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

LTSR prokurorui 
Novikovui A. A. 

Klausimas ir Jums, gerbia
mas prokurore: ar gali ir toliau 
LTSR Prokuratūra likti abejin
ga, kada ateistaifsiekdami savo 
tikslų ir faktiškai administruo
dami Lietuvos Katalikų Bažny
čią bei kitus religinius susivie
nijimus, ignoruoja arba iškrei
pia TSRS Konstituciją ir visus 
tarptautinius įsipareigojimus 
žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių srityje? Toks valstybės 
organų abejingumas ypač religi
jos ir tikėjimo srityje, taip pat 
neprisideda prie TSRS valsty
bingumo stiprinimo ir tikrosios 
demokratijos tobulinimo bei 
plėtimo. 

Ta pačia proga Jums pranešu, 
kad savo protesto badavimus, 

apie kuriuos parašyta priede, 
pradėjus 1984 m. kovo 7 dieną, 
aš įvykdžiau. (Šiose sąlygose tai 
buvo nelengva: tris kartus al
pau, kartą — iki sąmonės nete
kimo). 

Badavimus nutrauksiu su 
paskutine mano buvimo lagery
je diena. 

Su Jūsų atsakomuoju š.m. 
spalio 28 dienos raštu Nr. 
13-4279-80 mane supažindino. 
Už jį dėkoju, nes jis papildo 
mano žinias ir išvadas apie ta
rybinių įstatymų laikymąsi tei
singumo sargybos praktikoje... 

V. Skuodis — Benedict Scott 
Mordovija, Baraševas. 1986 

metais, Tarptautinė žmogaus 
teisių diena — gruodžio 10-oji. 

Partizanai prašo paramos 
Miami. — Pirmą kartą vy

riausieji Nikaragvos laisvės ko
votojų karo vadai priėmė 
kvietimą dalyvauti aktyviai 
politinėje vadovybėje, kad 
išlygintų pusiausvyrą ir ap
jungtų visas partizanų jėgas, 
pranešė pulk. Enrique Ber-
mudez, kuris yra vyriausias 
kovotojų vadas. Praėjusį sa
vaitgalį Contras politinė ir 
kovojanti vadovybė turėjo pasi
tarimą Dominikonų respubli
koje. Manoma, kad bendromis 
jėgomis bus galima tvirčiau 
laikytis prieš sandinistus, jei 
dar kada nors įvyktų nauji pa-

Prasidėjo Demokratų 
partijos konvencija 
Atlanta. — Gubernatorius M. 

Dukakis, atvykęs į Demokratų 
konvenciją, kad būtų nominuo
tas partijos kandidatu į pre
zidentus, pasakė, kad jis 
susitiks su J. Jacksonu išlyginti 
susidariusiems pažiūrų skir
tumams, tačiau pastebėjo, kad 
jis, o ne Jacksonas tvarkys šiuos 
reikalus. 

Sekmadienio vakare Dukakis 
ir Jacksonas kalbėjosi telefonu, 
o jų atstovai bandė išrišti nuo
monių skirtumus. Dukakio 
atstovė Leslie Dach pasakė, kad 
pasitarimuose jau padaryta 
daug pažangos. Diskusijoje buvo 
kalbama apie Demokratų parti
jos platformą ir Jacksono rolę 
prezidentinių rinkimų pro
pagandos metu. Jacksonas 
taip pat norįs dalyvauti akty
viai ir pereinamojo laikotarpio 
metu, kai bus renkami kan
didatai įvairiems postams. 

Dukakis tikisi, kad bus 
išlyginti visi skirtumai ir parti
ja konvencijoje sujungs visas 
savo jėgas prieš respublikonus 
rudens rinkimuose. Kai jis at
vyko į Atlantą kartu su sen. 
Lloyd Bentsen, savo pasirinktu 
kandidatu viceprezidento parei
goms, pasakė, jog esąs labai 
patenkintas juodviejų pasitari
mais. 

Iš Atlantos miesto pranešama, 
kad J. Jackson nori taip pat 
aktyviai dalyvauti Demokratų 
partijos komiteto narių parin
kime. M. Dukakis pasisakė už 
dabartinio Demokratų partijos 
vado Paul Kirk perrinkimą ko
miteto pirmininku, gi Jacksono 
šalininkai norėtų kito žmogaus, 
galbūt Ron Brown, kuris veda 
Jacksono propagandą. 

sitarimai, o taip pat ir prieš 
Amerikos Kongresą parodant 
kovojančių vienybę. 

Prašo paramos 

Pulk. Bermudez prašo 
Amerikos Kongresą atnaujinti 
kar inę pagalbą Contras 
kariams. Jis, be to, pasakė, 
nemanąs, kad Contras grįžtų 
prie pasitarimų stalo, „kadangi 
sandinistai viešai pradėjo 
triuškinti opoziciją Nikaragvos 
krašte . Aš nesakau, kad mes 
niekada nesitarsime. Tačiau 
dabar nėra tinkamas laikas 
tokioms deryboms, kai sandi
nistai viešai areštuoja žmones. 
Jie yra totalitaristai ir jie nori 
turėti absoliučią galią". Ber
mudez, pasakė „negalįs 
suprasti , kokių daugiau 
įrodymų nori Kongresas, nes 
sandinistai ne kartą parodė, kas 
j ie yra ir kad j ie jokios 
demokratijos nenori turėti". 

Pacifistų mintys Kongrese 

Amerikos Kongrese prasidėjo 
debatai, ar Amerikos Kongresas 
turi teisę remti karo jėgas, 
kurios kovoja prieš Nikaragvos 
vyriausybę, nes Amerika esan
ti visada nusitačiusi prieš bet 
kokį karą. Kai kurie amerikie
čiai karinių reikalų specialistai 
mano, kad contras gali nugalėti 
sandinistus, jei tik Kongresas 
pilnai tam pritartų ir duotų 
pakankamai ginklų. Bet kiti 
administracijos pareigūnai 
sako, kad yra geriau mėginti 
kalbėtis ir tokiu būdu prieiti 
prie politinio sprendimo, rašo 
New York Times. 

Europa laukia 1993 metų 

Gubernatorių M. Dukakj pasitinka Atlantos aerouoste miesto meras Andrevv Young, kuris at
vyko į Demokratų partijos konvenciją, kurioje jis bus nominuotas prezidentiniu kandidatu. Su 
juo matyti kairėje jo žmona Kitty, duktė Andrea ir dešinėje sen. Lloyd Bentsen. 

Kinai nesutiko neparduoti raketų 

Nikaragvos laisvės kovotojų karinių 
pajėgų vadovas pulk. Enrique Ber
mudez 

Beijingas. JAV Valstybės 
sekretorius George Shultzas, 
būdamas Kinijoje, pasakė, jog 
jis iš Kinijos vyriausybės 
negavo pažado, kad daugiau 
neparduos branduolinių raketų 
Vidurinių Rytų valstybėms. 

Dviejų dienų pasitarimuose 
Beijinge Shultzas pareiškė 
Amerikos susirūpinimą, jog 
Vidurinių Rytų valstybės aprū
pinamos moderniomis raketo
mis ir kad šiam reikalui reikia 
tarptautinio pasitarimo, kad tų 
raketų pardavimas būtų sustab
dytas. Bet kinų vyriausybė atsi
sakė duoti pažadą, pasakė Shul
tzas spaudos konferencijoje. Tuo 
reikalu nebuvo padaryta jokios 
pažangos, tačiau nauda iš to tik 
tokia, kad apie tai buvo kalbėta. 
Kinai pasakė, kad jų raketų 
pardavimas yra nereikšmingas 
ir kad ne jie vieni jas parduoda. 

Nežiūrint minėto nesutarimo, 
Shultzas, kaip Valstybės 
departamento sekretorius, buvo 
priimtas labai šiltai ir su pa
garba. Po 75 minučių pirmojo 
susitikimo su kinų vadu Deng 
Xiaping jis pasakė, jog sek
retor iaus Shultzo laikais 
pagerėjo kinų — amerikiečių 
ryšiai. Savo toste Vasaros 
rūmuose kinų vadas pasakė 
Shultzui: „Kinijos durys visada 
jums atviros". Vakarienės 
pabaigoje styginis kvartetas 
grojo amerikiečių kūrinius. 

Kongresmenų telegrama 

Spaudos konferencijoje 
Shultzas buvo klausiamas apie 
Los Angeles Times dienraštyje 
paskelbtą žinią, kad Kinija par
duoda trumpųjų distancijų M-9 
raketas Sirijai, kurios gali 
pasiekti bet kokį taikinį Izraely
je. „Kiniečiai man pasakė, kad 
jie nepardavė jokių branduo
linių raketų kitam kraštui, kaip 
tik Saudi Arabijai. Tačiau 
amerikiečių žvalgybos duome
nimis, Kinija yra susitarusi su 
Sirija parduoti jų prašomas 
raketas. 

Praėjusį ketvirtadienį 113 
Kongreso narių pasiuntė 
Shultzui telegramą į Kiniją, 
prašydami, jog jis pasakytų 
kinams, kad būsimas bendra
darbiavimas technologijos srity
je su Kinija gali būti nutrauk
tas, jei Kinija nesustabdys savo 
ginklų pardavimo Viduriniams 
Rytams. Shultzas į tai atsakė, 

kad jis tos telegramos nerodė ki
niečiams, kol buvo tęsiami 
oficialūs pasitarimai. 

Amerika nedarysianti jokių 
žygių prieš Kiniją, kad ji par
duoda raketas, užtenka to, kad 
kinai žino Amerikos nuomonę. 
Administracija spalio mėnesį 
suvaržė moderniųjų instrumen
tų pardavimą .Kinijai. 

Netrukdys olimpinių žaidimų 

Iš Kinijos Shultzas atvyko į 
Pietų Korėją. Čia jis pasakė, 
kad Sovietų Sąjunga ir Kinija 
pažadėjo padaryti įtaką Šiaurės 
Korėjai, kad net rukdytų 
olimpinių žaidimų Seoulo 
mieste. Kinijos atletai dalyvaus 
žaidimuose. Kai tik Shultzas at
vyko į Seoula. jis aplankė pa
ruoštą atletams vietą ir pagyrė, 
kaip puikiai yra įruošti butai 
pasaulio sportininkams. 

Seoule Shultzas buvo dvi 
dienas ir tarėsi ne tik su naująja 
vyriausybe, bet ir su opozicijos 
vadu Kim Dae Jung. Čia jis 
gyrė Pietų Korėjos kelią į 
demokratiją, Shultzas iš naujo
jo prezidento Roh Tae Woo 
patyrė ir apie jo planą kalbėtis 
su Šiaurės Korėja abiejų Korėjų 
sujungimo reikalu, kai prieš 43 
metus buvo padalinta Korėja. 
Shultzas tik tiek tepasakė, jog 
tas Korėjos prezidento planas 
esąs „labai įdomus". Amerika jį 
išstudijuos vėliau, kai Shultzas 
sugrįš į VVashingtoną. Kaip 
žinoma, Šiaurės Korėja tą 
pasiūlymą atmetė. 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

320 milijonų jungiasi [ bendrą prekybą 
sako jų ekonomistas Gavyn 
Davies. 

Britanijos 

— Lenkai mano, kad gen. 
Jaruzelskio valdžia yra geresnė 
negu, kad būtu Sovietų okupaci
ja, praneša Reuteris, ištyręs 
daugelio žmonių nuomones. 

— Iranas netikėtai pranešė 
Jungtinių Tautų generaliniam 
sekretoriui, kad sutinka su pra
ėjusiais metais priimta rezo
liucija 598, kuri reikalauja pa
skelbti karo si. Iraku paliaubas. 
Pagal ta rezoliuciją, Iranas tuo
jau pat turi sustabdyti karo 
veiksmus pr:eš Iraką. Kaip 
žinome, Iraką:-jau anksčiau yra 
pasisakęs, kaci sutinka nutrauk
ti karo veiksmus, jei tai padarys 
ir Iranas. Vakar turėjo įvykti 
Saugumo tanbos posėdis, kurio 
reikalavo Irar.as, kad pasmerk
tų Amerika už lėk tuvo 
nušovimą. 

— Vilniuje Lietuvos operos ir 
baleto teatre liepos 8 d. įvyko 
visuomenei pranešimas apie 
buvusią Komunistų partijos 
konferenciją Maskvoje, daly
vaujant jos delegatams. Platų 
pranešimą padarė pirmasis 
komi t e to sekre to r ius R. 
Songaila. Jis kalbėjo ilgai apie 
partinės konferencijos įspūdžius 
ir buvo nustebęs jos atvirumu ir 
viešumu. Jis pripažino, jog buvo 
teisūs tie visuomenės atstovai, 
kurie kritikavo už nepakanka
mą ryžtingumą respublikos va
dovaujančius asmenis ir specia
liai sustojo prie Ignalinos ato
minės e l e k t r i n ė s s ta tybos 
k l aus imo . „Mes išsakėme 
kritiką šiuo klausimu konfe
rencijoje. Ir čia, matyt, reikia 
padaryti vieną patikslinimą, 
kadangi mūsų vertėjai suklai
dino visuomenę. Respublikos 
vadovybė ne la iko bū t inu 
pa te ik t i šalies vyriausybei 
pasiūlymą sustabdyti trečiojo 
elektrinės bloko statybą, kaip 
paskelbė respublikos spauda, o 
tokį pasiūlymą jau pateikė ir tai 
padarė šių metų birželio 8 d.", 
rašoma „Tiesoje". 

— Lie tuvos filharmonijos 
simfoninis orkestras^diriguoja-
mas J. Domarko;dalyvavo tarp
tautiniame šiuolaikinės muzi
kos festivalyje Leningrade. I jį 
atvyko 63 pasaulio orkestrai ir 
ansambliai. Iš Amerikos dalyva
vo New Yorko filharmonijos or
kestras su dirigentu Z. Meta. Iš 
Anglijos — BBC simfoninis 
orkestras. Visiems orkestrams 
buvo skir ta a t l ik t i po dvi 
programas, o Lietuvos orkestrui 
5 programas . Vieną iš jų 
dirigavo jaunasis dirigentas G. 
Rinkevičius — tai Liutoslavskio 
III simfonija, pirmą kartą sovie
tuose grota ir pr i imta su 
didelėm ovacijom. 

— Pa langos miesto vykdo
mojo komiteto pirm. pavaduoto
jas D. Žuolys, atsakydamas karo 
veteranui, norinčiam įsigyti 
naują automobilį, paaiškina, 
kad pagal ministerių tarybos 
nutarimą, lengvieji automobi
liai parduodami pirmiausiai ga
mybos p i rmūnams, išdirbu
siems ilgą laiką vienoje įmonėje, 
organizacijoje ar įstaigoje ir 
Didžiojo Tėvynės karo ir darbo 
•>rteranamsi. 

Paryžius. — Daug metų buvo 
laikoma Europos vienybė utopi
ja, kaip visiškai neįmanomas 
dalykas. Tačiau dabar susirinkę 
12 kraštų atstovai nutarė, kad 
iki 1993 metų būtų panaikinti 
prekybos varžtai ir 320 milijonų 
gyventojų galėtų laisvai 
prekiauti bet kuriame jų krašte. 
1993 m. danų advokatas galės 
turėti savo įstaigą Sicilijoje ar
ba ispanų batų dirbėjai galės 
Anglijoje įrengti savo įmonę be 
jokių trukdymų. 

Europos Bendruomenės vy
riausybės pradėjo aktyviai 
aiškinti savo piliečiams muitų 
panaikinimo naudą kiekvienai 
valstybei, o ypač mažiems 
prekybininkams ir vidutinio 
dydžio įmonėms. Amerikiečių ir 
japonų firmos susirūpino 
atidaryti savo padalinius, kad 
irgi galėtų dalyvauti šios rūšies 
prekyboje. Anglijoje vyksta pro
paganda „Europa atvira preky
bai" šūkiu. Belgija sudarė nau
ją, administraciją, kad būtų 
pilnai pasiruošę 1992 metų 
prekybai. Italai savo televizijo
je aiškina bendros Europos 
rinkos reikšmę. 

Stiprėja Europos 
par lamentas 

Prancūzijos min. pirm. Michel 
Rocard pastebėjo, jog 1,646 
dienos liko iki 1993 m. sausio 1 
d.,kada prekybos suvaržymai 
bus panaikinti. Jis ragino jau 
dabar ruoštis ir planuoti kiek
vienoje valstybėje atidaryti 
reikalingas įstaigas. Tai nėra 
kokia nors valstybių federacija 
ar konfederacija, bet tai bus kaž
kas naujo, ko dar negalima aiš
kiai aptarti, sako Europos poli
tikos studijų biuro vadovas 
Peter Ludlow Briuselyje. 

Buvęs Prancūzijos prezidentas 
Valery G. d'Estaing mano, jog 
Europos parlamento nariai 
Strasbourge greitai turės daug 
daugiau įtakos Europos reika
luose kiekvienos valstybės 
parlamente. Nebebus svarstomi 
tomi klausimai vietinės valsty
bės ribose, bet visos Vakarų 
Europos ribose. Yra nedidelė 
opozicija, ypač Vokietijoje, 
tačiau paskutiniu metu ji tiek 
sumažėjo, kad Vokietijos 
vyriausybė galėjo drąsiai pasi
sakyti už bendrąją Europos 
rinką, tik Žaliųjų partija 
pasisakė prieš tai. 

Nyksta anglų uždarumas 

įdomu, kad opozicija bendrajai 
rinkai yra prancūzų ir ispanų 
kairiojo nusistatymo žmonėse. 
Ispanijoje parodyta didelis 
pritarimas kitose partijose. Kad 
Ispanija taps Europos Florida ar 
Californija, ispanai to laukia, ir 
pradeda galvoti, kad jie yra 
svarbūs Europoje, rašo Madrido 
„EI Pais" laikraštis. Didžiau
sias pasikeitimas vyksta Angli
joje nes anglams reikia nugalė
ti savo „salos uždarumą, ka
dangi iki šiol buvo gera tik 
tai, kas anglams yra gera". 

min. pirm. 
Margaret Thatcher paskuti
niuose dviejuose pasitarimuose 
nedalyvavo, nes ji buvo prie
šinga žemės ūkio subsidijoms ir 
prieš sudarymą Europos centri
nio banko, kurio reikalas buvo 
svarstomas praėjusį mėnesį 
Hanoveryje. Šiuo metu ji yra 
priešinga prieš Britanijos 
įstojimą į Europos finansinę 
sistemą. Tačiau tos srities 
ekspertai sako, kad Britanijos 
atsisakymas įeiti į bendrą 
valiutos sistemą bus ekono
miškai nepateisinamas, ir ji 
vėliau turės įsijungti. 

Danijoje žymi Socialdemo
kratų partija ilgai laikėsi savo 
skandinaviško identiteto ir 
nenorėjo jungtis su Pietų 
Europa. Bet 1986 m. danai 56% 
pasisakė už jungimąsi į bendrą 
rinką, o ypač po to, kai Nor
vegija ir neutralioji Švedija 
pareiškė norinti turėti tampres
nius ryšius su Europos bendruo
mene. 

Pasitarimas Latvijoje 
Strasbourgas. — Pabaltiečių 

Tarybos biuras Strasbourge pra
neša, kad liepos 9-10 d. Abrag-
ciems miestelyje, Latvijoje, 
vyko Sovietų Sąjungos tautų 
nacionalinio demokratinio 
sąjūdžio Pabaltijo respublikų 
atstovų pasitarimas, kuriame 
dalyvavo apie 50 žmonių. Pasi
tarimo tikslas buvo suderinti 
Pabaltijo grupių veiklą, išvys
tyti bendrą strategiją ir įsteigti 
lietuvių, latvių, ir estų 
aktyvistų diskusijų forumą. Į 
prezidiumą buvo išrinkti latvių 
grupės atstovas Julijs Vidinš, 
estų „nepriklausomybės parti
jos" steigėjų komiteto atstovas 
Juri Adams ir lietuvių P. 
Pečeliūnas. 

Pasitarimo dalyviai paskelbė 
pareiškimą, kuriame sako. kad 
pastarųjų kelių mėnesių eigoje 
Pabaltijo šalyse išsiplėtė 
masinis sąjūdįs, kurio veikla 
reiškiasi taikiomis demokrati
nėmis formomis. Tačiau komu 
nistinė valdžia „nesiliauja 
bandžiusi neistatymiškais bū
dais trukdyti mūsų tautų valios 
pasireiškimą, imasi provoka
cinių ir represinių veiksmų". 

Kun. A. Svarinskas 
jau Lietuvoje 

ELTOS pranešimas. Pabalti
jo Tarybos biuras Strasburge 
šiandien pranešė, kad gauta 
telegrama iš kun. A. Svarinsko 
liepos 16 d. siųsta iš Ukmergės, 
kurioje pranešama: 

„Šiandien grįžtu į tėviške. 
Dėkoju Jums, o per jus ir vi
siems, visiems už maldas ir gerą 
širdį. Telaimina Jus Dievas". 

Kun. Alfonsas Svarinskas. 
Viduklės klebonas 

— Biržuose nutekamųjų 
vandenų valymo įrengimuose 
pradėjo veikti vandens biolo
ginio valymo filtras, kuris yra 
pi rmas toks pavergtoje 
Lietuvoje. 

— Švedyos firma „Vivud" 
nupirko didelį kiekį medžio 
plaušo plokščių iš Alytaus 
statybos įmonės. Skandinavijos 
firmos labai domisi Lietuvos 
medžio gaminiais. 

KALENDORIUS 
Liepos 19d.: Vincentas Pa u 

lietis, Aurėja. Sakalas. Darsū 
nas. Mantigailė. 

Liepos 20 d.: Česlovas. Se
verą, Alvydas. Aukštuolė. Aure
lijus, Jeronimas. Vismante. 

ORAS 

Saule teka 5:31, leidžiasi 8 22. 
Temperatūra dieną 84 1 . nak 

tį 65 1. 



DRAUGAS, antradienis. 1988 m. liepos mėn. 19 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS Į SVEIKATĄ, 6515 So. Ca!Hornia A ve., Chicago, III. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KRAUJO LIESINIMAS -
ŠIRDIES ATAKOS 

TOLINIMAS (34) 

Ner k<> laukt, afcidėt, kai pai 
dies š a u k s m a s jos net u k m t ) gyvu
liniai?, riebalai* ir nežudyti choles
t e ro l iu g i rdė t ; visi t u č t u o j a u 
tu r ime imti save ivagan la iku, pi a 
dedan t nuo »avc^ s^u^ol; >a\ o šu 
dį nuo a takos! 

Š i a n d i e n i n e s m e d i c i n o s 
r a g i n i m a s 

Po antros per riebaus kraujo 
reikalu tarptautines konfe
rencijos, įvykusios 1987 m. lap
kričio 13-14 d. Los Angeles 
mieste, ryškiausi tvrinėtojai 
susirinko du dalvkus aptarti: 1. 
įvertinu įgytas žinias apie per 
riebu kraują I ..hypercholes-
teroiemia*"* ir 2. konferencijoje 
padarvta-s tuo reikalu išvadas 
perduoti prakt ikuojančiam 
gydytojui 

Jie svarstė tn.> klausimus: 1. 
svarbiausias reikaias buvo pet -
davimas gydytojams naujausių 
žinių, kaip reikia jiems orien

tuotis ir veikti, tvarkant per 
riebu kraują: 2. nurodymas-
susumavimas dar neišspręstų 
klausimu ir kontroversijų per 
riebaus kraujo tvarkyme: 3. 
iškėlimas pnedimu klausimų ir 
numatymas ateities pastangų, 
kurios galės padėti išspręsti da-. 
bartinius neaiškumus. 

Nauji patyrimai per riebaus 
kraujo reikalu gana greitai gau
sėjo per paskutinį dešimtmetį. 
Susekta nauda ir nustatytos ri
bos tokiu stovio gydymui. Taip 
mat aptartas per riebaus krau
jo gydymas vaistais. Dabar 
gydytojai geriau supras per rie
baus kraujo stovio sudėtingumą 
ir padidės jų pasitikėjimas savu 
pajėgumu, teikiant geriausią 
pagalbą savo pacientams. 

Šis skyrius stengsis minėtos 
konferencijos žinias per riebaus 

kraujo reikalu suprantamai per
duoti skaitytojams. Tada mūsiš
kiai galės sėkmingiau gintis 
nuo širdies atakos. 

Per r i ebus kraujas 
pr išaukia širdies ataką 

Visi įsidėmėkime ir niekada iš 
galvos 'jei dar jos nepametėme) 
neišleiskime svarbiausios da
bartines mediciniškos tiesos, 
kad kraujas per riebus choleste
roliu, ypač viena jo sudėtine 
dalimi, vadinama „bloguoju"' 
cholesteroliu (lovv density lipo-
protein, trumpiau: LDD, yra 
viena ir pa t i svarbiausia 
priežastis susirgimui širdies 
kraujagyslių liga ir dėl pastaro
sios apturimai širdies atakai — 
smūgiui. 

Kiekvienam lietuviui ne
užmirština dar ir antra, čia 
pakartotinai primenama, džiu
gi, nepajudinama paskutinio 
laiko mediciniška tiesa: nors ir 
mažas — tik vienu procentu — 
kraujo suliesinimas sumažina 
dviem procentais susirgimus 
širdies kraujagyslėmis, taigi, ir 
širdies a t akos — smūgio 
susilaukimą. 

Tas dvi, skirtingus dalykus 
liečiančias, tiesas žinodamas, 
dar galvos nepraradęs lietuvis 
savo gyvenime elgsis jų abiejų 
prisilaikydamas: jis ar ji ne tik 
netukins, bet dargi liesins savo 
kraują iki normos. Ir taip ne 
rytoj, bet dar šiandien elg
damasis ginsis nuo ateityje 
gaunamos susilaukti širdies 
a takos . Savo širdžiai ne
talkindami — dar ją riebaluose 
skandindami ir cholesteroliu 
sirgdindami — negalime tikėtis 
sveikais iš l ikt i iki žilos 
senatvės. 

Kai paveldejama r i e b u s ' 4 0 0 500 m g procentu) cholesterol iu k rau jas , net 
dvvlikmeti.s vaikas g a u n a odoje cholesterolio guzus , o jo š i rdies arterijos greit 
p r i sk ren ta ir tokie mi rš ta vos 30 m e t ų s u l a u k ę . 

»» -m * 

Tik dai k i ek i lgėl iau n t s i t v a r k y k r i eb iu ir choles terol iu ga us i u - tuo labai 
skaniu l ietuvišku valgiu m a i t i n k i s ir ne t savo gyven imo vasaroje užakinsi 
save Jirdie-. ar ter i jas , k a i p jas u ž a k t n o šis j a u n u o l i s pe r b a r z d a t a u k u s var
v indama- Čia to pomi r t i ne s rv-v>ik uzekiBMofl a r te r i jos mikroskopinis 
skerpsjūvis 

Šta i tokio nesi tvarkymo 
išdava. Turtingas, sveikatoje 
apsileidęs lietuvis bevalgy
damas pabąla, alpsta ir greito
sios pagalbos ligoninėn nu
vežtas yra gydomas dėl plau
čiuose susirinkusio vandens. 
Toks stovis dažnai gaunasi nuo 
sunkios širdies atakos. Jis lauke, 
kol trenks perkūnas — taip 
elgiasi ir visi mūsiškiai apsilei
dėliai. 

O čia vėl panašaus elgesio ki
tas. Šiomis dienomis Chicagoje, 
Marąuette Parke, Kedzie gat
vėje prie 63 gt. įvykis nurodo, 
kad mums reikia iš anksto, jau 
dabar — nedelsiant pradėti 
dvigubai elgtis: savo kraujo „la
bai skaniu — lietuvišku valgiu" 
ne tik lietuviškoje valgykloje, 
bet ir savo valgomajame ne tik 
netukinti, bet visomis jėgomis 
pradėti - kad ir Alvudo dietos 
pasigavus — jį liesinti. 

Eina gydytojas iš pašto Ked
zie gatve ir mato sėdi prie Šali
gatvio j am nepažįstamas 
vyriškis su nešuliu šalimais. Jis 
prašo jam pažįstamo gydytojo 
pagelbėti jam nueiti iki čia pat 
netoliese pastatyto jo automo
bilio. Jam buvus iki šiol, pagal 
jį, sveikam — staiga, nei iš šio, 
nei iš to pradėjo krūtinę ties 
krūtinkauliu spausti, sunku 
darėsi alsuoti ir jis, negalėjęs 
toliau paeiti iki savo automobi
lio, čia atsisėdo. 

Kiekvienas tokiu atveju turė
tų šaukti greitąją pagalbą nu
vežti žmogų ligoninėn. Kuo 
greičiau pagalba pradedama 
teikti, tuo daugiau galimybės 
atlaikyti besiartinančią širdies 
ataką — dažniausiai praside
dančią minėtais nusiskun
dimais. 

Aprimus nusiskundimams tas 
lietuvis, gydytojo talkinamas, 
buvo nuvestas ir pasodintas 
automobilin. Jam buvo patarta 
tuojau, tiesiai vykti į netoliese 
esančią ligoninę. Žmogus žadėjo 
pradėti sava širdimi rūpintis 
kaip kiekvienam dabar privalu. 

Mokykimės iš kito nelaimės 
Šis dar garuojantis nuotykis 

su lietuviu yra veidrodinis vaiz
das kiekvieno mūsiškio pensi
ninko, savo kraujo ne tik nelie
sinančio, bet jį riebinančio pilna 
burna dešrų, kiaulienos ir 
taukų — tų „skanių lietuviškų 
valgių" — ir be laiko gavus šir
dies ataka negrįžtamai iškeliau
jančio. Neužtenka vien pasa
kyti, kad visiems mums gana, oi 
gana taip nemediciniško, taip 
nesveiko, taip savo širdies ar
terijas priskretinančio ir per tai 
su širdies ataka mus visam 
laikui apleidžiančio elgesio. 

Arba vėl: Cook apskrities ligo
ninės laborantė sako, kad šian
dien jai liūdna diena, nes jos 56 
metų, visą gyvenimą rūkiusi, 
teta mirė nuo plaučių vėžio, 
išsiplėtusio po visą kūną. Kitas 
miršta anksčiau, dėl rūkymo 
gavęs širdies ataką. 

0 čia šios šventės išvakarėse 
Lietuvio sodybos ambulatorijon 
ateina labai puikiai atrodanti 
motina ir prašo paaiškinti jos 
mirusio sūnaus mirties pa
žymėjime surašytą priežas
tį. Gydytojas perskaito, kad 
ten parašyta: chroniškas 
alkoholizmas, kepenų cirozė 
(sukietėjimas), ir stemplės 
išsiplėtusių venų kraujavimas. 
Motina prisipažįsta, kad jis ne
kraujavo per burną, bet jo lova 
buvo pilna kraujo, kai jis buvo 
rastas jau negrįžtamai iškelia
vęs. Kitas irgi miršta nuo šir
dies atakos, per girtavimą dar 
nesulaukęs čia aprašyto mirtino 
stovio. 

Tokių ir panašių faktų aki
vaizdoje mums reikia griebtis 
veiklos, savo širdį apsaugant 
nuo priešlaikinės atakos. Palio
vę rūkę ir girtavę, pradėkime 

« liesai maitintis, poilsiaudami 
darbuotis ir, per gerų darbų 
kitam atlikimą, tikru gyvenimu 
džiaugtis. Viena lietuvė, sava
noriškai einanti su 20 kitų sa
vanorių lietuviško kas dvi 

savaites išeinančio laikraščio 
ekspedijuoti džiaugiasi, kad ji be 
altyginimo tai dirbdama labai 
nuotaikingai praleidžiant i 
laiką. 

Tokiai ir tokiems nereikia nei 
rūkalų, nei svaigalų, nei rie
baus, cholesterolio pilno „labai 
skanaus" lietuviško valgio 
saviems nervams apraminti. Jie 
ir jos nervus ramina kuo geriau
siai — džiugia veikla, darbu iš 
tikrų širdies gelmių. 

Nė nemanykime, kad riebiai, 
„skaniai" prisivalgę, savo kepe
nis pragėrę bei plaučius prarūkę 
ir dar visą apylinkę apkalbomis 
apleidę, ko nors gero susi
lauksime, nervus nuraminsime, 
gerai laiką praleisime ir savo 
širdis nuo atakos išgelbėsime. 
Ne! Šimtą kartų ne! Toks 
gyvenimo kelias ne lietuviui. Ir 
štai dėl ko. 

Liesas kraujas yra patikimas 
ša rvas saugas širdį 

nuo atakos. 
Viso pasaulio širdies ligų 

tyrinėtojų surinktus duomenis, 
faktus perduoda Herbert K. 
Naito, PhD. Jis tvirtina tokį 
faktą: retai kada cholesteroliu 
priskrenta širdies arterijos ir dėl 
to retai tokios širdys susilaukia 
atakos, kurių savininkai, liesai 
misdami, savo kraujuje choles
terolio turi mažiau negu 150 
mg%. Šis skyrius jau seniai ir 
primygtinai saviškius ragina 
siekti 135 mg% savo kraujuje. 
Dabar tą tokį siekį ir medicina 
patvirtina. Tik taip kraują 
suliesinus, pasinaudojant Alvu
do dieta, širdies giltinė bus iš
ginta už Uralo, žemės galo. 

Jau truputį 5% širdžiai pavo
jus padidėja, palyginus su 150 
mg% jo riebumu, kai kraujas su-
riebėja iki 180. Toliau virš 180 
mg% riebėjant kraujui, labai 
staigiai didėja pavojus krauja
gyslėms susirgti ir dėl to susi
laukti širdies atakos. 

Norėdamas saviškių širdis 
nuo atakos apsaugoti ir jas kuo 
ilgėliau sveikas išlaikyti, turi 

savo širdyje verkti, matydamas 
lietuvių ilgas eiles lietuviškose 
valgyklose laukiančių riebių ir 
cholesteroliu pertekusių pietų — 
tikrai sakant, dabartiniu medi
cinos supratimu nuodų! Taip, ir 
nė per colį kitaip! Ir štai dėl ko. 

Kraują liesini — širdies 
arterijų priskretimą šalini 

Paskutiniu laiku atlikti šir
dies arterijų angiografiniai (X-
ray) tyrimai nurodo, kad po šir
dies operacijos („bypass") sulie
sinus kraują nuo 246 iki 180 
Ttxg%, o blogojo cholesterolio 
(LDL) žemiau 100 mg% trejopai 
pagerėja širdies arterijų stovis: 
1. sustoja pirmyn žengęs širdies 
arterijų priskretimas; 2. net 
padidėja jų atskretimas ir 3. 
sumažėja naujų priskretimų 
atsiradimas. 

Geresnio gėrio, kaip tas trejo
pas per kraujo suliesinimą šir
džiai suteikiamas, nė už milijo
ną dolerių širdis negaus. Todėl 
visi lietuviai kuo stropiausiai ir 
kuo greičiausiai pradėkime rū
pintis savas širdis sveikatos 
atžvilgiu milijonierėmis pavers
ti: liesiu ir be cholesteroliu 
maistu varykime iš savo kiemo 
širdies giltinę ir ją visam laikui 
nuginkime už vartų. 

Išvada. Savo būdą, nusi
teikimus sutvarkykime. Tada 
mes nepapildysime savižudys-
tės per buvimą tokiame valgo
majame, bei tokioje valgykloje, 
kuri nesiliauja savo klientų 
širdis žudžiusi gyvuliniais rieba
lais ir cholesteroliu gausiu 
maistu. Tik savo būdo sužmo
ginimas padės mums išsigelbėti 
nuo tokios savižudystės. Tada 
reikalausime sveiko maisto 
namie ir svetur. Na, tik tada 
tokį ir gausime, ir savas širdis 
gelbėsime nuo ankstyvo galo. 

Vienas žymus lietuvis veikė
jas sako savo žmonai, gerai, kad 
kepi blynus man — tik be jokio 
trynio ir tik ant aliejaus juos 
keptus aš valgysiu. Ačiū Dievui; 
jau šviesėja lietuviškos sveika
tos dangus! 

Lietuviai Floridoje 

St. Petersburg, Fla. 
PAVYKUSI JONINIŲ 

IŠVYKA Į GAMTĄ 

St. Petersburgo Lietuvių pen
sininkų klubo birželio 22 d. su
ruošta Joninių išvyka į gamtą 
Veteranų Parko 4-me paviljone 
šiais metais praėjo sklandžiai ir 
nuotaikingai. Svečių į šį kultū
rinį renginį gamtoje suvažiavo 
visu pusšimčiu daugiau, negu 
pernai, todėl rengėjams prireikė 
atnešti dar 5 stalus ir juos išdės
tyti medžių pavėsyje a r t i 
paviljono. Turbūt geras maistas 
ir tradicinė meninė programa 
suviliojo tautiečius taip gausiai 
atsilankyti į šią neeilinę išvyką 
— lietuviui ir po daugelio metų 
nelengva pamiršti laisvoje 
tėvynėje turėtas tradicijas ir ten 
praleistą jaunystę. 

Išvykai artėjant prie galo, 
pensininkų klubo pirmininkas 
Steponas Lungys nuoširdžiai 
padėkojo visiems svečiams už 
atsilankymą ir dovanas, taip 
pat asmenims, prisidėjusiems 
prie šio pasisekusio renginio, 
kaip kun. V. Zakarui už jautrią 
ir prasmingą maldą prieš pie
tus, programos paruošėjui ir 
pravedėjui B. Ginčauskui, kuris 
po trumpos repeticijos sugebėjo 
į meninės programos atlikimą 
įjungti ne tik vaidintojus, bet ir 
svečius, programos dalyvėms J. 
Gerdvilienei ir K. Vaišvilienei, 
nešusioms vainiką, čigonams B. 
Ginčauskui ir P. Vasiliauskui, 
laimėjimų pravedimo talki
ninkams A. Gudoniui, M. Vasi
liauskienei, G. Gesienei ir M. 
Ginčauskienei, muzikantams ir 
dainų pravedėjams A. Koverai, 
J. Aleščikui, A. Urbonavičiui, 
M. Gineitienei, kun. V. Zakarui 
ir A. Gudoniui. Ypatinga 
padėka priklauso vyr. šeimi

ninkei A. Acienei ir jos talki
ninkams E. Lungienei, A. 
Kaspariūnienei, S. Pranckū-
nienei, A. Smith, B. Tamošiū
nienei, P. Vasiliauskui ir E. 
Bazėnui. 

Būtų malonu, kad energinga
sis Lietuvių pensininkų klubo 
pirm. Steponas Lungys ir jo 
darbščioji valdyba nepavargtų, 
bet tokį gražų renginį gamtoje 
surengtų ir kitais metais, tuo 
pasidarydami lėšų savitarpinei 
pensininkų šalpai ir kitų 
lietuviškų organizacijų ir lie
tuviškos spaudos paramai. 

B. G. 
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Įstatymai draudžia vairuoti 
mašiną girtame stovyje. O tūlas 
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taukuose paskendęs ir choles
teroliu savo burną prikimšęs. 
Bet ar tai gyvenimas! 

Pas i ska i ty t i . Consultant 
(supplement) June 1988, vol. 28, 
No. 6. 

Dieną n e s n a u s k , nak t į 
nešiaušk. T , • ,-

Lietuvių patarle 
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 

DR. PAUL KNEPPER 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

166 East Superior, Suite 402 
Valandos pagal susitarimą 

Te l . — 337-1285 

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71«t Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-5566 

SUSIRGO 200 MOTERŲ 

Chicagoje, Hyatt Regency 
viešbuty, 115 E. Wacker Dr., 
buvo moterų audėjų suvažia
vimas. Iš dalyvių net 200 savait
galį susirgo. Chicagos sveikatos 
departamentas liepos 12 d. susi
rūpino nustatyti susirgimo prie
žastį, įtariama, kad maiste buvo 
užkrėtų. 

NAUJAS STADIONAS 
SOX KOMANDAI 

Gubernatoriui Thompson ir 
partijų vadams spaudžiant, Il
linois parlamentas birželio 30 d. 
nusprendė skirti lėšas naujo sta
diono statymui Chicagoje. Tas 
sulaikys, kad White Sox beis
bolo komanda liks Chicagoje. 
Numatyta skirti 60 mil. dol. 
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Chicagoje birželio mėnesį par
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mėnesį. 
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VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. Kedzie Ave. , 
Chicago, I I I . 60652 

Pirm , antr., ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Ca rd iac D iagnos i s , L td . 
M a r q u e t t e Med ica l Bu t ld ing 

6 1 3 2 S K e d z i e 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

T e l . 436 -7700 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, I I I . 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave. , Elgin, I I I . 6 0 1 2 0 
Te l . 7 4 2 0 2 5 5 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd. , Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Te l . 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71s1 St. — Tel . 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

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

Specialybe — Chiru rgiia 
2454 VVest 71st Street 

Te l . 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai.: pirm . antr ketv. ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

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

2636 W 71 st. St., Chicago, I I I . 
Tel . : 436-0100 

11800 Southwest Highway 
Palos Heights. III. 60463 

( 3 1 2 ) 3 6 1 - 0 2 2 0 ( 3 1 2 ) 3 6 1 - 0 2 2 2 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto te l . 776-2880 , rez. 448-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tel . 4 3 4 - 6 7 7 7 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

JOHN P. VVAITKUS. M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W 43 St., Tel . 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai paaai susitarimą pirm antr 
Ketv ir penkt nuo 3-7 v v 



Atvykstantieji 

SVEČIAI IŠ LIETUVOS 
Antras is pasaulinis karas i r 

po jo įvykę valstybių sienų pa
kit imai, gyventojų deportacijos, 
n e m a ž o s j ų da l i es pas i 
t r a u k i m a s į Vakarus labai iš
blaškė Lietuvos žmones, suskal
dė šeimas — atskyrė sutuokti
n ius , tėvus nuo vaikų bei k i tų 
artimųjų. Ilgus dešimtmečius 
nebuvo normalių ryšių tarp Lie
t u v o j e , S i b i r o t remtyje i r 
emig rac i j o j e a t s i d ū r u s i ų 
mūsiškių. Bet jau pirmaisiais 
pokario meta is prasidėjo labai 
r ibotas ir be galo atsargus pasi
ke i t imas laiškais — prisibijota 
aštr ios N K V D cenzūros. Laiš
kus sekė dovaninių dalykų siun
t imas . Kol j i s prieš porą metų 
nut rūko, išeiviai lietuviai spėjo 
saviškius sušelpti dešimtimis 
milijonų dolerių kainuojančio
mis vertybėmis. Pagaliau pra
sidėjo penkiadienės turistinės 
k e l i o n ė s s u laba i r ibo tu 
Lietuvos vietovių lankymu. Pa
staruoju me tu jos išvirto į 15 a r 
net daugiau dienų turistines 
išvykas. 

Tuo t a rpu iš okup. Lietuvos į 
Vakarus atvykstančiųjų skai
čius ilgą laiką buvo labai ribo
tas — labai art imų šeimos narių 
ap lankymas , kai kurios tarny
binės išvykos, leidimai buvo 
duodami t ik retais atvejais. 

Nūdien, pranykus „šaltajam 
ka ru i " , pagerėjus JAV-bių i r 
k i tų Vaka rų kraštų su Sovietų 
Sąjunga santykiams, varžtai 
mažėjo ir kelionės į vieną ar į 
ki tą pusę nebe naujiena. 

LIETUVOS LAISVĖS LYGA IŠEINA IŠ 
POGRINDŽIO IR SKELBIA SAVO PROGRAMĄ 

Normuojantiems tarpvalstybi
niams santykiams, jau nuo 1987 
m. pradžios pažiūra pakito, lei
dimai išvykti buvo lengviau 
duodami ir j a u tais metais at
vykstančiųjų skaičius į Vakarus 
patrigubėjo. Buvo išplėsta kate
gorija asmenų, leidžiant jiems 
išvykti iš okup. Lietuvos nuola
t iniam apsigyvenimui. Išplėstas 
ir privačių kelionių tinklas — 
svečiavimasis. Padidintas Lie
tuvos vietovių skaičius, kurias 
atvykusieji gali aplankyti. Pa
tys atvykusieji „glasnost" laiko
ta rpyje , rodos, yra mažiau 
s e k a m i , n e t a ip s m a r k i a i 
varžomi. Deja, yra Lietuvoje 
zonų, kurios kariniais sume
timais negali būti lankomos. So
vietiniai pareigūnai aiškina, 
kad tokių zonų esą ir JAV-bėse 
bei kituose Vakarų kraštuose. 

Nereikia stebėtis, kad, pasi
ke i tus aplinkybėms, lengviau 
gaunan t leidimus, atsirado la
bai didelis Lietuvos žmonių 
skaičius, norinčių keliauti į 
Vakarus . Tai įvyko todėl, kad 
buvo prai lg intas užsienio pasų 
terminas ligi 5 metų, svarstoma 
galimybė leisti keliauti su sovie
t inia is vidaus pasais. Anketose 
žymiai sumažėjo klausimų skai
čius: nebekalbama apie partiš
kumą, teistumą, išsilavinimą. 
Vykstančiam leidžiama pasi
r i n k t i t r anspo r to į užsienį 
vykimo priemonę. Rodos, kad 
ne t rukus bus duodami leidimai 
vykt i į Vaka rų Europos šalis 
nuosavais automobiliais. 

Visos čia minėtos ir kitos leng
vatos , kai leidimai išvykti 
duodami ne t ik giminių, bet i r 
išrašiusių kvietimus pažįstamų 
skalėje , paska t ino Lietuvos 
žmones lankyti savuosius Vaka
rų kraštuose. „Tiesoje" (Nr. 74, 
1988) buvo paskelbtas laikraš
čio bendradarbio M. Barkausko 
pasikalbėj imas su sovietinės 
Lietuvos vidaus reikalų minis
terijos vizų ir registracijos tar
nybos viršininku pulkininku 
An tanu Velička, kuriame šis 
pareigūnas pareiškė, kad, atlei
dus varžtus, prie Vilniaus vizų 
ir registracijos tarnybos įstaigos 
nusitęsė ilgos eilės ir tarnau
tojai nespėjo aptarnauti visų no
rinčių išvykti ar pasikviesti į 

svečius. Taip 1987 m. t en apsi
lankę net 300,000 žmonių. įstai
ga pritrukusi pareiškimų blan
kų. Panašios rūšies kelionės lei
dimai pradėti duoti ne t i k Vil
niuje, bet Kaune ir Klaipėdoje. 
Žinoma, į minėtą skaičių įeina 
visi prašymai išvykti ne tik į 
kapitalistines, be t ir į socialis
tines šalis, įskaitant Lenkiją, 
Izraelį. Vis dėlto nemaža dalis 
prašymų patenkinama. 

Taigi nenuostabu, kad Vaka
ruose mes pradėjome jaus t i 
gana didelį svečių iš okup. Lie
tuvos antplūdį. Nemaža dalis 
atvykusiųjų b ū n a pr i imami 
savo kvietėjų — giminių a r šiaip 
jau pažįstamų. Be jų atvyksta 
įvairių profesijų žmonių. Dalis 
jų čia atsiranda įvairiose „pasi
keitimo" programose ir y r a vie
tos valdžios ar mokslinių įstai
gų globojami. Į Vakarus atvyks
ta nemažas skaičius dailininkų, 
menininkų, art istų, mokslinin
kų, fotografų, filmuotojų, rašy
tojų, žurnalistų ir kitų sričių 
darbuotojų. Bet būna ir tik 
norinčių „apsiprekiauti".. . 

Deja, visi atvykusieji turi 
nemaža finansinių sunkumų. 
Tik labai mažas rublių skaičius 
keičiamas svetima valiuta (do
leriais). Rodos, kad tik 7 rubliai 
dienai ir iš viso ne daugiau kaip 
420 rublių. Suprantama, kad 
dalis atvykusiųjų reikalingi čia 
esančiųjų savo „sponsorių" fi
nansinės ir kitokios globos. 

Atvykusius svečius iš Lie
tuvos reikia nuoširdžiai priimti, 
apnakvydinti, parodyti miesto 
paminklus, lietuvišką aplinką. 
Taigi būt ina apmokėti j ų kai 
kurias išlaidas, keliones po 
kraštą. Bet dar reikia ir dovanų 
nupirkti, apmokėti bagažo per
siuntimo išlaidas, o kartais ir 
sovietinį muitą. 

Čia t a i yra punktas , kur 
dažnai „ įkl impstamą". Ne
mažas skaičius kvietėjų nėra 
pajėgūs reikiamu būdu svečius 
priimti, apmokėti dažnai netaip 
jau menkas išlaidas. Be to, dalis 
kvietėjų yra jau seno amžiaus 
žmonės, neturi savo susisiekimo 
priemonės. Dėl nesveikatos ar 
kitų aplinkybių negali suteikti 
svečiams to, ko j iems reikia, ne
įstengia parodyti reikiamo vai
šingumo bei svetingumo. 

Lietuvių Informacijos centrui 
telefonu buvo perduota Lietuvos 
Laisvės lygos (LLL) programa. 
Vienas iš Lygos narių, Vilniaus 
Jaunimo teatro darbuotojas Vy
tau tas Bogušis pranešė , kad 
lygos programą ga l ima viešai 
skelbti. Paaiškėjo, kad neseniai 
įsteigta Lietuvių Tau t inė kon
solidacija susivienijo su LLL. 
Bogušis pabrėžė, kad skelbiama 
p rog rama gali d a r keis t is . 
P a t e i k i a m e p a d i k t u o t ą 
dokumentą. 

1939 m. rugpjūčio 23 d. Rusi
jos ir Vokietijos diktatoriai 
Stal inas i r Hit ler is pasidalijo 
Rytų Europa. Lie tuva tuomet 
a t i t e k o Vokie t i jos re ichu i . 
Tačiau tų pačių metų rugsėjo 28 
d. derybų metu Hi t le r i s perlei
do Lietuvą Tarybų Sąjungai. 
Taip buvo palaidota Lietuvos 
laisvė ir nepriklausomybė. Po 
dviejų savaičių Sta l inas pa
siuntė į Lietuvą 20,000 raudo
nosios armijos kar ių . 

1940 m. birželio 15 d. Lietuva 
buvo i n k o r p o r u o t a į Sov. 
Sąjungos sudėtį. Diplomatinį 
šios agresijos r i tua lą atl iko 
Stalino emisaras Dekanazovas 
(1963 m. sušaudytas ka r tu su 
Berija) ir po Stalino mirties poli
t inis Lietuvos s t a tusas nė kiek 
nepasikeitė. 

Nėra jokio r imto pagrindo ti
kėt i , kad a r t imiaus iu metu va
dovai pasmerktų Stal ino agre
siją Pabaltijo respublikose. To
kią politiką diktuoja nuo amžių 
susiklostęs imperialistinės Rusi
jos požiūris į „mažąsias" tautas . 

Taigi iškyla reikalas pažvelgti 
į svečių priėmimą ne t ik as
menišku, bet ir visuomenišku 
mastu. Sunku šiomis eilutėmis 
duoti reikiamus receptus, bet at
rodo, kad į jų priėmimo talką 
turėtų įsijungti vietinės šalpos, 
labdaros, religinės organizaci
jos, parapijos ypač Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės bei jų 
vadovai. Juk jie žino (ar lengvai 
gali patirti), kur ir kiek yra 
tokių svečių i š L ie tuvos , 
kuriems reikalinga tai finan
sinė a r pa tarnavimo (transpor
to) bei vadovo talka. Ypač tektų 
padėti tiems, kur ie čia ar t imų 
giminių bei pažįstamų netur i , 
padėti senyvo amžiaus kvie
tėjams, kurie nebeįstengia sve
čius aptarnaut i . 

Beveik atskirą kategoriją su
daro atvykusieji kultūrininkai, 
dažniausiai kupini įvairių lie
tuviškų dvasinių vertybių: rašy
tojai, dailininkai, solistai, foto
grafai, mokslininkai. Iš viso 
atrodo, kad atvykstančiųjų skai
čius nuolat didės. Tuo pačiu 
didės ir rūpesčiai bei išlaidos. 
Taigi reikia mums „planuoti" jų 
priėmimo reikalus ilgesnėmis ir 
platesnėmis distancijomis. 

Čia pateikta tik keletas min
čių, be konkretesnių pasiūlymų, 
kuriuos galės surast i patys su
interesuotieji. -

b . kv. 

Tarybinė vyriausybė iki šiol 
nesupranta, kad suverenus ir 
neu t ra lus Pabaltijis nekeltų 
grėsmės vakarinėms sovietų 
sienoms. 

Lietuvos ateitis priklauso nuo 
šių faktorių: Lietuvių tautos 
politinio sąmoningumo: ryžto 
būti laisviems: Demokratinių 
pasaulio valstybių spaudimo 
Tarybų Sąjungai; Rusų požiūrio 
į Stalino sukurtos imperijos 
tau tas . 

Iš visų Sov. Sąjungos paverg
tų kraš tų Lietuvoje vyko bene 
didžiausias pasipriešinimas, pa
r e i k a l a v ę s ir daug i aus i a i 
žmonių aukų (procentiniu at
žvilgiu). Nežiūrint to, lietuvių 
t au ta išliko gyva ir neprarado 
ryžto siekti savo nepriklau
somybės. Dauguma pasaulio 
valstybių yra abejingos Pa
baltijo tautų likimui. Kol kas 
nedaug teigiamų poslinkių ir 
rusų tautos požiūryje į nacio
nalinį klausimą, nors dalis rusų 
inteligentijos jau pripažįsta Lie
t u v a i , La tv i j a i ir Est i ja i 
savarankiško egzistavimo teisę. 

1978 m. vasarą Lietuvoje buvo 
sukur ta Lietuvos Laisvės lyga. 
Jos uždavinys — kelti lietuvių 
tautos sąmoningumą, brandinti 
nepriklausomos Lietuvos idėją. 
Per savo veiklos dešimtmetį 
lyga dalyvavo pogrindinėje 
spaudoje, organizavo protesto 
akcijas, rinko ir skelbė archy
vinę medžiagą. Visą ta laiką 
lyga buvo pr ivers ta veikti 
pogrindyje. 

Šiandien, prasidėjus demokra
t izaci jos procesu i T a r y b ų 
Sąjungoje, pasikeitus politiniam 
ir visuomeniniam klimatui Lie
tuvoje, lyga nusprendė imt is 
naujų veiklos formų. J i nuo šiol 
veiks legaliai. Prie lygos nar ių 
neseniai prisijungė Lietuvių 
Tautinė konsolidacija. Šis nau
jas susivienijimas toliau va
dinsis Lietuvos Laisvės lyga. 

Lyga šiandien reikalauja iš 
Sov. Sąjungos valdžios laikytis 
savo konstitucijos, skelbiančios 
suverenių respublikų sąjungą. 
Lygos nuomone, tokiai sąjungos 
idėjai realizuoti reikėtų: Šiuo 
metu Lietuvoje veikiančioje 
konstitucijoje: Įteisinti Lietuvos 
pilietybę, akcentuoti, kad aukš
čiausios valdžios nar ia is gal i 
būti t ik Lietuvos pi l iečiai ; 
Paskelbti lietuvių kalbą valsty
bine kalba ir ją laikyti visų Lie
tuvos pi l iečių b e n d r a v i m o 
kalba; Garantuoti sąžinės lais
vę ir realų Bažnyčios atskyrimą 
nuo valstybės bei galimybę Baž
nyčiai aktyviai dalyvauti Lie
tuvos visuomeniniame gyveni
me; Pripažinti Lietuvai te isę 
turėt i laisvai samdomą ka
riuomenę. 

Kultūros ir švietimo sferoje: 
Kurti taut inę, demokratinio po
būdžio Lietuvos mokyklą, ypa
tingą dėmesį skir iant Lietuvos 
valstybės ir kultūros istorijai 
visose mokymo įstaigose; Leis
ti fakultatyviai dėstyti religijos 
pagrindus vidurinėse mokyklo
se; Išsaugoti Lietuvos kultūrinį 
palikimą, reikalaut i iš Sov. 

Romoje vykusiose iškilmėse. Iš kairės: pre!. Audrys Bačkis. Ingrida Bublienė ir kard. Vincentas 
Sladkevičius. 

Sąjungos valstybinio biudžeto 
lėšų tarybiniais metais sunioko
t iems paminklams atstatyti ; At
k u r t i Lietuvos ryšiu6 su užsie
niu , propaguoti Lietuvos kul
tūrą Sov. Sąjungoje ir užsienyje. 

L i e t u v o s is tor i jos srityje: 
Paskelb t i s laptuosius archyvi
n ius dokumentus ; A tkur t i isto
r inę tiesą ap ie 1918-19 ir apie 
1939-40 metų įvykius Lietuvoje; 
Pasmerk t i nus ika ls tamą stali
n i z m o v i d a u s i r užs ienio 
p o l i t i k ą ; M a s i n e s l ie tuvių 
p i l i eč ių r e p r e s i j a s 1940-53 
me ta i s paskelbti nusikal t imu 
prieš žmoniją, reabilituoti visus 
dėl jo , nukentėjusius , atlyginti 
j i e m s pada ry tu s nuostolius; 
Viešai paskelbti stalininio geno
cido Lietuvoje vykdytojų sąrašą 
ir spręst i k lausimą dėl jų juri
d inės atsakomybės; Pastatyti 
Vilniuje ir kitose vietovėse pa
mink lus Lietuvos part izanams. 

Ekonomikoje ir ekologijoje: 
Paves t i Lietuvos vykdomosios 
valdžios kompetencijai visas 
pramonės įmones; Įvesti tautinę 
va l iu tą ir jos emisiją; Apriboti 
darbo jėgos migravimą iš kitų 
s ą jung in ių r e s p u b l i k ų : Or
ganizuoti Lietuvos ekologijos 
min i s t e r i j ą , sk i r t i daugiau 
dėmesio ir lėšų gamtos apsaugai 
Lietuvoje, sus tabdyt i Ignalinos 
chemijos gigantų statybą. 

Žmogaus teisių srityje: Panai
kint i LTSR BK straipsnius, lei
džiančius persekioti asmenis už 
jų į s i t ik in imus; Garan tuot i žo
džio, susir inkimu, demonstra
cijų laisvę ir panaikint i netei
sė tus nu tar imus , ribojančius 
naudojimąsi tomis laisvėmis; 
Panaik in t i politinį vidaus pasų 
r e ž i m ą , g a r a n t u o t i la isvą 
piliečių migraciją į užsienį; 
P a l e i s t i v i s u s p o l i t i n i u s 
ka l in ius . 

Įgyvendinus šias sąlygas, bus 
sudarytos prielaidos Lietuvos 
suverenumui ir nepriklausomy
bei a t s ta ty t i . Lietuvos Laisvės 
lyga akcentuoja, kad galutinis 
jos idealas — laisva Lietuva 
Europos t au tų •konfederacijoje. 
Pagr indinis lygos g inklas — 
v i e š a s , a t v i r a s žodis . Savo 
veikloje lyga vadovausis Jung
t inių Tautų įs ta tais , organiza
cijos general inės asamblėjos 
rezoliucijomis dekolonizacijos 
k laus imu. Visuot ine žmogaus 
te is ių deklaracija, Helsinkio 
baigiamojo akto nutar imais . 
Lietuvos Laisvės lyga nuolat 
apeliuos į pasaulio t a u t ų sąžinę 
Lietuvos laisvės re ika lu . 

Lietuvos Laisvės lyga turi 
savo leidinį „Vytį". Lyga nori 
bendradarb iau t i su Lietuvos 

Persitvarkymo sąjūdžiu, Blai-
vystės sąjūdžiu, su Bažnyčios 
teisių gynimo grupėmis ir visais 
žmonėmis, kuriems rūpi Lie
tuvos likimas. Lietuvos Laisvės 
lyga sveikina Rusijos ir ki tų 
Sov. Sąjungos tautų demokrati
nius judėjimus. 

Lyga skelbia laikiną t au t inę 
tarybą: Valdas Ani l iauskas 
(Kaunas), Algimantas Baltrušis 
(Vilnius), Vytautas Bogušis 
(Vilnius), Eugenijus Krukovskis 
(Vilnius), A n t a n a s G r i g a s 
(Leipalingis), Vaclovas Ralys 
(Vilnius), Leonas Laur inskas 
(Tauragė), Edmundas Paulionis 
(Šiauliai), Bronislovas Poškus 
(Kretinga), Jonas Protusevičius 
(Vilnius), Romualdas Ragaišis 
(Vilnius), Leonora Sasnauskai
tė (Vilnius), Genovaitė Šakalie-
nė (Vilnius), Mindaugas Šibonis 
(Kaunas), Antanas Terleckas 
(Vilnius), Andr ius T u č k u s 
(Vilnius) ir Jonas Volungevičius 
(Vilnius). 

Lyga kreipiasi į JAV gyve
nantį vieną iš lygos steigėjų dr. 
Algirdą Statkevičių, prašydama 
jį sudaryti Lietuvos Laisvės 
lygos užsienio tarybą ir atsto
vauti lygai užsienyje. 

DOKUMENTINIS FILMAS 
APIE SENIMO GYVENIMĄ 

Liepos 5 per Public Broad-
casting sistemą (Chicagoje 11 ir 
20 kana l a i ) pradėta rody t i 
aukštai įvertinta dokumentinė 
serija „Acting Our Age". Ten 
realistiškai, bet ir su humoru 
rodoma, kaip šešios guvios 
moterys t a rp 65 ir 75 m. 
amžiaus tvarkosi su finansi
nėmis problemomis, sveikatos 
rūpesčiais. Augusi Izraelyje, kur 
yra artimas kartų bendravimas, 
filmo režisierė sako, jog Ameri
koje kartos yra labai svetimos 
viena kitai. J i tikisi, kad filmas 
padės kovoti su antisenatvi-
niais stereotipais. „Medijoje 
rodomos reklamos, raginančios 
kiekvieną raukšlę pašal int i , 
įtaigoja, kad gyvenimas sustoja, 
atėjus senatvei. Bet senatvė yra 
normali gyvenimo dalis", sako 
režisierė. 

PRIGYDO P O GABALĄ 
KEPENŲ 

Chicagos un ive r s i t e to li
goninėje liepos 13 d. automo
bilio nelaimėje žuvusio 1 metų 
vaiko kepenys buvo perpjautos 
ir įdė tos dviems k e p e n ų 
su t r ik imu se rgan t i ems kū
dikiams, kurių vienas — J . 
Kovach 12 savaič ių , o J . 
Manrose — 7 mėnesių. Abudu 
kūdikiai buvo kritiškoj padėty. 
Tai pirma tokia operacija Chica
goje, gal ir visame pasaulyje. 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

V L A D A S R A M O J U S 
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Pasirodžius „Šventadieniui už miesto", mes su visa 

šeima nuvykome pas seną bičiulį Marių ir po to „Drau 
go" kul tūr in iam priede paskelbiau ilgesnį reportažą: 

, A n ą šventadienį teko praleisti už miesto. I-emonto 
apylinkėse, rašytojo Mar iaus Katiliškio šeimoje, kur 
rašytojo kuklų, savo rankomis pastatyta previncišką 
namą supa vešlūs, plačias šakas žemyn nulenkę gluos-
niai , kur stiebiasi smark ia i išsikeroję apyniai, auga 
lietuviški lazdynai ir prie jų glaudžiasi Wisconsino 
kadugiai šalia ki tos gausios ir įvairios augmenijos. 

„Marių Katiliškį, žmogų ir kūrėją, pažįstame kaip 
atstovą tos kūrėjų srovės, kurie visomis šaknimis giliai 
įaugę į gimtąją žemę, kur ių kūryba alsuoja r - vaja jos 
būtimi ir kurioje, ka ip charakteringiausias ir psicholo
giškai pilniausiai a tskle is tas veikėjas, yr? pilkasis 
Lietuvos kaimo žmogus. 

„Tokioje, papras to lietuviško kaimo atkurtoje 
aplinkoje, kiek tai ga l ima nūdienėse apl: įkybėse. 
rašytojas gyvena ir čia Amerikoje, toliau nuo 
t r iukšmingo ir suodino miesto, kur aplink žaluma, 
savas daržas, savas sodas; kur po sunkaus fi/.inio dar 
bo, tarsi Lietuvos l aukų artojas, pasijunti di 'bąs sau. 
purenąs savo žemės rėželį; kur. nors noragas ir neranda 
protėvių kaulų, bet t eka tos pačios gyvos žemes sultys. 

„Kambariuose ne porcelanas, ne b rangūs servizai 
ar orientiški kilimai, bet knygų lentynos su š imta i s 
lietuviškų ir kitokių tomų, o sienose, k iek t ik vietos 
yra, lietuvių dailininkų kūriniai . Čia pagarbiai kabo 
dailininkų Vytauto Igno, Romo Viesulo, Albino 
Elskaus, J . Remeikos, Ritos Kavolienės paveikslai , 
matau skulptoriaus Juozo Pivoriūno skulptūras ir daug 
kitų kūrybinių vertybių... 

„Atsidūsta rašytojas aną šventadienio popietę už 
miesto — Lemonte. Abu jo tėveliai atgulė amžino poilsio 
istorinėse Raktuvės kapinėse, Raktuvės pi l iakalnio 
šlaite, ant Švietės upelio kranto. (Dabar pr is iminiau , 
iš kur M. Katiliškis buvo pasėmęs A. Švietės slapyvardį 
— VI. R.) Ten pat amžiais ilsisi i r jo brolis, sugrįžęs iš 
sunkios stalininės katorgos Sibire. 

„Klausant šių liūdnų rašytojo apdūmojimų ir kyla 
klausimas: o kas bėgant iš Lietuvos b ū t ų nu t ikę su 
mumis ten prie Sedos, Newau a r Gdynėje, jei la imė 
nebūtų buvusi palanki.. . 

„O dabar, ačiū likimo lemčiai anomis p ragaro 
dienomis, po karo lietuvių t remties l i t e ra tūra p r a t u r 
tino tokie veikalai, kaip .Prasi lenkimo va landa ' , 
.Miškais ateina ruduo', ,Užuovėja\ .Išėjusiems negrįžti ' 
ir šiomis dienoms pasirodžiusi nauja, leidyklos Terros 
liuksusiniai išleista, dail. Alg. Kurausko i l iustruota 
Mariaus Katiliškio novelių knyga .Šventadienis už 
miesto'. 

„Kai kas šaukia, kad lietuviškos knygos padėt is 
išeivijoje metai po metų vis blogėjanti, k a d skaitytojų 
skaičius smarkiai krentąs . Tačiau M. Kat i l iškio 
.Šventadienis už miesto' štai išėjo mūsų sąlygose rekor 
diniu tiražu - 2,000 egz. Ši žinia akivaizdžiai liudija 
autoriaus populiarumą lietuviškos knygos skaitytojų 

t a rpe ir žinią, kad geriems grožinės l i teratūros 
veikalams dar nepritrūksta nei skaitytojų, nei pirkėjų. 
Autor iaus populiarumą liudija dar ir tai, kad jo anks
tyvesniųjų knygų (.Miškais ateina ruduo' ir .Išėjusiems 
negrįžti ') j au nebėra knygų rinkoje, nors dar eilė 
skaitytojų tų knygų ieško pas platintojus. 

Jau buvo pavakarys ir raudono saulėleidžio atošvais
t ės šmėkščiojo Lemonto apylinkių lygumose, kai mes 
pokalbį pasukom į grynai l i teratūros temas. 

— K a d a i r k a i p p a r a š y t a .Šventad ien is u ž 
m i e s t o ' ? A r j i s y ra l ab iau nos ta lg i škų a t s imin imų 
a r r e a l i o s d a b a r t i e s s tebėj imo vais ius? 

— Ši knyga turi ir šiokią tokią istoriją. Prieš eilę 
me tų leidėjas panūdo išleisti ,Prasilenkimo valandos' 
antrą, su t rumpintą ir pataisytą laidą. Buvo at r inkt i 
septyni vaizdai ir paruošti .Nuobodžiu krantu ' vardu. 
Medžiagai užsigulėjus ir beveik nuėjus užuomarštin, 
vėliau buvo prisiminti ir prijungti prie dešimties kitų 
r inkinio vaizdų. Tad .Šventadienis už miesto' dalinai 
n ė r a or ig ina lus rinkinys. Tačiau autorius buvo 
į t ik in tas , kad tokia proporcija nebus jokiu būdu 
kenksminga , pirmoj eilėj, skaitytojui. Kas ir svar
biausia . Knyga visa nugara atsirėmusi į paliktąjį 
kraštą, t ad savaime suprantama, kad jos negalima at
sieti nuo .nostalgiškų atsiminimų' kaip šaltinio, ir, 
žinoma, rea laus stebėjimo, tiktai ne dabarties. J u k dvi 
dešimtys metų mus skiria. 

— B e t e s a m e p a s t a r u o j u m e t u per iod iko je 
r egė ję i r g i rdė ję pat į Katiliškį ska i t an t novel ių i r 
a p y b r a i ž ų n e b e iš l ietuviško ka imo buities, o iš čio
n y k š č i o i še iv i ško gyvenimo. Ar ta i re iškia s eno jo 
t o n o p a k e i t i m ą ? Ar galima t ikėt is knygos i r iš čio
n y k š t ė s m ū s ų bui t ies? 

(Bus daugiau) 
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VYSKUPAS 
BALTAKIS ĮSTEIGĖ 

SIELOVADOS 
TARYBĄ 

„Pasitikėdami Viešpačiu, ryž
tamės tarnauti kitiems vyskupo 
sielovados taryboje" devynis 
kartus po komisiją pasižadėjo 
vysk. Pauliui Baltakiui j talką 
ateiti 50 su virš asmenų, daly
vaujančių liepos 1 ir 2 d. pasi
tarimuose Toronte. Pagal Baž
nyčios teisyno nr. 511-514 pata
riamasis vienetas įžvelgia lietu
viams sielovados reikalus įvai
riuose kraštuose, siūlo gaires, 
pirmenybes, vykdo pastoraci
nius projektus, organizuoja 
finansus ir informuoja vi
suomenę. Taryba rinksis kartą 
per metus, dažnesnius ryšius 
palaikydama per vyskupo raš
tinę ir komisijas. 

Pradėdamas dviejų dienų 
pasitarimus Prisikėlimo pa
rapijos patalpose, vyskupas api
būdino sielovados padėtj išei
vijoje, o tarybos steigiamajame 
posėdyje paaiškino, kad raštu 
kviestos 33 lietuvių katali
kiškos organizacijos, kurių 13 
atsiliepė. Iš 72 paskirų asmenų 
44 sutiko stoti tarnybon (18 
kunigų ir 26 pasauliečiai). 
Liepos 1 d. šešių vai. sesijoje 
dalyvavo apie 110 asmenų iš 
keletos kraštų ir keliolikos 
miestų, o antrosios dienos trijų 
vai. diskusijose — daugiau kaip 
80. Sielovados dvidienis su
šauktas po Kultūros kongreso 
bei PLB seimo ir prieš Tautinių 
šokių šventę. 

Vyskupo raštinė Brooklyne su 
reikalų vedėja ses. Igne derins 
jau įsteigtų devynių komisijų 
veiklą: suaugusių krikščioniško 
vystymosi, vaikų religinio 
auklėjimo, dvasinių pašaukimų 
ir diakonų, parapijų, susiži
nojimo, Šv. Rašto, liturgijos, 
ekumeninės veiklos ir finansų. 
Kai kurios komisijos dar 
pasiskirstys mažesniais viene
tais pagal gyvenamą vietą ar 
pasirinktą paskirtį, vykdy
damos vyskupo patvirtintus 
projektus. 

Įvedamieji pokalbiai 

Liepos 1 d. Prisikėlimo pa
rapijos parodų salėje posėdžius 
pradėjo klebonas kun. Augus
tinas Simanavičius, kviesdamas 
dalyvius kreiptis į Kristų, 
pasaulio Valdovą. Po giesmės, 
Šv. Rašto skaitinių ir maldos, 
dienos pirmininkas Kazimieras 
Manglicas priminė sielovados 
tarybos tikslą talkinti vyskupui. 
Vysk. P. Baltakis perdavė kard. 
V. Sladkevičiaus linkėjimus. 
Džiaugdamasis dalyvių uolumu, 
vyskupas priminė Vatikano II 
suvažiavimo dėmesį pasauliečių 
vaidmeniui, atsakomybei, o stei
giamosios tarybos užduotį 
atpažinti ir įžvelgti reikalus, 
gaires, pirmenybes. Sielovados 
užduotis yra išlaikyti ir auklė
ti dvasinę bendruomenę ir pa
gelbėti Lietuvos katal ikų 
Bažnyčiai. Tautinėse parapijose 
labai svarbu išlaikyti balansą 
ta rp tautinės, kul tūr inės, 
socialinės ir religinės veiklos, 
paaiškino vyskupas. Apie pusė 
visų lietuvių niekur nedalyvau
ja, ir darbo laukas platus. 

Lietuvių kunigų — 634, kurių 
499 pasauliečiai ir 136 vie
nuolijų kunigai. Iš JAV 83 
parapijų ir misijų 33-jose nebėra 
nieko lietuviško, 24 klebonai 
nelietuviai, dauguma klebonų 
tarp 61 ir 80 m. amžiaus. Kana
doje devynios parapijos, dvi 
misijos, penkios bendruomenės 
be kunigo. Teigiami ženklai: 
parapijų metai, šv. Kazimiero 
metai, krikščionybės jubiliejus, 
pasauliečių noras įsijungti į 
dvasinę tarnybą. Sių pasitarimų 
tikslas nėra a imanuot i , o 

užtikrinti pastoraciją pagal 
tikrovę, išvystyti pirmenybes ir 
pajėgumus. 

Šv. Raštas ir tikinčiųjų 
vaidmuo 

„Girdėdami ir studijuodami 
Šv. Raštą, sudarome Šventajai 
Dvasiai dirvą", pradėjo savo 
praneš imą apie Bažnyčios 
sąvokas Naujajame Įstatyme 
Aldona Zailskaitė. „Šventa
sis Raštas duotas per baž
nyt inę bendruomenę mūsų 
tikėjimui gyvinti ir paskatinti". 
Apaštaliniai laikai paliko šešis 
Bažnyčios atspalvius, kurie vie

nas kitą papildo. Žiūrint su ko
kiomis problemomis tikintieji 
susiduria, joms atsispirti iš
keliamas atitinkamas Bažnyčios 
įvaizdis: hierarchinė bend
ruomenė, stiprioje apaštalų glo
boje pagal Pauliaus ganytojiš
kus laiškus; Kolosiečiams ir 
Efeziečiams laiškų Kristaus 
kūno, įsikūnijusios Dievo ka
ralystės įvaizdis su daugybe 
suderintinų dovanų šventoje 
kaip Kristus Bažnyčioje; Šv. 
Luko raštų iškeliamas Šv. Dva
sios poveikis, tęsiantis Bažny
čioje tai, ką Jėzus darė; Petro 
laiškų Dievo tauta, garbinga ir 
n e s u t a m p a n t i su gryna i 
civiliniu gyvenimu; dvasinis 
asmenų ryšys su Kristumi, vys
tomas sakramentais, pagal šv. 
Jono raštus ir Mato Evangelijos 
bendruomenė, besivystanti į 
dvasios atvirumą, krikščionišką 
pašaukimą, nebe įstatymą. 

Antrasis pirmosios dienos 
pranešimas buvo Jono Abromai
čio, Kanados vyskupų konfe
rencijos švietimo skyriaus parei
gūno, „Tikinčiųjų rolė šiandie
ninėje Bažnyčioje: tarnystė, į 
kurią pasauliečiai kviečiami". 
Duodamas pavyzdžių iš įvai
rioms tarnyboms pasišventusių 
pasauliečių, kalbėtojas ryškino, 
kad krikštas yra esminiai krikš
čionio šventimai ir šių šventimų 
įga l in ta t a r n y s t e remiasi 
Bažnyčios samprata: visi yra 
paskirti kitiems tarnauti. Ši tar
nyba yra gilesnė negu pasky
rimas kuriai nors funkcijai. 
Žmogus savo sugebėjimais ir 
talentais atsiliepia į pasaulio 
reikalus, o ši Šv. Dvasios galia 
neateina iš profesinio pasi
ruošimo, nors šie irgi reikalingi. 

J. Abromaitis istorine per
spektyva pažvelgė į tarnystes 
Bažnyčioje nuo Lietuvos įsi
jungimo į visuotinę katalikų 
Bažnyčią. XIV a. krikščionybė 
atėjo greitai, paviršutiniškai, 
lėkštai, stokota mokslo, buvo 
susieta su politine galia — mo
narchija. Renesanso metu po
piežiaus galia labai išplėsta, tar
nystės vis labiau atitenka tik 
hierarchijai ir sakramentų 
plotmėje. Nuo XVI a. užslopina
mas pakrikštytųjų vaidmuo, 
auka sutapatinama su Mišio-
mis, kur iose dvas in inkai 
aktyvūs, o pasauliečiai — pasy
vūs. Patikslindamas trumpą 
santrauką pabrėžė, kad visų 
plonybių neįmanoma čia išaiš
k in t i , t ač i au iš kolegiškų 
tarnysčių, kylančių iš bend
ruomenės ir Evangelijos autori
teto, pereita į juridinę, struktū
rinę, politinę santvarką. 1987 
m. vyskupų sinodas 5-tame ir 
9-tame pasiūlyme išryškina, 
kad tarnysčių autoritetas iš 
Dievo. Klebono vaidmuo nėra 
savo pareigomis su kitais dalin
tis, bet duoti stiprybės ir peno. 
kad krikščionys pajėgtų kitiems 
tarnauti. Tai istorinis įvykis, 
kad esame kviečiami ateiti 
vyskupui j talką mes riboti 
žmonės tikėjimo dvasia ir reli
ginės, t ik inčios ios bend
ruomenės gyvenimu. 

CLASSIFIED GUIDE 
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Filmų pasaulio garsenybė Ann Jillian (Nausėdaitė) susitinka su Atlantos lietuviais. Iš kairės 
prieky: J. Corcoran ir D. Kazlauskienė; antroj eilėj: E. Kazlauskas, J. Vieraitytė-Corcoran, Ann 
Jillian, R. Česonienė, D. Siemaskienė, C. Rūkštelienė, R. Rūkštelė. 

Šeimos, parapijos ir diakonai 
Po pietų pertraukos buvo pri

statytas naujai įšventintas kun. 
Paulius Mališka, kurio įsi
jungimu į lietuvišką sielovadą 
susirinkę džiaugėsi. Popietiniai 
pranešimai trumpesni. Prisi
kėlimo parapijos jaunų šeimų 
komisijos narė Gabija Petraus
kienė apibūdino šeimų padėtį 
parapijose ir siūlė, kaip parapi
jos gali šeimoms padėti. Nyks
tančiose parapijose nėra jaunų 
žmonių, o ir lietuviškai užvar
dintose parapijose ne visuomet 
įstengiama prisijaukinti jaunas 
šeimas. Svarbu, kaip asmuo 
jaučiasi parapijoje, kaip pri- j 
imtas ir kiek priklauso, ko tikisi j 
ir ką gauna. 

Nedalyvaujančios šeimos yra 
dauguma. Joms rūpi jos pačios 
ir jų pačių poreikiai, palankios 
aplinkybės gyvenimo sėkmei, 
lėšoms, gyvenamai vietai, pro
fesiniams titulams, populia
rumas tarp draugų, atostogų 
vieta, vaikų draugai. Dievo ne
neigia — ir jo nelinksniuoja. 
Religinis auklėjimas ribojasi 
maždaug IV-V skyriumi. 

Dalyvaujančios šeimos yra 
mažuma, kurios prisidėjimui 
prie parapijos reikalingas abiejų 
tėvų įsitikinimas. Naujai atėję 
į bažnyčią, pasveikinti, įtrauk
ti mieliau prisideda. Vaikai yra 
natūrali parapijos gyvenimo 
dalis, bet dažniausia jiems nėra 
vietos, nes jie „ardo" vyresnių 
bendruomenės mąstymą, rimtį, 
susikaupimą, maldingumą. O 
maži vaikai pas Dievulį eina su 
vystyklu, pieno buteliuku ir 
žaislu. Vaikų Mišios labai svar
bios ir Prisikėlime švenčiamos 
keturis kartus per metus. Jau
nos šeimos nori: turėti vietą ir 
būti priimtos, veiklos pagal 
vaikų amžių; būti kasmet 
namuose aplankytos, kad 
vaikai būtų užkalbinti kunigo ir 
parapijos tarnautojų; medžiagos 
apie naminius pokalbius su 
įvairaus amžiaus vaikais; atviro 
pasidalinimo apie parapijos 
finansus, remontus, parapiečių 
skaičių ir kt. kaip lygus su lygiu 
(dvasiškija lošia „uždarom kor
tom'"); kunigų ir klebonų, 
susigyvenusių su savo vaidme
nimis; ką nors gauti iš parapi
jos; socialinio parapijoje daly
vavimo atspalvio. 

Po G. Petrauskienės žodžio 
buvo pastabos ir klausimai, 
ypač dėl vaikų Mišių. Iš šeimų 
pereita į lietuvių parapijas kun. 
A. Saulaičio pranešime. Iš anks
to parūpinęs atspausdintą 
lietuvių religinių centrų schemą 
pagal misijų, parapijų, be kuni
go bendruomenių struktūrą ir 
keturis straipsnius ,,Drauge", 
apsiribojo pabrėždamas, kad 
sielovada remiasi visų įnašu 
nuo diakonų ligi ligonių lan
kymo ir bažnyčios priežiūros. 
Susirinkimo salę puošė daugiau 
kaip 40 plakatų, skelbiančių 
lietuvių renginius, pagal mūsų 
sąlygas prilygstančias eilinių 
vyskupijų švietimo, evangeliza
cijos, ruošdama tarnyboms, pa
rapijų tarybų ir kt. įvykiams. 
Užrašus meniškai paruošė Nijo
lė Mackevičienė su dukromis. 

Losangeliečio Almio Kuolo 
pranešimą apie diakonus 
perskaitė Vytas Kliorys. Kana
doje ir JAV jau yra ir veikia 
10,000 nuolatinių diakonų. Kas 
yra diakonas? Tai tarnas, Nau
jojo Testamento laikais globo
jantis neturtingus ir našles, 
vėliau skelbiantis Dievo žodį, 
vadovaudamas liturginėse apei
gose. Dar vėliau diakonai tapo 
klebonais ir kardinolais, o 
vienas diakonas net buvo iš
rinktas popiežium. Diakonai 
buvo vyskupams atsakingi, ėjo 
diplomatines pareigas. Jau XI-
XII a. diakonai teliko išaukš
tinti tarniukai, o jų pareigos 
tuomet perėjo pasauliečiams, se
selėms, kunigams. 1964 m. 
dokumentas grąžino diakonatą, 
vyskupijos pradėjo vystyti šios 
tarnystės ruošimą ir vaidmenį. 
Kai kuriems diakonai nesu
prantami, neva tai puskunigiai 
ar pasišventę pasauliečiai. Pa
tys diakonai kartais vengia per 
daug fizinės tarnybos, kad ne
būtų jų vaidmuo sumaišytas, o 
kiti prilygsta klierikams apei
gose, švietime. Diakonai yra pa
šaukti tarnauti savo būdu. Vys
kupijose diakonai reikalingi 
vadovauti mažoms bendruome
nėms. Diakonai pavaldūs vys
kupams (ne klebonams). Pagal 
Bažnyčios teisyn' ir įsi
gyvenusią tvarką di~.:onai yra 
vedę (tapę našliais, nebegali 
vesti), kartu su žmonomis 
ruošiasi 2-4 metus, turi rolę ir 
už parapijų. Diakonai yra svar
bi Bažnyčios atsinaujinimo 
dalis, kuri vystosi moderniais 
laikais tik 15 metų. Etninėse 
parapijose diakonas ir užpildytų 
sielovadoje spragą. 

Sielovados taryba ir 
komisijos 

Antroji pasitarimo diena skir
ta tiesiog tarybos steigimo posė
džiams ir konkrečių projektų 
užuomazgoms. Po kun. G. Ki-
jausko maldos ir V. Kolyčiaus 
skaitymo iš Šv. Rašto vysk. 
Baltakis santraukai priminė 
pirmosios dienos vaisius — kad 
turime dovanų kitiems tarnau
ti ir kad parapijos dabar atrodo 
taip, o ateityje turi visokiu 
galimybių. Bažnyčios teisyno 
rėmuose vyskupas nori atgai
vinti prieš 4 m. pradėtą sielo
vadai pagalbą talkos būreliuo
se ir tęsti krikščionybės jubilie
jaus sąjūdį. Posėdžiui pirmi
ninkavo Eligijus Sužiedėlis, kai 
visi dalyviai pasiskirstė pagal 
komisijas ir gerą pusvalandį 
tarėsi, užpildydami pradines 
anketas, užrašus. Komisijų pra
nešimuose išryškėjo kryptys, 
kai kurie konkretūs planai, 
komisijų ryšininkai ar pirmi 
ninkai. Vyskupas dar kreipsis j 
organizacijas, kurios į pirmąjį 
kvietimą neatsiliepė, o taryboje 
popierinių narių nebūsią. Steng
simės parūpinti lėšų, kad sielo
vados tarybos nariai galėtų bent 
kasmet suvažiuoti. 

Pašaukimų komisijos vardu 
kalbėjo kun. Petras Stra
vinskas, jau anksčiau vyskupo 
šiam uždaviniui paskirtas. 

RE/MAX-
REALTORS 

<įįį 
GREIT 

PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS' 
361-5950 636-6159 

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

B imš. KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI' 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži-* 
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S. KEDZIE 

- -. 77»-2233 3 

r 
Reikalinga kviesti diakonus į 
lietuvių sielovadą. Dabar tėra 
3-4 lietuviai diakonai. Dvasi
niams pašaukimams ugdyti 
svarbiausia šeima, todėl ir 
reikia programų parapijose, mo
kyklose, stovyklose — natū
ralioje jaunų žmonių aplinkoje. 
Kun. Stravinskas jau pradėjo 
bendradarbių programą su 5-6 
jaunuoliais New Yorko apylin
kėje. Bus išleisti lankstinukai ir 
kita medžiaga apie pašaukimus 
ir tautinį išlikimą. 

Informacijos komisijai ligi 
metų pabaigos sutiko pirmi
ninkauti kun. Juozas Vaišnys, 
SJ, o vyskupo biuletenį reda
guos Algirdas Šilbajoris New 
Yorke. Detroite bus informa
cijos branduolys, kuris stengsis 
parūpinti tinkamų rašinių, vaiz- . 
dajuosčių. 

Finansų reikalais kalbėjo dr. 
Juozas Sungaila, pranešdamas, 
kad vyskupo fondas turėtų 
atstovus kraštuose ir vietovėse 
(JAV — Lilė Milukienė, Angli
joje — Stasys Kasparas). Lėšos 
skirsimos vyskupo patvirtin
tiems projektams, jo raštinei ir 
sielovados tarybos veiklai. 

Šventraščio komisijos vardu 
Aldona Zailskaitė pranešė, kad 
reikalinga sudaryti gerą biblio
grafiją apie veikalus lietuvių 
kalba ir informaciją visuomenei 
apie Šv. Rašto laidų dabartinę 
būklę. Ši komisija rūpinsis ir 
medžiaga Šv. Rašto būreliams, 
šių ratelių ar seminarų skatini
mu ir plėtimusi. Reikėtų stu
dijinių Šv. Rašto savaitgalių sri
timis, vaikams medžiagos Šv. 
Rašto temomis. 

Liturgijos sritį apžvelgė prel. 
Vytautas Balčiūnas, minė
damas kursus liturgijos talki
ninkams, medžiagą apie apeigų 
reikšmę ir tautinių apraiškų 
pritaikymą liturgijoje, į kurią 
visas kitas veikimas veda. 

Jaunimo auklėjimo būrelio 
įžvalgas perteikė kun. Ge
diminas Kijauskas. SJ. Šiai 
sričiai tektų medžiaga apie pasi
ruošimą šeimai, vedusių porų 
būreliai ir jų dalyvavimas pa
rapijoje, religiniai mišrios 
šeimos, apklausinėjimas apie 
priešmokyklinio amžiaus 
vaikus, organizacijų įtrau
kimas. 

Suaugusių religinio vystimo-
si tema teko pranešėjui Vincui 
Kolyčiui. Čia kalbama apie 
formavimą ir evangelizaciją, ne 
apie informaciją, nes svarbus 
įsipareigojimas Kristui . 
Ruošiama evangelizacijos me
džiaga parapijoms, kaip Pri
sikėlimo parapijoje pravesti 
septynių savaičių krikšto-su-
tvirtinimo atnaujinimo kursai, 
tokio pat ilgio atsinaujinimo Šv. 
Dvasioje seminarai, trijų mėn. 
augimo tikėjime kursai ir 24 sa
vaičių šv. Jono evangelijos 
studijos, kuriuose visuose 
dalyvavo tarp 60 ir 80 asmenų. 
Ši jau paruošta medžiaga bus 
skleidžiama kitiems. 

Parapijų komisijos narys 
Saulius Kuprys pasiūlė keturis 
projektus: veikliųjų suvažia
vimą, pamaldų modelius be ku-

(Nukelta į 5 psl.) 

MISCEULAHEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208'/? West 95th Stret 

Tai. — GA 4-8654 

E L E K T R O S ' 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

Anatolijus Kairys 

VIENA ŠIRDIS 
Premijuotas romanas 

Tai naujas PLB Švietimo korr.. 
sijos premijuotas romanas jau
nimui, bet įdomus kiekvienam, 
nes jame telpa 26 dviejų jau
nuolių laiškai tarp Lietuvos ir 
Amerikos. Pažinkime dvi Daina-
vas: vieną palei Nemuną, kitą 
prie Detroito, kur tarpsta mūsų 
vaisiai. 

Išleido JAV LB Švietimo Tary
ba 1988 m., 192 psl. kaina su 
persiuntimu $8.50 Illinois 
gyventojai moka 9 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W . 63rd Str. 
Chicago, III. 60629 

GREIT IR-SĄŽININGAT 
PATARNAUJAME PIRKIME 

, BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal page»-
t davimą sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

' 3 
HELP VVANTED 

JANITORIAL SUPERVISOR 
Major janitorial contractor needs 
individual to fili outside super-
visor's position. Ps. requires work-
ing eve. hrs, occasional vveekends 
and a lot of driving in Chicago & 
sub. areas. Good benefits. Mušt 
speak English, have janitorial ex-
perience & supervisory qualities. 
Call Madia 860-0997. 

MAJESTY MAITENANCE, INC. 

JANITORS 
We need individuals with cars to 
clean office bldg. in the Bedfrd Pk. 
area, near Midvvay airport. Apply 
in person Mon. thru Fri. 10:30 to 
6 pm at 390 E. Irving Pk. Rd., 

VVood Dale, IL 6 0 1 9 1 . 

Moterų drabužių siuvykla ieško 
siuvyklos vedėjo (manager). 

Skambinti 648-5505 

J.D. ACRYLICS ieško fabriko darbi
ninkų pilnam laikui. Pageidaujama, 
kad mokėtų angliškai. Atvykite 
asmeniškai tarp 10 v. ryto ir 12 v. p.p. 

1800 W. Foster 
Chicago, IL 60640 

Šiaurinėje Čikagos dalyje plasti
kos dirbtuvė ieško prityrusio formano 
(5 m. patirties) dirbt prie ASSEMBLY, 
MACHINE & DOCK. 

Resume siųsti: P.O. Box 408439 
Chicago, IL 60640 

PUIKI PROGA! 
Didžiausia Floridos žemės išplanavimo ir statybos 
bendrovė ieško daliniam ar pilnam laikui „marke-
ting" atstovo d.rbti Čikagos apylinkėse. Pagei
daujama mokėti dvi kalbas. Leidimas nereikalau
jamas. Išmokysime veltui. Patogios darbo valan
dos. Puikus komisas ir apdraudą. 

Skambinti: Ziggy (132) 452-6470. 
General Development Corp. 
,,Ištesime Floridos Pažadus" 

BBOMIUS KVIKITS 

»> UfTUVOS 
BAŽNYČIOS 

I CHURCHfS Of LlTHUANIA 

Kaišiadorių vyskupija VI tomas 
Siame paskutiniame tome aprašoma ne 

tik Kaišiadorių vyskupija, bet jame dar 
talpinama visu jau anksčiau išleistu tomu 
bendroji dalis: papildymai, atitaisymai, var
dynai... 

Architektūriniu ypatybių aprašymai yra 
dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

Puošnus, gerai paruoštas leidinys: 608 
psl.. 772 iliustracijos, kietais viršeliais. 

Paruošė spaudai ir išleido Am. Lietuviu 
Bibliotekos Leidykla (Lithuanian Library 
Press). 

Atspausdino Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu $27.00 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W 63rd St. 
Chicago. IL 60829 USA 

Koiiiadoritą vyskupija 

O \ cntoi.ii J.ir ĮHidtJj Si W v.il-ti|Os mokcsi'ii' 



Lietuvės moterys tarptautiniame General Federation of Women's klubų suvažiavime. Iš kairės: 
Alvida Baukutė, Aldona Pintsch, dr. Vilija Kerelytė ir Svajonė Kerelytė. 

LIETUVĖS MOTERYS 
TARPTAUTINIAME 

MOTERŲ SUVAŽIAVIME 
J a u eilė metų, kai Lietuvių 

Moterų klubų federacija yra 
General Federation of YVomen's 
Clubs dalis. Než iūr in t to, kad 
GFWC yra pagr ind inė Ame
rikos moterų organizacija, jos 
įkūrusios t a rp tau t in į skyrių, 
k u r i o d a l i m i t a p u s i o s ir 
l i e t u v a i t ė s . M e s k a r t u su 
u k r a i n i e t ė m i s ir l a tvėmis 
e s a m e p r i i m t o s a t s tovėmis 
egzilėje. 

General Federation Women's 
Clubs š.m. birželio 18-21 d. 
ruošė savo metinį suvažiavimą, 
k u r i s š i e m e t b u v o Grand 
R a p i d s , M i c h i g a n . Šiame 
suvažiavime dalyvavo atstovės 
iš visų Amerikos valstijų. Taip 
pat buvo 38 t a rp t au t i n ių dele
gačių iš skir t ingų valstybių. 

Lietuvėms moter ims atsto
vavo Lietuvių Moterų klubų fe
de rac i j o s c e n t r o valdybos 
p i rmin inkė Aldona Pintsch, 
kar tu su dalimi Chicagos klubo 

valdybos: dr. Vilija Kerelytė — 
pirm., Alvida Bauku te — iždi
ninke, Svajone Kerelytė — 
korespondente. 

Buvo atstovaujama 17 skirtin
gų tautų . Buvo nepaprastai 
džiugu matyti, kad ir lietuvai
tės buvo priimtos į šį būrį. Die
nos metu vyko įvairios paskai
tos ir General Federation of 
Women"s Clubs einamųjų reika
lų posėdis-aptarimas. 

Birželio 20 d. vyko „Interna
tional Delegates Dinner", kur 
buvo vakarienė, specialiai skir
t a tarptaut inėms delegatėms. 
Buvome pavaišintos vakariene 
ir pasveikintos GFWC prezi
dentės Mrs. Roberts. Po vaka
rienės ir smagaus pasisvečia
vimo visos tarptaut inės delega
tės buvo pakviestos pas GWFC 
prezidente priėmimui. Lietuvai
tės atstovės prezidentei įteikė 
gražią, lietuviškais raštais de
gintą lėkštę. 

Kitą dieną vyko „Interna

tional Luncheon", kurio metu 
visos delegatės galėjo pasirodyti 
visame savo gražume. Aišku, ir 
l ietuvaitės savo puikiais tau
t iniais drabužiais buvo prista
tytos. Šiame pobūvyje dalyvavo 
daugiau kaip 500 moterų — 
narių. Šio luncheon metu kiek
vieno krašto atstovė gavo po 2 
minutes apibūdinti, ką jų Mote
rų federac i jos ve ik i a i r 
papasakoti apie savo kraštą. Al
dona Pintsch, LMKF atstovė, 
gražioje kalboje paaiškino apie 
Lietuvos padėtį, priminė apie 
žmogaus teises ir sakė, kad ne
galima užmiršti gyvenamojo 
krašto rūpesčių ir stengtis jį 
p ra tur t in t i savo veikimu. 

Suvažiavimo metu buvo nepa
prastai įdomu susipažinti su 
įvairių kraštų moterimis, išgirs
ti jų tradicijas ir nors mint imis 
pakel iaut i su jomis po jų kraš
tus . Apgailestautina,be abejo, 
kad negalėjo dalyvauti delega
tė iš Lietuvos, bet gal kada nors 
ir ji atsistos lygiagrečiai su ki tų 
t au tų atstovėmis. Nežiūrint to , 
y ra nepaprasta i smagu, kad 
dalyvavo lietuvaitės atstovės ir 
supažindino kitas su Lietuvos 
padėtimi. 

Sva jonė R. Ke re ly t ė 

VYSK. BALTAKIS 
ĮSTEIGĖ... 

(Atkelta iš 4 psl.) 
nigo. straipsnių seriją ir medžia
gos ž m o n ė m s i parapija 
verbuoti . 

Ekumeninė komisija pabrėžė 
atvirumą kit iems krikščionims 
ir nekrikščioniškoms tikyboms, 
kai tu r ime ir tokių mišrių 
šeimų ir bendru uždavinių. 

P a v e d i m o m a l d o s 

Paskut inysis veiksmas prieš 
bendrą nuotrauką buvo sielova 
dos tarybon įvesdinimo maldos. 
Visų pirma vysk. Baltakis tarė: 
„Viešpatie Dieve. Tavo malo
ningoje akivaizdoje šie asmenys 
imasi a tsakomybės už į tave 
tikinčios tautos dalelę, stodami 
ta lk in t i sielovados taryboje". 
Visi dalyviai atsi l iepė į penkis 
vyskupo skai tomus sakinius, 
k u r i a i s p r a š o m a šv iesaus 
t ikėj imo, v i l t ies , drąsios ir 
veiklos meilės, ryžto, tikėjimo 
brandos, išminties ir jautrumo, 
kant rybės ir pagarbos kitiems. 

Vyskupas iškvietė kiekvieną 
s u m i n ė t ą komisi ją atskirai 
pasižadėti šiai sielovados tary
bos t a r n y b a i . Paba iga i pa
aiškinta , kad pagal tarybos sta
tutą burtų būdu nar iam? bus 
praneš ta apie jų kadencijos ilgį 
nuo vienerių ligi trejų metų, 
kad visuomet būtų tęsinys ir 
da rnus darbas. Posėdžių san
traukos bus išsiuntinėjamos na
r iams, aprašymai — spaudai, o 
tada kiekviena komisija vystys 
savo p l a n u s v i e tovėse ar 
korespondenciniu būdu . sude
r indama savo pas tangas , sąma
tas ir projektus per vyskupo raš
tinę, sielovados tarybos reikalų 
vedėją. 

A.S. 

Laiškas 

P A T I K S L I N I M A S 

Aštuntosios laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventės 
leidinyje, išleistame paminėti 
1988 m. liepos 3 d. įvykusią 
šokių šventę , r edaguo tame 
Česlovo Senkevičiaus su talki
ninkų komisija, pastebėjau kai 
kuriuos netikslumus, liečian
čius ir mane. 

Minėto leidinio garbės komi
teto sąraše(20 psl.), išvardinant 
asmenis ir pareigas, yra ir toks 
įrašas: „Antanas Juodvalkis, 
President, Li thuanian Journa-
list Association". Pažymiu, kad 
n i e k a d nebuvau ir nesu 
Lietuvių žurnalistų sąjungos 
pirmininku, o t ik eiliniu nariu. 
Labai nesmagiai pasijaučiau 
pamatęs prie savo pavardės 

pridėtą neužtarnautą pirmi
ninko titulą, kai tuo tarpu prie 
antrą kadenciją einančios pirmi
ninkės R. K. Vidžiūnienės pa
vardės parašyta tik „Lithua
nian Journal is t Association". 

Leidinyje panašių netikslumų 
yra ir daugiau, bet tai palieku 
paliest iems asmenims pat iems 
atsiliepti . Taip pat nuostabą 
kelia ir garbės svečių svei
kinimų išdėstymas ir sąrašo 
sudarymas. Reikėtų prisilaikyti 
nusistovėjusios tvarkos reikala
v imų. Bet ta i j a u k i t a s 
klausimas. Aptariantieji leidinį, 
plačiau palies šiuos ir ki tus 
pastebimus netikslumus. 

Pastebiu, kad į garbės komi
tetą nebuvau kviečiamas ir 
kvietimo nelaukiau. Lietuvių 
žurnalistų s-gos pirmininko ti
tu las buvo man primestas be 
mano žinios. 

A n t a n a s J u o d v a l k i s 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Šių metų liepos 24 dieną sueina penkeri metai, kaip ne

tekome savo brangaus Vyro, Tėvo, Sūnaus, Brolio 

A.tA. 
ANTANO IVAŠKOS 

Visus, kurie jį pažino, prašome prisiminti a.a. Antaną 
maldose. 

Šeima rinksis šv. Mišioms ui jo vėlę šeštadienį, liepos 23 
d. 5 vai. vakare Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos 
vienuolyno koplyčioje, Putname. 

Su giliu liūdesiu vėl išgyvename tą dieną ir visas ją 
sekusias, kurių skausmą palengvino Dievas ir jūs, mūsų ar
timieji ir draugai. 

Su dėkingumu ir meile, 

Gintarė, Ritonė, Tomas, Paulius, Gailė; Povilas 
Ivaška, Teresė Landsbergienė su šeima, Irena Banai
tienė ir Donatas. 

A.tA. 
BERNICE M. GESTAUT 

Gyveno San Diego, CA, anksčiau Chicagoje, Brighton 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1988 m. liepos 15 d., sulaukusi 69 m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Ray Gestaut, sesuo 

Joan Peterson su vyru Harvey; sūnėnai ir dukterėčios bei kiti 
giminės. 

Kūnas pašarvotas antradienį, liepos 19 d. nuo 4 iki 9 v.v. 
Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 20 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę brolis, sesuo ir giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

DRAUGAS, a n t r a d i e n i s , 1988 m. liepos mėn. 19 d. 

A.tA. 
inž. JUOZAS KIZLAUSKAS 

Gyveno Cicero, IL. 
Po ilgos, sunkios ligos mirė 1988 m. liepos 16 d., 8:30 vai. 

vakaro, sulaukęs 83 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Virbalio parapijoje, Kibeikių kaime. 

Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bronė, duktė Giedrė 

Končienė, sūnus Antanas su šeima; Lietuvoje sesuo Ona 
Kšikvienė. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, BALFui, Atei
tininkams ir Amerikos Liet. Architektų Inžinierių sąjungai. 

Kūnas pašarvotas antradienį, liepos 19 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Butkus-Petkus koplyčioje, 1446 S. 50th Ave., Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 20 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, duktė, sūnus ir giminės. 

Laidotuvių direkt. Butkus-Petkus. Tel. 652-1003. 

TRIJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ADOLPHAS D. 

KAULAKIS 

Jau suėjo trys metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą Vyrą, Brolį ir Dėdę, kurio netekome 1985 
m. liepos 19 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos liepos 19 d., tėvų 
Marijonų koplyčioje, Šv. Jurgio parapijos bažnyčoje ir Šv. 
Dovydo bažnyčioje. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Adophą D. Kaulakį savo maldose. 

Nuliūdę: žmona Stella. brolis Petras Nevardauskas ir 
šeima, sūnėnas dr. Juozas Gudauskas ir šeima i r kiti 
gimines. 

A.tA. 
STASIUI BIKULČIUI 

Savanoriui-Kūrėjui 
mirus , jo s ū n u m s su j ų šeimomis: VLADUI, ALGIR
DUI, STASIUI, VYTAUTUI, BRONIUI ir RIMUI 
reiškiu nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdžiu. 

Vaclovas Butkys 

Mielam d raugu i SAULIUI, jo Tėveliui 

A.tA. 
STASIUI MIKALIUKUI 

mirus , r e i šk iame gilią užuojautą ir k a r t u l iūdime 

Povilas 
Vida 
Laima 

JULIJA SINKEVIČIUS 
(SINKEVIČIŪTĖ) 

Gyveno Čikagoje, Marųuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. liepos 17 d., sulaukusi senatvės. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje mirusios sesers 

a.a. V. Žeronienės duktė Rita Kavaliauskienė su vyru Bro
nium ir sūnus Algis Žeronas su žmona Leoną ir jų duktė Renu-
tė su vyru Valentu. JAV-bėse mirusios sesers a.a. V. 
Žeronienės sūnus Viktoras Žeronas ir kiti giminės Ameriko
je ir Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, Vyt. Didžiojo kuopai 
ir kitoms lietuvių organizacijoms. 

Kūnas pašarvotas antradienį, liepos 19 d. nuo 3 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 20 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 
Laidotuvėmis rūpinasi ir liūdi sesers sūnus Viktoras Žeronas. 

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

Nuliūdęs Viktoras Žeronas . 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

M i e l a m i r b r a n g i a m d r a u g u i 

A.tA. 
Žurn. STASIUI MIKALIUKUI 

m i r u s , n u o š i r d ž i a i j a u s m i n g ą užuojau tą r e i šk iame 
ž m o n a i S T E F A N I J A I , s ū n u i S A U L I U I , d u k r a i 
L A I M U T E I i r v y r u i E D V A R D U I VASIUKEVI-
Č I A M S . 

Vladas Išganaitis 
Kasniūnų ir 
Siliūnų šeimos 

G A I D A S - D A I M I D 
E U D E I K I S 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR C H I C A G O S PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

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

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOMK 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 VVest 71 S t . . ( h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 0 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v.. C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 0 3 - 2 108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hwy. — Tel. 974-4410 
9236 S. Rober t s Rd. - Tel. 430-5700 

Sal ly 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Donald M.. J r . 

1 • 



DRAUGAS, antradienis, 1988 m. liepos mėn. 19 d. 

x Gegužinė Marijonų so
duose prie „Draugo" bus šį 
sekmadienį, liepos 24 d. Sv. Mi
šios bus 12 vai. dienos. Po to bus 
pietūs , l ietuviški valgiai , 
laimėjimai, įvairenybės. Au
tomobilių pastatymą tvarkys 
specialistai. Administracijoje 
bus galima užsimokėti prenu
meratą ir įsigyti knygų bei 
meniškų dirbinių. Gegužinės 
rengimu rūpinasi ,.Draugo" 
renginių komitetas. 

x Irma Ruiz, Marijos aukšt. 
mokyklos moksleivė, yra iš
r inkta į Chicagos arkivys 
kupijos pastoralinę tarybą, kuri 
apima kard. J. Bernardin, šešis 
augziliarus ir kitus oficialius 
asmenis. Irma Ruiz yra viena iš 
dviejų (kitas — John Reichert1 

išrinktų iš jaunuolių tarpo. Po
sėdžiai bus rugpjūčio 20 d. nuo 9 
vai. ryto iki 3 vai. p.p. Quigley 
North patalpose. 

x St. Xavier College (3700 
W. 103 St.) alumnų stipendijų 
sąjunga paskyrė tarp kitų 
stipendiją Beatričei Sturonaitei 
iš Oak Lawn, 111. Stipendijos 
skiriamos tik moksle pasižymin-
tiems studentams. 

x Amerikos Lietuvių Res
publikonų Illinois lyga 1000 
dol. auka parėmė Lemonte 
steigiamo Lietuvių centro pasta
to įsigijimo projektą. Pusė auko
jamos sumos paskirta iš lygos 
iždo, o kita pusė — iš dr. Ferdi
nando Kauno paremiamos su
mos. Auka jau įteikta projekto 
vykdytojams. 

x Marijos Nekalto Prasi
dėjimo seserys ir rėmėjai ren
gia Marijos garbei švente liepos 
24 d. Putname, Ct. Iš toli ir ar
ti parodysime prisirišimo prie 
Marijos gausiu dalyvavimu ir 
dėkingumą Marijai. 

x Prof. Balys Vitkus yra su 
sirgęs ir gydosi gydytojų priežiū
roje. 

x „Elta, Information Bul-
letin", nr. 6, išėjo iš spaudos ir 
anglų kalba informuoja apie 
įvykius Pabaltijy, ok. Lietuvoje, 
Maskvoje ir VVashingtone. Ypač 
gerai informuojama apie 
Reagano pasimatymą ir sutar
ties del ginklų sumažinimo pasi
rašymą su Gorbačiovou. Yra 
žinių ir apie demonstracijas Lie
tuvoje, ypač Vilniuje. 

x Bronius Tiškus, Collis-
ville, 111., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, lietuviško 
žodžio bei veiklos rėmėjas, su 
prenumeratos pratęsimo 
mokesčiu atsiuntė ir 25 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x Sonia Untulis, Palos Hills, 
111., mūsų garbės prenumera-
torė, nuoširdi lietuviško žodžio 
rėmėja, su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė visą 
šimtinę. Nuoširdus ačiū 

x Arch. Vytautas Pelda, 
Chicago. 111., mūsų nuolatinis 
dienraščio rėmėjas, pratęsda
mas prenumeratą, pridėjo 20 
dol. auką. Vyt. Peldai, mūsų 
garbės prenumeratoriui, taria
me nuoširdų ačiū. 

x Raimundas Mieželis, No. 
Miami Beach, Fla., .,Draugo" 
nuoširdus rėmėjas, garbės 
prenumera tor ius . pra tęsė 
prenumeratą vieneriems 
metams su visa šimtine. Labai 
dėkojame. 

x Adv. Daina Kojelytė, 
Villa Park, 111., visuomeni
ninke, , ,Draugo" garbės 
p r e n u m e r a t o s . pra tęsė 
prenumeratą su 20 dol. auka. 
Labai dėkojame. 

x Algis Valiukaitis, Center-
ville, Mass., parėmė ..Draugą" 
20 dol. auka ir pratęsė prenume
ratą vieneriems metams. A. 
Valiukaitį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už rėmimą 
savos spaudos labai dėkojame. 

x A. a. Motina Coneepta 
Ungurai tytė . viena iš trijų Sv. 
Kazimiero seserų vienuolijos 
pradininkių, 100 metų su vir
šum, mirė liepos 18 d. po pietų. 
Apie ją ir jos laidotuves bus pra
nešta vėliau. 

x „The Star", priemiesčių 
laikrašt is liepos 14 d. laidoje 
įsidėjo viso puslapio Jo Ann 
Mathews parašytą straipsnį 
apie lietuvius, Lietuvos istoriją, 
pasikalbėjimą su gen. konsulu 
Vaclovu Kleiza, lietuvių kilmės 
klubo pirm. K. Verba ir kt. 
Straipsnyje papasakojama apie 
Lietuvos ir lietuvių kančias 
Sovietų Sąjungos okupacijoje, 
apie lietuviškus papročius, 
valgius, dirbinius ir kt. Straips
nis i l ius t ruotas spalvota 
Lietuvos vėliava ir Vytimi, taip 
pat apvadžiotas visas puslapis 
tautinės vėliavos spalvomis, 
duodama ir iliustracijų margi
nant Velykų kiaušinius ir Astos 
Kazlauskaitės su tautiniu kos
tiumu. Paminėtas dienraštis 
„Draugas" ir Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejus. 

x Dr. Leonas Seibutis Vil
niaus universiteto kvietimu iš
vyksta į Vilnių ir grįš tik rug
sėjo 15 d. Pacientai gali skam
binti j kabinetą, priėmėja 
pasakys, kur turi kreiptis. 

x Sv. Kazimiero seserų vie
nuolijos naujoji generalinė 
vyresnioji su savo taryba 
paskyrė generaline sekretore 
ses M. Agnesiną, jos padėjėja — 
ses. 11 Christellą. 

x Ericka Weliczko, Elenos 
Brazdžionytės ir Edvardo VVelic-
zko dukra, gegužės mėnesį 
pateko į Chicago Metro History 
Fair finalą. Iš maždaug 4,000 
moksleivių tik 400 atsidūrė 
finale. Temos buvo apie 
Chicagos ir apylinkės istoriją. 
Erika parašė apie lietuvių Jau
nimo centro įsteigimą, veiklą ir 
naudą. Už tą aprašymą ji lai
mėjo dar vieną premiją. Ir iš 
Mother McAuley aukšt. mokyk
los gavo „outstanding student" 
pažymėjimą ne tik istorijos sri
tyje, bet ir iš muzikos, matema
tikos ir lotynų kalbos. Erika 
priklauso mokyklos orkestrui ir 
balandžio mėn. grojo koncerte 
kartu su Doc Severonsen iš tele
vizijos programos „The Tonight 
Show". Ji taip pat buvo išrinkta 
dalyvauti DePaul All-Catholic 
High School Band. 

x T e i s i n i n k a s A l g i r d a s 
Budreckas , Chicago, 111., pa
rėmė „Draugą" 25 dol. auka ir 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams su prierašu: 
„Linkiu ištvermės lietuvybės 
baruose ir Aukščiausiojo palai
mos". A. Budrecką skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką ir linkėjimus tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Ieškau pirkti dviejų ar 
daugiau butų namą. Skambin
ti 425-7160. 

(sfc) 

x DRAUGO gegužinei (pik
nikui) reikalingi daiktai laimė
j imams. Renginių komisija 
nuoširdžiai prašo DRAUGO 
skaitytojų bei rėmėjų paaukoti 
įvairių daiktų arba bent mažą 
piniginę premiją tam tikslui. 
Dovanos priimamos iki liepos 
22 d. DRAUGO administraci
joje, 4545 W. 63rd St., tel. 
585-9500 nuo 9 vai. ryto iki 
4:30 v. p.p. Taip pat jas galima 
įteikti renginių komisijos na
riams. Iš anksto nuoširdžiai 
dėkojame ir kviečiame visus 
dalyvauti gegužinėje liepos 24 
d., sekmadieni. Marijonų sode 
prie DRAUGO. 

(sk) 

Tautinių šokių šventės vadovai įeina j sceną Hamiltone Iš kairės: R. Karasiejienė, J. Karasie-
jus, L. Sagys ir G. Breichmanienė 

Nuotr. J . Tamulaičio 

PRASIDEDA SVARSTYBOS (5) 
Po visų pranešimų seimas 

pradeda svarstyti visą eilę 
reikalų. Ketvirtame posėdyje 
seimas i šk lausė Pasaul io 
lietuvių kultūros kongreso dar
bų santrauką. Ją padare PLB 
valdybos vicepirmininkė Milda 

J U R G I S JANUŠAITIS 

x Helen M. Muskus (Šarkai
tė), Chicago, 111., pratęsė „Drau
go" p r enumera t ą su visa 
šimtine ir laiškučiu: „Mano tė
veliai Juozas ir Jozefą (Gaidai-
tė) Šarkai, atvykę Amerikon 
prieš karą,buvo .Draugo' skai
tytojai ir rėmėjai beveik nuo pat 
jo įsikūrimo... ir po tėvelių 
mirties nenutraukiau prenume
ratos. .Draugas' mane lanko su 
maloniais prisiminimais nuo 
jaunystės dienų, kuomet sesutė 
ir aš augom Aušros Vartų pa
rapijoj tik keli blokai nuo 
,Draugo' . Širdingiausi sveiki

nimai ir linkėjimai". H. M. 
Muskus ske lb iame garbės 
prenumeratore ir dėkojame už 
auką ir malonų laiškutį. 

x Dr. L. O. Gr in iū tė , Chi 
cago, 111., pratęsė prenumeratą, 
pridėjo 20 dol. „Draugo" stipri
nimui ir 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Dr. L. O. 
Girniūtei, mūsų garbės prenu-
meratorei ir rėmėjai, tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Rimas J . Banys , Western 
Springs. 111., mūsų nuolatinis 
dienraščio rėmėjas, pratęs
damas prenumeratą vėl at
siuntė visą šimtinę. R. J. Ba
niui, „Draugo" garbės prenume
ratoriui, už paramą labai dėko
jame. 

x Helen Wegner, Rochester, 
N.Y., nuoširdi ir didelė „Drau
go" rėmėja,pratęsė prenumera
tą, pridėjo 50 dol. „Draugo" 
palaikymui ir 30 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Laiške rašo, kad jau senatvė f 85 
m.) lenkia prie žemės, turėjo 
akies operaciją, bet dar galinti 
skaityti ir rašyti. Gavusi žinią, 
kad Lietuvoje mirusi sesutė, 
sulaukusi 83 m., dabar likusi 
viena ir liūdna. Linki „Drau
gui" ir toliau darbuotis. H. 
VVegner, mūsų garbės prenume-
ratorei, už auką ir laiškutį su 
linkėjimais tariame nuoširdų 
ačiū. Reiškiame užuojautą dėl 
sesutės mirties. 

x Dr . F e l i k s a s Zubinas , 
Westchester, 111.. atsiuntė 25 
dol. dienraščio stiprinimui ir 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams. Dr. F. Zubiną 
įrašome į garbes prenumera
torių sąrašą, o už auką labai 
dėkojame. 

x S t a s y s S t r a s e v i č i u s , 
Chicago, UI., suprasdamas lietu 
viškos spaudos sunkumus, pra
tęsė prenumeratą su 20 dol. 
auka. St. Strasevičių, skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
paramą savai spaudai labai 
dėkojame. 

Lenkauskienė, Eglė Juodvalkė' 
ir Arvydas Barzdukas. 

Kongresas praėjo sėkmingai, 
darbingai, susilaukus didelio 
dėmesio. Buvo aptartos aktua
liausios kultūrines veiklos sri
tys. Geri savo sričių žinovai 
prelegentai. Kongrese pažvelgta 
iš esmės apie atliktus darbus 
praeityje. Paplanuota ir ateities 
darbai. Būsią rūpinamasi mūsų 
kultūrininkais, puoselėjama 
ku l tū r inė veikla, kiek 
įmanoma, visuose laisvojo 
pasaulio kraštuose, kultūrinė 
veikla būsianti remiama, skiria
mas dėmesys lietuviškajai spau
dai, radijo laidoms, kūrybiniam 
žodžiui, lietuviškajai šeimai, 
lietuviškųjų parapijų veiklai, 
dailei ir muzikai. Kultūrinės 
veiklos sritys ir toliau bū
siančios remiamos. Kongresas 
savo paskirtį atlikęs, jie šaukti-
ni ateityje ir dainiau. 

Penktajame posėdyje seimas 
giliai pažvelgė i jaunimo veiklą 
ir ateitį. Gerai paruoštus pra
nešimus padarė Henrikas Anta
naitis ir Danutė Balutienė — 
Jaunimo kongreso pirmininkas 
ir Australijos LB pirmininkė. 
Daugiau dėmesio buvo skirta 
Jaunimo kongreso darbams 
vertinti. 

PLJ kongresas Australijoje 
buvęs gerai suorganizuotas, 
jame dalyvavo iš laisvojo 
pasaulio daug atstovų ir jau 
nimo. Programos buvusios prak 
tiškos, kur atstovai pasisėmė 
reikalingiausių lietuviškajai 
veiklai žinių ir kurias atstovai 
naudosią savuose kraštuose. 
Buvo kongresui sutelkta apie 
pusė milijono dolerių. Išleista 
apie 380.000, liko pelno PLB 
apie 120,000 dol. Papildė 
praneš imus PLJ sąjungos 
naujasis pirmininkas Alvydas 
Saplys ir Mirga Šaltmiraitė, 

kanadiečiai. Diskusijose daly
vavo j a u n i m a s iš įvairių 
kraštų, paryškindami Jaunimo 
kongresų prasmingumą. Jau 
dabar jaunimas pradėsiąs ruoš 
tis būsimam Jaunimo kongre
sui, kuris įvyks 1991-92 metais 
Pietų Amerikoje. Jaunimas 
šiltai padėkojo PLB už jų veik
los rėmimą. 

Šeštame posėdyje seimas iš
klausė Lietuvos Helsinkio 
grupės nario, disidento, laisvės 
kovotojo, neseniai atvykusio iš 
Lietuvos dr. Algirdo Stat-
kevičiaus paskaitos „Kultūra ir 
tautinė laisvė". 

Prelegentas įžvalgiai palietė 
kultūros sąryšį su laisve. Kul
tūra ir kultūringa asmenybė 
žmonijai teikia džiaugsmą, gėrį 
ir laisvę. Tuo tarpu komunis
tinėje sistemoje šių savybių 
nėra. Kas siekia laisvės kultū
ra i , laisvės žmonijai, t i e 
apšaukiami valstybės priešais ir 
traktuojami baisiau už žmogžu
džius. Tokių žmonių laukia 
kančios, persekiojimai, 
trėmimai. Kultūringumas, do
rovingumas nieko blogo žmo
nijai nedaro, priešingai, ugdo 
gėrį, pasitikėjimą ir žmonijos 
laimingesnį gyvenimą. Bet tų 
savybių stokojama net dvasiški-
joje, kuri neina kultūros, doro
vės keliu ir per maža turi Kris
taus dvasios. Lietuvių tauta 
savoje žemėje kaip tik dabar ir 
siekia tų vertybių, kurios užtik
rintų tautinę kultūrą ir žmo
gaus teises laisvai, nepriklau
somai gyventi. 

Prelegentas savo paskaitą 
iliustravo schema ir pavyz
džiais. Sia įdomia paskaita buvo 
baigta pirmoji seimo darbo 
diena. Vakare seimo nariai su 
svečiais pabendravo prie 
kokteilių. 

Birželio 29 d. seimas prasidėjo 
gana anksti. Jau 8:30 vai. vyko 

septintasis posėdis, kuriame bu
vo svarstoma lituanistinio švie
timo problemos. PLB valdybos 
vicepirmininkė Birutė Jasai
tienė nagrinėjo pasaulio lie
tuvių anketą, švietimo rūpes
čius. Vasario 16 gimnazijos di
rektor ius Andr ius Šmitas 
apžvelgė šios gimnazijos veiklą 
ir išlaikymo galimybes. Apie 
PLB Lituanistikos katedros 
veiklą ir darbus plačiau 
pasisakė katedros vedėjas prof. 
dr. Bronius Vaškelis ir PLB pir
mininkas Vytautas Volertas. 

Be abejo, didieji rūpesčiai yra 
lituanistinis švietimas, lituanis
tinės mokyklos ir Vasario gim
nazijos išlaikymas. PLB val
dyba atliko milžinišką darbą, 
įsteigdamas Li tuanis t ikos 
katedrą, kuri tarnaus kaip 
mokslo institucija laisvajame 
pasaulyje. Katedroje lietuviai 
galės siekti aukštųjų mokslo 
laipsnių. Jau dabar yra būrys 
tokių studentų. Be to, katedra 
vykdys lituanistikos mokslines 
studijas bei tyrimus. 

Labai svarbi ir Vasario 16 
gimnazija. PLB valdybos pa
stangomis ir lėšų telkimo komi
teto dėka per pastaruosius pen
kerius metus vien iš Pietų 
Amerikos kraštų gimnazijoje 
mokėsi ar mokosi 22 mokiniai. 
Lankę gimnaziją lietuviukai, 
sugrįžę į savus kraštus, gerokai 
pramokę lietuvių kalbos, tampa 
gerais LB darbininkais. 

Vytas J a n u š k i s , planavimo pirmi
ninkas lietuvių centro steigimo 
Lemonte. 

Buvo apžvelgta kitų kraštų 
l i tuanis t in is šviet imas. 
Sunkumų yra stokojant 
lituanistų mokytojų, o taip pat 
ir mokinių menkas skaičius. 
Cia lietuviai tėvai turėtų be ra
ginimų, bet tautinio sąmo
ningumo vedami savus vaiku
čius leisti į lituanistines, kad ir 
vargo mokyklėles, o taip pat su
daryti kuo didžiausiam mokinių 
skaičiui sąlygas mokytis ir Va
sario 16 gimnazijoje. 

Ir ateityje PLB bus vienas iš 
didžiųjų rūpesčių — rūpintis 
l i tuanis t in iu šviet imu bei 
auklėjimu visuose kraštuose ir 
visais būdais padėti tų kraštų 
bendruomenėms šiuos užda
vinius įgyvendinti. 

Tautinių Jokių šokėjai sudaro figūra „Lietuva" tautinių iokių šventėje Hamiltone. 
Nuotr. J. Tamulaičio 

IŠ ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Šv. Pranciškaus seserų 
vienuolija šiomis dienomis 
Pittsburghe, Pa., savo centri
niame name, turėjo kapitulą ir 
išrinko naują vadovybę. Gene
raline vyresniąja išrinkta ses. 
Margaret Carney, pirma pata
rėja ir asistente ses. J. Lora 
Dombrowski, antra patarėja — 
ses. M. Alma Pukel, trečia pa
tarėja — ses. Janet Gardner ir 
ketvirta patarėja — ses. Joanne 
Brazinski. Nauja taryba su 
generaline vyresniąja dabar 
paskirstys kitas pareigūnes — 
vienuolynų vyresniąsias, 
mokyklų vedėjas ir kt. 

A R G E N T I N O J E 

— Kun. J u o z a s Margis , 
MIC, birželio 5 d. atšventė 39 
metų savo darbo Argentinoje, 
dabar yra Šv. Kazimiero pa
rapijos Rosario mieste klebonas, 
Marijonų atstovas Argentinoje, 
noviciato vedėjas ir pašaukimų 
direktorius. Kunigu įšventintas 
1949 m. birželio 5 d. Marian 
Hills, 111. 

— Motinos dienos minė
jimą surengė Birutės draugija 
Adrogue mieste su šv. Mišiomis 
seminarijos koplyčioje ir pie
tumis. Meninę programą atliko 
Zuzana Gražulevičienė. 

— Berisso „Mindaugo" lie
tuvių draugija atšventė savo 
57 metų sukaktį. Programai 
vadovavo Miriam Griškaitė ir 
Adrian Ferrer. „Mindaugo" 
choras sugiedojo „Lietuva 
brangi" ir himnus. Sveikino A. 
Mikučionis, Juozas Surila. 
Kvartetas „Žalgiris" padainavo 
kelias dainas. Po to dar sveikino 
R. Stalioraitis, Ariana Ras-
tauskaitė. Tautiniams šokiams 
vadovavo Jurg is Persico 
Bukauskas, grojant A. Šauliui. 
Uždarė „Mindaugo" draugijos 
pirmininkė Valentina Bukaus
kaitė Persico, padėkodama 
visiems sveikinusiems, pro
gramos atlikėjams ir išreikš
dama viltį, kad draugija dar il
gai gyvuos, nes jaunieji perima 
tęsti vyresniųjų darbus. 

— Valerija Petrokienė at
šventė savo gimtadienį, kurijai 
surengė sūnus dr. Leonardas su 
žmona, dalyvaujant daugeliui 
svečių ir sukaktuvininkės sesu
tei Onai Bal t rūnienei su 
dukromis. 

— E l e n a S a k a l a u s k a i t ė 
Mekšrūnienė, Berisso lietuvių 
veikėja, savo artimųjų tarpe 
šventė gimtadienį. Jai draugės 
ir draugai sugiedojo Ilgiausių 
metų, o ji visus gražiai pavai
šino. 

— Susivienijimo Lietuvių 
Argentinoje patalpose lietuvių 
kalbos pamokos vyksta kiekvie
ną šeštadienį 3 vai. p.p. Jas 
moko Arnoldas Vezbickas. 
Mažųjų sportą globoja Marija 
Elena Blumbergienė. 

— A.a. Elzbieta Kurtinai-
tytė Tamulynienė po trumpos 
ligos mirė gegužės mėnesį, su
laukus 83 metų amžiaus. 

— A.a. Sofija Kikšytė Kali-
batienė, 79 metų amžiaus, mi
rė birželio 2 d. Velionė ilgai 
kentėjo nuo paralyžiaus. Buvo 
kilusi nuo Anykščių. Jos vyras 
a.a. Jonas Kalibatas jau yra 
miręs 1979 m. Palaidota Lanus 
kapinėse. 

— A.a. Leonas Trinskis, 89 
metų amžiaus, mirė nuo pa
ralyžiaus. Liūdesy liko ligonė 
žmona, dukterys ir giminės. 

— A.a. A lbe r t a s Lebed-
ninkas, 48 metų amžiaus, mirė 
balandžio 11 d. Liūdesy liko 
žmona ir keturios dukterys, taip 
pat ir giminės. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

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