
(trumpai AHA) Washington.
D.C.. turėjo pirmą konferenciją,
aptariant širdies apsaugą nuo
Širdies ligų gydytojai
atakos ir kraujuje cholesterolio
aptaria apsaugą nuo
kiekio sunormavimo reikalą.
širdies a t a k o s
Čia s u t r a u k t a i paduodami
pagrindiniai toje konferencijoje
Šioje AHA surengtoje konfe
aptarti dalykai.
rencijoje VVashington, DC, susi
rinkę šio krašto, Kanados ir
kitų šalių 80 medicinos eks
Žmonės j a u p r a l e n k ė
pertų pustrečios dienos svarstė
gydytojus, širdį s a u g a n t
apsaugą nuo širdies atakos, su
nuo sklerozės
keltos cholesterolio perviršiaus.
Jau 1983 m. žmonių nuomo Konferencija buvo panaši į 1984
nių tyrinėtojai susekė, kad dvi n gruodžio mėn. šiame krašte
gubai daugiau šiaip žmonių, įvykusią gydytojų konferenciją.
palyginus su gydytojais, manė, Toji buvo suruošta šio krašto
jog cholesterolio perviršis yra sveikatos instituto The Natio
didelis veiksnys širdies arterijų nal Institutes of Health. Joje
susirgimui ir per jį širdies taipgi buvo aptarta cholestero
atakos atsiradimui. Šiandien lio pervišiaus sumažinimo įtaka
reikalai su gydytojais jau kiek širdies atakai. Šių metų konfe
pagerėjo, širdies apsaugos nuo renciją globojo Abbott laborato
atakos reikale: jie pažengė pir rijos.
myn širdies nuo sklerozės
apsaugos srityje. Publika šiuo
Širdies ligų gydytojų
reikalu tik šiek tiek, o ne dvigu
konferencijos tikslai
bai gausiau kaip pirmiau, visKonferencijoje buvo aptarti
vien tebepirmauja įsitikinime,
svarbiausi
trys reikalai: 1. Su
kad cholesterolio kiekio krauju
je sunormavimas yra pati ge radimas naujų sričių tyrinėji
riausia apsauga nuo širdies ar mui, liečiančiam riebalus ir
terijų sklerozės. Užtai AHA kitus sklerozės prišaukėjus (risk
draugija nutarė sustiprintai factors). 2. Patarimas keisti
šviesti tuo reikalu abi grupes. apsaugą nuo širdies atakos re
Tos AHA draugijos sudarytas miantis naujais mokslo pasieki
mitybos reikalams komitetas mais. 3. Aptarimas naujų meto
gydytojams ir sveikata besirū dų šiaip žmonių ir profesionalų
pinantiems profesionalams pa švietimo apie apsaugą nuo skle
ruošė ir mediciniškame žurnale rozės.
Gydytojų posėdžiai buvo užda
Circulation (March 1988) pa
skelbė žinias apie suaugusių ri. Aptartų dalykų santrauką
sveikų amerikiečių mitybą, spaudai ir žmonėms pranešė
„Dietary Guidelines for Healthy šios konferencijos pirmininkas
American Adults". Tas praneši profesorius Antonio M. Gotto,
mas prasideda tokiu tvirtinimu: Jr., MD, D.Phil. Jis tvirtino, kad
„Apsauga nuo širdies krauja konferencijos gydytojai visuo-
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Cholesterolio kiekis kraujuje, mg$
K r a u j ą riebi n i c h o l e s t e r o l i u ,
širdies a t a k a greitini dideliu greičiu
Kraujui riebėjant, artėja širdies a t a k a . Tą f a k t ą p a t v i r t i n a n e t trejos studi
jos, k u r i ų d u o m e n y s m a t o m i .šiame b r ė ž i n y j e . T a m s ū s a p s k r i t i m a i rodo
F r a m i n g h a m studijos d u o m e n i s , k v a d r a t ė l i a i - „ P o o l i n g P r o j e c t " s t u d i
jos duomenis, o šviesūs r a t u k a i - I z r a e l y a t l i k t ų t y r i m ų d u o m e n y s . Š i a m e
brėžiny m a t o m a s s a n k y k i s t a r p cholesterolio k i e k i o kraujuje i r g a l i m y b ė s
s u s i l a u k t i .širdies a t a k o s ; pvz., r i e b u m u i e s a n t 2 5 0 mg<*, š i r d i e s a t a k o s
g a l i m y b ė d u k a r t didesnė, p a l y g i n u s s u g a l i m y b e , t u r i n t t i k 150 mg% cho
lesterolio kraujuje.

N e įvairius vaistus cholesteroliui
s u n i a i m t i saujomis rykime, bet s u
m a i s t u geriausiai tvarkykimės: t a d a
ir v a i s t ų t a m reikalui lietuviui r e t a i
k a d a prisieis naudoti.

met labai domėjosi cholestero
liu. Vieši apklausinėjimai irgi
nurodo, kad tiek gydytojai, tiek
šiaip žmonės irgi labai domisi
cholesteroliu. Atrodo, kad yra
pats laikas nustatyti mokslinį
pagrindą apsaugai nuo sklero
zės. Toje konferencijoje buvo aiš
kinamasi apie vaidmenį, kurį
turi atlikti Amerikos širdies li
gų gydytojai, jų draugija AHA,
vadovaujanti šioje srityje.
Gerėja amerikiečių maistas,
saugant širdį nuo sklerozės
Baylor medicinos kolegijoje,
Houstone dirbąs minėtas prof.
Gotto yra medicinos departa
mento viršininkas ir DeBakey
Heart centro vicedirektorius. Jo
nuomonė apie širdies apsaugą
nuo sklerozės turėtų būti visam
laikui atsiminta mūsų visų, tiek
gydytojų, tiek pacientų, tiek dar
sveikai besijaučiančiųjų.
Jis spaudos atstovams tvir
tino, kad šiandieninis amerikie
čių maistas yra gerokai pagerė
jęs, palyginus su jų mityba 1950
m., kada širdies ligų gydytojų
draugija buvo tik pradėjusi
tyrinėti sąryši tarp riebalų kie
kio maiste ir sklerozės.
Dabar amerikiečių maistas
gerokai suliesėjo: nuo 1950 m.,
šio krašto žmonių maiste buvę
45%-44% riebalų dabar j a u
nukrito iki 37% cholesterolio, o
dienos maisto davinyje buvusi
gausa suliesėjo iki 300 mg. Taip
pat žymiai sumažėjo raudonos
mėsos naudojimas: jautienos
valgymas perpus sumažėjo.
1950 metais čionykštis suvalgė
vieną kiaušinį per dieną, dabar
suvalgo perpus mažiau. 1960 m.
buvo sunku krautuvėje rasti
lieso (low-fat) pieno, o dabar
didžiosiose priemiesčio krautu
vėse rasi daugiau lieso pieno,
negu riebaus.
Nuo 1961 m. šio krašto širdies
ligų gydytojų draugija (AHA) vi
siems žmonėms pataria naudoti
mažai gyvulinių riebalų („low
s a t u r a t e d fat") ir mažai
cholestorolio („low cholesterol
diet"). Jinai bendrai visus šio
krašto žmones ragina sumažin
ti suvalgomų labai riebių mėsų,
riebaus pieno („whole milk") ir
jo gaminių, trynių ir kitokio rie
baus bei cholesteroliu gausaus
maisto kiekj.
Ši draugija skatina visus val
gyti širdžiai sveiką maistą, kaip
paukštieną, žuvj, šviežius vai
sius ir daržoves, javus ir jų
dribsnius ir liesius pieno gami
nius. AHA pataria apriboti su
valgomo cholesterolio kiekį, jo
suvalgant ne daugiau kaip 300
mg per parą. Atsimintina, jog
vienas trynys turi 275 mg cho
lesterolio. O kur dar kitas paroje
žmogaus suvalgomas choleste
rolio kiekis?!
Visame per dieną suvalgoma
me maiste riebalų turi būti
ne daugiau kaip 30%. Iš tokio
riebalų kiekio ne daugiau trečdealio jų turėtų būti gyvulinės
kilmės riebalų („saturated fat").
Prie pastarųjų priklauso ir trejopi augaliniai aliejai — palmių,
kokoso riešutų ir palmių bran
duolio.
Toliau AHA dieta pataria pa
gausinti miltinius-krakmolinius
valgius ir sumažinti druską

Čia pravartu įsiterpti, kad
daugelis mūsiškių skundžiasi,
jog minėtus amerikiečiams duo
damus patarimus pildant, jie
niekaip negali sumažinti savo
turimą 245 mg% cholesterolio
kiekį žemiau dabar patariamo:
mažiau negu 200 mg%. Ameri
kiečiams siūlomas ir jų suvalgo
mas gyvulinių riebalų kiekis
yra per gausus.
Užtai mūsiškiams visiems
reikia griežtesnės dietos — pasninkiško maisto: ALVUDO die
tos. Reikia apsieiti visai be
gyvulių riebalų ir be čia minėtų
trijų augalinių riebalų. Reikia
apsieiti ir be cholestoroliu gau
saus maisto, t.y. trynių, mėsų,
dešrų, vidaus organų, k.t.,
kepenų, smegenų, inkstų.
ALVUDO dietos griežtai prisi
laikant, nukrenta cholesterolis
kraujuje iki 130 mg%. Tai vi
siems mums būtinas kraujo suliesinimas, nes tik tokiu sau
giausiai užlaikysime savo širdis,
labiausiai sumažinsime širdies
atakos galimybę.
Lietuvio maiste pakaks rieba
lų kukurūzų aliejaus pavidale,
jį naudojant bulvių pakepimui,
blynų su kiaušinio baltymais
pakepimui, ar salotų bei
vinigreto paruošimui. Tokį gy
vulinių riebalų sumažinimą pa
taria ir amerikiečiai širdies ligų
žinovai.
Tokio gėrio savoms širdims
siekdami, visi lietuviai atsi
sakykime nuo visokių mėsų (ir
žuvies su paukštiena), o jau į
vieną trynį tik kas dešimtmetis
težvilgterėkime. Vietoje vieno
kiaušinio, naudokime dviejų
kiaušinių baltymus visur ir
visada. Taigi, visi visą laiką be
trynio apsieikime, ir taip

elkimės tol, kol cholesteroliu
kraujas nesuliesės iki 130 mg%.
Per tą laiką lietuvis valgo vai
sius bei daržoves labai gausiai,
tiesiog rėčiais, o mėsos vietoje
naudoja dvejopus jos pakaitalus:
1. tuziną kiaušinių baltymų su
stambiai maltų ruginių miltų
duona ir žalios spalvos daržoves:
kopūstus, salotas, brokoli; 2. ru
dus ryžius su kukurūzų alieju
mi.
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Liesas maistas visų žmonių
širdis saugo n u o atakos

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

Amerikiečiams patariama
dieta yra gera su tam tikromis
išimtimis: ji vis dar per riebi. Ji
būtų geresnė būdama liesesnė.
Nereikia per daug mestis į
priešingą pusę: nenaudotina ir
per daug augalinių riebalų bei
aliejų (polyunsaturated fat), nes
jų gausa irgi gali sukelti neigia
mus reiškinius. Čia ir iškyla
ALVUDO dietos nauda: saikus
— apie du, trys valgomi šaukštai
kukurūzų aliejaus paroje.
Taip liesai aliejais (neprisotin
t a i s reibalais) gardžiuotis
pataria ir minėtas profesorius
Grundy. Jis dirba Texas univer
sitete — Texas Southvvestern
Medical Center, Dalias. Jo
patarimus mes turime į savas
širdis ir į savus smegenis įsidėti
ir pagal juos savo mitybą tvar
kyti, kad ir ALVUDUI vado
vaujant, nes jis j a u daug anks
čiau prieš primygtiną amerikie
čių skatinimą lietuvius į tokią
mitybą prisimynęs ragina.
Išvada. Jei savo gydytojo ne
klausome, tai svetimųjų, šiame
krašte kuo puikiausių paklau
sykime ir rimtai griebkimės
veiklos apsaugoti savo širdis
nuo atakos. Susitvarkykime su
maistu, tuo uždėdami apinasrius visiems širdies atakos prišaukėjams, ypač rūkymui, nutu
kimui, pakeltam kraujo spaudi
mui ir tinginystei. Daugiau tuc
reikalu kitą kartą.
Pasiskaityti. Internal Medi
cine World Report, Octobei
15-31, 1988, vol. 3, No. 18.

ATSILIEPIMAI Į
R. GRINIŪTĖS STRAIPSNĮ
K. BARONAS
Mūsų korespondentas Europoje
laiškas iš Panevėžio. Rašo
Esu minėjęs „revoliucinį" R. cukraus fabriko direkt. V. Rep
Griniūtės straipsnį vilniškiame šys: „Respublikos valstybinis
„Sporte", siūlant įsteigti Lie sporto komitetas (pirm. Zigmas
tuvos olimpinį komitetą ir tuo Motiekaitis — K.B.) turi dėti
pačiu oficialiai kreiptis į Tarp visas pastangas, kad Lietuva
tautinį olimpinį komitetą, taptų pilnateise TOK nare. Gal
prašant Lietuvą priimti į jo ne iš karto, bet palaipsniui.
narių eiles.
Reikėtų pradėti nuo atskirų
„Sporto" bendradarbė kvietė sporto šakų federacijų įstojimo
tuo klausimu pasisakyti orga į tarptautines. Mano nuomone,
nizacijas,
sportininkus, jau dabar į FIFA (Federation
iškeliant olimpinio komiteto Internationale de Football Asso
įsteigimo klausimą, rašant laiš ciation — K. B.), į FIBA (Fede
kus redakcijai, duodant naujus ration International Basketball
sumanymus, naujas idėjas.
Association - K. B.), IHF —
Pirmos „kregždutės" pasirodė rankinio. Be to, turime gerų dvi
redakcijoje. „Sportas" rašo, kad ratininkų, automobilininkų,
laiškanešiai, gabenantys į lengvaatlečių. Tik įsivaiz
„Sporto" redakciją paštą tikė duokite, kaip būtų gražu:
dami, jog jiems taip pat malonu, sakykim G. Umaras stovi ant
kaip ir redakcijai.
aukščiausio garbės pakylos laip
Duodame dviejų laiškų iš telio, o jo garbei atliekamas Lie
traukas. L. Jonušys iš Vilniaus tuvos himnas ir iškeliama na
rašo, kad Lietuvos tautinio cionalinė vėliava! Kaip didžiuo
olimpinio komiteto atkūrimo tųsi, matydamas tokį vaizdą,
idėja tikrai verta dėmesio. kiekvienas Lietuvos žmogus.
Puikus mūsų olimpiečių pasi
O kaip gi yra šiuo metu?
rodymas Seoule galėjo pa
Mūsų Lietuva pasaulyje prak
garsinti Lietuvos sportą pa
tiškai nežinoma, nes Lietuvos
sauliui. Deja, pagarsino tik lie
sportininkus, startuojančius
tuviams. L. Jonušys klauso
TSRS rinktinėse,daug kas laiko
anglų BBC sporto laidų anglų
ir vadina rusais. Net tokios
kalba. Apie krepšinį ten
mažos šalys kaip San Marinas,
kalbama dažnai, o iš Seoulo
Morokas ir kt. turi olimpines
buvo pasakojama ir apie S. Skomandas" — baigia V. Repšys.
gos krepšininkų pergales.
P.S. šiandieną, spalio mėn. 20
Viename pranešime pavar
d., Frankfurto ir Stuttgarto ra
dėmis buvo minimi trys
dijas pranešė, kad nesutik
rinktinės žaidėjai — Sabonis,
damas su reformom, iš Lietuvos
Kurtinaitis, Marčiulionis. Pa
K P atsistadydino
pirm.
baigoje BBC komentatorius
Songaila.
pasakė, kad rusai žaidė tikrai
gerai ir pelnytai nugalėjo. „Tai
tik vienas tipiškas pavyzdys, o
Laukinis džiaugsmas turi
jų — galybė" — sako L. Jonušys. laukinę pabaigą.
Antras, dar patriotiškesnis
W. Shakespeare
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AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA
2636 W. 71 st Street
Susitarimui: treč.. ketv., šešt.
436-5566

Chicagos Meno institutas po
devynių mėnesių pasitarimų
sutiko grąžinti iš Thailando
šventovės atgabentas skulp
tūras. Daug lėmė, kad vienas
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DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
2659 W 59th St., Chicago. IL

Namų 5 8 4 - 5 5 2 7
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DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, U
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
T e l . 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Tel. 476-2112

DR. FRANK P L E C K A S

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
T e l . 598-8101
Vai. pagal susitarimą

•Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
..Contact lenses '
2 6 1 8 W. 71 st St. — T e l . 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 S o . 50th A v e . , Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak.
išskyrus treč. Šešt 12 iki 4 vai. popiet

DR. PETRAS V. KISIELIUS
DR. EUGENE McENERY
DR. J A M E S BURDEN
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
155 N. Mlchigan A v e . , Sulte 324 Ir
5 6 3 5 S. Pulaski R d . , Chicago, IL

Tel. 565-2960 (veikia 24 vai.)
Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3 2 0 0 W. 81 st Street
Kabineto tel. RE 7-1168:
Rezld. 385-4811
Dr. Tumasonio kabinetą perėmė

DR. S. LAL
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS
2 4 5 4 W 71 st Street
434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7

Dr Tumasonio kabinetą perėmė

T. RAMA, M . D .
Specialybė — Chirurgija
2454 West 71st Street
T e l . 434-1818 — R e z . 8 5 2 - 0 8 8 9
Vai pirm., antr ketv ir penkt.
3 iki 7 v.v. Tik susitarus

D R . ANTANAS G . R A Z M A
Specialybė — Vidaus ir plaučiu iigos

2636 W. 71 st. St.. Chicago, III.
Tel.: 436-0100
11800 Southwest Highway
Palos Heights. III. 6 0 4 6 3
(312)361-0220
(312)361-0222

DR. LEONAS S E I B U T I S
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W . 63rd Street
Vai : antr 1-4 v. p p ir ketv. 2-5 v p.p
šešt pagal susitarimą
Kabineto tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 . rez. 4 4 8 - 5 5 4 5

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6 1 6 5 S. Archer A v e . (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą

Tel. 585-7755

Lietuvių mintys

VISŲ ŠVENTĖJE
Krikščioniškoj kultūroj per
beveik dvidešimt šimtmečių
išaugo didelė gausa šventųjų.
Kasdienėje bažnytinėje litur
gijoje per metus jų prisimenama
š i m t a i ir g a r b i n a m a prie
pasaulio altorių. Jų tarpe
pasaulis prisimena šv. Kazi
mierą, o jau ir švento gy
venimo palaimintąjį Jurgį Ma
tulaitį. Tačiau šventųjų yra
daug milijonų, gal net mili
jardų, nekanonizuotų, įsijun
gusių į šventųjų eiles ir jiems
pagerbti yra skiriama Visų
Šventųjų šventė. Taigi visų, tai
ir daug tūkstančių šventų lie
tuvių, kankinių, kurie varomi j
Sibiro Golgotą, išėjo kankinys
tės kelią, kentėdami ir mirdami
už tai, kas kilnu ir šventa.
Daug šventųjų tarp tų, kurie
rinkdavosi slaptoms mišioms Si
biro šachtų požemiuose. Širdys,
kurios
išdaigino
Sibiro
maldaknygę, turėjo
būti
šventos. Rankos badaujančių,
kurie dalijosi paskutiniais
duonos trupiniais su labiau iš
badėjusiais, turėjo būti šventos.
Pirštai, kurie iš paskutinių
duonos gabalėlių suko rožinio
karolėlius, turėjo būti šventi.
Lūpos, kurios prie surišto iš me
džio kryželio giedojo šventas
giesmes, kur niekada negalėjo
sulaukti kunigo, buvo šventos.
Taigi Visų Šventė yra kartu pri
siminimas ir daugelio tūks
tančių šventų lietuvių, kurie
nešė sunkų tremties, persekio
jimo kryžių, o dabar yra įsi
jungę į amžinus džiaugsmus
Viešpatyje, kartu su šv. Kazi
mieru, su palaimintuoju Jurgiu.
Gal mes jau turėtume nebe už
tuos kankinius, bet prie jų mels
tis, bet kai žinome, kad ir jų
atminimas yra įjungiamas j
Visų Šventę, mums ši šventė da
rosi dar labiau brangi ir sava.

Tačiau Visų Šventė nėra vien
šventųjų prisiminimas ir pagar
binimas. Tai drauge ir mūsų įsi
jautimas į reikalą ir pareigą
siekti tauresnio, šventesnio,
pilnutinio gyvenimo. Žmogus —
nuostabi būtybė su gyvių
pasaulio kūnu ir su dvasiniu
pradu — siela. Gerai yra rūpin
tis kūno sveikata, rūpintis
reikiamu maistu, net griežtai
laikytis dietos, bet būtų savęs
degradavimas tik i gyvulinį pa
saulį, besirūpinant vien kūnu,
palikti dvasiniame išbadėjime
savo sielą. Svarbi yra dvasinė
higiena, saugojimasis ir
gydymasis nuo sielos ligų, besi
reiškiančių įvairiomis ydomis.
Rašytoja Marija Pečkauskaitė
mūsų tautai priminė: „Kiek
vienas žmogus gali būti šven
tuoju ar didžiausiu nusidėjėliu.
Ar paims viršų pirmasis ar
antrasis, tai pareina nuo tos
linkmės, kurią pasirinks valia
ir nuo tos jėgos, kurios ji įsigys".
Prasmingai Pr. Gaidamavičius
priminė: „Šventasis gyvena
pasaulyje, bet jame nepra
puola".
Visų Šventųjų šventė būtų
per daug susiaurinta, jei tą
dieną lūpos tekalbėtų maldas,
bet širdis nejaustų ilgesio
pasukti didesnio tobulumo
keliu. Amžinos atminties An
tanas Maceina primindavo:
„Kol mes, kaip Viešpaties pa
veikslas, nesame sutapę su savo
Originalu, tol mūsų egzis
tencija yra nerami pačia savo es
me: mes virpame lyg kompaso
adatėlė, nerasdama šiaurės po
liaus".
Visų Šventė bus prasmingai
išgyventa, kai mes tą dieną ne
vien sudėsime rankas maldai,
bet kai drauge ir savo širdį bei
mintį nuo žemės pakelsime
amžinai spindinčių žvaigždžių
aukštin. Agronomijos studentai

turėjo skaidrų šūkį: „Žemę pa
milęs, saulės ilgėkis". Nepa
mirškime, kad aukščiau tam- (
šiųjų žemės debesų, visada saulė
šviečia.
Net ir nuo religinio sūkurio
atšalusių tarpe imamas jausti
šviesesnio taurumo ilgesys. Lie
tuvoje įsisteigė Etinės kultūros
draugija „Ethos". Jos pirmi
ninkas Mokslų akademijos filo
sofijos ir teisės instituto etikos
skyriaus vadovas V. Žemaitis
„Tiesoje" nr. 237 spalio 14 d. pa
reiškė, k a d etikos, dorovės
kelias Sovietų Sąjungoje nebu
vo rožėmis klotas. Primindamas
religiją, etiką, tarė: „Autorita
rinėje valstybėje, paremtoje
smurtu ir prievarta ji nebuvo
reikalinga". 0 dorovės smuki
mas yra pavojingas. Jis pažy
mėjo: „Dorovinis nuosmukis de
formuoja visą socialinį organiz
mą, neišvengiamai stumia vi
suomenę į išsigimimą, ypač
grėsmingą mažoms tautoms".
Pabrėždamas dorovinio gyve
nimo svarbą asmeniui ir tautai,
tas Mokslo akademijos dės
tytojas paskelbė: „Dorovė yra
pagrindinis asmenybės atri
butas, žmogaus dvasios auto
nomija, jo vidinės laisvės, auten
tiško pasirinkimo ir apsispren
dimo sritis, pagrindinė prielai
da ugdyti pilnavertę asmeny
bę".
Nuo ištikimumo religiniams
idealams labai daug priklauso
mūsų tautos ateitis. Juk tai
garantija, kad žmogus nebus sa
vanaudis, kad šeima atliks savo
jaunimo ugdymo pareigą, kad
negimusios gyvybės nebus
žudomos.
Sibiro kankinys prof. Pranas
Dovydaitis dar laisvės laikais
savo globotinei būsimai studen
tei po brandos atestato rašė:
„Ilsėkis tad nuo viso triukšmo,
gėrėkis Dievo pasauliu ir įsi
gyvenk vis giliau į patį Dievą
malda ir eucharistiniu gyve
nimu, nes čia tikroji žmogaus
didybė. Tad paliki Dievuje, pati
dievėdama..."
A. Paškus .Aiduose" priminė:
Visų religinės ir civilinės bend
ruomenės narių pareiga yra
keisti aplinkos klimatą taip,
kad jame būtų galima maitinti
ne tik pilvus ir protus, bet taipgi
širdis ir sielas".
Neseniai miręs iškalbus reli
ginės ideologijos skelbėjas kun.
Afonsas Grauslys savo knygoje
„Ieškau Tavo veido" vaizdžiai
priminė: „Kaip šv. Mišių taurė
yra auksinama iš vidaus, kad
būtų pagerbiamas į ją nužen
giantis Viešpats, taip reikia ir
kiekvienam save tobulinti mū
sų sielą išaukštinti, kad ti
kėjimo malonė nusileistų į jos
dvasią".
Visų Šventė tebūnie mums
paskatas nors kiek savo sielas
ir širdis sušildyti prie šventųjų
idealų ugnimi besikūrenančių
širdžių. Tai gali mums padėti
naujasis mūsų palaimintasis
Jurgis Matulaitis, kuris savo
užrašuose kartojo maldą: „Vieš
patie, suteik man tą malonę,
taip ryšius mane prie žemės
rišančius sutraukyti, taip nuo
visų šios žemės niekniekių atsi
sakyti, taip nuo visokių žmoniš
kų norų, geismų, siekimų, už
manymų išsilaisvinti, kad drą
siai galėčiau tarti; nieko dau
giau čia nebijau ant žemės, kaip
tik Tavęs, mano Viešpatie,
mano Dieve ir Sutvėrėjau, kaip
tik to, kad Tau mažiau išti
kimiau, negu galėčiau, kad
mažiau Tavo garbei padaryčiau,
negu mano jėgos, Tavo malonės
paremiamos, išneštų".
Juoz. Pr.

Kardinolas Vincentas Sladkevičius su kitais Lietuvos vyskupais Marijampolėje prie pal. arki v.
Jurgio Matulaičio karsto.

POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II
APAŠTALINIS LAIŠKAS
Mulieris Dignitatem — Moters kilnumas
Spalio 1 d. popiežius Jonas
Paulius II paskelbė žadėtą ir
lauktą apaštalinį dokumentą
apie Bažnyčios nusistatymą bei
mokymą apie moterį (L'Osservatore Romano 234 (1988.X.1).
Visų pirma Šv. Tėvas nurodo
priežastį, kodėl rado reikalinga
priminti ir pabrėžti Bažnyčios
mokymą apie moters prigimtą
kilnumą ir krikščioniško pa
šaukimo svarbumą išganymo is
torijoje bei vyksme. Du motyvai
paskatino šį dokumentą paruoš
ti ir paskelbti: keliami balsai ir
statomi reikalavimai lygiai ver
tinti moterį su vyru ir tik ką
atšvęsti Marijos mėtai. ""Šis
pastarasis motyvas yra, kad
Dievo Motina Marija įkūnija
savyje nelygstamą moters kil
numą krikščioniškam moterų
pašaukime ir išganymo vyksme.
Kaip su J i e v a prasidėjo
nupuolimas, taip su "Švč. Mari
ja atėjo laiko pilnybė atpirki
mui. Kristus, Dievo Sūnus,
gimė iš moters (Gal 4, 4). Kaip
Jieva yra visų nupuolusiųjų
motina, taip Švč. Marija yra
visų atpirktųjų Motina. Primintina, kad pats Kristus į savo
Švč. Motiną kreipėsi, tardamas
„moteriške", o ne motina f Jo 2,
4; 19, 27). Šiuo Išganytojas leido
suprasti, kad Marija atstovauja
visas ir kiekvieną moterį, kad
Marijoje visos moters yra įjung
tos į išganymo vyksmą pirma
eiliu būdu ir įgyja tuo pačiu

L. TULABA
pirmaeilį kilnumą bei svar
bumą išganymo vyksme. Iš mo
ters, be vyro, t'.y. iš vyro nepa
liestos Mergelės Jėzus gimė,
suteikdamas tuo pačiu moteriai
tam tikra prasme pirmenybę iš
ganymo istorijoje. Ši pirmenybė
bei ši privilegija moteriai yra
suteikta ir turi būti priimta bei
vykdoma Marijos pavyzdžiu,
būtent tariant „teįvyksta man,
kaip Viešpats nori!" Tai yra ne
reikalaujant kokių nors teisių
ar privilegijų, o paklūstant ir
vykdant Dievo valią. Juk ir
"KrišTus atėjo"rie~kad "reikalautų
būti tarnaujamas, bet kad jis
tarnautų (Mt 20, 28).
Savo prigimtimi vyras ir mo
teris yra sutverti į Dievo pa
veikslą Ivgiai kilnūs, bet su spe
cifinėmis savybėmis, kad vienas
ą papildytų tobuloje vie
nybėje ir tobuloje meilėje, kaip
tai yra dieviškoje Trejybėje. Iš
čia seka, kad kiekvienas savy
je turi siekti ugdyti prigimtas
savybes: vyras — vyriškas, o
moteris — moteriškas, nepavy
dėdami vienas kitam nieko ir
nesiekdami savintis tai,kas jo
prigimčiai nepriklauso. Vyras
neturi siekti toT kas moteriška,
o moteris to, kas vyriška. Kai
kiekvienas yra galimai tobulas
savo prigimtyje, gimsta vienas
antru žavėjimasis, iš čia kyla
meilė ir atsiranda vienas an

tram tobulas atsidavimas, o tuo
pačiu išnyksta visokie galimi
nesusipratimai dėl pirmavimo,
dėl teisių, dėl kompetencijų,
tada du tikrai tampa viena,
kaip vienas yra Dievas, nors
triasmenis.
Dievas sutvėrė vyrą ir moterį
tobulus, panašius į save. Tačiau
žmogus, būdamas kilnus ir lais
vas, panoro prilygti Dievui, atsi
sakė klausyti Dievo, nuodėmė
įėjo į pasaulį, o su nuodėme
bausmė, kuri palietė moterį ir
vyrą. Per įuodėmę atsirado ne
tvarka, nesutarimas, išnaudo
jimas. Nusikaltusiems. pir
miems gimdytojms — Adomui ir
Jievai — Dievas pažadėjo
atpirkimą: išlaisvinimą iš nuo
dėmės ir jos pasekmių. O atpir
kime Jievos vietoje atsistoja
Švč. Marija. Ji pašaukta ir
įgalinta sutrinti gundytojui
galvą, tapdama Išganytojo Mo
tina. Marija ne tik atstatė, bet
dargi iškėlė moters kilnumą.
Kiekviena tad moteris turi
ugdyti save bei savo gyvenime
vykdyti, turėdama prieš akis
Kristaus Motiną, kuri, nors
žinojo, kad didžių dalykų padarė
jai Aukščiausiasis (Lk 1, 49),
nuolankiai prisipažino esanti
Viešpaties tarnaitė (Lk 1, 38).

samariete prie Jokūbo šulinio.
Jis jai kalbėjo ir sakė: „Jei tu
pažintum Dievo dovaną ir kas
yra tasai, kuris tau sako: —
Duok man gerti — tu būtumei
prašiusįjį, ir jis tau būtų davęs
gyvojo vandens" (jo 4,10). Moki
niai tuo stebėjosi, nes tuomet
pas žydus buvo nepriprasta, kad
vyras užkalbintų nepažįstamą
moterį, juo labiau, jei ji nebuvo
žydė. Jėzus neatstūmė Mag
dalenos, kai ji su atgaila ir mei
le bučiavo jam kojas Simono
Raupsuotojo namuose (Lk 7,39).
Šeimininkas ir kiti stebėjosi ir
piktinosi, nes žinojo, kad tai
buvo moteris nusidėjėlė. Žinojo
tai ir Kristus, bet jis atėjo nusi
dėjėlių išganyti. Jėzus nepa
smerkė nė moters paleistuvės,
kurią fariziejai norėjo užmušti
akmenimis. Jis tik liepė jai eiti
ir daugiau nenusidėti (Jn 8,
3-11). Jėzui pagailo Naimo
našlės, ir jis jai grąžino iš
numirusiųjų prikeltą sūnų (Lk
7,13). Išklausė moters kananietės prašymą pagydyti jos ser
gančią dukrą ir išreiškė savo
nusistebėjimą jos giliu tikėjimu
(Mt 15, 28). Jėzus giria vargingą
našlę, kuri įmetė mažą auką
šventyklos lobynan (Lk 21, lss).
Jis ligonę moterį pavadino
„Abraomo dukra" a k 13,16). O
šis titulas buvo teikiamas tik
vyrams.
Kryžiaus keliu einant krei
pėsi į verkiančias moteris ir jas
pavadino Jeruzalės dukromis.
Mielai svečiavosi Lozoriaus
namuose ir priėmė seserų Mari
jos ir Mortos patarnavimą.
Marijai leido klūpėti prie jo kojų
(Lk 10, 38). Evangelistas Jonas
pabrėžia, jog Jėzus mylėjo Mor
tą ir jos seserį Mariją. (Jon 11,5).
Jis, m a t y d a m a s verkiančią
Mariją, pats susijaudino iki
ašarų (Jo 11, 33). Jėzus leido
kai kuriom gerom moterim jį
sekti kelionėse ir jam tarnau
ti (Lk 8, lss). Evangelistai pa
brėžia, kad moterys drąsiai ir iš
tikimai sekė Išganytoją iki Kal
varijos kalno, iki kryžiaus.
Jos Velykų rytą skubėjo prie
kapo atlikti Jėzui meilės ir pa
garbos paskutinį patarnavimą,
išpilant ant kūno brangius
kvepalus. Jos pirmosios tapo
Kristaus prisikėlimo liudi
ninkėmis. Marijai Magdalenai
pirmajai prisikėlęs Kristus pa
sirodė.

Visa tai rodo, pabrėžia Šv. Tė
vas, k a d K r i s t u s moterų
nediskriminavo. Priešingai,
žinant anų laikų ir ypač žydų
laikyseną moterų atžvilgiu, Jė
zaus atsinešimas į moteris buvo
Kristus savo atsinešimu į mo savos rūšies revoliucija. Kristus
teris ano meto papročiuose bei ir krikščionybė iškėlė ir pasta
laikysenoje iš atžvilgio į moteris tė moterį lygiomis su vyru, kaip
padarė tikrą revoliuciją. Jis Dievo buvo numatyta pasaulio
kalbėjo su moteriške ir dar kūrybos plane, kur vyras ir mo

sia Nantucketo ietis nepasitrauks atgal nuo tos menkos
žvejybos, kai visi jūreiviai jau ištraukė iš kišenių savo
galąstuvus! Ai! Tu jauties priverstas! Suprantu. Bet...
HERMAN MELVILLE
kalbėk, kalbėk gi! Taip, taip, tavo tylėjimas kalba už
tave. (Į šalį). Jo plaučiai įkvėpavo mano išplėstų plaučių
ROMANAS
alsavimą. Dabar Starbuckas yra mano ir jau nebegalės
Išvertė P. Gaučys
man prieštarauti...
— Tegul Dievas mane ir mus visus globoja! —
pramurmėjo
Starbuckas.
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— Gėralą! Gėralą! — suriko Ahabas.
— Dar kartą išklausyk mane, aš kalbėsiu dar
Priimdamas sklidinai pilną indą, pasisuko į
žemesniu tonu. Man šis baltas banginis yra siena,
perstekininkus ir jiems paliepė išsiimti ginklus.
iškylanti prieš mane. Kartais galvoju, kad už jos jau
Paskui, juos išrikiavęs i eilę priešais save prie kelia
nieko nebėra. Bet ar tai svarbu? Jame matau įžei
mosios mašinos, su perstekėmis rankoje, kai visi trys
džiančią ir apmaudingą jėgą, kažką, kas mane kankina
karininkai stovėjo šalia jo su savo ietimis, o likusioji
ir parbloškia. Ir man vis tiek, ar baltasis banginis yra
įgula sudarė platų ratą aplink būrį, kokią minutę jis
tik tarpininkas ar svarbiausias veiksnys, savo
stovėjo tiriamai žiūrėdamas į kiekvieną savo įgulos
neapykantą aš turiu išlieti ant jo. Žmogau, nekalbėk
narį. Tačiau tos žiaurios akys išlaikė jo žvilgį, tartum
apie piktažodžiavimą.
prerijų vilkų krauju aptekusios akys susitinka su savo
Jeigu mane įžeistų, aš sugebėčiau apkulti pačią
vado akimis, pirma nei jis pasileidžia bizono pėdsakais,
saulę. Saulė gali padaryti vieną, o aš kitą. Dėl to, kad
nors kartais tik tam, kad patektų į indėno spąstus.
žaidimas turi taisykles, o pavyduliavimo kovos vyrauja
— Gerk ir perduok savo kaimynui! — suriko, skli
pas visus tvarinius. Bet, vyruti, netgi nei tos žaidimo
dinai pripildytą indą perduodamas artimiausiam jū
taisyklės manęs neriša. Kas yra aukštesnis už mane?
reiviui. Dabar gers tik įgula. Iš rankų į rankas!
Tiesa neturi ribų. Nukreipk savo žvilgsni! Idioto
Vyručiai, trumpais, lėtais užgėrimais! Perduokit ten...
kvailas ir nieko nereiškiantis žvilgsnis man labiau
Dabar čia... Paduokit man... Tarne, vėl pripildyk indą!
nepakenčiamas, nei demono liepsnojantis žvilgis. Ai!
— O dabar, vyručiai, klausykite! Jus surinkau čia,
Te rausti, o dabar bąli. Mano žodžiai tave įsiutino.
palei Keliamąją mašiną, jūs, karininkai, su ietimis
Bet klausyk, Starbuckai, kas įsikarščiavus buvo
stokite greta manęs. Jūs, perstekininkai. su savo įna
pasakyta, tas savaime atpuola. Yra žmonių, kurių
giais stokite ten ir jūs, jūreiviai, sustokite ratu aplink
karštas žodis nesudaro įžeidimo. Pažiūrėk į įgulą! Ar
mane, kad aš galėčiau nors dalinai atgaivinti senovinį
ne visi sutinka su Ahabu šiame banginio reikale?
ir garbingą mano senolių žvejų paprotį. O, vyručiai,
Pažiūrėk į Stubbą — jis juokiasi! Pažiūrėk j čilietį —
jūs pamatysite!... Na, vaike, jau sugrįžta? Paduok man
jis prunkščia galvodamas apie jį! Pagliau apie ką eina?
jį. Bet ką tu čia darai virpėdamas, tartum švento Vito
Pagelbėti nugalabyti banginį. Nieko daugiau! Geriau
šoki šokdamas? Na, išeik iš čia, virpelninke!

BALTASIS BANGINIS

teris buvo sukurti su skirtin
gomis savybėmis y lygiai ver
tingomis, kad vienas kitą
papildytų vienoje žmogiškos
asmenybės pilnybėje.
Moteris Dievo yra pašaukta,
kad ji būtų motina su speci
finėmis prigimties savybėmis. Ir
krikščionės moters pirmasis bei
pagrindinis pašaukimas yra
būti motina. Ir šis pašaukimas
įeina į išganymo planą kaip vie
nas iš svarbiųjų veiksnių.
Bažnyčia yra
reikalinga
kunigų. Bet ji yra nemažiau
reikalinga šventų motinų. Nuo
jų priklauso gimstančiųjų
žmonijos kartų kilnumas ir
šventumas, o taip
pat
pašaukimai į kunigystę. Šv.
Tėvas primygtinai pabrėžia, jog
šeimos gyvenime motinos rolė
turi specifinę reikšmę ir tuo
pačiu viršija tėvo paskirtį.
Krikščionybė, nors ypatingu
būdu pabrėžia moters-motinos
bei gimdytojos pašaukimą,
iškelia taipgi ir rekomenduoja
skaistybę bei mergystės stovį,
siekiant pilnesnio atsidavimo
Dievui bei Bažnyčios ir sielų
tarnybai. Tačiau skaistybė
nepaneigia motinystės, o ją
iškelia į dvasinę sritį, į dvasinę
motinystę. Seselės mokyklose,
ligoninėse, prieglaudose atlieka
motiniškas pareigas, ir jos yra
nemažiau svarbios, negu mo
tinos šeimose. Dievo Motina
Marija talpina savyje abi moti
nystes: fizinę ir dvasinę, su
jungdama savyje mergystę ir
motinystę. Ji juk yra Bažnyčios
ir mūsų visų Motina.
Jau Dievas per pranašus savo
santykius su išrinktąja tauta
nusakė lyginimu su šeima: Die
vas — jaunasis, o Izraelis — jau
noji. Dievą rišo su Izraeliu
meilės ryšys. Jėzus yra prista
tomas kaip jaunasis, o Bažnyčia
kaip jaunoji. Šv. Paulius tai
vadina didžiąja paslaptimi. (Ef
5, 32). Tas pats apaštalas
Paulius primena, kad šeimoje
tarp vyro ir moters turi būti
toks pats meilės ryšys bei
tarpsavis pasivedimas, koks yra
tarp Kristaus ir Bažnyčios.
Tokiu būdu šeimoje pasive
dimas, pabrėžia Šv. Tėvas, turi
būti abipusis, t.y. žmonos ir vyro
tobuloje meilėje, kokia yra tarp
Kristaus ir Bažnyčios.
K r i s t u s yra j a u n a s : . o
Bažnyčia — jaunoji. Kr: ;tus
atgimdo visus per krikštą nau
jais žmonėmis. Visi — vyrai ir
moterys — Bažnyčioje yra jo
vaikai lygiai mylimi ir lygiai
vertinami. Visa tai vyksta
Bažnyčioje ir per Bažnyčią.
Bažnyčia yra ana Apreiškimų
knygos moteris, Kristaus nuota
ka, kuri skausmuose gimdo
savo vaikus. (Plg Gal 4, 19).
(Bus daugiau)

— Jūrininkai, pirmyn! Priešais mane sukryžiuo
kite ietis ir leiskite paliesti jų vidurį.
Ir tai sakydamas, ištiesė ranką, kad per vidurį
apimtų tris sukryžiuotas ietis, kurių plienas žėrėjo,
begriebdamas staigiai ir nervingai sukratė. Tuo pačiu
laiku atidžiai žiūrėjo pakaitomis į Starbucką, Stubbą,
ir Flaską, tartum norėdamas savo išvidinės jėgos dėka
jiems ūmai įpūsti liepsną, panašią į tą, kuri yra
sukrauta Levdeno butely savo magnetizmo liepsna.
Visi trys karininkai pabalo akivaizdoje jo triuškinančio
žvilgsnio, pilno paslaptingos įtampos. Stubbas su
Flasku savo akis pasuko į šalį. tuo tarpu garbingas
Starbuckas nuleido savąsias.
Veltui! — sušuko Ahabas, — bet gal geriau, jei
būtumėt patyrę pilną smūgį, gal tada mano paties
elektrinė įtampa būtų mane apleidusi, o gal būtų jus
pribaigusi, kas žino? O dabar jūrininkai, aš jus skiriu
taurių padavėjais maniems trims pagonims sąjungi
ninkams, narsiems, garbingiems perstekininkams.
Bjauritės mano skirtomis jums pareigomis! Ar
popiežius nemazgojo kojų elgetoms? Ai. mano mieli kar
dinolai, dar atgailausite! Ne aš jums įsakau, bet jūsų
pačių valia... Perstekininkai, nuimkite nuo savo
perstekių kotus!
Tylėdami visi trys pakluso ir atkišo į jį perstekių
plieną, kokių trijų pėdų ilgio, su dantimis nukreiptais

i ji
— Nenudurkite manęs šiomis aštriomis geležimis.
Ašmenis žemyn taip. Dabar ženkite žingsnį pirmyn ir
iškelkite įdubimus, ligi aš juos pripildysiu.
Ir tuojau, eidamas nuo vieno prie kito, ligi kraštų
degtine pripildė perstekių kotų įdubimus.
(Bus daugiau)
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vybės Įkainavimas nemokamai.
GREIT IR SĄŽININGAI
garbės svečius, Altos delegatus, klausyti ir patvirtinti.
PATARNAUJAME PIRKIME
skyrių atstovus ir visus kitus
Iš Amerikos Liet. Tarybos iždo
BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
MISCELLANEOUS
dalyvius, atvykusius į 48-tąjį globėjų Vytauto Abraičio, Teo
Nemokamai [kamuojame jūsų nuosa
suvažiavimą. Pirmininkas doros Kuzienės, Kosto Burbos ir
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kaina su persiuntimu $11.75,
Pigiai parduodu tinkamus
Vaclovas Kleiza pažymėdamas, iždininkei Dainai Dumbrienei ir
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naudoti Lietuvoje
IŠTRAUKA IŠ LAIŠKO,
kad reikia būti budriems, nes reikalų vedėjai Nijolei GieršUžsakymus siųsti:
VIDEO REKORDERIUS
GAUTO IŠ LIETUVOS
Lietuvai dar nėra laisvė iško tikienei, kurios kooperavo su
DRAUGAS
(312) 639-5829
vota. Sveikino Vliko atstovas iždo globėjais šį patikrinimą
4545 West 63rd Street
Vytautas Jokūbaitis, JAV LB atliekant.
Vilniuje, Gedimino kalne, 10
Chicago, IL 6 0 6 2 9
atstovas Vytautas Narutis,
Pagal darbotvarkę buvo gana
vai. ryto buvo iškelta Tautinė
Lietuvių šaulių sąjungos pir įdomūs Altos skyrių praneši Grožvydas Lazauskas, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas, atidaro vėliava — geltona, žalia,
DRAUGE GAUNAMI
mininkas Mykolas Abarius. mai. 12 Altos skyrių atstovai suvažiavimą spalio 22 d. Liet. Tautiniuose bamooee
raudona, Buvo nuostabios
Raštu sveikino Vliko pir padarė raštiškus pranešimus.
iškilmės, susirinko labai daug
NAUJAUSI LEIDINIAI
mininkas dr. Kazys Bobelis, Jie rodo, kokiais būdais ir kiek leidžia vietos sąlygos bei Gintė Damušytė ..Laisvės žmonių, gražios kalbos, verkė ir
Lietuvos atstovas Washingtone priemonėm skyriai telkia lėšas galimybės, remiamos Lietuvos
proveržiai okupuotoje Lietuvo kalbėtojai ir klausytojai.
KŪČIOS. Prasmė-simboliai-maldos. Stasys Yla.
Stasys Lozoraitis, JAV LB pir Lietuvos laisvinimo darbams pasiuntinybės bei konsulatų
je", Ginta Palubinskaitė — Žmonės laikėsi labai ramiai —
22 psl. 1975
$0.50
mininkas dr. Antanas Razma, paremti. Kai kurie skyrių ats išlaikymas. Be to, renkamos
„Išeivijos jaunimo t; Ika laisvės jokių išsišokimų. Kitą dieną
DIENORAŠTIS 1915-1919. Petras Klimas. 456
Pasaulio LB pirmininkas dr. tovai prie anksčiau atsiųstų aukos Lietuvos laisvinimo
proveržiuose okupuotoje Lietu vėliavą iškėlė ir Kaune, Karo
psl. 1988
$20.00
Vytautas Bieliauskas, vysk. Altos centrui aukų suvažiavimo reikalams, kurios persiun
muziejaus sodelyje. Čia vyko
voje" ir Rita Likanderytė —
ELOIZA IR ABELARDAS. Drama. Kostas
Vincentas Brizgys, „Lietuvių proga įteikė iždininkui M. Pra čiamos Altos centrui. Išsamūs
viskas dar iškilmingiau. Čia
„Kaip išeivijos jaunimas galėtų
Ostrauskas. 123 psl. 1988
$8.00
Balso" redaktorius Edmundas nevičiui savo a u k a s . Šiam skyrių atstovų pranešimai bendrauti toje talkoje su pirmiausiai Vėliavą nunešė į
LITHUANIAN CHRlSTMAS TREE ORNAMENTS.
Jasiūnas, registruotos LB var tikslui buvo suaukota apie 8000 ušrekorduoti. Jie visi laikomi vyresniaisiais". Šių prelegenčių bažnyčią pašventinti. Čia
11 psl
2.00
du Antanina Repšienė, Altos dolerių.
Altos centro valdybos žinioje ir pareikštų minčių derintojas žmonės taip pat verkė ir, kas
EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIONYBĖ. Antanas
garbės narys Teodoras BlinstTrumpai suglaudus, skyrių į juos visada atkreipiamas buvo dr. A. Budreckis. Šios priėjo, iš džiaugsmo bučiavo
Paškus. 172 psl. 1988
$6.00
rubas ir vyskupo P. Baltakio a t s t o v a i painformavo apie reikiamas dėmesys.
jaunos ir aukšto akademinio iš vėiavą. Žmonės giedojo ir
KOL ESU ČIA. Pasakojimai. Jurgis Jankus. 376
vardu Petras Ąžuolas.
ruošiamus Vasario 16-osios
Po pietų pertraukos įvyko dr. silavinimo lietuvaitės savo pa dainavo, eidami per miestą į
psl. 1979
$8.00
Pirmininkaujantis dr. Jonas baisiųjų birželio trėmimo įvykių Algirdo Budreckio paskaita: reikštomis mintimis suvažiavi muziejų. Po ilgo tylėjimo
SUBATOS VAKARĖLĮ. Lietuvių liaudies dainos su
Valaitis visiems sveikintojams minėjimus. Pavergtų tautų pro „Altą vakar, šiandien ir rytoj". mo dalyvius ne tik nustebino ir suskambo laisvės varpas. Aš
gaidomis. 118 psl. 1982
$6.00
testo
demonstracijas,
į
kurias
nuoširdžiai padėkojo.
Paskaita buvo gerai parengta. sužavėjo, bet jos ir savo minčių žinau, Jūs viską žinot, tik
RYTŲ LIETUVA. Istorinių bei etnografinių studijų
Altos pirmininkas G. Lazaus kviečiami senatoriai, kongres- Dalyvių išklausyta su dideliu gražiom vizijom sužibėjo, kaip nežinot, kaip šios permainos
kas patikrino pagal mandatų manai, aukštieji miestų parei dėmesiu.
rinkinys. Algirdas M. Budreckis. 628 psl.
skaidrios žvaigždės senstančioje jaudina visus, tiek senus,
gūnai
ir
svetimtaučių
organiza
komisijos sąrašą suvažiavime
1980
Įdomiausia šio suvažiavimo mūsų visuomeninio ir politinio jaunus ir net vaikus. Labai
dalyvaujančius Altos valdybos cijų atstovai. Vasario 16 proga dalis tai svarstybos: „Išeivijos gyvenimo eigoje.
KALĖDOS. Plokštelė. Kalėdų giesmės. Montstebina ta didžiulė nesu
ir tarybos narius. Mandatų išgaunamos iš gubernatorių, jaunimo talka laisvės prover
skaičiuojama minia, ta rimtis ir
realio lietuvių choras. 1982
$10.00
Po šių idomių svarstybų
komisijos pirmininkas Petras merų ir valstybės parlamentarų žiuose okupuotoje Lietuvoje". rezoliucijų komisija pateikė susiklausymas — milicija ne
ŠIOKIADIENIŲ MIŠIOS. Adventas — Kalėdų
Buchas pranešė, kad šiame proklamacijos. Minėjimuose Šiose svarstybose dalyvavo: svarstyti paruoštų rezoliucijų
reikalinga.
laikotarpis. Išl. Amer. liet. Romos kat. kun.
suvažiavime dalyvauja 39 Altos paruošiamos protesto rezoliuci
vienybė. 144 psl. 1980
$10.00
valdybos ir tarybos nariai, 12 jos, kurios siunčiamos Amerikos
KUR BĖGA ŠEŠUPĖ. Romanas. J. Vizbaras. 245
Altos skyrių atstovų, 16 aukštiems pareigūnams. Palai
psl. 1986
$10.00
organizacijų atstovų, 30 svečių komi ryšiai su amerikiečių
ANTANAS VAIČIULAITIS
RUDENYS IR PAVASARIAI. Romanas. I tom. 350
ir 3 spaudos atstovai. Iš viso 100 spauda, radijo, televizijos ir vie
psl. II tom. 346 psl. III tom. 389 psl. Alb. Ba
asmenų.
tinės administracijos atstovais,
ranauskas. Visi 3 tomai
$10.00
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GEORGE BUSH
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Adresas: 2617 West 71 st Street
Chicago, III. 60629
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LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS. Stasys Yla.
180 psl. 1985

$20.00

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

Meniškai, skoningai išleista, labai palankaus įvertinmo
susilaukusį
amerikiečių
ir
lietuvių
spaudoje,
dailininko-diplomato
ATEITIES LITERATŪROS FON'DAS

ADALBERTO STANEIKOS

Klasikinių novelių ir apsakymų
naujausia Antano Vaičiulaičio
knyga — prasmingiausia dovana
sau ir kitiems švenčių ir kitomis
progomis. Knygos kaina 7 dol.
Leidinys gaunamas ir „Drauge*".
Užsisakant jį čia paštu, su per
siuntimu mokama 8 dol. 50
centų, Illinois gyventojai moka
}9 dol. 5 centus.

monografija, vertinga dovana įvairiom progom, ypač kalban
tiems, angliškai. Feliksas Andriūnas, artimai pažinojęs, rašo
apie dailininko-diplomato gyvenimą, cituojami diplomatų,
dailininkų, menininkų atsiliepimai. Kūrybą aptaria Paulius
Jurkus. Monografijoje patalpinta spalvotos reprodukcijos ir
j.b. paveikslai.
Monografija gaunama „DRAUGE" 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629 ir pas leidėją F. Andriūną, 155 Greenwood Ava., Wyncote. Pa. 19095. Kaina 33 dol. su
persiuntimu.

NETEKOME KILNIOS LIETUVĖS
JADVYGOS TŪBELIENĖS
t

Jadvyga Tūbelienė, gimusi studentai, ypač Antanas Sme bėjų, reikėjo dalyvauti daugely
Chodakauskaitė, palydėta į tona, vėlesniais laikais ilgame je kongresų ir suvažiavimų.
amžino poilsio vietą Dangaus tis Lietuvos prezidentas, buvo 1929 m. ji buvo viena Lietuvos
Vartų Marijos Nekalto Prasi pasamdyti vaikus, daugiausiai moterų tarybos steigėjų. Tose ir
dėjimo seselių v i e n u o l y n o vyresniąją seserį Sofiją, paruoš kitokiose šalpos ir globos or
kapines, Putname, spalio 8 d. ti į mokyklas. Tuo laiku visa ganizacijose Tūbelienė dirbo ir
Velionę į kapines palydėjo būrys šeima apsisprendė savo tarpe ir vadovavo ligi išvykimo iš
mažos Putnamo lietuvių kolo su aplinkiniais kalbėti lietuviš Lietuvos.
nijos žmonių, įskaitant ir vie kai.
1938 m. Tūbelienė buvo iš
Jadvyga baigė V. Prozorovie- rinkta į Kauno miesto tarybą.
nuolyno seseles, dalyvaujant
velionės dukrai Marijai ir nės gimnaziją Vilniuje 1909 m., Taip pat Lietuvos vyriausybė
žentui Kuhlman bei porai kitų o 1915 m. Petrapilio aukštuo paskyrė ją atstove į Tautų
sius Bestuževo kursuose baigė Sąjungos Genevoje Patariamąją
artimųjų.
Velionė karste palydėta į istorijos ir filosofijos fakultetą. komisiją socialiniams klausi
kapines iš vienuolyno koplyčios 1917 m., išlaikiusi valstybinius mams spręsti. 1939 m. atgavus
po gedulingų pamaldų koply egzaminus prie Petrapilio uni Vilnių, ji buvo Vilniaus kraštui
čioje, kur šv. Mišias konceleb- versiteto, gavo baigimo diplomą remti d-jos garbės pirmininkė,
ravo keturi vietiniai kunigai, ir buvo pakviesta likti universi o 1940 m. Lietuvos Raudonojo
vadovaujant kun. R. Krasaus tete asistentės teisėmis. Kryžiaus moterų sekcijos ir ko
kui. Kun. Krasauskas pamoksle Bestudijuodama Petrapilyje ordinacijos pirm. Visos tos orga
trumpai apžvelgė velionės nuei rašinėjo korespondencijas apie nizacijos buvo veiklios, rūpinosi
tą gyvenimo kelią, pasižymėjusį vietos lietuvių veiklą į Vilniu ir kėlė žmonių gerovę.
tėvynės Lietuvos, artimo ir je išeinančią „Viltį", buvo to
Užgriuvusi Lietuvą nelaimė,
Dievo meile. Velionė buvo žurnalo pripažinta korespon kai 1940 m. Sovietų Rusija
d a r b š t i ir sumani tėvynės dentė. Petrapilyje ji dirbo „Lie okupavo Lietuvą, vertė Tūkėlimo reikaluose, nepailstanti tuvių Balso" redakcijoje, be to, belienę apsispręsti, kur ji ir
rūpintis nelaimingųjų, vargs dėstė lietuvių kalbą ir Lietuvos dukra bus saugesnės ir kur ji
tančių ir prispaustųjų gerove, istoriją Petrapilio lietuvių pa bus daugiau naudinga Lietuvos
prisimenanti nuolat prašyti ir bėgėlių gimnazijoje.
gerovei — likus Lietuvoje ar
1917 m., kilus Rusijoje išvykus į laisvus kraštus. Ji
d ė k o t i Aukščiausiajam už
malonę teikiamą jai ir žmonėms revoliucijai ir pairus tvarkai, ji pasirinko antrąjį ir porai dienų
grįžo per Švediją į Lietuvą. praėjus, birželio 17 d., paliko
pagalbą.
Vilniuje Lietuvą. Ji dar normaliu keliu
Išvakarėse prieš laidotuvių Bendradarbiavo
leidžiamame
„Lietuvos
Aide". gavo vizą ir išvyko į Vokietiją,
dieną velionė buvo prisiminta ir
Netrukus
Lietuvos
Taryba
iš apsistojo Berlyne. Iš čia ji galėjo
pagerbta Gilman laidotuvių na
muose. Ten susirinkusieji pasi siuntė ją į Berlyną padėti aplankyti Rytprūsiuose inter
meldė už jos sielą, o LB Put tvarkyti laikraštį, J3as Neue Li- nuotus seserį ir svainį Lietuvos
namo apyl. pirm. dr. Č. Masai- tauen", reikalingą supažindinti prezidentą Smetonus bei jų
tis jausmingais žodžiais priminė vokiečius su besikuriančios šeimą. Tų metų rudenį, spalio
velionės kai kuriuos darbus, Lietuvos reikalais. Jo pa 13 d., ji pasiekė JAV, New
ypač pasireiškusius tėvynės ir teiktomis žiniomis ypač naudo Yorke sutikta kai kurių Lie
artimo meile. Jis kvietė visus josi vokiečiai socialistai. Po 7 tuvos diplomatinio korpuso
susirinkusius ne tik prisiminti numerių pasirodymo laikraštis narių, apsigyveno Brooklyne
velionę, bet t a p t i ir jos buvo uždarytas, nes aprašė pas Valaičius, pasireiškusius
gyvenimo siekių vykdytojais. vokiečių valdžios žiaurumus lietuviška veikla. Tūbelienė
Lietuvos diplomatinio korpuso Lietuvoje. Jadvyga grįžo į gerai mokėjo kelias svetimas
Lietuvą ir keletą mėnesių dir
nariai Amerikoje, negalėdami
kalbas: vokiečių, lenkų, rusų ir
bo Lietuvos Tarybos užsienio
d a l y v a u t i patys, a t s i u n t ė
prancūzų, bet ne anglų, tai teko
skyriuje.
vainiką.
tos paskubomis mokytis, nes
a
'49-18
m.
Jadvyga
buvo
pasiųs
Verta priminti veikmė* "Ttrreikėjo susirasti darbą, vykti į
belienės nueitą gyvenimo kelią, ta į Berną Šveicarijoje vesti Lie lietuviškus susibūrimus ir lie
ypač jaunesnės kartos lietu tuvos informacijos centrą, kuris tuvių kolonijas su paskaitomis.
viams. Laimingai ar nelaimin teikė žinias didžiosioms Kai kurie Amerikos universite
gai velionė pergyveno savo pasaulio telegramų agentū tai kvietė ją skaityti paskaitų
bendraamžius, o jaunesnioji roms, pvz. Havas, Reuter, Ste- apie Lietuvą ir komunizmo
karta, užimta savo gyvenimo fan ir kit. Šveicarijoje kurį laiką nešamą nelaimę. Menkai apmo
reikalais, vykusiais ir vykstan pavadavo Lietuvos pasiuntinį kamą darbą gavo Berlitzo kal
čiais pasaulyje sukrėtimais, V. Daumantą, kai tas keliems bų mokymo institute mokyti
neturėjo pakankamos galimy mėnesiams išvyko į Lietuvą. rusų kalbą.
bės pažinti Lietuvos prikėlimo 1918 metų antroje pusėje ir
Po poros metų lietuvių ir kitų
1919
metais
ji
organizavo
ir
ve
darbų ir pastangų, rūpinimosi
tautų diplomatinio korpuso
tėvynės žmonių gerovės kėlimu, dė Paryžiuje Lietuvos informa narių pažintys, ypač amerikie
į kuriuos buvo įsijungusi velio cijos centrą, įkurtą prie Lie čių kariuomenės aukštų parei
nė. Tai suglaustai bus primin tuvos Taikos delegacijos. gūnų pažintys, atvėrė TūGrįžusi į Lietuvą, neilgą laiką belienei Navai Academy Wata šiose eilutėse.
Jadvyga gimė 1892 m. gruo buvo Eltos direktore. 1920 m. iš shingtone duris — ji buvo pri
džio 28 d. Gavėnonyse, Pašviti tekėjo už ministerio Juozo imta profesore. Prieš pradedant
nio valsčiuje, Panevėžio aps. Tė Tūbelio ir keletą metų dau profesoriauti, jai teko keleriais
vai buvo dvaro nuominininkai giausia rūpinosi šeimos gerove, metais pasijauninti, bet ji tai
(vėliau įsigijo ir savo dvarą). Jie o po to vėl pradėjo įsijungti į lengvai galėjo padaryti, nes jau
neskaitė save lenkais, nors visuomeninius ir kultūrinius nai atrodė. 1962 m. akademija
turėjo lenkišką pavardę, nes darbus.
pasiuntė ją į Europą, kur ji pusę
motina buvo latviškai vokiškos
metų praleido, susipažindama
kilmės. Šeimoje augo dar viena
; su naujais kalbų mokymo meto
sesuo ir du broliai. V^ikų auklė
dais. Akademijoje ji dėstė rusų
buvo lietuvė, ir Jadvyga tik 5
kalbą. Profesore išbuvo 20
metus turėdama pradėjo moky
metų, kol išėjo į pensiją.
tis lenkiškai. Tiesa, motina ją
Tūbelienė, jau pensininkė,
kalbindavo vokiškai nuo pat
j apsigyveno Floridoje, pirmiau
m a ž u m ė s . Lenkų
kalbos
sia Miami, vėliau persikėlė į St.
reikalavo mada ir aplinkybės,
Į Petersburgą. Čia gyvendama
nes Panevėžio aps. tada buvo
jokios vadovaujamos vietos lie
keliasdešimt dvarų, kuriuose
tuvių organizacijose neužėmė,
buvo kalbama tik lenkiškai.
bet dalyvavo organizacijų dar
Jadvygos tėvai buvo šviesūs
buose, skatindama veiklą. Su
žmonės ir visus vaikus leido į
trinkant sveikatai dėl amžiaus,
mokslus, net ir mergaites, kas
Tūbelienė prieš 6 metus atsidū
tuo laiku nebuvo įprasta. Jadvy
rė Matulaičio globos namuose
A. a. Jadvyga Tūbelienė
ga gimė tais laikais, kai caro
Putname. vedamuose Marijos
valdžia vertė lietuvius tapti ru
Nekalto Prasidėjimo vienuolijos
sais. Ji maža būdama gal matė,
1927-29m. redagavo „Tauti seselių. Čia būdama buvo LB
o girdėti tai tikrai girdėjo, kad ninkų Balsą", bet pamažu savo narė, dalyvaudavo visuose vie
rusai žandarai atiminėja lietu veiklą perkėlė į motinų ir vaikų tos lietuvių parengimuose.
viškas maldaknyges iš einančių gerovės kėlimą. 1929 m. jos Visai sveikatai, ypač psichinei,
į bažnyčią, kas įėjo į lietuviškos iniciatyva įsteigta Lietuvos mo susilpnėjus, š.m. spalio 4 d.
spaudos draudimą ir jos turin tinoms ir vaikams globoti Aukščiausias ją pasišaukė
čių persekiojimą. Tėvas turbūt organizacijų sąjunga, sujungusi amžinybėn.
turėjo galimybės žinoti, o gal ir 23 tos rūšies organizacijas. Ji
Ilsėkis ramybėje. Lietuvos
matyti slaptai skleidžiamus buvo tos sąjungos pirm. ligi dukra, pasišventusi ir dirbusi,
„Aušrą", vėliau „Varpą" ir ki 1940 m. Sąjunga buvo tarptau kad Lietuva būtų laisva ir gar
t u s lietuviškus laikraščius. tinės Union Internationale de binga, kad jos žmonės būtų
Jadvyga augdama greitai paste Secours aux Enfants narė. Tū- vieni kitiems broliai ir seserys,
bėjo tautybių skirtumus, o turė belienei tekdavo dažnokai vado kad artimo meilė ir teisingumas
dama jautrią sielą, užjautė vauti tos sąjungos Pabaltijo viešpatautų Lietuvoje ir pasau
skriaudžiamus lietuvius. Jos lie komitetui, o pasaulinėje lyje.
tuvybė sutvirtėjo, kai lietuviai sąjungoje ji buvo viena iš glo
Juozas Kriaučiūnas

AUKOS OPERAI
WFMT radijo stotis, talkin
dama Lyric operai renkant

aukas, vykdant devintą metinį
lėšų kaupimo vajų, padėjo su
rinkti 253,000 dol.

PADĖKA
A.tA.
Agr. JURGIS SKLERYS
mirė š.m. rugsėjo 9 d. Palaidotas rugsėjo 13 d. Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Širdingai dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie atsisveiki
nimo su velioniu.
Dėkojame kun. kleb. Kuzinskui, kan. V. Zakarauskui, kun.
L. Zarembai ir kun. M. Kirkilai už maldas koplyčioje.
Dėkoju agr. A. Ruibiui už atsisveikinimo suorganizavimą
ir pravedimą. Agr. Andrašiūnui ir agr. Vaičiui už išsamų a.a.
Jurgio gyvenimo prisiminimą.
Padėka p. J. Damušienei, prisidėjusiai prie atsisveikinimo
prasmingu psalmių ir Šv. Rašto ištraukų skaitymu.
Dėkinga esu kan. V. Zakarauskui už gedulingas pamaldas
bažnyčioje ir apeigas kapinėse.
Ačiū sol. J. Vazneliui už širdį veriančias giesmes
bažnyčioje.
Ačiū visiems, atsilankiusiems j koplyčią, ypač iš toli
atvažiavusiems, palydėjusiems velionį j kapines, aukojusiems
šv. Mišioms, parėmusiems labdarą, atsiuntusiems gėles,
pareiškusiems užuojautą asmeniškai, ar per spaudą.
Dėkoju laidotuvių direktoriui D. Petkui ir jo tarnautojams
už malonų patarnavimą.
Liūdinti žmona ir giminės.
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A.tA.
STASYS AUKŠTUOLIS
Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1988 m. spalio 29 d., 12:49 vai. p.p., sulaukęs 67 m.
*•
*
amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Ukmergės mieste. Amerikoje išgyveno 37
m.
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Birutė Ferfecki,
žentas Stanley, Dana Kivėnas, Marytė Valantinas, sūnus
Petras, marti Darlene; keturi anūkai, vienas proanūkas.
Lietuvoje motina Stefanija ir seserys Adelė ir Antosė ir kiti
giminės.
Velionis buvo vyras a.a. Onos ir uošvis a.a. Kazimiero
Valantino.
Priklausė Meškeriotojų ir Medžiotojų klubui, Lietuvių
Šaulių sąjungai, Pensininkų klubui.
Kūnas pašarvotas pirmadienį, spalio 31 d. nuo 6 iki 9 v.v.
ir antradieni, lapkričio 1 d. nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas Daimid kop
lyčioje, 4330 S. California Ave.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 2 d. Iš koplyčios
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv.
Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę motina, d u k t e r y s , s ū n u s , seserys, a n ū k a i i r
kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
VLADAS PAŠKEVIČIUS
Viešpaties pašauktas užbaigė ilgą šios žemės kelionę 1987
m. lapkričio 6 d. Jo netekimo skausmas ir liūdesys negęsta.
Jis tebėra gyvas mūsų mintyse, širdyse ir maldose.
Velionio mirties metinių proga už jo sieią bus atna
šaujamos šventos Mišios Čikagoje lapkričio 6 d. 7 vai. ryto,
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. Kaiifornijeje — lapkričio
1 d. ir 27 d., St. Frances bažnyčioje.
Visi a.a. Vlado giminės ir pažįstami maloniai prašomi
pasimelsti už Jo sielą.

GAIDAS—DAIMID
EUDEIKIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4 3 3 0 - 3 4 S. California Avenue
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2
4 6 0 5 - 0 7 South Hermitage Avenue
T e l e f o n a s — 927-1741-1
4 3 4 8 S . California A v e n u e
Telefonas — 523-0440

Nuliūdę: žmona Aldona, duktė, žentas ir anūkai.

Brangiam Tėvui

A.tA.
JUOZUI BUDININKUI

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR S U N Ū S

mirus, sūnums PRANUI ir ALFON
SUI su šeimomis reiškiame nuošir
džią užuojautą.

2 5 3 3 West 71 St., C h i c a g o
Telefonas — 476-2345
1410 S o . 5 0 t h A v.. C i c e r o
Telefonas — 863-2108

Vytautas, Stasė ir
Augustinas
Paulioniai
Bronius ir Zuzana
Sčepanavičiai

Tėvui, seneliui ir kaimynui

AtA.
PETRUI INDREIKAI

STEPONAS C. LACK ir S Ū N Ū S
LACKAWICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213
11028 S o u t h w e s t H w y . — Tel. 974-4410
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700

mirus, liūdinčis dukras DANUTĘ, BIRUTĘ ir
ALDONĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdime.

BUTKUS - PETKUS

Ada ir Petras Bingeliai ir
Violetos šeima

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1446 S o u t h 50th A v e n u e
Cicero, Illinois
T e l e f o n a s - 652-1003

Tustin, CA.

D o n a l d M., Jr.

Sally

A.tA.
JONUI KRIŠTOLAIČIUI
staiga ir netikėtai mirus, jo seseriai JUZEI KRIŠTOLAITYTEI-DAUGĖLIENEI ir mūsų klubo pirmi
ninkui JONUI DAUGĖLAI bei visiems artimiesiems
reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime
Daytona Beach ir apylinkių
Amerikos lietuvių klubas

V AN CE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
DIREKTORIAI
1424 So. 5 0 Ave., C i c e r o Illinois
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE
Tel. 652-5245

IŠ ARTI IR TOLI
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x „Chicago Catholic" laik
raštyje spalio 28 d. laidoje įdė
t a s i l g a s straipsnis apie
Vilniaus katedros grąžinimą ir
apie Lietuvoje veikiantį „glasnost". Straipsnis parašytas
John Thavis, o straipsnio
apačioje įdėtas Vilniaus kated
ros paveikslas su statulomis.
Paveikslą parūpino Audrė
Kižytė, dirbanti šiame laik
raštyje, nuotrauka iš Broniaus
Kviklio archyvo.

x J a u n i profesionalai lau
kiami vakare lapkričio 19 d.
Jaunimo centre. Salės jauku
mas padarys, kad „Lapų sūku
rys" būtų neeilinis parengimas.
Savo dalyvavimu padėsite
užtikrinti, kad lituanistinės
mokyklos egzistuotų, kai jūsų
vaikams ir anūkams jų reikės.

x Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse pamesta moteriška
apyrankė (I.D. bracelet) su
įrašytu vardu. Radusius, prašau
paskambinti
,,Draugui"
585-9500.
(sk)

-
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I
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x P a g e r b d a m i a.a. O n ą
K u n i g u n d ą Orentienę, jos
giminės ir artimieji įamžino ją
Tautos fondo Lietuvos Laisvės
ižde sudėtine 300 dol. auka.
Visos aukos Tautos fondui eina
okupuotos Lietuvos laisvinimo
reikalams.
x Dalia Bylaitienė, kultūri
ninkė ir Pedagoginio lituanis
tikos instituto lektorė, paaukojo
Lituanistikos tyrimo ir studijų
centrui pilną
komplektą
„Pelkių žiburėlio" radijo pro
gramos juostų ir archyvų,
k u r i a m e norima išsaugoti
lietuvių kultūrines vertybes.

x Daley College kultūrinė
meno komisija yra pakvietusi
lietuvius tautinius šokėjus
atlikti programą lapkričio 18 d.
8 vai. vak. Beattie teatre 7500
So. Pulaski Rd. Pakviestai tau
tinių šokių grupei vadovauja
x Donatas J a n u t a , BerkeLydija Ringienė ir F r a n k
ley,
Cal., pratęsdamas „Drau
Zapolis. Paaiškinimus duos
go"
prenumeratą,
atsiuntė visą
Lydija Ringienė.
šimtinę. D. Janutą už rėmimą
x Švč. M. Marijos Gimimo savos spaudos skelbiame garbės
parapijos mokyklos Motinų klu prenumeratorium ir kartu ta
bas a t e i n a n t į sekmadienį, riame nuoširdų ačiū.
lapkričio 6 d., po kiekvienerių
x Birutė Sverienė, Bloomšv. Mišių rengia kavos ir pyra
field
Hills., Mich., užprenume
gaičių išpardavimą. Pelnas
skiriamas mokyklos išlaikymui. ravo „Draugą" vieneriems me
tams savo dukrai Laimai, gyv.
x S a i n t Xavier College Portage, Mich.
lapkričio 3-20 dienomis rengia
spektaklį „Our TowiT pagal x N. Alvikienė, Lockleys,
v
Thorton Winter raštus. Infor- SA, Australia, ,,X)raugo "
muotis tel. 779-3300, ext. 475. administracijos artima bendra
darbė, už parduotas „Draugo"
x „ L a p ų s ū k u r y s " Lit. knygas atsiuntė 167.32 dol. ir
aukšt. mokyklos vakaras bus dar daugiau jų užsisakė.
lapkričio 19 d. 7:30 v.v. Jauni
x J o n a s ir Maria Vidūnai,
mo centro mažojoje salėje.
Ausburn, Mass., apmokėdami
x J a d v y g a Kanapė, Coral už knygas, pridėjo ir 7 dol. auką.
Springs, Fla., ne kartą dienraš Vytautas Bindokas, Chicago,
tį yra parėmusi didesnėmis au 111., atsiuntė 5 dol. Labai ačiū.
komis. Pratęsdama prenumera
x Kazys Rožanskas, Chica
tą atsiuntė visą šimtą dolerių
go, 111., „Draugo" adm. knygų
„Draugo" palaikymui. J. Kana
skyriaus tvarkytojas, pratęsė
pei, mūsų garbės prenumeratoprenumeratą
vieneriems
rei ir rėmėjai, tariame nuoširdų
metams ir pridėjo auką. Labai
ir didelį ačiū.
ačiū.
x Viktoras Vaitkus, VVaterbury, Conn., „Spauda Bookx Genoveva
Bielskus,
s t o r e " savininkas, mūsų Lighthouse Point, Fla., mūsų
bendradarbis, kurį laiką buvo rėmėja, atsiuntė visą šimtinę ir
sunegalavęs, gulėjo ligoninėje, pratęsė prenumeratą viene
bet dabar pasitaisė, atsiuntė riems metams. G. Bielskų
182 dol. už parduotas „Draugo" įrašome į garbės prenumera
knygas ir dar daugiau jų torių sąrašą, o už paramą labai
užsisakė.
dėkojame.
x Česlovą Aleksonienė,
x Tadas Jurcys, Palos Hills,
Braintree, Mass., užprenume 111., dienraščio rėmėjas daugelį
ravo „Draugą" vieneriems me metų, pratęsė prenumeratą su
tams sūnui Arūnui, kuris stu visa šimtine. T. Jurciui, mūsų
dijuoja Chicagoje.
garbės prenumeratoriui, ta
riame nuoširdų ačiū.
x H e d V i g Naujokaitienė,
Euclid, Ohio, užprenumeravo
x Kun. Antanas Bertašius.
„Draugą" vieneriems metams Paterson, N.J., mūsų nuoširdus
savo gerai draugei Reginai rėmėjas, grąžindamas laimėji
Švarcienei, gyv. Cleveland, mų šakneles, pridėjo 50 dol. au
Ohio, jos gimtadienio proga. ką dienraščio stiprinimui. Labai
Graži dovana. Geras pavyzdys dėkojame.
kitiems.
x Marie Gludą, Rockville
x Elena Mūrelis, VVestmins- Ctr., N.Y., pratęsė „Draugo"
ter, Cal., parėmė „Draugą" 30 prenumeratą, grąžino laimėji
dol. auka ir pratęsė prenumera mų šakneles ir dar pridėjo 25
tą vieneriems metams. E. dol. auką. M. Gludą skelbiame
Mūrelį įrašome į garbės garbės prenumeratore, o už rė
prenumeratorių sąrašą, o už mimą dienraščio labai dėkoja
palaikymą lietuviško žodžio ta me.
riame nuoširdų ačiū.
x J u o z a s Giedraitis, Long
x J u l i u s B a r a k a u s k a s , Island, N.Y., visuomenininkas,
Stayner, Ont., Kanada, pratęsė Tautos fondo pirmininkas, buvo
prenumeratą su 20 dol. auka. J. atvykęs į Chicagą, lankėsi
Barakauską skelbiame garbės „Draugo" redakcijoje ir ta pro
prenumeratorium, o už paramą ga paaukojo 20 dol. dienraščio
savai spaudai labai dėkojame. stiprinimui. Labai dėkojame.
x P e t r ė Kasperavičiute, St.
Petersburg, Fla., grąžino laimė
jimų šakneles, pridėjo 20 dol.
auką ir palinkėjo linksmai pra
leisti laiką „Draugo" bankete.
Ačiū už viską.

ARCJENGINOJE

x J o n a s Greičiūnas, Newmarket, Ont., Kanada, J. Pet
rauskas, Toronto, Ont., Kanada,
pratęsdami „ D r a u g o " pre
numeratą, kiekvienas atsiuntė
po 100 dol. kanadiškų. Labai
dėkojame už savos spaudos
rėmimą.
x Dr. Emanuelis J a r a š i ū 
nas, Santa Monica, Cal., garbės
prenumeratorius,
pratęsė
prenumeratą su 25 dol. auka.
Nuoširdus ačiū.

iAtostogų m e t u Susivie-

rūjiir las Lietuvių Argentinoje
pamiiįėjo savo 74 metų įsikūrimo sukaktį šv. Mišiomis ir
akad<iminiu minėjimu savo są
lėje. r.ra proga pašoko jaunimo
ansar nblis „Dobilas".
-

i^.a. P r a n a s Žemaitis, 84

metų amžiaus, mirė staiga nuo
širdie s smūgio liepos 30 d. Liko
duktė i Eugenija Dubickienė su
šeima i ir sūnus Albertas su
šeima i. Palaidotas Avellanedos
kapin ėse.

Medicinos muziejų atidarant aunimo centre.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
DAINAVOS LIETUVIŠKOS
UŽGAVĖNĖS

tytė, Gervė — Ga: ė Butts,
Vyrai — Stepas Puo žiūnas ir
Vytautas Jasinevičk , Melžėja
— Elena Runimienė, Raitelis —
Gintaras Šlapkauskž ;, Elgetos
— Kristina Likand< ytė, Antanas Krutulis ir Lo is Zurlis,
Pirklys — Juozas Vie aitis, Teisėjas Česlovas G< ežiūnas,
Čigonė — Danguole Ilginytė,
Piemenukai — Kast tis Šoliūnas, Edmundas ir Andrius
Brooks. Be to, dar \ įsirodo ir
kaimo gyventojai, ku ie sudaro
ansamblio ir vaidii ojų dalį.
Visą laiką kaimo mi ikos būrį
sudarė Rasa Soliūm tė-Poskočimienė, Viktoras Pu< Ižiūnas —
akordeonai ir Herki: is Strolia
— smuikas.
Kaukės buvo gerai )adarytos
dail. Ados Sutkuviei JS, prvtaikytos vaizduojaman gyviui ar
asmeniui. Dekoracį is, kurias
padėjo padaryti dar i dail. Jurgis Daugvilas, buvo t ip pat pritaikytos lietuviškai i kaimui
praeityje. Jį tegalima ik įsivaizduoti, bet dekoracij s pavaizdavo praeitį ir trs licijas ištikimai ir meniška . Šviesas
sklandžiai tvarkė Vi< i Momkutė ir Jonas Paronis.
Jei kas ir matė si] nų vietų,
tai tokioje daugybėje vaidintojų
kitaip ir negalėjo 3ūti. Bet
nekenkia visam pas atymui ir
„Lietuviškų Užgavė ių" tradicijoms pavaizduoti labartyje,
kad
išeivijoje
lietuvių
visuomenė grįžtų į s; vo tėvu ar
senelių praeitį ir pag ventų tuo
gyvenmu, kuriuo gy\ nojų tėvų
krašte. Reikia mz įyti, kad
Dainava, įdėjusi ek daug
pastangų ir parodži įsi dainos

meną, neuždarys savo veiklos
tik tuo vienu spektakliu, bet jį
parodys dar ir kitose lietuvių
gyvenvietėse. Taip pat ir Chica
goje bus verta dar kartą Užga
vėnes pamatyti ir jų dvasia
pagyventi.
Pabaigus vaidinimą dar ilgai
žiūrovai, kurių buvo pilna Ma
rijos salė, plojo ir neleido Daina
vos nariams nueiti nuo scenos.
Dainavos ansamblio valdybos
pirmininkė Mėta Gabalienė pa
dėkojo visiems susirinkusiems
ir iškvietė į sceną autorę Danu
tę Bindokienę, rėžis. Zitą
Visockienę, dailininkus Adą
Sutkuvienę ir Jurgį Daugvilą.
Jiems visiems prisegė po gėlę.
Taip gėlėmis apdovanojo pagrin
dinius vaidintojus ir kaukininkus.
Tai buvo graži, neilga ir
sklandžiai pravesta linksma
popietė, už kurią Dainavai ir jos
valdybai visi nuoširdžiai dėkojo.
Dainavos valdybą dabar sudaro
pirm.
Mėta
Gabalienė,
vicepirm. ir sekret. Danguolė
Ilginytė, iždin. Juozas Vieraitis,
iždo sekr. Nijolė Rūbienė,
koresp. Rita Likanderytė, ren
ginių vad. Salomėja Daulienė ir
narys Česlovas Geležiūnas. Visi
jie įdėjo daug darbo, kad šis
spektaklis gerai praeitų ir kad
žiūrovai būtų patenkinti. Tai ir
pasisekė.
Pn.

Lietuvių meno ansamblis Dai
nava jau seniai ruošė „Lie
tuviškų Užgavėnių" spektaklį,
jau seniai skelbėsi ir organiza
vo choristus, šokėjus ir vaidin
tojus. Spalio 30 d. 3 vai. su mažu
pavėlavimu po pietų Marijos
aukštesniosios mokyklos salėje
pirmą kartą ir pasirodė lietuvių
Chicagos visuomenei su vaidi
nimu. Jis mūsų liaudyje buvo
vadinamas tik pokštais ir tik
paprasta linksmybe prieš Ga
vėnią. Bet Užgavėnės turėjo
savo tradicijas, savo pokštus,
savo tikrovę ir savus išgyve
nimus. Juos surinko rašyt.
Danutė Brazytė-Bindokienė ir
pateikė Dainavos ansambliui.
„Lietuviškose Užgavėnėse"
įeina dainos, paimtos iš liaudies
turto, tautiniai šokiai, kuriuos
atliko Grandies ansamblis,
vadovaujamas Irenos Smieliauskienės. Didelis būrys kaukininkų, vaidintojų, statistų,
kuriuos sutvarkė ir savo vieton
įstatė rėžis. Zita Kevalaitytė-Visockienė. Skambią liaudies
ir kompozitorių muziką ir patį
spektaklio pastatymą su kvies
tiniu apie 16 asmenų orkestru
dirigavo Darius Polikaitis. Jam
talkino muzikos srityje Rasa
Šoliūnaitė-Poskočimienė.
Dainavos ansamblis į vieną
LIETUVIŠKI TURTAI
vietą sujungė daugelį talentų,
VIENUOLYNE
kad galėtų parodyti savo vi
suomenei lietuviškas Užga
Čia kalbama apie lietuviškus
vėnių tradicijas, kurios yra
turtus, kuriuos yra sukaupusios
senesnės negu Dainava ir bet
Šv. Kazimiero seserys Chicago
kurie jos nariai. Tos tradicijos
je. Užmirštame, kad biblioteka
ateina iš lietuvių tautos istorijos
veikia Chicagoje, didžiausioje
glūdumos ir vienur vienaip,
k i t u r kitaip pasireikšdavo.
Užgavėnių
laikas
buvo
panaudojamas ne t i k piršly
boms, bet ir pokštams, kurie
tiko prieš Gavėnią.
Visas v a i d i n i m a s vyksta r
seno ūkininko Ragaišio kieme.
Ir Ragaišį vaidina prityręs
aktorius Julius Balutis, kuris
taip pat su Stasiu Bernata
vičium paruošė scenai kitus vai
dintojus, juos nugrimuodami. Jo
seserį — Tetulę gerai vaidina
Rita Likanderytė, ūkininko
sūnų Joną vadina Aldis Baršketis, ūkininko dukterį — Rima
P o l i k a i t y t ė i r jos d r a u g e
Aneliukę vaidina J ū r a t ė Jan
kauskaitė. Tai pagrindiniai vai
dintojai, kurie ir kalba ir iš
gyvena personažus, kuriuos jie
vaizduoja.
Pagrindiniai pokštų vaidin
tojai, kurie mažiau kalba, o
daugiau veikia, y r a kaukininkai — Užgavėnių tradicijas
vaizduojantys išgalvoti gyviai.
Prieš Gavėnią visuomet kovoja
Lašininis (priešgavėninis as
muo) su Kanapiniu (Gavėnios
asmuo) vaidinami Stasio Berna
tavičiaus ir Andriaus Bernata
vičiaus. Kiti ar gyvuliai, prisi
dengę kaukėmis, yra Velnias —
Danius Brazaitis, Giltinė —
_ .
Rasa Holenderytė, Ožys — Aud Laima Aleksienė, Balf įstaigos vedėja, ir vicepirm. Albinas Dzirvonas aprius Rušėnas, Meška — Rita Os- taria suvažiavimą
Nuotr. Vyt Kasniūno

- IJetuvių C e n t r a s Villa
Luga n o priemiestyje surengė
šaunv l priėmimą sol. Daliai Kučėnieiiei, seniau gyvenusiai Argentii įoje, o dabar su dukteria
ir žerįtu atvykusiai aplankyti
savo jriminių.
- IJetuvių C e n t r a s surengė V aiko dieną, kurioje magišku s pokštus rodė dr. A. Šlepetys,, jo žmona Noemi ir padėjėja E lisabeth. Vaikų programą
paru( >šė Nelida Zavickaitė
Manh e, žaidimus pravedė Nelida M isiūnaitė Delebene ir M. E.
Kliog ienė. Rugsėjo 15 d. suėjo
15 metų, Jnkaro" ansamblio sukakti s. Šokius palydėjo O.
Juknc >s orkestras. Sveikino Ariana Rastauskaitė, A. Mičiūdas,
dr.A. Stanevičius, Rosita Rušėnaitė;įteikė šokių vadovui J. Pulikui dovaną, taip pat dovaną
įteikė valdybos vardu B. Daratėnier įė. Padėkojo pirm. A. Grigonis.
- S>ofija ir O s v a l d a s Jonušiai siį jaunimo pagalba rūpinosi šve ntės paruošimū}.j3imbolinį „In karo ženklą" iškepė Vik

lietui rių kolonijoje — Marąuette
Park.j . Ji yra kazimieriečių vienuolj mo patalpose ir yra prieinarm i lietuviams ir nelietuviam s, kurie tik nori tais rinkiniais pasinaudoti.
Šio 3 bibliotekos vedėja yra
sesuo Perpetua, kuri vienuolyne
yra n uo 1917 metų. Ji yra viena
iš seiįiausiųjų, dar aktyvių šio
vieni lolyno narių. Ji turėjo
laim^; dvejus metus studijuoti
Lietu vos universitete. Jos meilė
lietu1rių kalbai ir kultūrai yra
didės nė negu tų, kurios savo
tėvų žemės nėra mačiusios,
Šio,je biblkotekoje sukaupti
leidii įiai, kurie išleisti laisvoje
Lietu ivoje ar užsienyje. Yra
moks ilo veikalų, pasirodžiusių
okup acijos metais. Ses. Perpetuž i juos sąžiningai renka ir
vis (iidina bibliotekos turtą,
Palai ko ryšį su Vilniaus universitet() bibliotekos darbuotoju ir
pavieniais žmonėmis. Vis džiaugiasi , kada gauna naują kūrinį,
Kart ais net keli tie patys
leidiiįiai čia atsiranda. Sako,
kad ;yra žmonių, kurie ateina
lietu viškomis knygomis pasi
naud eti. Vienas iš tokių yra dr.
A. Šiišplaukis.
Ne vien tik lietuviškomis knygomi s ses. Perpetua didžiuojasi,
Čia :yrra sukaupta nemaža lietuvii \ tautodailės, meno, foto
rinki nių. Po 1939 metų pasaulinėsp arodos New Yorke nemaža
tauto xiailės kūrinių kaip tik atkelia vo į kazimieriečių muziejų
Chic agoje. Šiandien jie čia tvarkingj ai išstatyti ir traukia svečių
a k į . ] Be kitų meno vertybių, yra
mate tinas ir vienas didžiulis
dail. A. Žmuidzinavičiaus paveiki ?las.
Re ikia palinkėti seselei Per
petui ai ir toliau šioje srityje
darb uotis.
Ed. Šulaitis

torija Mačiūnienė. S. ir (). Jonušiai į šventę sukvietė daugelį
buvusių Šokėjų su šeimemus. Ta
proga aplankė Aušros V,artųparapiją ir susipažino su 1ietuviškais meno kūriniais miiziejuje.
Ekskursijos vadovai buvo Sofija Kisieliūtė ir Osvaldą s Jonušiai, juos lydėjo N. Misiūnaitė
Delbene ir Nelida Z. Mlanhe.
- I r e n a Veličkaitė Simąnauskienė baigė auk:štesniąšias studijas prancūzų iiistitute
ir gavo diplomą prancūzii kalbos
ir civilizacijos. L Siman auskienės tėvai Agota Šneideiytė, kilusi nuo Šakių, mirė jai dar
esant aukštesnėje moky kloję, o
paskiau mirė jos tėveli s Kazimieras Velička, kilęs r įuo Veliuonos. Ji baigusi tik a ukštesniąją mokyklą ištekėjo už dr.
Jono Simanausko. Paaiuginusi
vaikus, ji baigė studijas. Taip
pat visą laiką buvo veik:li Susivienijimo Lietuvių Argemtinoje
Kultūros komisijoje.

J.A. VALSTYBĖ;SE
— Pianistė a.a. J ulija Rak a u s k a i t ė - Š i u š i e i įė-Petrauskienė po sunkios ojDeracijos
mirė spalio 21 d. E[ighland
Parke, N.J. Buvo 66 metų
amžiaus, gimusi Ameri koje, bet
išsimokslinusi Lietuvoje. Palaidota Šv. Gertrūdos l;apinėse
Calonia, N.J. Nuliūdimis liko sesuo Zenona Žitkevičienėi su vyru
Leonardu ir sūnum Euį ,'enijum.
— N e w Y o r k o J Aušros
Vartų parapijos šveiįtė bus
lapkričio 6 d. Kartu biis ir rudens pietūs salėje tuoj po 11 vai.
šv. Mišių. Toje parapijoje yra
kun. V. Palubinskas klebonasir
kun. Savickas asistent as.

ganizavo Stasys ir Zū:nė Žilevičiai. Parodą atidar;ant St.
Žilevičius pakvietė žodį tarti
vieną iš pirmaujančių Ilietuvių
fotografų — Eugenijų '.Butėną.
Jis priminė naują Alg;. Kezio
knygą „Cityscapes", išleistą
Loyolos universitet o. Tai
rinktinių miesto vaizdlų albumas. Kalbėtojas išryškir10 ir foto
meno svarbą, reikšmę.
Ir šiai parodai kata logą su
gausiomis nuotraukomis sudarė
Alg. Kezys, primindamįas pasidžiaugdamas, kad šioje parodoje dalyvauja net 17 Ijietuvos
fotografų iš Vilniaus, ¥ launo ir
kitų miestų. Dėl to čia buvo iš
statyta ir Lietuvos mi<ėstų bei
paskutinių demonstracijų vaizdai. Šalia miestų nu otraukų
buvo ir kitokių miestų fotografijų konkursui. Lan kytojai
galėjo balsuoti, kas geriau
patinka.
Parodoje dalyvavo J. Anysas,
A. Bagdonavičiūtė, V. 1Balčytis,
A. Bukauskas, A. Budvytis,
Eug. Butėnas, G. Dau gėla, K.
Daugėla, A. Jankūnas, R. Jautokaitė, A. Kaminskienė, E.
Karvelis, A. Kemežjrs, Alg.
Kezys, A. Kuncait ytė, J.
Kuprys, R. Likanderyttš, A. Lukys, Alg. Maldutis, G-1Vlankus.
H. MicikeviČius, R. Mi liauskaitė, J. Narienė, R. P?ičėsa, S.
Paukštys, J. Polis, A. 1lemeikis,
A. Šlėktelė, J. Švil]paitė, D.
Širvytė, A. Sutkus, A. iSurgailis,
G. Trimakas, R. Urbatkavičius,
R. Urbonas, D. Variai:ojytė, St.
Žilevičius. Iš viso — 37, iš įvairių JAV, Kanados miiestų, net
ir iš Klaipėdos, Ut<mos. Parodoje buvo galima ste bėti, kaip
pažangūs mūsų fotografai.
Fuoz. Pr.

A d v o k a t a s Jonas (j i b a i t i s
M [ESTŲ NUOTRAUKŲ
PARODA
Čii irlionio galerijoje Jaunimo

cent re, spalio 21-30 d. vyko
. itų nuotraukų paroda, pa
vadi ntą „Miestas". Ją suor

6247 S. Kedzie A v enue
Chicago, IL 606>29

T e l . - 776-87 00
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Seštad. 9 v. r. iki 1 vai. d.

