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

Žinios iš vyskupijų 
LTSR Ministrų Tarybai 
LTSR Švietimo Ministerijai 
Klaipėdos rajono vykdoma

jam komitetui 

Klaipėdos rajono laikraščio 
„Banga" redakcijai 

Nuorašas: Telšių vyskupui Antanui 
Vaičiui 

Kun. Antano Šeškevičiaus, Kazio, 
ir Klaipėdos raj . Gargždų pa ra 
pijos tikinčiųjų 

Pareiškimas 
Laisvė paimta į nelaisvę, lodei 
nenuostabu, kad Lietuvos 
kunigai nekartą rašė pareiški
mus su parašais valdžiai, kad jie 
negali laikytis tokių nuostatų, 
kurie pr iešingi Bažnyčios 
kanonams, sąžinės laisvei ir tuo 
pačiu tarybinei Konstitucijai. 

Kitose komunistinėse šalyse 
taip pat Bažnyčia atskirta nuo 
valstybės, bet ten laikomasi 
Konstitucijos, todėl tikintieji 
turi kur kas daugiau ir sąžinės, 
ir Bažnyčios laisvės, pvz.. Lenki
joje i bažnyčią laisvai eina mo
kytojai, moksleiviai, tarnau
tojai; tikintieji turi savo spaudą, 
laisvai dėsto religiją bažnyti
niuose pastatuose, viešai veikia 
vienuolynai, procesijos eina gat
vėmis, tūkstančiai maldininkų 
keliauja į Čenstakavą su vėlia
vomis ir kryžiais, stato naujas 
bažnyčias... O kaip pas mus? 

Ten valstybė nesikiša} kandi
datų Kunigų seminarijon priė
mimą, o mūsuose kiekvienas 
kandidatas pirma turi pereiti 
per saugumo ir kulto įgaliotinio 
įstaigas, gauti iš jų sutikimą. 
įgaliotinis apriboja klierikų 
skaičių, nors kunigų Lietuvoje 
labai trūksta. Vyskupai be 
įgaliotinio sutikimo neturi tei
sės skirstyti kunigus po parapi

jas. Tikintieji už savo bažnyčias 
turi mokėti didesnius mokes
čius... Net ir mirusiems neduo
dama laisvės — ant jų kapų 
draudžiama statyti kryžius. 

Atsakymas . 

(1) Konstituciją, pagrindinį 
įstatymą, reikia pritaikyti 

praktikoje. Kitose valstybėse 
Bažnyčios atskyrimas nuo mo
kyklos suprantamas taip: religi
ja nedėstoma mokyklose, bet 
tuo nedraudžiama religinei ben-
druomenei t u r ė t i savas 
mokyklas. Pvz., Lenkijoje, 
Demokratinėje Vokietijoje, 
Vengrijoje ir kitur tikinčiųjų 
vaikus religijos moko 
bažnytiniuose pastatuose, yra 
atskiri ir vaikų darželiai, taip 
yra išlaikoma sąžinės laisvė. 
Kai tuo tarpu re l ig in ia i 
nuostatai mūsų krašte, kurių 
taip verčia laikytis valdiški 
bedieviai, atima iš tikinčiųjų 
religijos ir sąžinės laisvę, kurią 
garantuoja Konsti tucija ir 
žmogiškoji prigimtis. Praktikoje 
savo elgesiu ateistai pralenkia 
net nuostatus, jie prieina prie 
juokingiausių absurdų: du 
vaikus klausinėti, egzaminuoti 
iš tikėjimo dalykų negalima, 
nes tai, jų tvirtu įsitikinimu, jau 
mokykla. Kai ateistinė pro
paganda neduoda norimų 
vaisių, o tėvai ir toliau veda 
savo vaikus į bažnyčią, kad čia 
jie būtų supažindinti su tikėjimo 
tiesomis, komisijomis ir admi
nistracinėmis baudomis perse
kiojami t ie , ku r i e darbu 
užimtiems t ėvams padeda 
paruošti jų vaikus pirmai iš
pažinčiai ir Komunijai. Pvz.. šių 
metų liepos 9 d., kai į Gargždų 
bažnyčią prieš v a k a r i n e s 
pamaldas prisirinko didokas 
būrys vaikų su motinomis ir ki
tais tikinčiaisiais, pasitikrinti 
pas mane tikėjimo žinias. 

'Bus daugiau; 

Prezidentas Reaganas praneša abiejų partijų atstovų ir administracijos 
sutartą planą sumažinti biudžeto deficitą. Su juo kartu matyti iš kairės 
Atstovų rūmų speakeris J im Wright, kongresmenas Thomas Foley, 

demokratas iš Washingtono. Atstovų rūmų respublikonų vadas Robert 
Michel, Senato mažumos vadas sen. Bob Dole ir Senato daugumos vadas 
sen. Robert Bvrd. 

Priimtas biudžeto deficito sumažinimo planas 
Bendras demokratų ir respublikonų susitarimas 

Washingtonas. — Po keturių 
savaičių Baltųjų rūmų i r 
Kongreso atstovai praėjusį 
penktadienį susitarė federalinio 
biudžeto deficitą sumažinti 76 
bilijonais dolerių per dvejus 
metus. Šiais fiskaliniais metais 
bus sumažinta 30 bilijonų dol. 
Tuo būdu buvo i švengta 
Gramm-Rudman į s t a tymo, 
kuris yra išleistas t am atvejui, 
jei nepavyktų susitarti . laiku 
biudžeto reikalu. 

„Šis susitarimas yra gal būt 
ne pats geriausias, bet tai y ra 
gera pradžia", pasakė prez. Rea
ganas spaudos reporteriams, 
kartu dalyvaujant demokratų ir 
respublikonų vadams. Biržoje 
akcijos tuoj pat pradėjo kilti, 
nors užsienio reakciją b u s 
galima žinoti tik šią savaitę. 
Kongreso komite tams b u s 
sunkus politinis sprendimas 
kurias programas sumažinti ar 
iš viso nubraukti. „Tai stiprus 

signalas namuose ir užsieniui; 
jei mes esame kartu, mes 
galime ir savo deficitą su
kontroliuoti", kalbėjo prezi
dentas. 

Naujasis biudžeto planas 

Administracija ir Kongreso 
vadai sutarė: 

• Pakelti mokesčius 9 bili
jonais dole: L.'_ 1988 metais ir 14 
bilijonų 1989 metais. Fiska
liniai metai Amerikoje prasi
deda spalio 1 d. Šis susitarimas 
neliečia individualaus asmens 
pajamų mokesčių ir Sočiai 
Secųrity lieka nepakeista. 

• Sumažinamos vidaus 
federalinės programos 2.6 bil. 
1988 m. ir 3.4 bil. 1989 m. 

• Karinio apsigynimo išlaidos 
sumažinamos 5 bil. 1988 m. ir 
8.2 bil. 1989 m. 

• Medicare mokėjimai 
sumažinami 2 bil. 1988 m., ir 

3.5 bil. 1989 m. 
• Šiais metais deficitas 

sumažinamas 30.2 bil. dol.. o 
kitais metais 45 bilijonais do
lerių. 1988 metų deficitas 
numatomas 180 bilijonų dolerių 
sumai. 

Smulkus šių sumų 
sumažinimo planas turi būti 
sudarytas per 30 dienų. 

Mokesčių pakėlimas palies 
korporacijas ir tu r t ingus 
asmenis. Ekonomistai sako, kad 
pasiektas planas esąs geresnis, 
negu buvo laukiama. Nenuma
toma kelti mokesčių benzinui, 
alkoholiui ir cigaretėms. 

Planą tvirt ins Kongresas 

Prezidentas padėkojo pasita
rimų dalyviams už glaudų 
bendradarbiavimą, nes tik jo 
dėka buvo pasiektas šis biudžeto 
apkarpymas. Prezidentas ište
sėjo savo žodį amerikiečiams, 

kad nebus keliami pajamų mo
kesčiai eiliniam žmogui. 

Ta proga kalbėjo ir Atstovų 
rūmų speakeris Jim Wright. Jis 
pasakė, jog tai pasiekta abipu
sio susipratimo dvasioje. Tai 
esąs išbalansuotas dalykas. Visi 
turėjo nusileisti, niekas negavo 
visko, ko norėjo, nei Preziden
tas, nei Kongresas, nei Demo
kratai, nei Respublikonai. Jis 
pasakė, jog,, kai yra opus 
reikalas, tai Administracija ir 
Įstatymų leidėjai gali dirbti kar
tu, nežiūrint politinių partijų. 
Manoma, kad su kai kuriomis 
kritiškomis pastabomis šis 
planas bus patv i r t in tas ir 
Atstovų rūmuose ir Senate. 

Ta proga prezidentas pakvietė 
kalbėti senatorių Robert Byrd 
ir pasitarimų vadovą Thomas 
Foley, kurie pasakė, kad kitokio 
biudžeto plano nebuvo įmanoma 
sugalvoti. 

Nuostabus veržimasis pasirašyti 
sutartį 

Demjanjuko dokumentas 
suklastotas 

(Tęsinys) 
P a r a š a s ne jo 

Priešiškame apklausinėjime 
dr. Grant greitai įrodė, kad 
Demjanjuko kortelė yra ne ori
ginalas, netikra. Prokuroras 
visas penkias valandas klausi
nėjo liudininką dr. Grant. Jis 
norėjo įrodyti, kad Demjanjuko 
parašas ant to dokumento gali 
skirtis nuo kitų Demjanjuko pa
rašų, kadangi jis galėjo pasira
šyti skubėdamas, pavyzdžiui 
dirbdamas. Dr. Grant į tai 
atsakė, jei taip, tai tas parašas 
nebūtų taip lygiai ir gražiai 
pasirašytas ant linijos... „tai 
esąs labai jau puikus parašas". 

Prokuroras tęsė liudininko ap 
klausinėjimą ir lapkričio 11d. 

Paskutinę, ketvirtąja dieną, 
nes Izraelį teismas savaitėje 
tedirba keturias dienas, gynėjai 
pakvietė liudyti Goetz Polzein, 
Vakarų Vokietijos advokatą, 
kuris liudijo apie vokiečių teis
mines procedūras. Polzein 
dalyvavo Frank VValus byloje. 

Vokiečių teisino procedūra 
Tą dieną teismo sesija tęsėsi 

tik dvi valandas. Gynybos 
advokatai įrodė jog Kari Stribel 
1983 m. pasakė, kad parašas 
ant Trawniki kortelės yra ne jo, 
ir kad jis neturėjo pagrindo me
luoti. Prokuroras bandė įrodyti, 
kad Streibel galėjo meluoti, bi
jodamas pasakyti , kad tas 
parašas iš tikrųjų yra jo. Bet 
adv. Polzein pasakė teisme, jog 
Streibel neturėjo pagrindo 
meluoti.nes jis jau buvo rastas 
teismo nekaltu ir kad Vokieti
jos kriminalinis kodas apsaugo 
nuo dvigubo teismo. Tai yra, kai 
vieną kar tą asmuo buvo 
išteisintas, jis gali būti į teismą 
patrauktas atgal tik kai jis pats 
prisipažįsta, kad visais klau
simais melavo savanoriškai, 
kuriais buvo kaltinamas ir tei
siamas. 

Liudininko Polzein liudijimas 
buvo trumpas dėl to, jog vyriau
sias teisėjas Dov Levin 
patvarkė, kad Frank Walus 
atvejis neturi nieko bendro su 
Demjanjuko byla ir kad liudi
ninkas privalo kalbėti tik apie 
1983 m. Streibelio pareiškimą. 
Prokuroras atsisakė ką nors 
daugiau klausti. 

Washingtonas. Gynybos de
partamento vyriausias ginklų 
kontrolės viršininkas paskelbė 
savo atsistatydinimą iš pareigų, 
kritikuodamas Reagano admi
nistraciją už per greitą darymą 
sprendimų pasirašyti sutartį su 
Sovietų Sąjunga, p raneša 
prancūzų žinių agen tū ra 
Agence France-Presse. 

Šis ai'.kšto rango pareigūnas 
Frank J. Gaffney. Jr., yra kietos 
laikysenos sovietų atžvilgių 
šalininkas. Jis buvo vienas 
pagrindinių patarėjų buvusiam 
Gynybos sekretoriui Caspar 
Weinbergeriui. Departamente 
jis ejo pasitraukusio prieš sep
tynis mėnesius Richard Perle 
pareigas, kuris buvo taip pat 
kietosios derybų pusės su 
sovietais šalininkas. 

Vidur io kelio žmogus 

Gynybos depa r t amen tu i 
vadovauti ateina ką tik Senato 
patvirtintas buvęs Saugumo 
Tarybos vadovas Frank Carluc-
ci, kuris yra už susitarimus su 
sovie ta is . F r a n k Gaffney 
atsisakė pakvietimo likti de
p a r t a m e n t e tose pačiose 
pareigose. 

Gaffney, pasikvietęs žurna
listus, pasakė, jog jis mano, kad 
prez. Reaganas turėtų „sulėtinti 
d e r y b a s " nus ig inklav imo 

klausimais, nežiūrint, kad tos 
sutarties ir nebūtų galima pasi
rašyti taip labai prezidento 
trokštos viršūnių konferencijos 
metu Washingtone. „Mes dabar 
esame labai pavojingoje derybų 
situacijoje nusiginklavimo klau
simu pasirašyti ją nustatyta 
data, kuri yra specialiai tam 
skubiai padaryta, nors ne viskas 
dar gerai apgalvota". 

Vakar vėl Genevoje susitiko 
Valstybės sekretorius G. Shul-
tzas su Sovietų Užsienio minis-
teriu E. Shevardnadze, kad 
aptartų tuos klausimus, kurie 
nebuvo aptarti, kadangi delega
cijos laikėsi kietai savo pozi
cijose. Konferencija yra 
nus ta ty ta gruodžio 8-10 
dienomis. 

Administracijos skubėjimas 
Gaffney buvo paskutinis Gy

nybos depar tamente likęs 
girežtosios linijos pareigūnas 
prieš sovietų ekspansiją. Car-
lucci yra švelnios ir moderuotos 
linijos žmogus ir už susitarimą 
su sovietais. Gaffney įspėjo savo 
spaudos konferencijoje, kad 
Genevoje raketų patikrinimo 
reikalas nėra pakankamai tvir
tai išnagrinėtas. Jei dabar 
Shultzas ten tardamasis su tuo 
sutiks, gali ta i išeiti sovietų 
naudai. Vidutinio nuotolio ir 
trumpėsi.uijų distancijų raketų 

sunaikinimo patikrinimas visa
da buvo neaiškioje pozicijoje. 
J is sakė, kad viršūnių konfe
rencijoje veržimasis pasirašyti 
sutarti gali atnešti Amerikai 
nedovanotiną klaidą. Tai pir
mas pareigūnas iškėlęs tai 
viešumon, kad Administracija 
skuba pasirašyti sutartį su 
Maskva. 

Frank J. Gaffney J r 

Tegu palaukia... 
įdomu ir tai. kai vyko ši jo 

spaudos konferencija, jam 
paskambino iš Valstybės depar
tamento, kad su juo nori kalbėti 
sekr. Shultzas. bet jis turėjo 
palaukti, kol Gaffney baigė 
žurnalistams pasakyti tai, ką 
jis norėjo. 

Gaffney dar pasakė, jog jis 
nėra priešingas sutarčiai, tačiau 
raketų patikrinimo problema 
turi būti išpresta ai.škiai ir 
tiksliai. Jis patarė nepasitikėti 
sovietais. 

Latvijoje nesimato 
pagerėjimo 

Viena. — Reuterio agentūros 
pranešimu, iš Rygos per Mask
vą Austrijos sostinę Vieną 
pasiekė latvis žmogaus teisių 
gynėjas ir latvių baptistų reli
ginės bendruomenės veikėjas 
Janis Rozkalns. J is atvyko į 
Vieną drauge su žmona, dviem 
vaikais ir trimis pusbroliais. 
Rozkalns už religinę veikla ir 
žmogaus teisių gynyba buvo 
Rygoje nuteistas penkeriems 
metams laisvės atėmimo. 
Iškalėjęs ketverius metus, šių 
metų vasario mėnesį jis buvo 
išlaisvintas ir gavo leidimą su 
šeima emigruoti į Vakarus. 
Persitvarkymo politikos padari
niai Latvijoje nėra jaučiami, pa
žymėjo Rozkalns žurnali>tam. 
Žmogaus teisių srityje Latvijo
je nesimato jokio pagerėjimo. 
Nepaisant skelbiamos liberali-
zacijos, Latvijoje įsikūrusios 
Helsinkio grupės narini vra 
nuoiat persekiojami. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— American for Due Pro-
cess iš Ne\v Yorko praneša, kad 
Kanados Civic Libert\ Com-
munitee pirmininkas James R. 
Gregorovich parašė laišką 
Kanados Empioyment anc Im-
migration ministeriui Benoit 
Bouchird ir kanadiečių — ukrai 
niečiu kilmės vardu užprotes
tavo prieš buvusios kongr. Eli-
zabeth Holzman ir Allan Bryan 
iš JAV atvykimą j Kanada. 

— Iranas puolė du laivus su 
graikų vėliavomis Persų 
įlankoje. Taip pat apšaudė 
Amerikos malūnsparnį . 
Amerikiečių minų gaudytojai 
sunaikino spetynias naujas 
minas prie Persų įlankos. 

— Managvoje sandinistų 
radijas pranešė, jog Contras par
tizanai netoli Costa Ricos sienos 
puolė du kaimus, kuriuose bu
vo sandimstų kariai. Užmušė 12 
asmenų ir 30 sužeidė. Be to. du 
sandinistų kariuomenės 
karininkai su sovietų gamybos 
lėktuvu pabėgo į Costą Ricą ir 
pasiprašė pabėgėlių teisių. 

— Maniloje Filipinų kariuo
menės vadas Fidel Ramos 
pasakė, jog buvęs Amerikos 
generolas John Singlaub 
pasiūlė jam leisti amerikie
čiams padėti kovoti prieš kai
riuosius sukilėlius kaimuose. 
Ramos su tuo pasiūlymu nesuti-
ko. Gen. Singlaub šiuo metu dir
ba Antikomunistinėje Pasaulio 
Lygos organizacijoje. 

— Rumunijoje fabriko darbi
ninkai ušmuše du policininkus 
Brasov mieste, kurie verte 
žmones eiti i vietinius balsa
vimus. Apie 20.000 darbininku 
dalyvavo riaušėse. 

Washingtono spauda rašo. 
jog Nancy Reagan pakvietė 
Raišą Gorbačioviene į Bal
tuosius rūmus išgerti arbatos ir 
ta proga aprodyti Baltuosius 
rūmus, kai ji su savo vyrų 
lankysis Amerikoje. 

— Californijoje gyvenanti 
buvusio prezidento Fordo žmona 
Betty išvyko į ligonine, kurioje 
jai bus padaryta arterijų 
operacija. 

— Miami miesto apylinkėse 
viename medžiais apverstame 
sandėlyje federalinės valdžios 
agentai surado tris tonas koka
ino. Tai didžiausias kiekis, koki 
bet kada yra konfiskavę agen 
tai. 

— Limoje, Peru sostinėje. 
buvo norėta dinamitu susprog
dinti Amerikos ambasadą. 
Puolimo metu buvo keturi 
kairieji partizanai užmušti. 

— Bostono spauda buvo ra
šiusi, jog iš Irano — Contra 
ginklu pardavimo gauto pelno 
buvo padėta politiniams respub
likonų kandidatams rinkimuo
se. Dabar pranešama, kad tai 
netiesa, jokiu politiniu fondu 
tam reikalui nėra buvę. 

— Vakarų Europos spauda 
rašo. jog sovietų paskleistas 
šūkis ..Europa europiečiams'" 
turi gilesnę reikšmę — tuo 
norima kiek galima labiau at
skirti Amerika nuo Europos 
reikalu. 

— Maniloje filipinų Užsienio 
reikalų sekretorius pranešė, jog 
nušovimas trijų amerikiečių 
buvo komunistu darbas ir tokių 
žudymų reikia laukti ir ateity
je. Tai įvyko prie amerikiečių 
bazės. Komunistai reikalauja. 
kad amerikiečiai išvyktų namo 
ir bazę perleistu filipi n mečiams. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 24 d.: Pmtazas. 
Flora. Valde. Rytis. Matvinas. 
Krizgonas. 

Lapkričio 25 d.: Merkurijus. 
Kotryna, Santautas. Germe 
Vismantas. 

ORAS 

Saule teka 6:49. leidžiasi 1.25. 
Temperatūra Hieną 47 !. 

naktį 34 1. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKU PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 8515 S©. California Ave., Chicago, IU 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ŠIRDIES ATAKOS 
REIKALAI (8) 

įpratę j liesą ir ne mėsišką 
maistą stebėsimės, kaip galė
jome iki šiol taip savo širdį 
varginti riebalais, nors gomu
rys jais ir gardžiavosi. 

Gyvenimiška tiesa 

įrodžius, kad sklerozė gali 
būti panaikinta pasninku, atsi
rado gyvas reikalas energingai 
bėgti sklerozei už akių, o jau 
turint ją. griežtai su ja tvarky
tis, liesai valgant ir be mėsų 
apsieinant. 

Net į riebią mitybą įpratusieji 
amerikiečiai, pradėję svei-
kai-liesai maitintis, stebisi, kaip 
jie galėjo taip savo širdis sirg-
dinti tokiais „cheesburgeriais". 
keptais kiaušiniais ir riebiais 
desertais. 

Šio krašto žmonės grįžusieji 
į širdžiai sveiką mitybą tvirtina, 
kad nėra sunku išsiristi iš rie
balinės netvarkos, tik reikia 
kiek pasistengti — ir liesas 
maistas bus visai priimtinas. 
Daugelis gydytojų širdimi besi
rūpinantiems pataria naudoti 
tik vidutiniškai liesos jautienos 
ir neriebios rūšies pieno gami
nių. Tai, žinoma, lengviau pasa
kyti ar patarti negu iki šiol 
persivalgančiam išpildyti. Jau 
ir taip riebiai persivalgantieji 
mėgsta prasižengti mityboje, o 
jei leidžiama jiems truputį, jie 
pasivėlina ir didutį kiekį jų 
mėgstamų, o širdies neken
čiamų riebalų. 

Dabar jau nėra jokios abejo
nės, kad cholesterolio gausa yra 
širdžiai pabaisa. Kol tyrinėtojai 
suka galvas, kaip geriausiu 
būdu sumažinti kraujuje choles
terolio perviršį, mes lietuviai 
turime sėsti prie liesų pusryčių, 
tokių pat pietų ir ne kitokios 
vakarienės stalo. Užmirškime 
tas visas visokiausias pyra
gaičiu lydimas kavutes, tuos 
šonkauliukus, lašiniukus. beko-
niukus ir visus trynių pilnus, 
gomuriui patinkamus širdies 
žudikus. 

Širdžiai sveiko maisto mityba 
gali kai kuriems atrodyti ne 
visai aiški. Vienok šio krašto 
širdies ligų gydytojų draugijos 
American Heart Association nu
rodymai, kaip sveikai maitintis 
yra visai paprasti, nors kai ku
riuos ir nustebinantieji. Saky
sim, kokteilių krakeriai gali 
būti pilni riebalų arba liesas 
steikas gali turėti mažiau rieba
lų už liesą veršieną ir tik treč
dali riebalų, kiek jų yra maltoje 
jautienoje. 

Ko nepatar iama valgyti 
Dažnai galima sumažinti cho

lesterolio gausą kraujuje 
mažiau valgant gyvulinių rie
balų '..saturated fats"), kurių 
daug randasi mėsoje ir pieno ga
miniuose. Tos mėsos ir tas pie
ninis maistas yra gausus ne tik 
riebalais, bet ir cholesteroliu. 
Nors tryniai ir gyvulio vidaus 
organai tik vidutiniškai turi rie
balų, bet už tai jie yra labai gau
sūs cholesteroliu. Todėl jie su 
širdies sveikata nesiderina. 

Dauguma gyvulinių riebalų 
yra kieti kambario temperatū
roje, kaip sviestas, sūris, taukai. 
Vadinamas ,,Skip cream'" yra 
riebus. O daugelio Čia pamėgti 
greitai paruošiami valgiai („fast 
foods") yra kepti gyvulio rie
baluose. Tokių valgių neturėtų 
valgyti amerikiečiai, o lietuviai, 
žinoma, tokio maisto privalo 
vengti iš tolo. 

Čia prisimintina, kad da
bartinėje Lietuvoje jaunieji lie

tuviukai nesveikai gurkšnoja ir 
cholesterolio pilnomis, trumpo-
mis-drūtomis dešrelėmis savas 
jaunas širdis be laiko sendina. 
Tik viena tuo reikalu ten gali
ma dabar širdies apsauga: trū
kumas mėsos iji visa išvežama'. 

Ką reikėtų valgyti 

Yra geros rūšies riebalų („mo-
n o " arba ,,poly-unsaturated 
fats"), kurie saugo širdį ir jos 
kraujagysles nuo sklerozės. 
Tokie yra žuvies taukai ir au
galiniai, ypač kukurūzų ir aly-

minė, kad jis juos naudojo su 
oda. Taigi gyvuliniais taukais 
savo kraujuje didino choleste
rolio kiekį. Susitvarkius mi
tyboje, kraujuje cholesterolis 
nuslūgo iki normos. 

Žemės riešutų sviestas („pea-
nut butter") yra naudingas šir
džiai tik tada, kai ant etiketės 
nėra pažymėta „hydrogenated 
oil". Kriauklėtos žuvys („shell 
fish") nors ir mažai turi žalingų 
širdžiai riebalų („saturated C^**?ifc«„ 
fats"). bet turi gana daug choles- fjj /"nL/flu 
terolio ir dėl to nėra ko su jomis , ^ f 
užsiimti, nors kai kas ir patartų K'KtCciAo JJ^ 
jas valgyti ne kasdien ir be T t̂«IC<C / / / 

ŠM-k 

sviesto. 

Savos š i rd ies labui n u s t o k t a i p 
žvėr i ška i ryt i įva i r ius gyvu l in iuose 
t a u k u o s e spirginius . 

vų, aliejai, išskyrus du augali
nius aliejus: tai palmių ir koko
so riešutų aliejai, kurių pilna 
šokolade ir kakavoje bei jos 
gaminiuose, todėl saugantis nuo 
sklerozės pastarųjų dvejų au
galinių aliejų nereikia vartoti. 

Dauguma taip gerų širdžiai 
riebalų yra skysti kambario 
temperatūroje. Vaisiai, daržovės 
ir krakmolinis maistas, bendrai 
imant, nedaug turi riebalų. 

Pridėjus kiaušinio baltymą ir 
žuvies prie minėtų daržovių ar 
vaisių išeitų geras širdžiai mais
tas. Rudi ryžiai su kukurūzų 
aliejumi atstoja mėsą. Dar bent 
pc pusę puodelio avižinių dribs
nių su nugriebtu pienu bei džio-
vintom vynuogėm ar kiek uogie
nės kasdien sunaudotina sėk
mingesnei kovai su choleste
rolio perviršiumi kraujuje. 

O kai neiškęsi be gyvulienos, 
tai geriausiai pasielgsi jei 
naudosi baltą vištieną ar kala
kutieną (būtinai be odos). Čia 
pasakytina negeras elgesys tū
lo lietuvio veik vien viščiukais 
mėginusio suliesinti savo krau
ją. Jis tik pariebino jį ir atsi-

Štai kodėl pasninkas yra 
širdžiai vaistas 

Pietinės Californijos universi
teto (USC) tyrinėtojai tyrė 162 
nerūkančius vyrus, tarp 40 ir 50 
metų. kurių kiekvienas sirgo 
širdies kraujagyslių liga ir dėl 
to jau turėjusius širdies opera
ciją („bypass surgery"). Jiems 
sveikos venos buvo išimtos iš 
kitų jų kūnų dalių ir prisiūtos 
širdies raumenyse. 

Tie 162 vyrai buvo padalyti į 
dvi grupes. Vienos grupės vyrai 
buvo maitinami griežtu pasnin
ku („strict diet"), kiekvienas jų 
gavo ne daugiau kaip 125 mg 
cholesterolio kasdien. Tai prily
go pusės kiaušinio trynio choles
terolio kiekiui. O riebalų jie 
gavo tik 22<£ viso dienos maisto. 
Jie taip pat gavo didelėmis dozė
mis niacino ir kito cholesterolį 
mažinančio vaisto vadinamo 
cholestipol. 

Kita grupė mito atlaidžiu 
pasninku („less restricted diet") 
ir negavo jokių vaistų, tik į vais
tus panašias, neveiklias „duo
nos" piliules jie naudojo. 

Minėtos dvi vyrų grupės buvo 
mediciniškai sekamos per dve
jus metus. Tada paaiškėjo 
sekantieji dalykai. Pasnin-
kautojų kraujuje žymiai sumažo 
blogojo cholesterolio kiekis, net 
43% sumažo nenaudingo 
širdžiai cholesterolio (LL)L) 
kiekis, o naudingojo choleste
rolio kiekis 359c pagausėjo? O 
tie. kurie nepasninkavo griež
tai, tik atlaidžiau pasninku mi
to ir jokių vaistų neėmė, tik 
duonos trupinius vietoje vaistų 
naudojo, jų kraujuje 
cholesterolio kiekis vidutiniškai 
sumažo nedaugiau keip 5%. 

Ar dar reikia vaizdesnio 
pavyzdžio kaip geras yra 
širdžiai pasninkas?! Tokį gėrį 
dabar jau net ir apyaklis mato 
ir apykurtis girdi. Aišku, kad 
jau pats laikas, dargi net 
gerokai jau pavėluotas visiems 
mūsiškiams pasninką vertinti. 

D a r ne galas pasninko 
teikiamų gėrybių 

Tik pasekime, kas su 

— iikjo fck m ooisc 

Čia schematinis š i rdies pr i skre t imas . T o k s g y v e n i m e re iba la i s (cholesteroliu) 
širdies arterijos užs ik imšimas k a s m e t š i a m e k r a š t e nužudo 540 ,000 žmonių. 

pasninkautojais toliau nutiko. 
Daug svarbesnių negu choles
terolio sumažėjimas faktų 
pasninkautojai susilaukė: jų 
širdies raumens arterijų („cor-
onary arteries" x-ray rentgeno 
nuotraukos gavosi nuostabiai 
skirtingos — pagerėjusios, 
mažiau priskretusios, palyginus 
su prieš pasninku ir vaistais 
gydymą darytomis nuotrauko
mis. 

Minėtai negydytųjų — tik 
neveiklias piliules ėmusių 
širdies arterijos pagausino 
priskretimą („plaąue") 61%, kai 
tuo tarpu minėtai pasninku ir 
vaistais gydytų vyrų arterijos 
padidino priskretimą tik 39%. 

Dar ne galas pasn inko 
suteikto gėrio širdies arterijoms: 
jis sumažino priskretimą širdies 
arterijų 16%, o neprisilaikiusieji 
pasninko, tik neveiksmingus 
vaistus gavusieji priskretimą 
sumažino tik 2%. 

Už tai širdies, plaučių ir krau
jo tyrimų instituto (National 
Heart, Lung and Blood In
stitute) direktorius Dr. Claude 
Lenfant tvirtina, kad dabar gy
dytojai jau žino. jog užtinka ir 

sveikstančių arterijų ir kad 
v a i s t a i s t a ip p r i sk re tus ių 
arterijų gydymo griebtis prisi
eina tik tada, kai griežta, 
betaukė dieta, lietuviškai iš
sireiškiant, gyvulinių riebalų ir 
mėsų pasninkas, tų arterijų 
nesugydo. 

Išvada. Labai svarbu neap
gaudinė t i savęs: re ik iamai 
nepasn inkaujan t ir rūkan t 
nesitikėti širdies arterijų at-
skretimo. Baylor universitete 
dirbąs Dr. Michael De Bakey, 
per 15 metų padaręs 15,000 
širdies kraujagyslių operacijų, 
tvirtina, kad jis nėra pastebėjęs, 
jog net dalinai būtų atakusios 
širdies arterijos. J i s tvirtina, 
kad net ir normalų cholesterolio 
k iek į tur inč ių jų 25%-30% 
susilaukia širdies arterijų ligos. 

Minėto universiteto Kaliforni
joje tyrinėtojai pastebi, kad jų 
tiriamieji neturėjo vieno širdies 
ligos šauklio — jie nerūkė. Tas 
galėjo prisidėti prie minėto jų 
kraujagyslių atskretimo pasnin
kaujant ir minėtus vaistus 
vartojant. 

Pas i ska i ty t i . Neivsiveeft On 
Health, Fall 1987. 

UŽDANGAI PRASISKLEIDUS 
Draudžiama fotografuoti bet 

kokias karines priemones, 
kareivines, uostus, traukinių 
mazgus, traukinių ar kelių 
tiltus, tunelius, fabrikų pa
status, planavimo r ū m u s , 
mokslines tyrimų įstaigas, 
laboratorijas, radijo stotis, in
dustrijos centrus, jėgaines, 
telefono ir telegrafo centrines ir 
taip toliau ir taip toliau. 

Tokias instrukcijas gaudavo 
būsimieji tu r i s ta i p r ieš 
įskrendant į Sovietų teritoriją. 
Tai kas gi beliko fotografuoti? 
Visai kitaip atsitiko šių metų 
gegužės 15 dieną. Tą dieną 100 
profesioanlų fotografų pasklido 
po visas Sovietų respublikas su 
uždaviniu užfiksuoti ant filmo 
tos dienos gyvenimą. Tiems 
fotografams (50 vakarinio bloko, 
40 sovietinių ir 10 rytinio bloko) 
buvo suteikta iki šiol negirdėta 
judėjimo laisvė. Nors vakarie
čiai buvo tikri, kad jiems pa
skirti palydovai buvo KGB 
agentai , bet parėdymu iš 
aukščiau n iekas n e t r u k d ė 
spragenti foto aparatų užraktus 
fabrikuose, mokyklose, ligo
ninėse, kareivinių rajonuose, 
krautuvėse, gatvėse, priva
čiuose namuose, miestuose, pro
vincijoje. Žodžiu, kiekvienas ste
bėjo, ieškojo ką nors būdingo. Iš 
viso buvo padaryta 127,000 fil
mo apšvietimų. Vakariečiams 
net buvo leista išsivežti neaiš
kintus filmus. 

Tas visas projektas buvo 
tęsinys knygų serijos. Pasku
t iniais metais pasirodžius 
knygoms apie Kanadą, Hava
jus. Japoniją, Australiją, JAV, 
eilė buvo Sovietų Sąjungai. 
Sumanių organizatorių dėka, 
pasinaudodami susidėjusiomis 
aplinkybėmis (Gorbačiovo 
„glasnost"), skyrusi uždanga 

Fotografija paciento gul inčio ant operacijos stalo ar ter i jų pakei t imo 'bypass " u v ° n e t l k e t a i k i e k p r a s k l e i s t a . 
surgery) operacijai: viršuje - i š i m a m a p r i sk re tus i ar ter i ja , apačioje — iš ko- K a i p a n k s č i a u , t a i p i r d a b a r 
jos i š imama sveika vena pe rsod in imui į š i rd ies r a u m e n į vietoje išimtos ten p r o j e k t a s b u v o r e m i a m a s d i -
pr iskre tus ios ar ter i jos D a b a r t ok iu operacijų apie ke tv i r tada l i s be reikalo d ž i ų j ų A m e r i k o s k o m p a n i j ų SU 
daroma: t iek ju g a l i m a be operacijos - v ien ma i s tu ir vaistu su tvarky t i . K o d a k p r i e š a k v i e . L y s i n a n t l e i 

dinį apie Jungtines Amerikos 
Valstybes, gaunasi įspūdis, kad 
daugelis nuotraukų buvo sure
žisuota. Sovietų S-goje nuo
traukos yra daugiau naturališ-
kesnės, daugiau žurnalistinio 
stiliaus. Net patys viršeliai yra 
sk i r t i ngos t e chn ikos . Kai 
Amerikos viršelis yra sudėtinis 
iš dviejų skaidrių, Sovietų yra 
nerežisųotas momentas, naudo
jan t statyvą ir ilgesnį 180 mm 
objektyvą. 

Jeigu fotografo pasitenkini
m a s yra p a t e k u s į 200 
išrinktųjų skaičių tai juo labiau 
gali didžiuotis Philadelphijos H. 
Price. Baigiantis dienai, H. 
Pr ice baigė filmą su Šv. 
Baziliaus katedros bokštais. Ka
tedros svogūnų bokštai puošia 
knygos viršelį. 

Knygos le idykla Collins 
Publishers atliko savo darbą be 
priekaištų. Geras popieris, gera 
spaudos technika. Kaina — 
39.95 dol. Gera proga užsukti į 
biblioteką pavar ty t i įdomų 
leidinį. 

P .S . Sovietų spaudos agen
tū ra Novosti žada savo keliu 
išleisti knygą 70 metų bolševikų 
revoliucijos sukaktuvių prga. 

Edm. Jakaitis 
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DR. VUAY BA4AI, M.D., 8.C. 
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Vertinga knyga — 

LIETUVOS 
OKUPUOTOS 

PAJĖGOS 

SOVIETŲ SĄJUNGA IR 
SATELITINIAI KRAŠTAI 

Dar ir dabar, praslinkus be
veik pusšimčiui metų nuo Lie
tuvos tragedijos, kai kas iš 
mūsų „šunis karia" ant bu
vusios kariuomenės. Esą ji labai 
brangiai kraštui kaštavusi, o 
atėjus reikalui ginti Lietuvos 
nepriklausomybę, nieko šiuo 
reikalu nepadariusi. Tačiau tie, 
kurie taip šneka yra trumpare
giai, prisimeną t ik paskutinį 
veiksmą, bet užmirštą faktus, 
kad be kariuomenės nebūtu
mėm turėję ir pačios 
nepriklausomybės. 

Gen. St. Raštikis savo atsimi
nimuose (IV t., 17 psl.) pateikia 
tokį samprotavimą ir liudijimą: 
„Buvusi Nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenė turėjo daug 
nuopelnų savo valstybei. Pir
mieji Lietuvos kariuomenės 
pulkai, suformuoti beveik iš 
vienų savanorių, dvejus metus 
kovojo su Lietuvos nepriklauso
mybės priešais rusais, vokie
čiais h* lenkais ir apgynė savo 
tėvynės laisvę ir valstybės ne
priklausomybę. 1920 metais 
lenkams sulaužius jų pačių pasi
rašytą Suvalkų sutarti, tuome
tinės Tautų Sąjungos paskirtas 
taikos delegacijos pirmininkas 
anglas Hymansas labai tei
singai buvo pasakęs Lietuvos 
delegacijos pirmininkui: „Už 
savo tautos nepriklausomybę 
jūs turite būti dėkingi ne Am
basadorių Konferencijai ir ne 
Tautų Sąjungai, bet tik savo 
narsiai kariuomenei". 

Ten pat autorius pateikia 
žinias, kad per Nepriklausomy
bės karus žuvo 1444 kariai, 
šauliai bei partizanai, o drauge 
su tuo metu mirusiais ka
riuomenėje nuo įvairių ligų ir 
epidemijų žuvusiųjų buvo 4256 
kovotojai. Be to, sužeistųjų — 
2677. 

Netenka abejoti, kad Lietuvos 
ginluotosios pajėgos krauju ir 
kitais būdais kūrė ir vėliau rašė 
Lietuvos istoriją. Kario patrio
to dvasia reiškėsi ir abiejų 
okupacijų metais, partizaninių 
kovų metu ir net tam tikru 
būdu dabar. 

Nors mūsų kariuomenė kūrė 
Lietuvos istoriją, tačiau nepri
klausomybės metais pati is
torija nebuvo raštu parašyta. 
Tik 1936 m. prie Kariuomenės 
štabo buvo įsteigta įstaiga is
torinei medžiagai rinkti ir is
torijai rašyti, tačiau okupacijų 
metai nebeleido šio užmojo tęsti. 
Vis dėlto per eilę metų karinėje 
ir nekarinėje periodikoje bei 
knygose paskelbta nemaža kari
nės istorijos faktų bei duomenų. 

Išeivijoje tokios istorijos rašy
mą tęsti sąlygos buvo labai ne
palankios. Nežiūrint to, nema
ža padaryta, nors toli gražu ne 
viskas. Taip pik. Kazys Ališaus
kas (1895-1979) parašė 490 pus
lapių knygą „Kovos dėl Lietu
vos nepriklausomybės 1918 -
1920", kurios 11, išleistas Chi-
cagoje 1972 m. Jo darbą pratęsė 
dr. Antanas Rukša (1900 -
1980), parašęs dar du tomus, 
kurie buvo išleisti 1981 ir 1982 
m. 1967 -1982 m. buvo išleisti 
bu v. Lietuvos kariuomenės 
vado gen. St. Raštikio atsimi
nimų keturi tomai. Dar dėmesio 
verti nemaža į mūsų karinę is
toriją naujų žinių įnešę pik. K. 
Žuko, gen. K. Musteikio atsimi
nimai. Nemaža panašios rūšies 
atsiminimų paskelbta nuo 1961 
m. išeivijoje leidžiamajame 
„Kario" žurnale ir kitoje perio
dikoje. Tačiau, nežiūrint to, mes 
dar ligi šiol neturime pilnos Lie
tuvos kariuomenės istorijos, kai 
broliai latviai išeivijoje yra 
išleidę netoli 20 storų tomų. 

Je i apie Lietuvos kariuo
menės atliktus darbus turime 
nemaža literatūros, tai apie Lie
tuvos karinių pajėgų --ganiza-
ciją ir jos vidaus santvarką 
veikalo nebuvo. Nėra duomenų, 
kad kas okup. Lietuvoje tokį 
veikalą būtų parašęs. Taigi la
bai gerai, kad šį sunkų darbą 
pasiėmė atlikti ir jau atliko Vy
tenis Statkus, skautas akademi
kas. Turime prieš akis jau at
spausdintą ir Vydūno Jaunimo 
fondo Chicagoje išleistą 1040 + 
6 psl. veikalą „Lietuvos gink
luotosios pajėgos 1918-1940 m." 

Paruošti, parašyti ir išleisti 
tokią knygą nebuvo lengva, nes 
išeivijoje nėra nei karinių 
archyvų, nei didesnio kiekio 
spausdintos karinės medžiagos, 
kurios žymi dalis buvo anais 
laikais, saugant karines pa
slaptis, nebuvo viešai skelbiama 
ir naudojama „tik tarybiniams 
reikalams". Beliko naudotis ta 
medžiaga, kuri vis dėlto kai kur 
buvo prieinama, ir išeivijoje gy
venančių Lietuvos kariškių 
prisiminimais. 

Autorius jų nemažai surinko. 
Jis asmeniškai ar raštu apklau-
sinėjo daugiau kaip 50 asmenų 
— karo veteranu ir „ištraukė" 
iš jų, kas dar buvo likę jų at
mintyje. Iš asmeniškų albu
mų ir mūsų archyvų bei kolek
cionierių išgavo daugybę nuo
traukų, kurios labai gražiai 
dokumentavo ir paįvairino 
stambų leidinį. Ruošdamas kny
gą, įvairiais būdais tikrino gau
tąsias žinias. Du žymūs kari
ninkai — gen. št. pik. A. Šova ir 
gen. št. mjr. J. Bulika — tikri
no rankraštį dar pieš jį išlei
džiant. Labai gerai padarė au
torius, atlikdamas didžiulį dar
bą ne pats vienas. Tačiau jo 
ranka, skaitant puslapius, visur 
aiškiai juntama — mokėjo viską 
išlyginti, suderinti, iš gausybes 
surinktos medžiagos atrenkant 
tai , kas labiausia reikalinga. 

Jei kai kurie iš anksčiau 
minėtų karinės literatūros au
torių buvo apšaukiami „poli
tikuojančiais generolais", tai to 
negalima pasakyti apie V. Stat
kų, kuris visiškai atsiribojo nuo 
politinių klausimų, nekartojo, 
kas anksčiau prieš jį buvo 
parašyta, o taip pat apsiribojo 
nuo asmeninių pažiūrų ir 
išgyvenimų. 

Knygos turinys labai platus ir 
išsamus. Autorius rašo apie Lie
tuvos kariuomenės ginklų rūšis 
— pėstininkų, artilerijos, kava
lerijos, aviacijos, karo technikos 
dalinius, apie kariuomenės va
dovybę, tarnybas, valdybas, kar. 
santitariją bei veterinariją, ka
rines mokyklas. Knygos pabai
goje pateikia daug medžiagos 
apie Šaulių sąjungą, ki tas 
karines organizacijas, o taip pat 
apie civilinio pobūdžio drau
gijas, kurios vienu ar kitu būdu 
turėjo glaudžius ryšius su mūsų 
kariuomene. 

Baigdamas rašinį šių eilučių 
autorius geru žodžiu prisimena 
mūsų karinės istorijos veikalo 
autorių pik. K. Ališauską. Jam 
rašant knygą, buvo kilę nesuta
rimai su leidėju — karių vete
ranų organizacijos valdyba, ku
ri nenorėjo jam pripažinti au
torystės teisių. Ginčai suvėlino 
knygos išleidimą keletu metų, 
nes organizacijos garbės teisme 
buvo iškelta byla. Prieš pat savo 
mirtį pik. K. Ališauskas atnešė 
ir padovanojo šių eilučių au
toriui storą aplanką su tos bylos 
raštais... Taigi gerai, V. Statkus 
neturėjo panašaus leidėjo ir jo 
cenzūros. Knygą parašė remda
masis faktais, dokumentais, 
liudijimais. Atliktas geras dar
bas Lietuvai. Taigi imkime ir 
skaitykime. 

b.kv. 

Reformos, kurios vykdomos 
Sovietų Sąjungoje, be abejonės, 
plačiai paliečia sa te l i t in ius 
kraštus ir jų santykius su Sovie
tų Sąjunga, o taip pat santykius 
su JAV ir Vakarų Europa. 

Situacija R. 'aropoje yra 
labai komplikuota. Gorbačiovas 
susiduria su nesuderinamais 
siekimais. Štai ka ip apibū
dino tą padėtį Charles Gati 
(Foreign Affairs, Summer 1987, 
p. 969). 

„R. Europa sudaro dar di
desnes problemas Gorbačiovui, 
negu jo pirmtakūnams. Jis pa
veldėjo senas dilemas: kaip 
pasiekti, kad šis besikeičiantis 
ir aistringai nacionalistinis re
gionas būtų pastovus, netoleruo
jant tikros autonomijos, kaip 
siekti autonomijos ir tuo pat 
metu pastovumo, neprarandant 
kontrolės. Nė vienas Sovietų ly
deris nesurago magiškos formu
lės suderinti šiuos nesuderina
mus tikslus. Regionalinis pasto-
tikslus. Regionalinis pasto
vumas ir šio bloko sąsaja neina 
kartu R. Europoje. Problema 
yra ne tiktai ta, kad šio regiono 
žmonės nekenčia jiems primes
tų politinių ir ekonominių sis
temų. R. Europos komunistiniai 
režimai pa ty rė , k a d nuo 
Maskvos priklauso jų politinis 
išsilaikymas ir kad galimybė 
įsigyti nors truputį vietos aut-
riteto priklauso nuo to, kiek jie 
sugeba atokiau laikytis nuo 
Maskvos. Kadangi jie negali 
valdytis be Maskvos, jie taip pat 
negali valdytis stipriai identifi
kuodami save su Maskva". 

Daug iau ka ip dvej iems 
metams praėjus nuo Gorbačio
vo stovėjimo Sovietų valdžios 
priešakyje jis dar neturi ryškios, 
viduje suderintos politikos R. 
Europos atžvilgiu. R. Europos 
kraštai laukė ir žiūrėjo, kiek toli 
siekia šios reformos Sovietų 
Sąjungoje. Gorbačiovo iškelti 
šūkiai „glasnost" ir „perestroi-
ka" negalėjo būti naudojami R. 
Europos kraštuose ta is pačiais 
motyvias. Sovietų sąjungoje 
glasnost buvo ir yra daugiausia 
nukreiptas prieš buvusių valdy
tojų ydas ir t rūkumus, tuo tar
pu R. Europos dar iki šiol tebe
vyrauja tie patys lyderiai būtent 
Theodor Živkov Bulgarijoj nuo 
1954 m., Janos Kadar — 1956, 
N. Ceaucescu — 1965, Gustav 
Husak — 1969 ir Erich Honec-
ker nuo 1971. Dauguma iš jų 
laikosi skeptiškai ar siūlomos 
reformos gali būti įgyvendintos 
iki 1990 metų pradžios. 

Išskyrus Rumuniją, visi R. 
Europos k r a š t a i p r i t a r ė 

DR. D. KRIVICKAS 

Maskvos linijai šia laipsniavimo 
tvarka: Lenkija, Vengrija, Bul
garija, Čekoslovakija, R. Vokie
tija. R. Europoje vyrauja skir
tinga atmosfera Varšuvoje ir 
Budapešte, palyginus su Buka
reštu, Praha, Sofija ar R. Berly
nu. Šio regiono ekonominės sis
temos yra skirtingos ir jų gero
vės laipsnis taip pat nevienodas. 

Gorbačiovas nereikalauja, kad 
R. Europos kraštai pasektų so
vietų modelį. Jis tik skatina 
juos pertvarkyti ekonomines ir 
politines sistemas, kad būtų pa
tikrintas ekonominis augimas ir 
technologinis progresas, o taip 
pat, kad būtų pagreitinta eko
nominė integracija Komekono 
globoje. Jis siekia, kad šiomis 
priemonėmis būtų palengvinta 
Sovietų Sąjungos ekonominė 
modernizacija ir tuo sumažintų 
priklausomumą visų Komekono 
narių nuo Vakarų technologijos. 
Gorbačiovas reikalauja, kad R. 
Europos kraš ta i gamintų 
daugiau ir aukštos kokybės 
mašinų ir vartotojų prekių už 
pastovų tiekimą žaliavos ir 
energijos. Gorbačiovas, kaip ir 
jo pirmtakūnai, aiškiai pa
brėžia, kad R. Europos kraštų 
suvereniniai sprendimai turi 
būti suderinti su šio bloko ben
drais interesais. 

Gorbačiovas pataria sens
tantiems R. Europos valdovams 
iš naujo įvertinti padėtį 
ir padaryti socializmą efekę 
tyviu, ir neužmerkti akių 
t a m , kas vyksta Sovietų 
Sąjungoje. J i s siekia, kad So
vietų Sąjunga taptų netik ka
riniai didele galybe, bet taip 
pat ir ekonomiškai bei politiškai 
ir kad Sovietų Sąjungos socializ
mas būtų patrauklus visiems 
kraštams. 

Kiek toli siekia ūkinio ir so
cialinio integravimo, geriausiai 
pavaizduoja Lenkijos nauji ry
šiai su Sovietų Sąjunga. Nenuo
stabu, nes Lenkija yra daugiau
siai strateginė valstybė R. Eu
ropos santarvėje. Ji yra ir 
mažiausiai stabili. 

Lenkijos didelė skola, eko
nominė izoliacija ir nesuge
bėjimas išplėsti eksportą į V. 
Europą vertė Lenkiją orientuo
tis į Sovietų Sąjungą, tvirtina 
Sarah M. Terry. Politiškai 
Jeruzelskis yra reikalingas Gor
bačiovo paramos. 

Ekonominiams santykiams 
sustiprinti numatomas Lenkijos 
dalyvavimas Sovietų Yamburg 
dujų linijoje ir Magnitorsko plie
no komplekse. Savo ruožtu 

sovietai yra numatę dalyvauti 
eilėje Lenkijos įmonių: Hutą 
Katovice, keletoje anglių 
kompleksų, laivų statybos mo
dernizacijoje. Be to, Lenkija ir 
Sovietų Sąjunga pasirašė keletą 
susitarimų, liečiančių naujas 
formas ekonominio bendradar
biavimo: tiesioginių ryšių tarpe 
gamybinių įmonių ir tyrimo 
institucijų (daugiau negu 100 
organizacijų iš lenkų pusės ir 
apie tiek pat organizacijų iš so
vietų pusės) pareiškė savo inte
resą. Lenkai bijo, kad tuo būdu 
jų įmonės gali pasidaryti tik 
regionalinės šakos sovietų 
industrijos. 

1987 m. balandžio mėn. buvo 
pasirašyta deklaracija „Apie 
Sovietų-Lenkų bendradarbia
vimą ideologijoj, moksle ir kul
tūroje". Deklaracija apima ne 
tik įprastinius mokslo ir kultū
ros pasikeitimus, bet ir so
cialinę, auklėjimo, švietimo ir 
profesinę veiklą, ypač pa
brėžiant jaunimo ir media rolę. 

Rytų Europa šiandien yra ne
rami. Cord Meyer savo straips
nyje „Kur glūdi Michailo di
džiausia grėsmė" (The W.T. 
1987, Oct. 2), pastebėjęs, kad 
tarp profesionalinių Kremliaus 
stebėtojų JAV vyriausybėje ir 
užjos ribų vyrauja įsitikinimas, 
kad Gorbačiovui sunkiausios ir 
pavojingiausios dilemos yra 
svetur, neramioje Rytų 
Europos imperijoje. I tai ypač 
dėmesį yra atkreipęs profe
sorius William Griffith. Jo 
nuomone visi faktoriai, kurie 
praeityje vedė atskirai į 
neramumus ir sukilimus R. 
Europoje, šiuo metu pasireiš
kia visi kartu. Jie veikia vienas 
kitą su naujomis griaunan
čiomis jėgomis. Kaip Chruščio
vo Stalino pasmerkimas padėjo 
sukurstyti reformas Lenkijoje ir 
revoliuciją Vengrijoje 1956 m., 
taip kontroliuojamos revelia-
cijos Gorbačiovo glasnost poli
tikos pradeda transformuotis į 
toli siekiančius reikalavimus 
pakeisti trapią R. Europos ko
munistinę struktūrą. Taip pvz. 
100 vengrų rašytojų, dailininkų 
ekonomistų pasiuntė laišką 
premjerui Karoly Grosz reika
laudami laisvų rinkimų į par
lamentą, žmogaus teisių ir lais
vos spaudos. Vienas vengrų ak
tyvistas, kalbėdamas R. Eu
ropos inteligentijos vardu, pa
reiškė: „Kai Sovietų Sąjunga 
kalba apie reformas, mes 
neturime praleisti progos". 

Glasnost srovė teka tarp stip
riai saugomų krantų Rusijoj, bet 
ji gresia virsti nesukontroliuo-

i li;.<F'f*'P'^*V., 

Frank Zapolis iš Evergreen Parko prie papuošimų Kalėdų eglutei, kuri bus 
Mokslo ir pramonės muziejuje. Lietuviu diena bus gruodžio 13 d., sekmadienį, 
7:30 vai. vak. 

jamu potvyniu tautybių tarpe, 
kurios dar gerai atsimena nau
dojimąsi buvusia laisve. 

Ankstyvuose nepastovumo pe
rioduose ekonominės krizės ir 
trūkumai taip pat veikė užde
gančiai. Dabartinė ekonominė 
situacija Vengrijoje, Čeko
slovakijoj, Lenkijoj sukelia gilų 
rūpestį Maskvoje. Net ir pri
ėmus daugiausia optimistinį 
prileidimą, sunku matyti bet 
kokią šviesą tamsiame tunely
je, kai gyvenimo sąlygos blogė
ja jau visą dešimtmetį. 

Kitas destabilizacijos veiks
nys, kuris daugiausia sukelia 
nerimo Kremliuje, yra faktas, 
kad penki iš šešių lyderių yra 
daugiau kaip 70 metų. Pa 
veldėjimo krizės praeityje 
sukrė tė šiuos režimus, ir 
Gorbačiovas, jausdamas šiuos 
pavojus, yra ypatingai atsargus 
ir tiesiogiai ir atvirai nesikiša. 

JAV pozicija Gorbačiovo at
žvilgiu yra: laukti ir stebėti. 
Anot. Joseph Nyl ir John ErKvin 
Mroz (The W.P.. 10.4.87». mes 
turime sveikinti Gorbačiovo re
formos nusiteikimą ir bandyti 
išspręsti susidariusius sunki: 
mus. Jų nuomone, sovietai žmo
gaus teisių srityje yra parode 
atvirumą ir toleranciją, kut i 
buvo neįsivaizduojama prieš tre

jas metus: „Vakarai turi svei
kinti padidėjusį atvirumą ir tuo 
pat laiku aiškiai pareikšti So
vietų vyriausybei, kad vykdy
mas tarptautiniai pripažintų 
žmogaus teisių standartų yra 
civilizuotos valdžios žymė ir 
sąlyga tikrų bendradarbiavimo 
santykių tarp Sovietų Sąjungos 
ir Vakarų. Vakarai turi rei
kalauti, kad Sovietų Sąjunga 
tikrai vykdytų Helsinkio baig
miniu aktų įsipareigojimus, pa
drąs in tų laisvą judėjimą 
žmonių, idėjų ir informacijų 
pro tarptautines sienas. 

Atvirumo ir reformų banga 
yra pal ietusi ir okupuotą 
Lietuva. Ūkinės reformos atžvil
giu kol kas didesnių pasikei
timu nematyti. Kiek plačiau 
atvirumas yra pasireiškęs rašy
tojų ir menininkų tarpe (Žiūr. 
,,Draugas", „Prisiuva galvas", 
rugsėjo 29 d.) ir Akiračius Nr. 
8. 1987m). 

Sumeri/iagintas ir sumecha
nintas žmogus lengviau pasi
duoda blogio įtakai, nes, perdė
damas medžiagos verte ir pras
me, jis nuvertina dvasios pa
sauli ir atsišakojo pagalbos. 

B. Marhaitis 
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Tik vienas sodo kampas buvo labai gražiai su

tvarkytas, su gyvatvorių statulom, bet į jį nebuvo 
galima įeiti. Tai buvo prezidento Suharto vasarvietė, 
anksčiau priklausiusi Sukamo. Sukamo, ilgametis 
Indonezijos prezidentas, buvo daug pasidarbavęs, kai 
Indonezija kovojo dėl savo nepriklausomybės. Į gyve
nimo galą jis vos nepasidarė Azijos Castro, 1965 metais 
su jo žinia ir palaiminimu komunistai surengė pervers
mą. Jį pradėjo nužudydami šešis generolus ir jų šeimas, 
bet čia jie neapsiskaičiavo; kariuomenė tuoj sukilo ant 
kojų ir komunistus gana greitai numalšino. 

Tas pilietinis karas dvelktelėjo ir į mus šiandien. 
Pietų laiku užsukom į valgyklą, susipažinom su šei
mininku, išsikalbėjom apie Lietuvą. „O, aš pažįstu 
komunistus, aš turėjau s u jais kovoti, kai anais laikais 
tarnavau kariuomenėj. Žiaurus tai žmonės. Kad kiek, 
Indonezija būtų tapus komunistinė, bet mes juos nu-
malšinom". Jis mus pavaišino desertu be sąskaitos, tik 
supažindinti su Indonezijos valgiais. Paskui susirūpino 
dėl mūsų kelionės atgal į Jakartą. Negi mes, turistai, 
važiuosim vietiniu traukiniu. J is galįs parūpinti au

tomobilį. Ar jis nuveš mus per valandą? Ne, užtruks 
ilgiau, eismas Jakartoj visuomet susikimšęs. Kainuos 
18 dolerių. Mes jam mandagiai padėkojom ir sugrįžom 
į geležinkelio stotį. Traukinys mus atvežė per valandą 
ir be benzino dūmų. Kelionė buvo įdomesnė ir kainavo 
mums po 25 centus. 

Vakare mes išimties keliu nuvažiavom į vietą. 
kurios mes per visas keliones atkakliai vengdavom, 
būtent internacionalinį viešbutį — Hhtoną. Suviliojo 
mus tenai Indonezijos šokių programa. Ji buvo susieta 
su vakariene, kuri irgi buvo įdomi. Ristafel buvo valgis, 
išsilikes nuo kolonialinių laikų. Jis susideda iš didelio 
dubens ryžių ir dvidešimties įvairių patiekalų, kiek 
vieno tik po keletą kąsnių mažose lėkštutėse. 

Kadaise mačiau fotografiją, kaip olandai valgydavo 
ristafel senais gerais laikais, kai jie gyvendavo Indo
nezijoj kaip karaliai ir turėjo begales tarnų. Sėdi 
olandų pora už stalo, o dvidešimt tarnų, eile išsirikia
vusių, neša jiems po patiekalą. Dabar vieton tarnų pa 
tiekalai buvo išrikiuoti mažose lėkštutėse ant staliuko, 
kurį pristūmė prie mūsų stalo. Demokratiškai! Visi pa 
tiekalai buvo labai gardūs, ne per aštrūs, kai kurie 
priminė kinietiškus, bet daugumas buvo savito skonio. 

Šokiai buvo įrodymas, kad liaudiška tautodailė yra 
sunkiai išraunama. Jau šimtai metų, nuo 15 amžiaus, 
kai visa Indonezija, išskyrus Bali, garbina Alachą, o 
tačiau šokiuose išsilaikė ta Hindu religijos kultūra, 
kuri gyvavo visose salose prieš musulmonų antplūdį. 
Šokėjai buvo išsipuošę spalvingais indų stiliaus rūbais, 
vaizdavo Rama Krisnu Šita, beždžiondievį Hanuman. 
buvo tai daugiau religinė pantomima, negu šokis. Tik 
vienas šokis buvo mūsų spėjimu arabiškos kilmės. Dvi 
šokėjos vaizdavo haremo moteris, konkurentes besi 

varžančias dėl vyro. Iš pradžių jos bandė jį palenkti 
meilumu ir flirtu, bet kai įsikarščiavo, varžybos pavirto 
į tikrą karą. Jos išsitraukė tikrus plieninius durklus 
ir ėmė viena kitą ritmiškai badyti, žinoma simboliškai, 
bet taip realistiškai, kad tik ir žiūrėjom įsitempę, kada 
čia pasipils kraujas. Šokėjos baigė šokį. grakščiai nusi
lenkė, nė viena neturėjo nei mažiausio įbrėžimo. 

įdomus buvo ir VVayang šokis. VVayang yra Indo
nezijos kultūrinis perlas, kokio neturi jokia kita tauta, 
nors europietiški lėliu teatrai yra giminingi. VVayang 
vaidinime lėlės gyvena, kalbasi, šoka tik kaip šešėliai 
ant ištiesto ekrano. Kaimo gyventojai susėda prieš 
ekraną, kitoj pusėj stipri lempa nukreipianti šviesą į 
ekraną ir keli artistai, valdantys lėles, kurias jie ju
dina su pagaliukais iš apačios. 

Sako. kad tie vaidinimai tęsdavosi valandas, kar
tais net visą naktį. Dabar, kai yra kinai, televizija, 
galbūt yra kitaip. Mūsų šokėja buvo aprengta kaip 
būdinga \vayang lėlė, >u kauke virš galvosjrari padare 
jo galva nenatūraliai maža. o stuomenį nenatūraliai 
ilgą. Šokis buvo labai lėtas, tik besikeičiančios pozos 
ir tikrai jis mokėjo pavaizduoti. }yg jis hutų negyva lėlė. 
kitos rankos valdoma. Pakibai "is šokiui pranešėjas 
mūsų nustebimui paaiškino, kad šį šokį. kuris man 
atrodė tikras Oriento dvasios pasireiškimas, atliko 
prancūzas iš Tulūzos. čia besimokąs Terpsiehoros meno. 

Mums įdomiausias buvo šokis, atstovaujantis Bali 
salai. Jau kitą ryta mes turėjom išskristi į Bali. todėl 
su dėmesiu žiūrėjom į s pirmąjį Bali pasireiškimą. 
Nenujautėm tada, kad būdami Bali, žiūrėsim jų šokius 
kiekviena vakarą. 

»Bus daugiau') 

file:///vayang
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LIETUVOS KRIKŠTO 
JUBILIEJAUS 
MINĖJIMAS 

PHILADELPHIJOJ 
Su kard. Krol parašu pradėtas vajus, 

kad Gorbačiovas Vilniaus katedrą 
grąžintų katalikams 

BRONIUS VAŠKAITIS 

Lapkričio 1 d. rudens popietę 
plataus Delawere slėnio lie
tuviai, per kelis mėnesius ska
tinti mūsų miesto krikščionybės 
minėjimo komiteto, įvairiomis 
susisiekimo priemonėmis 
traukė į Šv. Petro ir Povilo ka
tedrą. Čia jų laukė tvarkdariai, 
mišiolėlių ir po peticija 
Gorbačiovui parašams rinkti 
lapų dalintojai, jubiliejaus 
ženklelių platintojai. I katedros 
pirmuosius suolus buvo lydimi 

giesmės, išskyrus Ecce sacerdos, 
giedamos lietuviškai. 

Pirmą skaitymą angliškai 
atliko Vytautas Volertas, JAV 
LB krašto valdybos pir
mininkas, o antrą lietuviškai — 
Teresė Gečienė, jubiliejaus 
komiteto koordinatorė. Il
gokame gerai paruoštame pa
moksle prel. Pranciškus Stat
kus, buvęs ilgametis arkidie-
cezijos kancleris, padarė išsa
mią Lietuvos krikščionybės 

Kard. John Krol, Philadelphijos arkivyskupas, Lietuvos krikščionybės 600 
metu minėjimo proga kalbasi su prof. Vytautu Skuodžiu, neseniai paleistu 
iš Sibiro ir atvykusiu j savo gimtinę — Chicaga. 

garbės svečiai, kurių tarpe buvo 
iškilmėms daug orumo prida-
vusi Skuodžių šeima, kongres-
manas Robert Borski (D, Pa.), 
buvęs Philadelphijos burmistras 
Frank Rizzo. didelis lietuvių 
bičiulis, dvi kadencijas kongres-
manu buvęs Charles Daugher-
ty ir kiti. 

Lygiai 2:15 v. p.p. vargonų 
gaudesyje pasigirdo sol. Onos 
Pliuškonienės. mezzosoprano, 
atliekama giesmė Kentėsiu tau 
(muz. J. Dambrausko, žodž. R. 
Masiulionio). Tuo buvo pradėtas 
religinis koncertas, užsitęsęs 
pusvalandį. Vėliau į jį jungėsi 
smuikininkė Brigita Pumpoly-
tė-Kasinskienė ir visų trijų lie
tuviškų parapijų jungtinis cho
ras, diriguojamas Vyto Ma
ciūno. Erdvioje katedroje 
gražiai skambėjo Garbė Tau, 
Viešpatie (muz. P. Ambrazo, 
žod. B. Brazdžionio), Tesilenkia, 
tegieda Tau visa žemė (muz. V. 
Marijošiaus, psalmė 65 (66), 
Skubink prie kryžiaus (muz. S. 
Sasnausko, žod. kun. J. Gus
taičio). Parveski, Viešpatie 
(muz. J. Strolios, žod. P. Jur
kaus). Tai buvo puikus įvadas į 
iškilmingas pamaldas, kuriose 
pagal arkidiecezijos savaitraštį 
„The Catholic Standard and 
Times" dalyvavo 1500 žmonių. 

Apie 3 valandą katedros 
priešakyje pradėjo šmaiksčioti 
televizijos kameros. Netrukus 
prasidėjo procesija, kurios prie
šakyje buvo nešamas mūsų tau
todailininko Jono Skladaičio 
Lietuvos krikšto jubiliejaus pro
ga padarytas meniškas kryžius. 
Jo įkandin ėjo JAV, Lietuvos ir 
Philadelphijos organizacijų 
vėliavos su tautiniais rūbais 
pasipuošusia palyda. Ją sekė 25 
kun iga i bei prelatai , du 
vyskupai (Paulius Baltakis, 
Louis H. DeSimone) ir kard. 
John Krol, Philadelphijos arki
vyskupas. Procesija žygiavo 
taku. kurio šonuose buvo tau
tiniais rūbais pasipuošusios 
moterys ir mergaitės. Tuo ža
vėjosi kardinolas ir jo palyda. 
Procesija buvo lydima visada, 
miela kun. Strazdelio giesme 
Pulkim ant kelių. Mišios buvo 
atnašaujamos anglų kalba, o 

apžvalgą, ypač išryškindamas 
sunkiuosius jos momentus. 
Akcentavo, kad Lietuva yra 
kryžių kraštas ne vien todėl, 
kad jos pakelėse rymojo rūpinto
jėliai, bet dėl to, kad šiandieną 
jos žmonės neša sunkius 
kryžius. 

Tikinčiųjų maldavimus pakai
tomis lietuviškai ir angliškai 
skaitė šeši jaunuoliai, pasipuošę 
taut iniais rūbais: Paulius 
Dainora, Viktorija Dantaitė, 
Paulius Kazakauskas, Dalia 
Mironaitė, Danutė Tautkutė ir 
Antanas Vainius. Buvo maldau
jama pavergtos Lietuvos vysku
pams, kunigams ir tikintie
siems ištvermės sunkiose ban
dymų dienose. Buvo gana jau
dinantis momentas, kai pa
mokslo metu buvo paminėtas 
Vytautas Skuodis, daug vargo 
sovietiniuose lageriuose pakėlęs 
sąžinės kalinys. Bažnyčia jam il
gai plojo. 

Nešant Mišių auką, kartu 
buvo nešamas Rūpintojėlis, 
LKB kronika ir palaimintojo 
arkivysk. Jurgio Matulaičio pa
veikslas. T. Gečienė paaiškino 
visų trijų simbolinę reikšmę. 
Kronikos nešėjas buvo v. Skuo
dis. Komunijos metu. chorui 
vadovaujant, visais katedros 
kampais skambėjo Jėzau pas 
mane ateiki ir Marija, Marija. 

Vysk. Paulius Baltakis, pirmą 
kartą viešintis Philadelphijoj, 
nuoširdžiai padėkojo kardinolui 
už aktyvų įsijungimą į jubilie
jaus minėjimą ir rūpestį lietu
viais. Priminė, jog ir Šv. Tėvas 
šių metų pradžioje pareiškė, kad 
tarp kitų svarbių įvykių žymią 
vietą užima Lietuvos krikšto 
jubiliejus. 

Kard. Krol savo žodyje pa
brėžė, kad religijos laisvė yra 
svarbiausia. Kraštuose, ku
riuose ji paneigiama, nėra ir 
kitų laisvių. Prisiminęs, kad 
komunistai greitai švęs 70 m. 
sukaktį nuo bolševikų revoliu
cijos, tarė: „70 m. visokių bėdų, 
70 m. skurdo, 70 m. melo". Ko
munistai skelbia, kad jie nenori 
karo, tačiau kaip varputis 
aprėpė visą pasaulį. Susi
jaudinęs kardinolas klausė: 
„Kodėl yra Berlyno siena? 

Kodėl Afganistanas? Šiandieną 
mes sveikiname kilnius paverg
tos Lietuvos šmones ir mele 
džiamės, kad jie atgautų reli
ginę laisvę ir Vilniaus katedrą". 

Pamaldos, visiems giedant, 
buvo baigtos Tautos himnu. 
Choras dar pagiedojo O Kristau, 
pasaulio Valdove. Nuo pat ryto 
katedros prieangyje veikė Lie
tuvos tikinčiųjų kančias pavaiz
duojanti parodėlė, iš New Yorko 
atvežta kun. Kazimiero Pūge-
vičiaus. Ja ypač domėjosi į anks
tesnes Mišias atsilankantieji 
amerikiečiai. 

Iškilmes katedroje filmavo 
trečios, šeštos, dešimtos ir dvi
dešimt devintos televizijos sto
ties pareigūnai. Vakarinių žinių 
metu su ilgesniais ar trumpes
niais komentarais parodė jų 
vaizdus. Praneš imus apie 
jubiliejaus minėjimą padarė ir 
kai kurios radijo stotys. 

Petic jų vajus 

Bene svaroiausias iškilmių 
punktas buvo pradėti rinkti pa
rašus po peticija, nukreipta Mi-
chail Gorbačiovui, prašant, kad 
Vilniaus katedra būtų grąžinta 
tikintiesiems. Norint sudaryti 
didesnį spaudimą į sovietų im
perijos vadą, nutarta peticijos 
vajaus pradžią plačiai išgarsinti 
amerikiečių spaudoje. Šiam 
reikalui nemažai pasitarnavo iš 
Chicagos pas mus atvykęs Vy
tau tas Skuodis. Pr ieš iš
kilmingas Mišias į arkidiece
zijos kleboniją, jubiliejaus komi
tetui prašant, atvyko didžiausi 
mūsų miesto dienraščio „The 
Philadelphia Inąuirer" fotogra
fas ir žurnalistas. Pastarasis su 
Skuodžiu turėjo gana iigą 
pokalbį, kurio metu buvo palies
ta ne tik jo asmeniniai išgyve
nimai lageriuose, bet ir vargana 
katalikų būklė Lietuvoje. Buvęs 
sąžinės kalinys pabrėžė, kad 
Lietuvoje yra galvojančių, jog 
bene geriau, jei Vatikanas užda
rytų ir vienintelę viešai veikian
čią kunigų seminariją, nes į ją 
patekti jaunuoliams su kunigys
tės pašaukimu dėl valdžios 
trukdymų yra labai sunku. 
Dalis dabartinių klierikų yra 
KGB agentai, kurie vėliau 
griaus katalikų Bažnyčią. Pri
dėjo, kad prieš bolševikų okupa
ciją veikusių 1000 bažnyčių, 
dabar atdarų yra tik apie 600. 
Iš jų daugiau kaip 100 neturi 
nuolatinio kunigo. Po pokalbio 
kardinolas pareiškė, kad jis 
retai pasirašo po peticijomis, 
tačiau šįkart padaro išimtį. Jo 
parašą sekė vysk. Louis A. 
De Simone, vysk. Pauliaus 
Baltakio. Vytauto Skuodžio, 
kongresmano Robert Borski ir 

kitų parašai. Kitos dienos 
minėto laikraščio laidoje pasi
rodė ilgokas straipsnis, papuoš
tas net keturiomis nuotrau
komis. Dienraščio svečiai 
domėjosi ne tik pokalbiais kle
bonijoj, bet ir iškilmėmis 
katedroje. 

Peticijos turinys yra trumpas, 
bet daug pasakantis. Adresuo
ta M. Gorbačiovui. Surinkus po 
peticija parašus, prašoma pa
siųsti Lithuanian Catholic Reli-
gious Aid, 351 Highland Blvd, 
Brooklyn, NY 11207. 

Norisi manyti, kad po iškil
mių Philadelphijoj po peticija 
bus surinkta nemažai parašų. 
Kad jų susidarytų labai daug, į 
šį darbą turi įsijungti mūsų 
veiksniai, parapijos, organiza
cijos, ne tik Šiaurės Amerikoje, 
bet ir kituose kontinentuose. 
Reikalas yra labai svarbus. 
Norintieji šiam kilniam tikslui 
talkinti, tesusisiekia su Reli
gine šalpa ir ten gaus lapus pa
rašų rinkimui. Mūsų aktyvioji 
visuomenininke Teresė Gečienė 
tuojau po iškilmių telefonu kon
taktavo Los Angeles, Toronto, 
New Yorko krikščionybės mi
nėjimo komitetų žmones ir pra
šė, kad ir ten parašai būtų 
renkami. 

Kitas įdomus reikalas, kurio 
iniciatyva taip pat glūdi Phi
ladelphijoj, tai rezoliucijos dėl 
Vilniaus katedros gražinimo 
įnešimas į JAV kongresą. Iškel
tą gražią idėją parėmus kun. 
Pugevičiui, Viktoras Nakas, 
Lietuvių informacijos Washing-
tone skyriaus vedėjas, susitiko 
su kongresmanu Borski ir apta
rė rezoliucijos turinį bei jos pra-
vedimą. Dabar ji jau yra 
kongrese ir vadinasi HR 300. 
Verbuojami atstovų rūmų na
riai jos parėmimui. Tokiu būdu 
spaudimas į Gorbačiovą bus 
daromas dviem kryptim. 

Iškilminga vakarienė 

Po įspūdingo ir kultūringoj 
atmosferoj pratjusiu pamaldų, 
rinkomės į puošnią Fisher's 
Tudor restorano salę, kurioje 
vaišės buvo pradėtos prel. Leono 
Peciukevičiaus malda. Teresė 
Gečienė, pasveikinusi susi
rinkusius, nuoširdžiai padėkojo 
visiems, bet kuo prisidėjusiems 
prie gražaus iškilmių pasise
kimo. Toliau banketui sumaniai 
vadovavo Algis Danta. Prie 
švelnios muzikos pasisotinus, 
Gečienė įteikė žymenį kun. Da-
vid Givey „The Catholic Stan
dard and Times'' redaktoriui, 
dažnai talpinančiam straipsnius 
apie Lietuvą ir lietuvius. Po to 
į 350 žmonių auditoriją prabilo 
doc. V. Skuodis. Jo kalba sukosi 

apie jubiliejaus minėjimą Lie
tuvoje ir ten katalikų persekio
jimą. Lygindamas iškilmingas 
pamaldas katedroje su tokiomis 
pat pamaldomis Vilniaus Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje, pa
reiškė, jog čia garbingiausias 
svečias buvo kardinolas, o ten 
religinių reikalų „ministeris" 
Konstantinas Charčiovas ir Lie
tuvoje raudonuoju vyskupu pra
mintas Petras Anilionis, du di
džiausi religijos griovėjai. Tai 
didelis pasityčiojimas iš jubilie
jaus, bažnyčios ir tikinčiųjų. Jau 
beveik pusė šimtmečio, kaip 
Lietuvos katalikų Bažnyčios is
torija rašoma krauju ir aša
romis. Šiuo metu didžiausi ka
talikų bažnyčios ramsčiai yra 
Šv. Tėvo ypatingas dėmesys 
persekiojamiems tikintiesiems, 
lietuvių išeivijos, ypač gyve
nančios JAV, visokeriopa pa
rama ir Lietuvai palanki pasau
lio opinija. Baigdama kalbą pa
brėžė, kad išvykdamas iš Lie
tuvos gavo įgaliojimą visų pa
vergtųjų vardu padėkot i 
Amerikos lietuviams už viso
keriopą paramą Bažnyčiai ir pa
vergtai tėvynei. Skuodis buvo 
sutiktas ir palydėtas sustojusių 
triukšmingais plojimais. 

Vysk. Baltakis savo žodyje pa
stebėjo, jog ap lankė daug 
kraštų, kuriuose yra lietuvių 
telkiniai. Norėtų vykti ir į Lie
tuvą, bet komunistinė valdžia 
neduoda leidimo. 

Meninėje dalyje talentingoji 
muzikų Kasinskų šeima atliko 
du lengvo žanro kūr in ius , 
harmonizuotus dr. Kasinsko. 
Jie buvo lietuvių tautinių šokių 
ir lietuvių dainų pynės. Smui
ku grojo Brigita, gitara Juozas, 
o fagotu Alexa. 

Puotai einant į pabaigą, Dan
ta labai tiksliai apibūdino Tere
sės Gečienės, mokančios apie 
save suburti darbščius ir talen
tingus žmones, ilgų metų pozi
tyvią visuomeninę veiklą. Su
stojusi salė triukšmingais aplo
dismentais jai išreiškė nuošir
džią padėką. Gečienė buvo di
džiai nustebinta, kai kitą dieną 
po iškilmių kard. Krol telefonu 
su ja susisiekė darbe ir labai 
palankiai atsiliepė apie jubilie
jaus minėjimą. Priminė, kad tuo 
pačiu reiškia padėką jai ir vi
sam komitetui. 

Spaudos atsi l iepimai 

Be minėto „The Philadelphia 
Inąuirer", Associated Press 
dėka, pranešimą apie jubiliejaus 
minėjimą ir kard. Krol peticijos 
pasirašymą įsidėjo turbūt visi 
didieji Amerikos laikraščiai. 
Aprašymai pasirodė ir kai ku
riuose priemiesčių laikraščiuo
se. Betgi labiausiai buvome nu
stebinti, kai „The Catholic 
Standard and Times", turin
čiame daug tūkstančių skai
tytojų, lapkričio 5 d. pasirodė 
net 3 ilgi straipsniai, parašyti 
paties redaktoriaus, tai yra to 
paties, kuriam bankete buvo 
įteikta plakėte. Daug dėmesio 
skiriama peticijos pasirašymui, 
Skuodžiui ir jubiliejaus minėji
mui. Viename iŠ tų straipsnių 
paduotas net Religinės šalpos 
adresas, skatinant amerikiečius 
jungtis į parašų rinkimą po pe
ticijomis. Pirmo pus lap io 
straipsnis papuoštas Jono Skla
daičio kryžiumi, kuris buvo 
nešamas katedroje procesijos 
metu. 

Minėjimu buvo pradėta akci
ja dėl Vilniaus katedros grąži
nimo, bendram darbui sujung
tos visos trys lietuviškos pa
rapijos, atkreiptas dėmesys nuo 
lietuviško kamieno nutolusių 
generacijų, pademonstruotas 

.mūsų kultūrinis subrendimas, 
solidarumas, amerikiečių ko
munikacijos priemonių dėka, 
plačiai išgarsinta pavergtos Lie
tuvos kančia, sukeltas pasidi
džiavimas lietuviška kilme. Tai 
naujas, gražus Philadelphijos 
lietuvių istorijos lapas. 

CLASSIFIED GUIDE 
PAIEŠKOMI ASMENYS: 
Pilkauskas Albinas sūnus Anta
no gimęs 1922 m. ir Pilkauskas 
Jonas sūnus Antano gimęs 1925 
m. Paieško sesuo Milda 
Pilkauskaitė. Prašau rašyti: 

Mečys Slavinskas 
19 Iris Lane 

New-Hyde Park, N.Y. 11040 

H E L P W A N T E D 

REALESTATE 

m KOMPIUTERIU 
pagalba galite MUKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose^ Sąži
ningai patarnaus 

J.BACEVIČIUS 
BELLBACE REALTORS 

tUCftMr TAM — ItttUMAHCt 
6529 S KEOZIE 

778-2233 

VVantec reliable professtonal for baby 
care/hskg m my Northside home 5 days 
per week Prefer energetic woman 40 to 55. 
non-smoker, English speaking with refer-
ences Good salary 2 wks paid vacation. 
Cali 7 2 3 - 5 5 ^ . Leave name and phone. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

1C°/J — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit u*r 
apdrauo. r-uo ugnies ir automobilio pas 
mus 

FRA^K ZAPOLIS 
3208V* Wes* 95th Street 

Te l . — GA 4-8654 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME I — — 

U I PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6 * 0 0 S. Pulaskl 

767-0600 

RE/MAX 
REALTORS 

<mmr 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6166 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba,norrte bū* 
Rime Stankau* klijemais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

PARDUODAMA SAVININKO 
DeLux Georgian mūrinis namas 

3531 W. 66th Street 
Šeši kambariai, IV i prausyklų. Kaina 
prieinama — $47,000. 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

666-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Česlovas Grincevlčlus 

VIDUDIENIO VARPAI 
Pasakojimai ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožines literatūros 
premiją) 

Šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus. 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais. 

Išleido LK klubas Chicago, 1985. 
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv. moka $5.32. 

Užsakymus siųsti; 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E 8 

Nauja devintoji laMa 
Suredagavo 

Juzė DaužvardMmė 

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

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

Kaina su persiuntimu 
Illinois gyventojai moka 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd SL, 
v l n C l y V f I k W M S 9 

r 
The Lithuanian Napoleon Torte 

TheTaste... 
The TreaC* 

Lietuviškos Kepyklos Omahoje 
Populiarus visoje Nebraskoje 

NAPOLEONAS 
Bet kokia proga, pagal užsakymą, (suvaldytas) yra 

siunčiamas į 48 Amerikos valstijas. 
An extraordinary taste treat for ANY OCCASrONt 
Alliternsareshippedfroienindryice,viaU.P.S.tothe 

continental 48 statės. For further informarJon... 

Kaina: 2 4 doL 

Torto < : • * . 

Philadelphijos Šv. Petro ir Povilo katedra. 

Auklėjant vaiką reikia galvoti 
apie jo senatvę. 

J. Joubert 

LITHUANIAN BAKERY. INC 
5?1 7 SouIT* 33rt A«*rw* Oi"»*« Nefc'MM 68'07 

:4<Kl 733-3076 

Foundart: V. A Š . Mackevičių* 

1471 

Pnceincludesallshipping&handlingcharges to the 48 Continental 
States via U.P.S. Endosed: OCheck O R O . OVaa DMC 

Cardfto. 
Name _ 

_E*p. Date. 

Address 

City -Op-

I 



Vaikų koncertą surengė „Sutartine'' Toronto Prisikėlimo parapijoj per Vaikų kaukių balių. Iš 
kairės: Zita Gurklyte, Daina Gurklytė, Dana Pargauskaitė ir vadovė Nijolė Benotienė. „Su
tartinė" vyksta j Jaunimo kongresą Australijoje. 

Nuotr. St. Dabkaus 

tik mokyklos be jokios sistemos 
įrankiais, jaunimą palikti be 
auklėjimo ir tikrovės pažinimo. 

Konformizmas sunaikino 
daugelį t a u t u , patekusių į 
svetimus kraštus, ypač į tuos 
kraš tus , ku r i e susidarė iš 
emigrantų. Daugelis tautų pra
nyko, kad jų nė žymių nebeliko 
arba dar liko sugadintos pa
vardės, iš kurių galima spėti, 
kad tas ar kitas yra kilęs iš 
garbingą istoriją turinčios 
tautos. Taip sunyko vokiečiai, 
nors jie yra antroje vietoje kaip 
etninė grupė šiame krašte, taip 
sunyko i t a l a i . Gal ger iau 
išsilaikė lenkai, kurie nepa
sidavė prisitaikymo dvasiai, 
geriausiai išsilaikė žydai, nes 
juos skyrė tikėjimas ir ilga 
istorinė eiga. 

Kūryba gali tarpti išeivijoje 
t ik nesitaikant prie vietos 
dvasios, kur i nėra vienoda. J i 
yra skirtinga pagal vietą ir 
žmonių kilmės skaičių vienoje 
vietoje. Išeivis turi jausti net iki 

trečios ar ketvirtos kartos, net 
užmiršęs savo kalbą, bet prisi
menąs savo kilmę, kad jis yra 
senos kultūros atstovas, kad jis 
yra individualus kūrėjas, kad jis 
turi skirtingą talentą ir savitą 
pašaukimą tą talentą apreikšti. 
Kas to nejaučia, tas negali būti 
tikru kūrėju, negali būti ir tikru 
savo etninės grupės atstovu. 
Išeivija turi išauginti savitus 
kūrėjus ir sąmoningas asmeny
bes. 

DRAUGAS, antradienis, 1987 m. lapkričio 24 d. 

KILS NUOMOS 

Chicagoje yra daugiau kaip 
300 pastatų, kur nuomos buvo 
ypačiai žemos, nes atnau
jinant pastatus buvo duodami 
valstybės primokėjimai nuo
moms. Dabar ta primokėjimų 
šalpa baigiasi ir nuomos ten 
pakils. 

Gręžkite savo veidą į saulę, 
tai nematysite šešėlio. 

H. Keller 

MENINĖ KŪRYBA 
IR TAUTINĖ 

KULTŪRA 
Tautiškumas nežaloja kūrybos, 
kūryba nekenkia tautiškumui 

ANTANAS J O T AUTAS 

Dažnai kalbama apie inter
nacionalinę kūrybą ir kultūrą. 
Pavergtoje tėvynėje kalbama 
apie socialistinį darbą, 
socialistinę kūrybą ir socia
listinę kultūrą. Nesuabejojama 
pabrėžti, kad socialistinė kuL 
tūra turi būti internacionalinė, 
kitaip sakant, neužmiršti rusiš
kumo, kuris šiuo metu yra 
viešpats visose vadinamose 
respublikose, nors jos ir vadi
namos autonominėmis. Tos 
autonomijos reiškiasi tik tuo, 
kad komunistų centro sekreto
rius yra lietuvis, bet jo padė
jėjas, kur io užgaidas t u r i 
sekretorius vykdyti, yra rusas, 
atsiųstas iš Maskvos. 

Neatsi l ieka ir kai kurie 
išeivijos kūrėjai, ypač vadinami 
kūrėjais, kurie tokiais nori būti, 
kalbėdami apie tarptautinę 
kūrybą, tarptautinius vandenis, 
t a rp tau t in ius pasirodymus. 
Kažkodėl mūsų išeivijos net 
pol i t iniai vadovai t ikis i 
išgelbėjimo tik iš svetimųjų, 
nežiūrėdami nei jų persekio
jimų, nei jų šmeižtų, žalojančių 
viso Pabaltijo istoriją, nei 
prievartinės deportacijos „karo 
nusikaltėlių" titulu, nei viešo 
įžeidimo žmogaus teisių, kurias 
taip gina laisvųjų valstybių ir 
tautų vadai. Žmogaus teisės 
lieka tik popierium, kai nori 
pataikauti pavergtųjų kraštų 
pavergėjui, kuris yra galin
gesnis už pavergtųjų atstovus 
laisvuose kraštuose. 

Savikri t ikos stoka 

Kadaise vienas literatūros 
kritikas, mokslo žmogus, panoro 
parašyti romaną ir dalyvauti 
net keliuose konkursuose. Jo 
pareiškimas draugui buvo labai 
aiškus: „Aš esu literatūros kri
tikas, taigi žinau savo romano 
vertę". Jo draugas, nebūdamas 
nei literatas, nei kritikas, bet 
t ikras draugas, jam laišku 
atsakė: „Niekas nėra tikras 
kritikas paties savęs". Tai buvo 
epizodas išeiviško gyvenimo, 
kuriame stokojama tikros savi
kritikos ir manoma, kad galima 
visiems padaryti viską, visi gali 
apsiimti visokias pareigas, jei
gu tik turi noro. 

Iš tikrųjų tai labai ryšku 
išeiviškame gyvenime, tiek 
lietuvių, tiek kitų tautų, kurios 
išeivijoje mėgina atlikti viską, 
lyg viskam turėtų sugebėjimus 
ir būtų pašaukti. Negalima 

kritikuoti visų kūrėjų — rašy
toju, muzikų, dailininkų, visuo-
menininkų. politikų. Bet 
negalima taip pat girti visų, 
kurie imasi darbo ne savo sri
tyje ir atlieka tik paviršuti
niškai arba tik apgraibomis. 

Daug yra išleista knygų, 
kurios turėjo gulėti stalčiuj, 
daugiausia patekti į laikraščių 
atkarpas. Matome visuomeni
ninkų, kurie stovi tam tikros 
visuomenės — organizacijos 
priešakyje dėl savo akiplė
šiškumo, bet visoje jų veikloje 
randame tik neatsargų 
visuomenės gadinimą, kuris 
atgraso dalį visuomenės ar 
organizacijos narių. Blogiausia 
su mūsų ir kitų pavergtųjų 
tautų vadinamais politikais. Jie 
gali būti savo sričių specialistai, 
bet dabartinėje išeivijos būklėje 
ir politinėje veikloje jie tėra tik 
profanai, tik mėgėjai, tik vi
suomeninių ir net su kitomis 
etninėmis grupėmis santykių 
gadintojai. 

Galima apie juos išsitarti, 
blogai kalbėti, bet trūksta tos 
srities specialistų vienoje ar 
kitoje situacijoje reikštis. Jie 
nepažiūri į savo dvasinį veidrodį 
ir nepastebi visuomenės reakci
jos, geriausiu atveju — ignora
vimo visos jų veiklos, kūrybos, 
politikos ir vadovavimo. Šių 
vadovų savikritikos stoka yra 
žalojimas visuomeninių santy
kių, kurių taip reikia išei
viškame gyvenime. Visa 
kūryba, visa kultūra ir visas 
visuomeninis gyvenimas tik 
mėgėjais ir turi remtis, nors tai 
nėra gerai. Visi turi būti at
sakingi už savo tautą, kuri 
kenčia vergiją, bet taip pat savo 
darbų kritišku peržvelgimu turi 
jausti atsakomybę ir už išeivijos 
veiklą svetimose žemėse. 

Tušti pagyrimai ir 
pasigyrimai 

Išeivija savo kūrybai, ar tai 
būtų meninė ar visuomeninė, 
susidaro pavojų, kai laukia tik 
pagyrimų. Kritika yra ne tik 
nepageidaujama, bet laikoma 
net įžeidimu ir viešu pasiprie
šinimu pačiai kūrybai, kūrėjui, 
tautinei kultūrai išeivyoje ir net 
tautiniu įžeidimu. Iš tikrųjų 
kritika reikalinga tiek litera
tūrai, kad ji susirastų savo 
kelią, tiek dailei ir bet kokiam 
menui, kad jis būtų bent dalies 
auditorijos priimamas, tiek 

muzikai, kad ji būtų bent dalies 
suprantama. Kūryba yra talen
to apraiška, o kritika yra moks
las, kuris žvelgia nesuinte
resuotai į kūrybinę tiesą, kurią 
kūrėjas išreiškia nuoširdžiai ar 
tik dirbtinai, pamėgdžiodamas 
gamtą ar kitą kūrėją, išreikšda
mas save ar nieko 
neišreikšdamas. 

Išeivijos kūryba turi būti pra
našesnė už tą, kuri kuriama su 
talentais, bet be laši vės, kurios 
reikia tikrai kūrybai. Kūrybinis 
genijus yra išeivijos akstinas, 
kuriuo ji gali ir turi eiti į laisvę. 
Jei laisvės asmeniška i ir 
nelaimės, tai savo tautai paliks 
neišdildomus, neištrinamus ir 
nesužalotus kūrinius, kurių 
tėvynė net po šimto metų nesi
gėdys priimti ir pasisavinti kaip 
savo turtą, savo paveldą, kurį 
jai paliko sūnūs ar dukros, 
gyvenę laisvėje, bet kūrę savo 
tautiečiams palaikyti ir savo 
tautai įnašą palikti. 

Kūryba niekada negali kenkti 
tautiškumui, jei ji ir yra skir
tinga, negu tėvynėje, ypač 
dabartinėje jos vergijos prievar
tavimo būklėje. Tautiškumas 
negali kenkti kūrybai, kaip 
nekenkia žydai, kurie kuria tik 
savo tautai išsklaidytai ir 
tik mažai dalelei tegyvenančiai 
po dviejų tūkstančių metų su
darytoje laisvoje valstybėje. 
Nekenkia kūrybai nė Pietų 
Amerikos tautinis epas ar tau
tinės apraiškos, kurios savyje 
įima tik indėnus, ispanus ar jų 
mišinį — mest isus . T ik ra 
kūryba, jei yra ir tautiška, yra 
nemeluota kūryba. Ir tik tokia 
kūryba yra tautos turtas net po 
daugelio šimtų metų. 

Individualybė ir 
konformizmas 

Individualus kūrėjas, visuo
menininkas ar politikas pasilie
ka individualiu net svetimame 
kraš te ir svet imų į takų 
veikiamas. Individualumas 
asmeninėje kūryboje, nepaisant, 
kokios srities kūrėjas bebūtų, 
yra būtinas, kad kūrėjas galėtų 
apreikšti save kaip individą, 
kaip talentą, kaip tautietį ir 
kaip žmogų. Tas individualu
mas turi reikštis ir visuo
meninėje veikloje, organizaci
jose, politiniuose bandymuose. 
Bet niekas negali būti toks indi
vidualus, kad su juo negalėtų 
sugyventi jo pagelbininkai juo 
labiau pasitikėti visuomenė, 
kurios jis yra vadovas ar bent 
veikėjas. 

Išeivijoje susidaro naujas pa
vojus — konformizmas. Tai 
pr is i ta ikymas visokioms 
aplinkybėms, visokiems nau
jumams, nors jie ir būtų netikri 
ir tik paskirų individų išgalvoti. 
Prisitaikymas išeivijai yra toks 
pavojus, kuris kartais pasidaro 
didesnis, negu tiesioginis mė
ginimas nutaut in t i , vaikus 
paversti tik minios žmonėmis, 

A.f A. 
ONAI KYBARTIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, sūnums STASIUI, VLADUI, 
ALFONSUI ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiš
kia 

Sofija ir Pranas Pranckevičiai 
Irena ir Petras Beinarauskai 

Antanas Stukas 

A . t A . 
S A L I A M O N U I T A M A Š A U S K U I - T H O M A S 

tebūna lengva svetingos žemės velėna. Liūdinčią 
velionio dukrą ALINĄ, buvusią LDD pirmininkę, su 
vyru VANDELINU DOMANSKIUS, vaikaičius bei 
jų šeimas, mylimą Senelį-Prosenelį lydinčius į 
Amžinąjį Gyvenimą, nuoširdžiai užjaučia 

Lietuvos Dukterų draugija 

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI 

Aukos gautos 1987 m. rugpjūčio • spalio mėnesiais: 
100 dol. A. a. Vytauto Balzaro atminimui — Nijolė 

Balzarienė. Chicago, IL (iš viso 300 dol.). 
30 dol. Antanina Čėjauskienė, Omaha, NE (iš viso 

234.50 dol). 
25 dol. ALRK Moterų Sąjungos, 2 kuopa, per Sally 

Butkus, Cicero, IL; ALRK Moterų Sąjungos , 5 kuopa, per 
Helen Banis, Worcester, MA (iš viso 75 dol.); ALRK Moterų 
Sąjungos, 17 kuopa, per Constance Martin, Hartford, CT; 
ALRK Moterų Sąjungos, 25 kuopa, per Helen Nagy, Pitt-
ston, PA; ALRK Moterų Sąjungos, 42 kuopa, per Sofia 
Ląstas, Grand Rapids, MI; ALRK Moterų Sąjungos, 53 
kuopa, Linden, NJ; ALRK Moterų Sąjungos, 54 kuopa, Per 
Stella Hotra, Detroit, MI; ALRK Moterų Sąjungos, 59 
kuopa, per Helen Matunis, Shenandoah, PA; ALRK Mo
terų sąjungos, 63 kuopa, per A. Zalinskas, Keany, NJ; 
ALRK Moterų Sąjungos, 67 kuopa, per Ann Sliteris, 
Chicago, IL: ALRK Moterų Sąjungos, 74 kuopa, per Ann 
Arnashus, Woodland Hills, CA; ALRK Moterų Sąjunga, 
per Eugeniją Kezienę, Woodhaven, NY; Anthony ir Helen 
Yakaičiai, Franklin Square, NY (iš viso 335 dol.). 

10 dol. Ann Arnashus, Woodland Hills, CA (iš viso 35 
dol.). 

PLB valdyba ir PLB Fondo vadovybė labai dėkinga 
visiems aukotojams už PLB LITUANISTIKOS KATED 
ROS įsteigimą. PLB Fondo vadovybė savo darbą tęsia 
toliau ir prašo Jūsų aukų bei testamentinių palikimų PLB 
LITUANISTIKOS KATEDROS ateities darbams ir 
papildomoms studijoms. Dabar gaunami pinigai bus 
laikomi specialiame Stasio Barzduko vardo fonde ir ski
riami Katedros plėtimui, kitų lietuvių profesorių atsikvie-
timui specialioms paskaitoms, lituanistikos seminarų bei 
leidinių ruošimui ir panašiai. 

Visos aukos gali būti nurašomos nuo pajamų mokesčių 
JAV ir Kanadoje, ID No. 36-3097269. Prašom čekius rašyti 
ir siųsti: Lithuanian World Community Foundation, 
5820 S. Claremont Avenue, Chicago, IL 00636. 

Vytautas Kamantas 
PLB Fondo pirmininkas 

Nijolė Balzarienė 
PLB Fondo reikalų vedėja 

1 

•i> A.TA. 
VLADUI PAŠKEVIČIUI 

mirus, jo žmoną, mielą ALDONĄ, dukterį GENOVAI- 1 
TĘ su šeima ir visus gimines nuoširdžiai ušjaučiame. 

Pranutė ir Stasys Patlabai 

A.tA. 
JUSTINAS JASMANTAS 
Gyveno Cicero. IL. 
Mirė 1987 m. lapkričio 21 d., sulaukęs 68 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Vilkaviškio apskrityje. Amerikoje išgy

veno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime du broliai Viktoras ir Kazys, 

jo žmona Anelė ir ju šeimos, sesuo Izabelė, švogeris Juozas 
Naujaliai ir jų šeima, mirusio brolio Broniaus šeima ir kiti 
draugai, giminės ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, lapkričio 23 d. nuo 5-9 v.v. 
ir antradienį, lapkričio 24 d., nuo 2-9 v.v. Butkaus koplyčioje, 
1446 S. 50th Ave.. Cicero. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 25 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje 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 broliai, sesuo, brolienė, švogeris ir kiti giminės. 

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

P A D Ė K A 
A.tA. 

Antaninai Jankauskienei 
mirus 1987 m. lapkričio mėn. 3 d., šeimos draugai, kaimynai 
ir pažįstami padėjo mums sunkiose liūdesio valandose. 

Ačiū visiems už užuojautas, Mišių aukas, gėles, maldas, 
apsilankymą koplyčioje, bažnyčioje ir velionės palydėjimą j 
kapines. 

Ypatingai nuoširdi padėka Šaulių rinktinės vadui V. 
Išganaičiui už atsisveikinimą su velione pagal šaulių papro
čius. Taip pat ačiū vicepirmininkui A. Paukščiui, Guzevičiui, 
garbės sargybai ir karstanešiams. 
Dėkojame klebonui A. Zakarauskui už atlaikytas gedulo 
Mišias ir tai progai pritaikytą pamokslą. Dėkojame kan. V. 
Zakarauskui už maldas koplyčioje ir velionės palydėjimą į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Edward Green ir S. 
Lakavičiui už leidimą pasinaudoti jo koplyčia. 

Dar kartą visiems nuoširdus ačiū." 

Dukros Elena Mosgeris ir Virginia Cuchra. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. — Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 



DRAUGAS. Antradienis, 1987 m. lapkričio 24 d. 

X Juze i Daužvardienei , išė
jusiai pensijon Lietuvos gen. 
konsuie:. buvo padaryta sudė
tinga akių operacija Rush-Pres-
byterian-St. Luke "ligoninėje. 
Dabar ja slaugo namie jos brolis 
Algirdas Rauktys iš San Fran-
cisco. Cal. 

x A r ū n a s Kaminskas . Lie
tuvių operos ir šiuo metu Acan-
thus orkestro Chicagoje dirigen
tas, dirigavęs Grant Parko sim
fonijai. Illinois ir Spokane or
kestrams, diriguos koncertui, 
minui' Lietuvos krikščionybės 
sukaktį, kur is bus lapkričio 28 
d. 7:30 % ai . vak. Morton audito
rijoje. Cicero. Programa atlieka 
Lietuvių operos choras, solistai 
D. Mongirdaitė. D. Stankaitytė. 
T. Feerer ir 70 asmenų simfoni
nis orkestras. 

x Krikščioniškąją Lietuvą, 
jos at l iktus darbus, nuopelnus. 
o taip pat rūpesčius, vargus, 
persekiojimus nuo karaliaus 
Mindaugo ligi šių dienų 
pave iks l a i s , nuotraukomis, 
dokumentais , knygomis bei 
spausdiniais gražiai pavaizduo
ja ..Krikščioniškosios Lietuvos" 
paroda, į ruoš ta Čiurlionio 
galer i ioje J aun imo centre. 
Gausūs eksponata i gražiai 
išdėstyti visose trijose salėse. 
At idarymas įvyksta šį ket-
virtadien; 6 vai. vak. Parodą 
galima aplankyti ketvirtadienį. 
4-8 vai. vak., penktadieni 10-12 
ir 2-6 vai., šeštadienį 10-2 ir 5-8 
vai., sekmadienį 10-2 ir 5-8 vai. 

x J e i p a s i i l g o t e savo 
d r a u g ų kviečiame atvykti į 
Pasau l io Lietuvių jaunimo 
sąjungos Chicagos skyriaus 
r u o š i a m u s Padėkos dienos 
šokius, lapkričio 26 d.. 7:00 v.v. 
Jaunimo centre. Gros du lietu
viški orkestrai . 

x Organizac i jos , norinčios 
d a l y v a u t i su vėliavomis ei
senoje šeštadienį, lapkričio 28 d. 
iš Marijos aukšt. mokyklos į 
Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčią, kur bus atnašaujamos 
šv.Mišios už Lietuvą, prašomos 
registruotis iki lapkričio 23 d. 
Lietuvių Katalikų federacijos 
būstinėje. 4545 West 63rd St.. 
Chicago. IL 60629. arba tele
fonu 312-585-9500. 

x L i e t u v o s krikščionybės 
jub i l i e j aus Amerikoje pagrin
dinė šventė bus Chicagoje Padė
kos Mišiomis Šv. Antano baž
nyčioje. Cicero, lapkričio 26 d. 
10 vai. rytą. Mišiomis už Lietu
vą Švč. M Marijos Gimimo 
bažnyčioje Marųuette Parke 
lapkričio 28 d. 12 vai. Abejas 
Mišias atnašaujant vysk. P. A. 
Baltakiui, vysk. V. Brizgiui, 
vysk. A. Deksniui ir lietuviams 
kunigams. Pagrindinės jubilie
jaus Mišios bus Šv Vardo 
katedroje. 735 N. State St.. kur 
pagrindinis celebrantas bus 
kard J. Bernardinas. Jis pasa
kys pamokslą. 

x J a n i n a Pileckas, M. Sta-
kienė, Alf Pimpe. Brone Pabar
ėms, visi iš Chicagos. 111.. Pet
ras Klimavičius. VVorcester. 
Mass.. Laima Repeika. Lom-
bard. Iii.. Bernice Selenis, Li-
vonia. Mich.. Gintarė Ivaškienė. 
Monroe. Conn.. Petronėlė Ki-
mont. Springfield. Ii!., kiek 
v i e n a s p ra tęsė ..Draugo" 
prenumeratą su 10 dol. auka. 
Labai dėkojame. 

x L o v a b l e & Edible Gifts. 
3211 W. 63rd St.. sav. Violeta 
Karosaite Didelis pasirinkimas 
originalių dovaninių prekių. 
Atidaryta 10-8 v.v., sekmadie 
n i a i s 12-5 vai. p.p. Tel. 
436-7558 

x Vysk. Paul ius Baltakis, 
OFM, Chicagos ir apylinkių 
lietuviams teiks Sutvirtinimo 
sakramentą ateinančių metų 
balandžio 10 d. Suaugusieji iki 
gruodžio 1 d. registruojasi pas 
kun. Leoną Zarembą, SJ. 
jaunieji savo lituanistinėse mo
kyklose pas tikybos mokytojus 
arba pas Jolandą Mockaitienę 
tel. 968-7377 po 6 vai. vakare. 

x Svečiai solistai Daiva 
Mongirdaitė ir Timothy Feerer 
su Dana Stankaitytė praėjusį 
sekmadienį jau repetavo Chica
goje Banaičio operos „Jūratė ir 
Kastytis" pirmą veiksmą, kuris 
bus atliktas Lietuvos krikšto 
jubiliejaus koncerte šį 
šeštadienį. 7:30 vai. vak. Morto-
no mokyklos teatre. Solistams, 
chorui ir simfoniniam orkestrui 
diriguoja Arūnas Kaminskas. 
Bilietai gaunami Vaznelių 
krautuvėje 2501 W. 71st St. 

x Sol. Eglė Rūkštelytė ir 
sol. Algirdas Brazis giedos 
Schuberto mišias šį sekmadienį 
amerikiečių Our Lady of Perpe-
tual Help parapijos bažnyčioje, 
kuri yra Morgan ir 32 gatvių 
kampe. Toje parapijoje vargo
nininku yra muz. Robertas Moc
kus. 

x Korp! Giedra šiemet su
teiks „Lietuvos Moters, pasi
žymėjusios krikščioniškų idealų 
tarnyboje žymenį" Nojolei 
Sadūnaitei „pro absentia'* lap
kričio 28 d., šeštadienį. 12 vai. 
šv. Mišiose už Lietuvą Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marąuette Parke. Tas žymuo jai 
bus suteiktas Lietuvos krikščio
nybės 600 metų sukakties 
proga. 

x Pranešame, kad sekma
dienį, lapkričio 29 d„ šv. Mišių 
Ateitininkų namuose nebus. 
Kviečiami visi apylinkės lietu
viai tą sekmadienį dalyvauti 
iškilmingose šv. Mišiose kated
roje 3 vai. p.p. Norintieji iš Le-
monto pasinaudoti autobusais, 
prašomi iš anksto paskambinti 
Vytautui Šoliūnui tel. 257-6739 
arba Rasai Poskočimienei tel. 
257-7071. 

x Aleksandras Pakalniš
kis. Jn., „Draugo" Vyčių sky
riaus redaktorius, iš rytų visai 
savaitei yra atvykęs į Chicagą 
aplankyti savo tėvų, kurie 
gyvena Brighton Parke, ir kitų 
artimųjų. 

x Padėkos dienos šeimy
niški pietūs rengiami Sek
lyčioje lapkričio 26 d., 
ketvirtadienį. 12 vai. dienos. 
Kviečiami visi, ypač vieniši ir 
be šeimų. Registruotis iš anksto 
Seklyčioje. 

x Gail. sesers Elenos Per -
žinskienės pranešimas apie 
sveiką užsilaikymą pensininko 
dienų sulaukus Alvudo 
pažmonyje Lietuvių sodyboje šį 
sekmadienį nųo 2 v. p.p. Kun. 
Juozo Juozevičiaus retai gir
dimos kilnios mintys, su visais 
dalyviais maldos už gyvus ir 
mirusius ir palaiminimas. 
Gydytojo atsakymai į sveikatos 
reikalu paklausimus. Kraujo
spūdžio matavimas. Alvudo 
gėrybėmis pasivaišinimas. 
Sound of Music — video filmas. 
Visi laukiami. 

x St. Povilenskis iš Toronto. 
Kanada, nuoširdus ir didelis 
..Draugo'* rėmėjas, per mūsų 
bendradarbi Stasį Prakapą pra
tęsė „Draugo" prenumeratą ir 
pridėjo 31 dol. dienraščio stipri
nimui. St. Povilenskiui, mūsų 
garbes prenumeratoriui, ta
riame nuoširdų ir dideU ačiū. 

x Juozas Kazlauskas, Wa 
terbury, Conn.. mūsų nuoširdus 
rėmėjas, su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė visą 
šimtinę „Draugo" paramai. J. 
Kazlauską skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką 
labai dėkojame. 

Kalėdų eglutė „Kalėdos pasaulyje" bus pastatyta Mokslo ir pramonės muziejuje Ją rengia iš 
kaires: Lucille Ve Sotas, Lucisa Titunelis, Bernice Kasarski, Vito Ve Sotas ir Emily Levickis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KOMP. STASIO ŠIMKAUS 

MINĖJIMAS 

Komp. Stasio Šimkaus 100 
metu gimimo sukaktį paminė
jo Švento Kazimiero seserys vie
nuolyne lapkričio 16 d. Didelis 
būrelis seselių susirinko ir daly
vavo programoje, padainuo
damas Stasio Šimkaus ir liau
dies dainas. 

Programa pradėjo seselė Regi
na Janušaitė. ..Labai malonu, 
kad susirinkote pagerbti Stasį 
Šimkų ir paminėti jo 100 metų 
gimimo sukaktį. Mums šis 
įvykis turi trigubą prasmę. Pir
ma, kad Stasys Šimkus yra 
mūsų tautietis. Antra, kad jo 
sesuo a.a. seselė M. Carmelita 

buvo mūsų kongregacijos narė. 
Trečia, kad mes visos mylime 
dainą". 

Seselė M. Bernarda Venskutė 
padėjo paruošti dainas ir forte
pijonu perteikti bei duoti daug 
medžiagos supažindinti su St. 
Šimkaus muzika. 

Seselė Anna Marija Rakaus
kaitė savo kalboje priminė, kad 
Stasys Šimkus dalyvavo Švento 
Kazimiero vienuolyno bazare 
1919 m. Stasys Šimkus su solis
te Marijona Rakauskaite atliko 
keletą koncertų per bazarą. 
Seselės laiko Stasį Šimkų 
vienuolyno geradariu. 

Seselė M. Perpetua Gudaitė 
perteikė vėliausias žinias, kaip 
Lietuvoje minėjo Stasio Šim
kaus sukaktį. Ta proga buvo 
didelės iškilmės, Stasio 
Šimkaus kūrinių koncertai ir 
net Maskvoje jau išleido Stasio 
Šimkaus pašto ženklą. 

Visą programą sumanė ir 
paruošė seselė M. Clemencia 
Kodytė. K. 

„GRANDIES" VAKARAS 

Jaunimo ansamblis „Gran
dis" šeštadienį, lapkričio 21 d., 
Jaunimo centre turėjo savo 
tradicinį metinį pobūvį. Jį 
pradėjo savo žodžiu B. Jasaitie
nė, dėkodama ilgametei „Gran
dies" vadovei Irenai Smieliaus-
kienei. Priminė, kad „Gran
dies" eilės didėja, tur ima 
daugiau 100 šokėjų. Gražiai čia 
talkina L Smieliauskienes duk
tė Violteta. 

Prieš vakarienę sukalbėti 
maldą buvo pakviestas jėzuitų 
provinciolas kun. Ant. Saulai-
tis. Po to buvo šilta vakarienė. 

Joje dalyvavo 315 svečių ir dar 
per 70 šokėjų. 

„Grandis" jau gyvuoja 23 
metus. Šokių šventėje Hamilto-
je ruošiasi dalyvauti 118 „Gran
dies" šokėjų. Apie du trečdaliai 
grandiečių yra s tudenta i . 
Trečdalis — moksleiviai. Jie 
repeticijas daro dukart savaitė
je, po 3 valandas. Kai kurie 
šokėjai „Grandyje" yra jau šeše
rius metus. Prie „Grandies" yra 
sudaryta ir L Smieliauskienes 
mokoma veteranų, vyresnių 
grupė, iš viso 22 asmenys. 

Šį pobūvį suorganizavo moti
nų komitetas, kurio pirmininkė 
yra Birutė Jasaitienė, narės — 
Gražina Gražienė, Danutė Puo
džiūnienė, Nijolė Balzariene, 
Rita Penčilienė. Vakarienę 
paruošė Aldona Šoliūnienė. Lai
mėjimus suorganizavo Rima 
Nakienė. Šokėjams akordeonais 
ir kitais instrumentais palydą 
sudarė Darius ir Audrius Poli-
kaičiai bei Viktoras Puodžiū
nas. 

Programą pradedant Aušra 
Jasaitytė pasveikino provincio-
lą kun. A. Saulaitį ir „Gran
dies" globėjus Ireną ir dr. Leo
ną Kriaučeliūnus. Pradžioje 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sios grandietės inscenizavo Sta
sės Petersonienės pasaką „Lau
mė Daumė". 

Dalyvavo 7 grandietės. Insce
nizaciją praturtino garsiniai 
efektai, muzikos garsai. Sceno
je švytėjo daili „Grandies" emb
lema ir tautinių raštų draperi
ja. Bendra daina, masinė dekla
macija dar labiau sudomino 
publiką. 

Šokiuose naujomis figūromis 

x Kun. Antano Paškaus ne
seniai išėjusi aktualių problemų 
knyga „Krikščionis ir šiandie
na" susilaukė mūsuose išskirti
nio dėmesio. Jos au tor ius 
ateinantį savaitgalį iš rytinio 
pakraščio atskrenda Chicagon 
ir šį penktadienį, 7 vai. vak., 
Marijos aukšt. mokyklos audi
torijoje įvyksiančioje Lietuvos 
krikšto sukaktuvinėje akade
mijoje bei literatūros vakare 
skaitys paskaitą „Į k ą mus 
kviečia tau tos kr ikš tas" . 

x Kun. S. M o r k ū n a s iš 
Sioux City. Iovva. Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas, „Draugo" ir 
kitos lietuviškos spaudos didelis 
rėmėjas, vėl atsiuntė 50 dol. 
auką už jo parapijos aprašymus 
„Drauge". Nuoširdus ir didelis 
ačiū. 

x JAV LB East St . Louis, 
111., apylinkės valdybos pirmi
ninkas Z. Grybinas mums rašo: 
„Nors kartą per metus mes gali
me jus paremti visos apylinkės 
vardu. Tai lėšos iš bendrojo a-
ruodo, kurin su nuoširdumu kas 
metai supila pačios, nors negau
sios, apylinkės lietuviai. Ma
nau, kad jie visi yra ilgamečiai 
ir nuolatiniai „Draugo" skai
tytojai. Savo laikraštį jie myli ir 
remia. Mes šia auka tenorime 
parodyti tą kolektyvinį šiltą 
jausmą savo tikram „Draugui". 
Nuoširdus ačiū už 25 dol. auką 
ir gražų laiškutį. 

x Vaclovas Snarskis , Sun-
ny Hills, Fla., dr. Elena Petrik, 
New Buffalo, Mich., Joseh Sa
vickas. Trenton, N.J. , Juozas 
Šulaitis, La Grange Park, 111., 
Ambrose Numgaudis, St. Pe-
tersburg, Fla., Gražina Karsas, 
Sudbury, Mass., Vladas Kuo-

dys. So. Boston, Mass., Jonas 
Kvietys. Dayton, Ohio, pratęs
dami „Draugo" prenumeratą, 
kiekvienas pridėjo po 10 dol. 
aukų. Labai dėkojame. J. Kvie
tys laiške nusiskundė, kad 
„Draugas" pas juos ateina labai 
nenormaliai, o kai pašte pasi- —-
skundžia apie tai. atsako, kad **sa Razgaitienė (kairyje), American for Dtie Procesą koordmatore. kalbas, 
negauna iš Chicagos laiku ir - buvusiu **„. prokuroru Ran^y Clark, ^ u m u Kari L.nna pne. is-
taip tęsiasi dama be galo. t r ė m , m » * ^ ^ ***** N u o t r . H . u » . 

grandiečiai atliko: Kaip gi gra
žus, gražus rūtelių darželis, 
šokimėlį, suktutę, sukčių, malū
nėlį, linelius roviau ne viena, 
polkutę, žiogelius ir kitus figū
rinius šokius. 

Dailiai marguliuoja mergaičių 
ir vyrų tautiniai kostiumai. 
Rūpestingas pasiruošimas, figū
rų grakštumas, jaunatviškos 
šypsenos, nuostabiai sklandus 
atlikimas šį grandiečių vakarą 
padarė dideliu laimėjimu ir sve
čiai gausiai reiškė savo pasiten-
kinimą. Tai gal buvo vienas iš 
geriausių „Grandies" pasirody
mų. Buvo ryšku, kaip tautinis 
šokis yra magnetas, pritraukiąs 
mūsų jaunimą tautinės kultū
ros apraiškoms, o programa 
pasižymėjo savo sklandumu ir 
naujumu. 

Šokėjų va rdu pare ikš ta 
padėka I. Smieliauskienei ir jos 
dukteriai Violetai, kuri moko 
jaunių grupę. Padėkota ir I. 
Smie l i ausk ienes padėjėjai 
Ramutei Gaižutytei. Šviesas 
tvarkė Vida Momkutė, padėko
ta dvasiniam globėjui kun. Ant. 
Saulaičiui, globėjams L ir dr. L. 
Kriaučeliūnams, motinų komi
t e t u i . Visi buvo papuošt i 
gėlėmis. Buvusių šokėjų vardu 
sveikino L. Vasiliauskaitė. 

I. Smieliauskienė ansamblio 
vardu dėkojo svečiams, pažymė
dama, kad ši programa tai tėvų 
ir protėvių dvasia. Dėkojo salės 
puošėjai G. Gražienei, o ypač 
šokėjams, aukojusiems laisva
laikius tautiniam šokiui. Jauni
mo centras yra šokėjams antrie
ji namai. Dėkojo jėzuitams ir S. 
Endrijonienei, centro vadovei. 
Pažymėjo, kad Kriaučieliūnai 
jau 23 m. yra „Grandies" globė
jai. Ženkliukas buvo įteiktas 5 
m. „Grandy" šokusiam Arui Ti
jūnėliui. 

Kovo mėnesį „Grandis" turės 
vakarą, kur programą atliks uk
rainiečiai šokėjai profesionalai, 
atsiteisdami už „Grandies" da
lyvavimą pas juos. B. Jasaitienė 
pakvietė pasivaišinti mamų 
iškeptais tortais. Visas renginys 
buvo rūpestingai suorganizuo
tas ir praėjo patraukliai. 

Juoz. Pr. 

DONELAIČIO MOKYKLŲ 
MADŲ PARODA 

Prieš devynerius metus K. Do
nelaičio mokyklos pradėjo ruoš
ti madų parodas. Tikrasis šių 
madų parodų tikslas buvo su
telkt i lėšų vis sunkėjančiai 
mokyklų padėčiai. Ne paslaptis, 
kad visos lituanistinės mokyk
los sunkiai finansiškai verčiasi. 
Vienos iš jų kelia mokiniams 
mokyklos mokestį, kitos ruošia 
įvairius parengimus, o K. Done
laičio mokyklos nutarė ruošti 
mokyklų madų parodas. Taip ir 
šiais metais K. Donelaičio mo
kyklos lapkričio 7 d. suruošė 
madų parodą Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Salės interjeras 
buvo kuklus, rudeniškas, prie 
kurio apipavidalinimo pasi
darbavo Vida Radick. Ant stalų 
buvo išdėliotos gražios meniškos 
programos, kurias paruošė ir 
apipavidalino dailininkė Teresė 
Bogutienė. Šviesas tvarkė Vida 
Momkutė, o muziką — Zigmas 
Mikužis. Džiugu pastebėti, kad 
visos vietos buvo užpildytos ir 
t a s parodo žmonių palankumą 
v ienoms iš Chicagos 
stipriausioms lituanistinėms 
mokykloms. 

Ištisus metus K. Donelaičio m-
los madų parodoms gaudavo 
madingus ir elegantiškus rūbus 
iš Evergreen parko „Lee's" 
salono savininkų Kosmonų. 
Šiais metais rūbai buvo gauti iš 
e i l ės pa rduo tuv ių : J u d i t a 
Radžiūnienė parūpino iš Pad-
dor's — North Riverside, taip 
pat buvo gauti rūbai iš Al Ber-
to's Oak Lawn, 16 Plūs Melrose 
Crossing, Steven's LaGrange 
parko. Vaikų rūbai buvo gauti 
iš Charle's Shop, Villa Park, 
Charle's Shop 10 Kedzie Plaza, 
Kr is ty ' s Korner Evergreen 
Plaza. Tam tikslui daug pasi
darbavo tėvų komitetas, o ypač 
komiteto narė Irena Adickienė, 

kuri ypač įdėjo daug darbo ir 
laiko, kad ši madų paroda, kaip 
ir ankstyvesnės, praeitų su pa
sisekimu. 

Madų parodos komentatorė 
Daina Dumbrienė aiškiai ir 
gražiai pristatė modeliuotojas,-
jus, apibūdindama kiekvieną jų 
dėvimą rūbą. Modeliavo mamy
tės, tėveliai, mokiniai ir moky
tojos. Šioje madų parodoje buvo 
demonstruojami kasdieniniai, 
sportiniai, išeiginiai ir vakari
niai rūbai. Jie buvo taikytini 
plonoms, jaunoms ir pilnoms. 
Kaip visada didžiausio dėmesio 
susilaukė vakariniai rūbai. O 
kur ne? Juk ir šventės jau čia 
pat, visi tikisi ką nors naujo 
pamatyti ir sau prisitaikyti. 
Vyrų rūbai buvo sportiniai, išei
giniai ir vakariniai, juos dar 
gražiau paryškino patys mode
liai. 

Vaikus tvarkė Debbie Radick. 
Ji pirmiausia į taką išvedė pa
čios suprojektuotus ir pasiūtus 
dinozaurą (Adomas Radick), liū
tą (Onutę Utz), žirafą (B. Zoller), 
pterandon (priešistorinis paukš
tis — Erikas Radick). Šie gražiai 
pas iū t i kost iumai , ryškių 
spalvų, labai pagyvino pačia 
sceną. Vaikų rūbų buvo įvairių 
ir labai daug, gal jau net ir per 
daug. Tiktai visos mergaitės 
buvo grakščios ir gražios, tad ir 
jų rūbeliai visi joms tiko. Gim
nazistės demonstravo paauglių 
mergaičių rūbus. Jie buvo 
tvarkingi ir gražūs, kaip ir 
pačios aukšt. mokyklų mokinės. 

Parodoje buvo neapsieita ir be 
lietuviškų megztų rūbų. Salo
mėjos Endrijonienės melsvas 
megztas kostiumėlis susilaukė 
didelių ovacijų. Kitos lininės 
megztos suknelės buvo gautos iš 
Irenos ir Stasės Adickienės. 

Šių metų modeliuotojos buvo 
L. Adomėnienė, J. Augienė. V. 
Bendoraitienė, N. Gierštikienė, 
A. Gražytė, M. Harris, A. Jasai
tytė, R. Musonytė, A. Padalino, 
D. Polikaitytė, V. Radick, Ž. 
Sabin, B. Sturonaitė, R. Viržin-
tienė, V. Woodward. Vyrai 
modeliuotojai — Jonas Adickas, 
Rimas Dumbrys, Raimundas 
Gerštikas ir Audrius Polikai-
tis. Moksleiviai — D. Polikaity
tė, J. Jankauskaitė, A. Miku-
čiauskaitė, J. Narbutytė. Mer
gaitės modeliuotojos — J. Adic-
kaitė, A. Adomėnaitė, G. Ast
rauskaitė, L. Bendoraitytė, L. 
Dainytė, M. Harris, A. Kosmo-
puolos, L. Paulytė ir M. Santos-
ki. 

Madų parodos metu taip pat 
buvo platinami laimėjimų bilie
tai . Svečiai buvo vaišinami 
pyragaičiais ir užkandėliais, o 
kas norėjo galėjo atsigaivinti vy
neliu. Juo aptarnavo tėvų 
komiteto nariai. Manau, kad nė 
vienas nesigailėjo praleidęs sek
madienio popietę tą dieną, jei ir 
neprisitaikė rūbų, tai bent savo 
daly vavymu įnešė kuklią auką 
K. Donelaičio mokykloms 
paremti. 

Nojolė Nausėdienė 

CHICAGOS ŽINIOS 
TAISYS GREITKELIUS 

Sudaryti dideli planai pagrin
diniai pataisyti Dan Ryan greit
kelį , o paskiau Kennedy 
greitkelį. Pataisyti ne vien grin
dinį, bet ir tiltus bei išvažia
vimus. Dan Ryan greitkelį pra
dės taisyti kovo mėnesį, nuo 31 
gatvės iki įvažiavimo į Eisenho-
werio greitkelį. Šių trijų mylių 
pataisymas kainuos apie 210 
mil. dol. Kennedy greitkelis jau 
27 m. senumo. Taisys nuo Ohio 
gatvės iki Edens greitkelio. Čia 
darbai prasidės, kai 1989 m. 
baigs taisyti Dan Ryan greit
kelį. Kainuos apie 245 mil. dol. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. - 776-«700 

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


