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(Tęsinys) 

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

Žinios iš vyskupijų 
Panevėžys. 1988 m. liepos 

mėnesį Panevėžio miesto tikin
tieji išsirinko Švč. Trejybės 
(Marijonų) bažnyčios komitetą 
ir įpareigojo jį rūpintis minėtos 
bažnyčios sugrąžinimu tikintie
siems. 

Rugpjūčio 10 d. naujai susida
ręs bažnytinis komitetas pri
sistatė miesto vykdomojo ko
miteto pirmininkui J. Bečeliui 
ir bandė aptarti bažnyčios grą
žinimo klausimus. Pirmininkas 
pareiškė, kad Panevėžio miestui 
trūksta kultūrinių įstaigų: 
parodų rūmų, paveikslų galeri
jos, koncertų salės, kultūros 
namų ir t.t., kad trūktų baž
nyčios jis nemano; pirmininko 
įsitikinimu, miestui, kuriame 
gyvena 125,000 gyventojų turi 
pilnai užtekti dviejų veikiančių 
bažnyčių. 

Pokalbio pabaigoje pirminin
kas J. Bečelis nusileido komi
tetui tiek, kad pažadėjo 
bažnyčios grąžinimo klausimą 
aptarti su RRT įgaliotiniu P. 
Anilioniu. Komiteto nariams 
priminus, kad šiam klausimui 
spręsti pakanka vietinės val
džios vykdomųjų komite tų 
sprendimo, ką nedviprasmiškai 
savo kalboje patvirtino ir TSKP 
CK Generalinis sekretorius M. 
Gorbačiovas, J. Bečelis bandė 
teisintis: „Taip. Bet prašau jus, 
supraskite ir mane". 

Rugsėjo 21 d. bažnytinis komi
tetas antrą kartą susitiko su 
miesto valdžia. Šį kartą po
kalbyje su t ik inč ia i s ia i s 
dalyvavo ir pirmininko pava
duotojas E. Smogius. Valdžios 
pa r e igūna i pa re i škė , kad 
sudarytas perspektyvinis pla
nas, pagal kurį Švč. Trejybės 
bažnyčia po remonto bus pavers
t a parodų ir vargonų muzikos 
koncer tų sa le ; komi te tu i 
ateičiai pasiūlė pagalvoti apie 
naujos bažnyčios statybą mies
to mikrorajone. Tikintieji argu
mentuotai reikalavo bažnyčią 
grąžinti tikriesiems jos savi
ninkams ir naudoti pagal jos 
paskirtį — Dievo garbinimui. 

Valdžios pareigūnai tvirtino, 
kad bažnyčią negalima grąžin
ti ir dėl to, kad netoli jos 
pastatytas kino teatras „Vers
mė" bei profesinė technikos 
mokykla, ir bažnyčia nesiderina 
su šiomis įstaigomis. Tikintieji 
pasijuto įžeisti ir atsikirto: „ne
jaugi, pirmininke, tikintieji dar 
ir šiandien laikomi raupsuotais? 
Argi miesto partijos komitetui 
ir Balčikonio vidurinei mokyk
lai yra malonesnė kaimynystė 
su venerinių ligų dispanseriu ir 
moterų lageriu?" 

Miesto valdžia nieko konkre
taus nepažadėjo. Patarė kreip
tis po 2-3 mėnesių. 

Senatoriai baigė dokumentų 
nagrinėjimą 

Washingtonas. — Senato In
formacijos komiteto nariai su
kvietė spaudos konferenciją ir 
pranešė, jog nerado įrodymų, 
kad Reagano vyriausybė būtų 
sulaikiusi ar dariusi pastangas 
sistematiškai sulaikyti doku
mentus nuo Kongreso tyri
nėjimo komiteto, kuris vedė 
apklausinėjimus Irano-Contras 
byloje. 

Bet komitetas negalįs sakyti, 
kad nebuvo tokios galimybės, 
kad kas nors, nežinomas jiems 
asmuo, galėjęs iš imti ka i 
kuriuos dokumentus iš bylų, 
kurie galėjo būti surišti su 
ginklų pardavimu Iranui. Sena
to daugumos vadas sen. George 
Mitchell buvo prašęs minėtą 
komitetą dar kartą patikrinti 
dokumentus, kurių galėjo 
negauti Kongreso komitetas, 
pravedęs investigaciją 1987 m. 
Pulkininko Oliver North teisme 
buvo atskleisti keli tokie doku
mentai, kurių tas komitetas 
nebuvo pastebėjęs. Dabar ši 
komisija, pakartotinai ištyrusi 
prašomą reikalą, nerado jokių 
pasikeitimų. 

Nepastebėti raštai 
Tačiau sen. David Boren, In

formacijos komiteto pirminin
kas, ir sen. William Cohen, 
vicepirmininkas, atrado tik 
keletą prasilenkimų, kai Bal
tieji rūmai ir Kongreso inves-
tigacijos komitetas juos tikrino. 
Pranešime senatoriai pastebi, 
kad FBI agentūra, kuri tikrino 
juos pulk. North įstaigoje, galėjo 
juos laikyti nesvarbiais, tad jie 
ir nebuvo parodyti Kongreso in-
vestigacijos komitetui. Senato
riai taip pat pasakė, jog buvo 
rasta viena byla su Baltųjų 
rūmų dokumentais, pirmiau ne

pastebėtais. Joje yra memoran
dumai ir prezidentinė korespon
dencija su užsienio vadais. Nuo
rašai turėjo būti siunčiami 
Saugumo tarybai, tačiau ne 
visada tai buvę daroma. 

Nebus naujų tardymų 
Senatoriai nusprendė, kad ne

reikia vėl iš naujo pradėti 
Kongreso investigacijos, nes 
visada bus rasta kokių nors 
netikslumų. Byloje buvo atras
ti septyni raštai. Šeši raštai 
liečia planus, kad Hondūras pa
dėtų Nikaragvos laisvės kovo
tojams ir už tai jie gautų 
ekonominę ir karinę paramą. O 
septintasis raštas yra memo, 
kuriame Saugumo tarybos na
rys pulk. Oliver North 1985 m. 
spalio 30 d. prašo savo virši
ninką Robert McFarlane pri
minti prezidentui apie planą 
pasiųsti Contrams slaptas in
formacijas dviejų specialių 
ginklų atveju. Ranka ten 
parašyta, kad prez. Reaganas su 
tuo sutiko. Senatoriai nuspren
dė, kad čia nebuvo blogos valios, 
nes jie buvo parodyti North ap
klausinėjimo byloje. 

Pripažino Stallno-
Hitlerio sandėri 

Maskva. Komunistų partijos 
pareigūnas — KP centrinio 
komiteto tarptautiniams reika
lams skyriaus vedėjas V. Falin, 
kalbėdamas vokiečių televizijai 
pripažino, kad Stalinas ir Hitle
ris pasirašė slaptą sutartį, 
pasidalinant Rytinę Europą į 
įtakų sferas, pridėdamas: „Nėra 
abejonės, kad buvo ir priedinis 
slaptas protokolas". 

Prezidentas Bush tariasi su Atstovų Rūmų mažumų 'respublikonų) vadais Robert Michel ir Newt 
Gingrich, kurie vr dovauja pastangoms pravesti JAV Konstitucijos amendmenta uždrausti vėliavos 
išniekinimus. 

Landsbergis baigia 
apsilankymą JAV-ėse 

IV. Susitikimai VVashingtone 

Washingtonas. 1989 liepos 
23. (LIC) Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio seimo tarybos 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis kartu su žmona Gražina 
baigė 20 dienų trukusią vieš
nagę Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir vakar iš Wa-
shingtono Dulles aerouosto iš
vyko namų link. 

Ketvirtadienį, liepos 13 d. V. 
Landsbergis susitiko su daugiau 
kaip 10 JAV Informacijos agen
tūros (US Information Agency) 
pareigūnais. Posėdžio tikslas 
buvo aptarti kultūrinių mainų 
galimybes tarp JAV ir Lietuvos. 
Tokių kultūrinių mainų koordi
navimas ar tiesioginis vykdy
mas kaip tik yra viena iš JAV 
Informacijos agentūros veiklos 
funkcijų. 

Valstybės departamente 
Penktadienį, liepos 14 d. ryte 

V. Landsbergis nuvyko į JAV 
Valstybės departamentą. Tenai 
apie Lietuvos padėtį kalbėjo 
keliems diplomatams, įskaitant 
sekretoriaus pavaduotojui Eu
ropos reikalams p. Johnsonui 
bei direktoriaus pavaduotojui 
Rytų Europos reikalams p. 
Hornblowui (abudu laikinai 
eina pareigas kol bus paskirti 
nuolatiniais pavaduotojais). 

Po pietų įvyko susitikimas su 
sovietologu Dimitri Simes. Jis 
užima vadovaujančią poziciją 
nevaldinėje organizacijoje, var
du Carnegie Endowment for In
ternat ional Peace, kuri 
puoselėja tarptautinę taiką. 
Susitikimo metu, Simes pasiūlė 
prof. Landsbergiui suruošti 
spaudos konferenciją, kas 
vėliau ir įvyko. 

Liepos 17 d. po pietų prof. 
Landsbergis susitiko su dr. 
Robert Hutchings, kuris yra 
direktorius Europos politiniams 
reikalams Valstybinio saugumo 
taryboje (National Security 
Council). Ši Baltųjų rūmų 
taryba turi esminę rolę pade
dant nustatyti JAV prezidento 
užsienio politiką. 

JAV Kongrese 
Sekančią dieną prasidėjo apsi 

lankymai JAV Kongrese. V. 

Landsbergis ilgai kalbėjosi su 
JAV Atstovų rūmų vyriausio 
Respublikonų partijos vado 
kongresmeno Bob Michel 
užsienio reikalų patarėju. 
Toliau, vyko trumpas pasima
tymas su kongresmenu Sam 
Gejdenson, kurio šeima kilus iš 
Lietuvos. 

Nevaldinėse įstaigose 
Po pietų V. Landsbergis buvo 

pakviestas į rusų studijoms 
puoselėti Kennan Institute for 
Advanced Russian Studies. Tai 
mokslinis Institutas priklausąs 
Smithsono Institutui (Smithso-
nian Institution). Jis pritraukia 
mokslininkus iš viso pasaulio, 
kurie atvyksta į Washingtoną 
trumpam laikui gilintis savo 
specialybėse bei susitikti su 
kitais mokslininkais. Land
sbergis prabilo į maždaug 30 
akademikų, jiems suglaustai 
pristatydamas Lietuvos pokari
nės istorijos raidą. Po to priėmė 
klausimus iš publikos. Moksli
ninkai rodė gyvą susidomėjimą 
įvykiais Lietuvoje. Vieniems rū
pėjo žinoti, ar Sąjūdis tikrai tiki
si nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo. Kitus domino 
lietuvių-rusų -antykiai Lietuvo
je, lietuviškos valiutos įvedimo 
klausimas ir pan. 

Iš Kennanv Instituto Lands
bergis nuvyko į nevaidinęs or
ganizacijos Natioanl Endow-
ment for Democracy įstaigą. 
Šios organizacijos tikslas yra 
puoselėti demokratiją visame 
pasaulyje, sutelkiant iš JAV 
kongreso materialinę paramą 
demokratiniams judėjimams. V. 
Landsbergis -įsitiko su tos or
ganizacijos pirmininku Carl 
Gershman. Pasitarime taipogi 
dalyvavo Są- džio seimo tarybos 
narys Ema: uelis Zingeris bei 
Lietuvių Informacijos Centro 
direktorė ntė Damušytė, 
abudu atvykę iš New Yorko. 

Vakare I. etuvos pasiunti
nybėje įvyk. Washingtono lie
tuvių visu( menės susipažini
mas su Landsbergiais, kurį 
organizavo •priklausomosLie-
tovas charg Stasys Lozoraitis 
kartu su sostinės Lietuvių 
Bendruomenes skyriumi. 

Trečiadie liepos 19 d. Na

tional Endowment for Democra
cy patalpose įvyko pusryčiai, 
kurių garbės svečiu buvo V. 
Landsbergis. Susirinko kelias
dešimt kviestų atstovų iš 
spaudos, JAV Kongreso, Valsty
bės departamento, mokslinių 
institucijų, nevaldinių orga
nizacijų ir pan. išklausyti 
Landsbergio trumpo pranešimo 
apie Sąjūdį ir pateikti jam klau
simų. Nors programa tęsėsi 
daugiau kaip valandą, 
susidomėjimas buvo didelis ir 
klausimų buvo daug. 

Po pietų Landsbergis susitiko 
su dviem senatoriais, kurie yra 
tarp pajėgiausių ir įtakin
giausių JAV Kongreso narių. 
Pirma buvo trumpas pasimaty
mas su Respublikonų partijos 
senatorium Richard Lugar, 
Užsienio reikalų komiteto 
nariu. Antras pasimatymas, 
trukęs maždaug 45 minutes, 
buvo su Demokratų partijos 
senatorium Bill Bradley. I šiuos 
susitikimus V. Landsbergį ly
dėjo JAV Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas dr. Antanas 
Razma ir Bendruomenės atsto
vė Asta Banionytė-Connor. 

Spaudos konferencija 
Ketvirtadienį liepos 20 d. rytą 

V. Landsbergiui buvo suruošta 
spaudos konferencija Carnegie 
Endowment būstinėje. Ją 
pravedė Charles W. Maynes, 
redaktorius Foreign Policy 
žurnalo, kuri leidžia Carnegie 
Endowment. Landsbergis api
būdino padėtį Lietuvoje, paaiš
kindamas kaip Sąjūdis paveikė 
Lietuvos raidą. Jo įvadą sekė 
klausimai iš žurnalistų, kurių 
buvo tarp 20 ir 30, įskaitant 
pagarsėjusius žurnalistus kaip 
Daniel Schorr. Morton Kon-
dracke ir Georgie Anne Geyer. 
Iš pateiktų klausimų susidarė 
įspūdis, kad spauda palankiai 
žiūri į Pabaltijo tautas, bet kad 
jai sunku suprasti, kaip jos gali 
tapti laisvos. Schorr klausimas 
Landsbergiui buvo būdingas 
tokiai žurnalistų galvosenai. Jis 
nusistebėjo, kad lietuvių tauta 
sugebėjo išlaikyti savo tautinį 
identitetą per 50 metų priespau
dos ir prašė paaiškinti kaip tai 
buvo įmanoma. Landsbergis į 
klausimą atsakė, apibūdinda
mas ne tik tautos patvarumą 
sunkiausiais istorijos momen
tais, kaip 19-to šimtmečio gale. 
bet taipogi ir gilias tautos 
valstybingumo šaknis nuo 13 
amžiaus. 

Iš Carnegie Endowment, V. 
Landsbergis keliavo į JAV Kon

gresą, kur susitiko su kon
gresmenu William Broomfield, 
vyriausiu Respublikonu Atsto
vų rūmų Užsienio reikalų 
komitete, bei su kongresmenais 
Richard Durbin ir Benjamin 
Gilman. Taipogi, ilgiau 
kalbėtasi su Atstovų rūmų 
Užsienio reikalų komiteto štabo 
nariais. 

Po to V. Landsbergis nuvyko 
į Amerikos Balsą, kur davė at
skirus pasikalbėjimus lietuvių, 
lenkų bei rusų skyriams. Tarėsi 
su Amerikos Balso direktorium 
Richard Carlson bei jo pava
duotojais. 

Pavergtų Tautų diena 
Pastangos išrūpinti V. Lands

bergio pasimatymą su preziden
tu Bushu nebuvo sėkmingos. 
Tačiau, V. ir G. Landsbergiai 
buvo tarp poros šimtų kviestų 
svečių, kurie nuvyko į Baltųjų 
rūmų Rožių sodelį penktadienio, 
liepos 21d. rytą išklausyti pre
zidento Busho kalbą Pavergtų 
tautų dienos proga. Toje pra
kalboje Bushas paminėjo Pabal
tijo valstybių tautinį atgi
mimą. Iš Baltųjų rūmų Rožių 
sodelio V. Landsbergis nuvyko 
į pasimatymą su Valstybinio 
saugumo taryboje (National 
Security Council) dirbančia 
pagrindine sovietologe dr. Con-
doleeza Rice. 

Po pietų, V. Landsbergis 
sugįžo į Kongresą pasitarimui 
su kongresmenais Douglas 
Bereuter ir John Miller. Abudu 
yra Atstovų rūmų Užsienio rei
kalų komiteto nariai, kurie 
numato vykti į Lietuvą rudenį. 

AFL-CIO centre 
Iš kongreso V. Landsbergis 

nuvyko į JAV-ių didžiausios ir 
galingiausios profsąjungos AFL-
CIO centrą. Tenai valandą su 
puse praleido su AFL-CIO 
pirmininku Lane Kirkland bei 
jo štabo nariais. Kirkland 
domėjosi Sąjūdžiu ir Lietuvos 
Darbininkų Sąjunga. 

Maždaug tiek pat laiko Land
sbergis praleido pasimatyme su 
buvusiu JAV Valstybinio 
saugumo tarybos vadu sovieto
logu dr. Zbigniew Brzezinski. 

Tarp aukščiau išvardintų 
susitikimų įvyko prof. Lands
bergio pasikalbėjimai su pavie
niais žurnalistais, atstovaujan
čiais įvairią spaudą, pavyzdžiui 
japonų laikraštį Sekai Nippon. 
Washinton Post, Cleveland 
Plain Dealer ir Laisvosios 
Europos radiją. 

V. Landsbergio programą VVa
shingtone tvarkė JAV Lietuvių 
Bendruomenės atstovė Asta Ba
nionytė-Connor. Ji Landsbergį 
lydėjo į daugumą susitikimų. 
Prie programos planavimo daug 
prisidėjo ir nepriklausomos Lie
tuvos diplomatas Stasys Lozo
raitis, pas kurį Landsbergiai 
buvo apsistoję. Jų vizito metu, 
Lietuvos pasiuntinybė tapo 
Landsbergio veiklos koordina
ciniu centru. Kai kuriuos 
Landsbergio susitikimus su
ruošė Lietuvių Informacijos 
centro VVashingtono skyriaus 
vedėjas Viktoras Nakas. 

Vytautą ir Gražiną Landsber
gius šeštadienio popietę į VVa
shingtono aerouostą palydėjo 
Stasys Lozoraitis, dr. Antanas 
Razma bei maža grupė VVa
shingtono apylinkėse gyvenan
čių lietuvių. 

— Zarasų partijos sekretorė 
Liubovė Galvelienė priima į 
pareigas vis daugiau žmonių, 
kurie nesupranta lietuviškai. 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Vilniuje birž. 29 d. atkurta 
Lietuvos Bibliotekininkų 
draugija. Sveikinime priminta, 
jog 1931 m. nepriklausomoje 
Lietuvoje įkurta draugija veikė 
20 m., vadovaujama Vaclovo 
Biržiškos, o draugiją panai
kinus, jos nariai rizikuodami 
gyvybe gelbėjo knygas nuo 
naikinimo. Dabartiniu pirmi
ninku išr inktas Lietuvos 
nacionalinės M. Mažvydo 
bibliotekos mokslinio skyriaus 
vedėjas Vytaus Rimša. 

— N e m u n o upėje §įą 
vasarą leistinos užteršimo nor
mos yra viršijamos dešimterio
pai ar daugiau ties Druski
ninkais, Alytum, Prienais, Jur
barku ir Šilute ir dėl to ten 
negalima maudytis. Užteršta ne 
t ik bendrai , bet ir ligas 
sukeliančiais mikrobais. Pana
šiai užteršta ir Baltijos jūra, 
todėl siūloma maudytis basei
nuose. 

— Pažaislio atchitektūrinis 
ansamblis, kuris yra vienas iš 
nedaugelio Lietuvos ryškių 
baroko paminklų, buvo pradė
tas restauruoti 1971 m. 
Neseniai restautuotojai baigė 
atnaujinti šiaurinį vienuolyno 
korpusą, o dabar restauruoja 
bažnyčios freskas, pietinę vie
nuolyno dalį. 

— Lietuvos KP centro ko
mitetas konstatavo, jog Lietuva 
šiuo metu yra industrine agrari
ne Respublika, kurios ūkis 
pagal daugelį ekonominių ro
diklių viršija vidutinį Sąjungos 
lygį h* y ^ viena iš ekonominiu 
požiūriu labiausiai išsivysčiusių 
sąjunginių respublikų. Tačiau 
dėl centralizavimo iš Maskvos 
sumažėjo gamyba ir susidarė 
padėtis, kad disponuojama tik 
vienu dešimtadaliu gamybinio 
potencialo. 

— Vilniuje dvylikai miesto 
gatvių, aikščių ir skverų 
grąžinti senieji is toriniai 
pavadinimai. P. Čaikovskio 
gatvė vėl vadinama Etmonų; B. 
Dauguviečio gatvei sugrąžintas 
Odminių vardas. Pionierių vėl 
pavadinta Barboros Radvilaitės 
vardu, B. Sruogos vėl atstatoma 
į Šv. Jono gatvę. V. Knyvos ir 
Partizanų gatvėms vėl sugrą
žinti jų senieji vardai: Šaltinių 
ir Naugarduko. 

Per visus praėjusių metų 
įvykius mums naujai išmoktos 
Gedimino aikštės pavadinimas 
vėl atstatomas į originalų 
,,Katedros aikštės" vardą. 
Lenino prospektas bus vadi
namas Gedimino prospektu, o 
Raudonosios Armijos prospek
tas — savanorių prospektu. Be 
to, F. Dzeržinskio tiltas vėl at
gavo savo senąjį pavadinimą— 
Žaliasis tiltas. Be šių yra dar ir 
smulkesnių gatvių pavadinimų 
pakeitimai. 

KALENDORIUS 

Liepos 25 d.: Šv. Jokūbas 
apaštalas, Kristupas, Valen
tina. Aušra, Aušrinė, Mongir-
das. 

Liepos 26 d.: Šv. Ona, 
Joakimas, Gluosnis, Greitutė, 
Meilė. 

ORAS CHICAGOJE 
Saule teka 5:37, leidžiasi 8:17. 
Temperatūra antradienį : 

aukščiausia — 89; žemiausia 67, 
galimybė lietaus. Trečiadienį — 
aukšč. 89; žem. — 68, karšta ir 
tvanku. 



DRAUGAS, antradienis, 1989 m. liepos mėn. 22 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IB SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS | SVEIKATĄ, 6515 So. CalifornU Ave., Chicago. I1L 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KAS YRA TA ALERGIJA? (2) 
Išmokime naujų alergiją lie
čiančių pavadinimų. Tada ge
riau suprasime gydytojo pa
aiškinimą apie turimą nege
rovę. 

Mediciniškas raginimas 

Alergija turi daug skirtingų 
aptarimų. Visuotinai priimtas 
medicinoje jos aptarimas yra šis: 
alergija yra kai kurių žmonių 
nepaprastas jautrumas pašali
nėms medžiagoms bei fiziniams 
ar emociniams stoviams, kurie-
kurios kitiems žmonėms neken
kia. 

Toks aptarimas nurodo, kad 
žmogus gali būti jautrus — aler
giškas beveik viskam: vištos 
plunksnoms, žiedadulkėms, pe
lėsiams, sporams, vilnai, pienui, 
kiaušiniams, grybams, šokola
dui, vaisių sul t ims, jūrų 
vėžiams, aspirinui, penicilinui, 
ultravioletiniams saulės spindu
liams, dulkėms, širšės nuodams, 
nuodingam vijokliui (poison ivy) 
ir pan. Toks įjautrinančių kai 
kuriuos asmenis medžiagų 
sąrašas yra begalinis. 

Kartais žmogus gali pamany
ti, kad jis yra alergiškas savo 
žmonai, ar žmona vyrui, bet tai 
yra netiesa. Gyvenime tai esti, 
kad vyras gali būti alergiškas 
žmonos kvepalams ar jos plaukų 
purškalams, o žmona — jo užsi
ėmimui ar profesijai. Sakysim, 
veterinorius gali ant savo rūbų 
parnešti į namus katės pleis
kanas. 

ALERGIJOS PRIEŽASTYS 
Kiekvienam gali kilti klausi

mas: Kas gali sukelti alergiją? 
Tai klausimas gydytojui, o jis 
atsakymo neturi. Sakoma, kad 
fluoridai, dedami į geriamą 
vandenį apsaugai nuo dantų 
gedimo, gali sukelti alergiją 
jiems. Nors šio krašto Alergijos 
akademija praneša, kad nėra 
jokio įrodymo, jog geriamas 
fluoriduotas vanduo būtų nepa
kenčiamas ar sukeltų alergiją 
fluoridams. Vienok yra studijų, 
nurodančių, kad kai kurie 
žmonės gali įviariopu stiprumu 
nepakelti tokio vandens. 

Pašalinė medžiaga, kuriai 
žmogus yra jautrus visai tei
singai gali būti laikoma asme
niniu nuodu tam žmogui. Toks 
nuodas ta alergiją sukelianti 
medžiaga medicinoje vadinama 
Alergenu (allergen) ar Antigenu 
(a^tigen). Prisiminkime ir 
supraskime, kiek pagalvoję, 
tuos pavadinimus. 

Kaip nuodas, tas alergenas 
(ar antigenas) pasiekia savo tai
kinį? Jis pasiekia jautrų žmogų 
įvairiais keliais: kvėpuojamu 
oru, valgiu, gėrimu, prisilie
timu, injekcijomis ir per fizinius 
bei emocinius veiksnius. 

Alergija yra labai asmeniška, 
individualizuota negerovė. Tas 
pats alergenas, vienam žmogui 
sukeliąs savitas reakcijas, ki
tam asmeniui gali sukelti skir
tingas reakcijas. Sakysim, 
riešutų valgymas vienm gali 
sukelti akių patinimą, o kitą 
išberti krupais , trečiam 
vidurius paleisti, ar ketvirtam 
sukelti galvos skausmą. 

Dar painesnis yra būdas, kaip 
alergenas negerovę sukelia. Jo 
sukeltus simptomus nebūtinai 
lemia kelias, kaip jis žmogaus 
kūne atsirado. Pvz., tam tikrų 
mežiagų (alergenų) įkvėpimas 
gali sukelti išbėrimą odoje, o 
tam tikro maisto valgymas gali 
paveikti žmogaus alsavimą, 
nesukeldamas blogo virškinimo, 
ko. logiškai galvojant.galima 
būtų laukti. 

Beveik nėra kūne organo, 
kuris būtų saugus nuo alerginio 
išpuolio. Dabar naujausios 
mediciniškos žinios tvirtina, 
kad alergija gali į takot i 
išsivystymą chroniškų nege
rovių, kaip artritas, reumatinė 
šiltinė, inkstų ligos ir net 
nevaisingumas. Atsiranda net 
tokių tyrinėtojų, kurie kiek 
kaltina alergijas ir dėl žmogaus 
perankstyvo senėjimo. 

Kas atsi t inka, kai alergenas 
pa t enka į kūną? 

Iki smulkmenų nėra žinoma, 
kas a t s i t inka alergenui 
(įjautrinančiai medžiagai) įsi-
rausus į žmogaus kūną. Daugu
mos medicinos žinovų dabar yra 
priimta sekanti teorija apie 
alergijos veikimą. Normaliu 
atveju žmogaus kūnas reaguo
ja, kai pas jį atsiranda sve
timkūniai (arba čia vadinami 
antigenai). Ta reakcija pasireiš
kia pagaminimu proteinų — bal
tyminių medžiagų, vadinamų 
„antikūniais" (antibodies). Jie 
kūną saugoja nuo žalingų sve
timkūnių (antigenų) poveikių. 

Tuos mūsų daugumai naujus 
du žodžius kiekvienas supraski
me, įsisąmoninkime, išmokime 
ir atsiminkime. Antigenas (an-
tigen) yra kūnui svetima me
džiaga, patekusi į kūną ar at
siradusi ant jo paviršiaus. O 
kūnui į tą svetimybę — antige
ną reaguojant, kūnas pats 
pasigamina nuo tos svetimybės 
apsaugančią medžiagą, vadina
mą antikūniu (antibody). 

Štai kas atsitinka, kai, saky
sim, į kūną patenka bakterijos, 
kurios veikia kaip antigenai, ar
ba dar kitaip pavadinant — 
alergenai. Kai atsiranda kūne 
svetimos bakterijos, kūnas 
mėgina saugotis nuo jų blogo 
poveikio — mėgina jas naikinti 
ar padaryti neveiksmingomis, 
pasigamindamas baltymines 
medžiagas, proteinus, vadi
namus antikūniais (antibodies), 
kurie tas bakterijas sunaikintų, 
veiktų prieš jų žalingą veikimą. 

dingojo vijoklio nuodas (toksi
nas) gali būti alergenais — 
alergijos sukėlėjais? Atsakymą 
irgi prašom gerai įsidėmėti ir 
suprasti. 

Tyrinėtojai priėjo išvadą, kad 

kas 12 vai.; procardia, 20 mg 
kapsulės, po vieną kas 12 vai. 
inderal (generic), 20 mg 
tabletės, po vieną kas 12 vai. 
Ligonis turi turėti su savimi 
paprasto nitroglicerino (po lie

tos paprastos medžiagos, moks- žuviu padedamas tabletes; jos 

Gail. sesuo Elena Peržinskienė pra
neša ka ip mais tu gintis n u o vėžio 
Alvudo pažmonyje. Lietuvio sodyboje. 

Nuot rauka M. Nagio 

ne alergiško. Mat, alergiškas 
žmogus pasigamina priedui (iš 
prigimties tokią galią turi) dar 
ir kitą antikūnį, vadinamą imu-
noglobuliną E (immunoglobulin 
E), kuris chemiškai skiriasi nuo 
čia minėto imunoglobulino G. Ir 
tuos du pavadinimus 
įsidėmėkime. 

Taip ir išeina: medžiagoms ne
jautrus (nealergiškas) asmuo 
negauna alerginių negerovių 
dėl to, kad jis dėl savos tokios 
prigimties nepasigamina to an
tros rūšies antikūnio — imu
noglobulino E, kuris sukelia 
alerginę reakciją. 

Chemiškai išsireiškiant, aler
genai ar antigenai yra dau
giausia baltyminės medžiagos 
(proteinai). Tik kai kurios jų 
gali būti tam tikros rūšies 
saldžios medžiagos — cukraus 
formos — polisacharidai (poly-
saccharides) ar kombinacija iš 
abiejų — proteinų ir cukraus). 

Kodėl paprasta medžiaga 
sukelia alergiją? 

Dabar klausite, kodėl tokios 
paprastos medžiagos, kaip 
aspirinas, penicilinas ar nuo-

liškai pavadintos (ryšium su 
alergija) haptenais (HAPTENS) 
tampa alergiją sukeliančiomis 
vien todėl, kad jos susijungia su 
kūno proteinais. Medžiagos, 
nesusijungusios su kūno pro
teinais, nesukelia alergijos. 
Alerginas, kuris tokiu būdu 
pasidaro aktyvus, yra laikomas 
hapteno su proteinu (hapten-
protein) kompleksu. 

Išvada. Nors alergijos kilmės 
išaiškinimas ir yra k iek 
sudėtingesnis jį mums reikia 
žinoti, nes tada išmintingiau 
orientuosimės alergijos reiški
niuose. Daugiau tuo reikalu 
kitą kartą. 

Pasiskaityti. Lou Joseph, 
Allergy. Budlong Press, P.O. 
Box 31032, Chicago, IL 

SAUGIAUSIAS, 
VEIKSMINGIAUSIAS IR 

PIGIAUSIAS Š IRD IES 
SKLEROZĖS TVARKYMAS 

Klausimas. Mano giminaitis 
prašo prisiųsti į Vilnių jam 
vaistų nuo širdies arterijų 
priskretimų. Aš pats netrukus 
važiuosiu į Vilnių ir noriu jam 
nuvežti, tik nežinau kokių. 

Atsakymas. Toks širdininkas 
turi elgtis sekančiai. 1. Nuo
dugniai išsitirti kraują, ypač 
naudinga žinoti savo pilno 
cholesterolio kiekį, trigliceridų, 
gerojo cholesterolio, cukraus ir 
šlapimo rūgšties. Tai bus išei
ties taškas tolimesnei veiklai. 2. 
Dabar jau susiaurėjusias širdies 
arterijas platink sekančiai: 
Nuolat naudok sekančius vais
tus: ilgai veikiantį nitroglice
riną, 6,5 mg, po vieną kapsulę 

greit genda), ir paimti kai 
sunkiau padirbus krūtinėje at
siranda skausmai. Jos veikia 
4-5 minutes. 

Iš dabar jau susiaurėjusių šir
dies arteri jų reikia valyti 
skre tu l ius sekančiu būdu: 
Valgyk ovo-lacto vegetariška 
maistą (prisilaikyk Alvudo 
dietos). Tai vaisių, daržovių, 
rudų ryžių, penkių arbatinių 
šaukštelių SAFFLOWER alie
j aus per parą (Lietuvoje 
saulėgrąžų aliejus), per 24 vai. 
tuzino kiaušinių baltymų, 
šviežių kopūstų arba brakoli 
įvairiausiame pavidale. Be to, 
per parą suvalgomos trys 
morkos ir šeši svogūnai. 
Apsieinama be jokios žuvies ir 
jokios vištienos, o apie bet kokią 
mėsą nė nepagalvojama tol, kol 
kraujo cholesterolis nukris iki 
130 mg%, o gerojo cholesterolio 
kiekis nepakils mažiausiai iki 
60 mg%. Imama zinc sulfate, 
200-mg tabletės, po vieną 
tabletę kasdien, pavalgius, ir 
niacino, 500-mg tabletės, po tris 
t ab le tes kasdien. Nebijoti 
pusvalandžiui atsirandančio 
odos paraudimo. Šį vaistą 
pradėti imti, prisipratinant prie 
jo. Pradžioje ketvirtį tabletės 
per dieną — per tris dienas, vis 
ketvirčiu didinant per tris 
dienas iki pilnos dozės. 

Jokie ki tokie vaistai 
nenaudotini, nes jie turi stiprius 
pašalinius veikimus, kartais 
labai sunkius, net mirtinus. Dar 
vienas blogumas su kitais vais
tais cholestreoliui sumažinti yra 
tai, kad reikia kraują tikrinti 
kas kelios savaitės, o tas 
kainuoja, nes Medicare nemoka 

MILIJONAI 
LAISVĖJANČIAI 

LIETUVAI 
ZIGMAS V. VISKANTA 

Vien vyro su žmona pas isveikinimas 
ga l i suke l t i alergiją, nes v i enas ant
ro kvepa l ams ar odekolonui gal i būti 
a l e rg i škas . 

Smulkiau apie ant ikūnius 

Čia šiaip žmogui kiek sunkiau 
suprantamas dalykas, todėl 
atidžiai ir pamažu skaitykite ir 
pajėgsite suprasti. Kiekvienas 
asmuo pasigamina jį saugantį 
ant ikūnį (antibody), kai jį 
paveikia antigenas — įjautri
nanti medžiaga. Medicina tą 
kūno pagamintą antikūnį vadi
na imunoglobulinu G (immuno
globulin G). Jį pasigamina tiek 
medžiagoms alergiškas, tiek ir 
ne alergiškas asmuo. Kiekvie
nas žmogus taip ginasi no 
įsibrovėlių. Kokia nuostabi 
Tvėrėjo galia aprūpinti žmogų: 
net jam pačiam nieko apie tai 
nežinant ir nejaučiant, jis yra 
saugomas pats savo priemonė
mis. 

Bet čia ir prieiname tai, kuo 
alergiškas Žmogus skiriasi nuo 

Pradėjus laisvėti Lietuvai, at
sirado daugybė galimybių finan
siškai remti Sąjūdį. Laisvės ly
gą, Tremtinio klubą ir kitas or
ganizacijas. Deja, išeivių finansi
niai ištekliai yra riboti, Iki dabar 
mūsų organizacijos beveik be 
išimties bazavosi finansine 
parama iš savo tautiečių. 
Galima tvirtinti, kad veiksnius 
išlaiko lietuviai pensininkai, 
kurie dažnai patys yra reika
lingi paramos. Nors vidurinė 
kar ta yra žymiai tvirčiau 
medžiagiškai įsikūrus, jų 
skaičius kur i s didesnėmis 
aukomis remia lietuvišką 
veiklą, yra mažas. Po 45 metų 
Amerikoje yra laikas pradėti 
ieškoti naujų būdų kaip finan
suoti savo veiklą. 

Specifiškai siūlau ieškoti 
finansinės paramos iš 
amerikiečių valdžios įstaigų, 
privačių fondų ar net privačių 
firmų. Dauguma valdžios 
įstaigų remia kultūrinę veiklą. 
Privačios firmos turi „matching 
gifts" programas, kur prie tar
nautojo aukos kompanija 
prideda dar tiek, o kai kuriais 
atvejais net dvigubai. Taip pat 
nereikėtų pamiršti kreiptis į 
lietuvių kilmės amerikiečius, 
prašant jų finansinės paramos. 
Pavyzdžiui, tą galima būtų 
pradėti Chicagoje Dainų šventės 
ar panašia proga. 

Čia norėčiau smulkiau supa
žindinti lietuvių visuomenę su 
viena organizacija: Tautiniu fon
du už demokratiją (angliškai 
National Endowment for Demo-
cracy). Nors fondas buvo įsteig
tas 1983 metais, pereitų metų 
laisvėjimo ir demokratiškėjimo 
įvykiai Pabaltijy mums plačiai 
atvėrė šios institucijos duris. Šis 
fondas pereitais metais gavo iš 
federalinės valdžios 20 milijonų, 
kuriuos išdalino įvairioms 

organizacijoms. Tarp daugelio 
1988 metais paramą gavusių or
ganizacijų mums įdomiausios 
yra American Latvian Associa-
tion gavusi 27,500 dol. remti de
mokratiniai grupei Latvijoje ir 
Joint Baltic American National 
Committee gavęs 25,500 dol. 
remti pašalpinį centrą Estų 
sąžinės kaliniams Švedijoje, 
įvairios lenkų organizacijos iš 
viso yra gavusios beveik du 
milijonus. 

Fondas yra nauja Amerikos 
iniciatyva sustiprinti demokra
tiškas institucijas visame 
pasaulyje. Ši organizacija yra 
privati, ne pelno institucija, su 
patikėtinių taryba (Board of Di-
rectors), susidedančia iš žymių 
žmonių: liberalų, konservatorių, 
demokratų, respublikonų, pra
monininkų ir darbo unijų 
atstovų. Patikėtinių tarybos 
sąraše randame Zbigniew Brze-
zinski, Henry Kissinger, Wil-
liam Brock ir Charles Manatt. 
Fondas siekia pri traukti ame
rikiečių vienetus, kad jie dirbtų 
su organizacijomis užsienyje, 
kurios nori demokratiškėti. 

Fondas remia veiklą penkiose 
pagrindinėse kategorijose, bet 
mums daugiausiai t inka antra 
— demokratiškas valdymas ir 
politinis procesas, trečia — 
švietimas, kultūra ir ryšiai. 
Pavyzdžiui Lietuvių Bendruo
menės krašto valdyba galėtų 
paruošti pasiūlymą (grant ap-
plication) r emt i Sąjūdį 
demokratiško valdymo srityje. 
Balfas galėtų prašyti finan
siškai paremti „Tremtinio" 
klubą. Lietuvių katedra Illinois 
universitete galėtų prašyti 
paramos Kultūros fondui įsis
teigusiam prie atsikuriančio 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Kaune. Tai yra t ikta i keli 
pavyzdžiai iš daugybės lietu-
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už taip dažną tikrinimą. 
Čia ranšančiojo patirtis: net 

paveldėtas kraujo suriebėjimas 
(400-500 mg% cholesterolio), 
kuriam dabar praktiškai nėra 
pagalbos, naudojant čia minėtą 
maistą, ir avižų sėlenų (oat 
bran po 1-2 puodelius su nu
griebtu pienu (skim milk) kas
dien cholesterolis sumažo visu 
100 m g f per keletą mėnesių. 
Nuo tokio suriebėjimo reikia 
gintis kaip nuo vėžio — jokių 
pastangų nesigailint ir nelei
džiant gydymosi pro pirštus. 

Aišku, ligonis turi pakeisti 
gyvenimo būdą: nerūkyti, ne
girtauti, netinginiauti. Privalo 
darbuotis, turi džiaugtis gerais 
dalykais ape save — būti visa
da gerai nusiteikusiu ir toliau 

gyvenimu džiaugtis be dešrų, 
kiaulienos, taukų, kugelio su 
grietine, be kotlietų ir be 
vokiško alaus. Reikia gydytis 
visas turimas negales, ypač 
cukraligę, podagrą, gūžio 
liaukos netvarką. Visi kiti turi, 
prisitaikę prie tokio gydymosi, 
ligoniui įvairiopai talkinti. 
Sėkmės! Vėl parašyk. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPĖR 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . — 337-1285 

viškos veiklos, kuri gali būti šio 
fondo remiama. "Kuo daugiau 
mes prašysime, tuo daugiau 
gausime. Čia yra vienas atvejis, 
kur daugybė organizacijų išei
vijoje ir Lietuvoje galėtų atnešti 
gerų rezultatų. 

Nenoriu skųstis, kodėl daug 
mažesnės latvių ir estų išeivijos 
sugebėjo gauti finansinę para
mą, o lietuviai negavo, bet 
paska t in t i organizacijų 
valdybas, kad nedelsiant imtųsi 
iniciatyvos prašymams paruoš
ti. Dėl didesnių sumų ir pagrei
tinti lėšų gavimą, manyčiau, 
prašymai turi būti paruošti pro
fesionaliai. Siūlyčiau į pagalbą 
kviesti lietuvių kilmės pro
fesorius, kurie turi patyrimo 
šioje srityje. Mažesnėms 
sumoms prašymai gali būti pap
rastesni ir fondo tarnautojai 
padės suredaguot i . Noriu 
pridėti, kad patikėtinių tarybos 
sus i r ink imas yra rugsėjo 
mėnesį. Jeigu norima, kad 
prašymai būtų svarstomi per šį 
posėdį, jie turi pasiekti fondo 
įstaigą prieš rugpjūčio pirmą. 
Vėliau gauti prašymai bus 
svarstomi tiktai 1990 metų 
sausio mėnesį, Taip pat reikia 
suprasti, kad nevisi prašymai 
bus patenkinti greitai. Gal 
reikės kelis kartus prašyti ir pa
laukti, bet gausime stambesnes 
sumas. 

Prašymas paramos iš fondo 
nėra elgetavimas, bet reika
lavimas gauti, kas mums pri
klauso. Lietuvių kilmės ameri
kiečiai kiekvieneriais metais 
sumoka milijonus mokesčių. 
Jeigu po antro pasaulinio karo 
Amerika ekonomiškai ir politiš
kai atstatė karą pralaimėjusias 
valstybes, tai dabar yra laikas 
padėti atstatyti Rytų Europą ir 
Pabaltijį. 

Prieš pradedant rengti forma
lų prašymą galima su fondo 
įstaiga susisiekti, išdiskutuoti 
savo idėjas ir preliminarinius 
planus. National Endowment 
for Democracy adresas yra: 1101 
Fifteenth St., N.W., Suite 203. 
Washington, D.C. 20005. Tele
fonas: 202-293-9072. 

0R. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
!R ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel . 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Ots. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

OR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų 
" hemoroidų gydymas 

5540 S. Pulaskl Road. Tel. 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr . ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tel. 476-2112 

9525 S. 791h Ave., Hickory Hills. IL. 
Tel. 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medicat BuHding 

SO* 6132 S. Kedz« 
Chicago. IL 60629 

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

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

Namų 584-5527 
0R. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec. šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
15S N. Mlchlgan Ava., Suite 324 Ir 

S U S S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 
Tel. 565 2960 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel . RE 7-1168; 
Rezld. 385-4811 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-0889 
Vai : pirm , antr ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

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

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

11800 Southwest Hlgtmay 
Palos Helghts, IH. 60463 

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

Dr. Tumasonio kabinetą peram* 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
24S4 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-5549 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Šimtai tūkstančių nusikaltimų, bet 

NEBAUDŽIAMI 
NUSIKALTĖLIAI 

Šį rašinį pradėsime ligi šiol 
m u m s neįprastu būdu — per
spausdindami korespondenciją 
iš Vilniuje leidžiamo nefor
ma laus biuletenio „Tribūnos" 
(Nr. 8, 1989). Štai ji. 

„Anykščių rajone, Skiemo
nyse, š.m. gegužės 13 d. buvo 
laidojami 1945-1949 metų parti
zanų palaikai. Palaikų paieškas 
organizavo Skiemonių parapijos | 
ir Anykščių tremtinių klubo 
žmonės . Part izanų pa la ika i 
ras t i netoli vietinių kapinių, 
dirbamos žemės plote. Eksperti
zę atlikę Anykščių gydytojai nu
s ta tė , kad partizanų kūnams 
buvo nukapotos galvos ir rankos 
— kūna i turėjo tilpti nedidelėje, 
paskubotai iškastoje duobėje. 
Nustatytos daugumos žuvusiųjų 
asmenybės. Tai Antanas Pau
lauskas , Bronius Žitnikas, Vy
t a u t a s Čitnikas, Bronislavas 
I lgutis , Vytautas Kazlas, An
t a n a s Grigas, Steponas Karve
lis, Bronius Matukas, Jonas 
Švilpė, Simonas Sližys, Vaclo
vas Kobinas, Alfonsas Sargū-
n a s , Bronius B a r a n a u s k a s , 
Aleksas Pipiras, Jonas Yla, Dai
n ius Čikauskas, vienas asmuo 
nežinomas (manoma, kad tai 
estų tautybės žmogus)". 

Toliau rašoma, kad palaikai 
buvo sudėti į du karstus, atvežti 
į Skiemonių bažnyčią, ku r šv. 
Mišias už kankinių sielas atna
šavo Skiemonių klebonas kun. 
P . Adomonis, pasakęs ir nuošir
dų pamokslą. Dalyvavo kiti 6 
kuniga i , į kapines palaikus ly-, 
dėjusi tūkstantinė minia, plevė
savo šimtai tautinių bei reli- ! 

ginių vėliavų, perrištų juodais 
k a s p i n a i s . Buvo p a s a k y t a 
daugybė kalbų, kuriose iškeltos 
garbingos partizanų kovos ir jų | 
kančios. Buvę renkamos aukos 
par t izanų paminklui s tatyt i . 

Tai t i k įvykių vienoje parapi
joje „kronika". O tokių a r įjuos 
panaš ių įvykių buvo kiekvie
noje parapijoje. Mūsų spaudoje 
išeivijoje i r Lietuvoje jie nebuvo 
aprašyt i . 

Biuletenis „Alytaus sąjūdis" 
(Nr. 13-14, 1989) pateikė labai 
š iurpų dokumentuotą rašinį 
„Vienų Kalėdų kronika". Čia 
aprašyt i 1944 m. gruodžio 24 d. 
enkavedistų siautėjimai Merki
nės valsčiaus, Klepočių ir apy
l inkės kaimuose, k u r buvo 
nužudyt i ar gyvi sudeginti 22 
gyventojai, sudeginta keliolika 
sodybų. Str. autorius Jurgis 
Paka l a pažymi, kad ligi šiol 
minėt i įvykiai „dar neiškelti į 
dienos šviesą, apie prieš 44 
me tus buvusį įvykį n iekur nė 
žodžio. Tarytum nieko ir ne
b ū t a . Tary tum t ik p iemuo 
p l i a u k š t e l ė j o b o t a g u per 
vandenį". 

Veikiant Sąjūdžiui, pr. metų 
lapkričio mėnesį buvo sudaryta 
komisija netirtoms žmonių žu
dynėms karo ir pokario metais 
atskleisti. Greitai bus metai, kai 
ši komisija veikia, tačiau jos 
darbų rezultatai nežymūs. Kita 
komisija bando suregistruoti — 
padaryti sąrašus ištremtųjų. 
Bet Šis darbas tik pradėtas. 
Žudynių bei deportacijų tyrimui 
y ra daug kliūčių. Pirmiausia 
KGB įstaigos, kurių žinioje yra 
ano meto dokumentai, neleidžia 
jais reikiamu būdu pasinaudoti. 
Yra žinių, kad vadovai tokius 
KGB jos pirmtakūnų veiklą 
kompromituojančius dokumen
tus naikina. Bet ir dalis buvusių 
t remt in ių bei jų giminių nesi
skubina registruoti, nesuteikia 
reikiamų žinių „a t sa rgumo 
sumetimais" 

O nemažas skaičius budelių 
bei deportacijų vykdytojų tebėra 
gyvųjų tarpe. Daugumas jų dar 
ir dabar užima atsakingas 
vietas ar yra „nusipelnę per
sonaliniai pensininkai". Užpul-

MOLOTOVO- RIBBENTROPO 
SLAPTIEJI SUSITARIMAI IR MES 

Pasaulinės spaudos komentarai po 50-ties metų 

LIETUVIŠKOM TEMOM 
KAZYS B A R O N A S 

M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

ti jie ginasi „nieko nežiną", 
„nedalyvavę nusikal t imuose, 
viską suversdami vienam Stali
nui. Šiuo požiūriu Marija Men-
delienė „Kauno tiesoje" rašė: 
„Suvok iu S ta l ino k l a i d a s , 
t a č i au vis dė l to S t a l i n a s 
nenurodė nė vieno pirštu ką 
vežti: vežė savi". Pridėkime — 
žiauriai tardė, kankino, žudė. Ir 
štai dabar, kai t iek daug Lietu
voje „laisvėjimo apraiškų", ka i 
viešai smerkiamos žudynės bei 
deportacijos, įvykiai t ik labai 
pamažu tiriami, nėra nė vieno 
kaltininko suimta, tuo labiau 
niekas nenubaustas. Daugumas 
jų dabar, sėdėdami aukštuose 
postuose, savo nus ika l t imus 
pr idengė t r i spa lve , nešioja 
mūsų valstybinius ženklus bei 
simbolius — „valstybinę atribu
t iką". Ki t i užpult iej i savo 
nusikaltimus bando prisidengti 
senėjimo (senaties) teise. Tiesa, 
1965 m. kovo 4 d. buvo išleistas 
įsakas „Dėl nuteisimo asmenų, 
kaltų nusikaltimais prieš taiką, 
žmoniškumą ir už ka r in iu s 
nusikaltimus, neatsižvelgiant į 
nusikaltimų padarymo laiką". 
1965.IX.3 paskelbtas į sakas 
išaiškino, kad senaties nutar i 
mas liečia visus Sovietų pilie
čius, kurie „asmeniškai daly
vavo žudant ir kankinant tary
binius žmones", tačiau praktiš
kai buvo teisiami ir baudžiami 
tik „nacistiniai karo nusikal
tėliai", jų labai stropiai ieškant 
netgi užsienyje. Tačiau neteko 
g i rdė t i , kad k a s iš pač ių 
bolševikų budelių būtų rimčiau 
tardytas ar nubaustas. Užpul
tieji kaltininkai ginasi, kaltę už 
žudymus dažniausia suvers
dami raudonosios armijos dali
niams, kuriuos jie egzekucijai 
tuo metu pakvietė. Vienas iš 
tokių nusikaltėlių yra ir mums 
žinomas Telšių kalėjimo bei 
NKVD aukštas pareigūnas Pet
ras Raslanas (gim. 1914.111^5), 
dabar KGB a tsargos pulki
ninkas, pensininkas, šiuo metu, 
kaip skelbia „Kauno t iesa", 
gyvenąs Vilniuje, Antakalnyje, 
gražioje Klinikų gatvėje. J i s ir 
jo bendradarbis Ročius, liudi
n inkų parodymais , l a ikomi 
svarbiausi 73 kalinių Rainių 
miškelyje kankintojais, iškvie
tę rusų karinį dalinį egzekucijai 
atlikti. P. Raslanas kar ta is ma
tomas Vilniaus gatvėse, bet 
šiaip jo jau telefonas „neatsako" 
ir nenorįs svečių priimti. Pana
šiai elgaisi ir kiti „bendražy
g ia i " , l a u k d a m i „ g e r e s n i ų 
dienų". Žodžiu, yra didžiuliai 
nusikaltimai, šimtai tūkstančių 
aukų, bet „nėra" nusikal t imų 
vykdytojų. . . N ė r a ir a t 
gailaujančių už savo kaltę. Iš 
tokių minėtinas gal t ik vienas 
Daniel ius Todesas, a u k š t a s 
NKVD pareigūnas, vienas iš 
1941 m. deportacijų organiza
torių. Jis paskelbė spaudoje ilgą 
rašinį, pasmerkė deportacijas, 
visą kaltę dėl jų suvertė Stali
nui ir po to netrukus numirė. . . 
Susidaro įspūdis, lyg ir depor
tuotieji geruoju pasirinko Sibiro 
tremtį, gulagus ir mirtį speigy-
račio zonoje. 

Nusikaltėliai saugiai jaučiasi 
ir todėl, kad milicijos saugumo, 
karinės institucijos vis dar y ra 
ne vietinės Lietuvos valdžios, 
bet Maskvos rankose. O j uk 
„varnas varnui akies neker ta" . 

Pastaruoju metu Lietuvoje, vi
suose rajonuose, susikūrė iš Si
biro grįžusių Tremtinių klubai, 
skaičiuoją savo narius šimtais, 
jų nuostatuose ir praktikoje pa
brėžiama, kad tremtiniai nenorį 
keršto ir atleidžia savo priešams 
nus ika l t imus . Tai , ž inoma, 
gražu, krikščioniška. Bet vis 
dėlto teisinės valstybės valdžios 
pareiga yra nusikaltėlius iš
aiškinti ir juos reikiamu būdu 
nubausti. 

b . kv . 

O k u p u o t o j e t ė v y n ė j e i r 
išeivijoje mes, ka ip gyvi liudyto
j a i , s t o v i m e i š v a k a r ė s e 
žiauriausio istorinio smurto, 
kurį prieš pusę šimto metų 
įvykdė Hitlerio naciai ir Stalino 
bolševikai 1939 m. rugpjūčio 23 
d., Maskvoje pasirašydami vadi
namą Molotovo-Ribbentropo 
paktą ir slaptuosius protokolus, 
pagal kuriuos abiejų imperia
listų buvo pasidalintos Pabaltijo 
valstybės: Lie tuva, Latvija ir 
Estija. Apgaule ir kariniu smur
tu buvo sutryptos jų nepriklau
somybės, įvykdytas planingas jų 
gyventojų na ik in imas . Nors, 
a r t ė jan t i s tor in io fakto su
kakčiai, Maskva ir stengiasi ig
noruoti s laptųjų sus i ta r imų J 
buvimą, tačiau Vakarų Vokieti
joje saugojami susi tar imų ar
chyvai j au prieinami ir didžiajai Į 
pasaulio spaudai . 

Š t a i b i r ž e l i o 22 d ieną 
įtakingas New Yorko „The Wall 
Street J o u r n a l " savo interna-
cionalių žinių skyriuje paskelbė 
platų savo korespondento Peter 
Gumbel straipsnį: „Secret Naci-
Stalin Pact H a u n t s Gorbachev" 
(Slaptas nacių-Stalino paktas 
persekioja Gorbačiovą). J a m e 
Gumber rašo: „Bonnoje Vakarų 
Vokiet i jos užs ien io re ika lų 
ministerijoje, pilkoje plieninėje 
spintoje saugojamas Sovietų 
i s to r i jos s k e l e t a s , k u r i s 
persekioja M. Gorbačiovą ir jo 
glasnost politiką. Joje kabo ir 
s p a l v o t a s R y t ų Eu ropos 
žemėlap i s , p a d a l i n t a s į 28 
skyr ius . Dešinioje žemėlapio 
pusėje tuojau po miesto Brest i 
Litovsk (Lietuvos Brasta) pa- j 
dėtas riebus Joseph Stalino 
pa rašas mėlynu rašalu . Parašo 
gremėzdiškas raidžių išlanks-
tymas nus i tęs ia 22 inčus. Šalia 
jo Hitlerio užsienio reikalų mi-
nisterio Joach im Ribbentropo 
kompakt in is pa r a ša s raudonu 
r a š a l u . Po p a r a š a i s d a t a : 
28(IX)39. Sept. 28, 1939. Prie 
žemėlapio y ra k r ū v a originalių 
istorinių dokumentų-protokolų, 
kur ie liudija, k a i p 1939 metais 
nacinė Vokieti ja ir Sovietų 
Sąjunga pasidal ino Rytų Euro
pos valstybes. Žemiau Stalino 
parašo žemėlapyje išvesta juoda, 
ra i ty ta linija, k u r i rodo Lenki
jos pasidalinimą. 

Tvirt inimai dėl 
suklas toj imo 

M a s k v a t e i s i n a s i — rašo 
tol iau Peter Gumbel —, kad jie 
negali surast i savo archyvuose 
slaptųjų protokolų ir esą V. 

J .V. SUDUVAS 

Vokietijos archyve esą pro
tokolų mikrofilmai yra suklas
totai padirbti. Šitas rusų tvir
t inimas Vakarų jau seniai buvo 
atmestas. Plačiau jis iškilo Gor
bačiovui paskelbus „glasnost" 
politiką Sovietų Sąjungoje, Pa
baltijo respublikoms reikalau
j an t panaikinti Molotovo-Rib
bentropo paktą ir patiems Rusi
jos i s tor ikams susidomėjus 
slaptųjų protokolų turiniu. Ir 
p a t s Gorbačiovas praėjusių 
metų spalio mėnesį, kai Vakarų 
Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl lankėsi Maskvoje, savo 
kalboje pažymėjo, kad nė ra taip 
paparasta paneigti praeities 
klaidas, nes istorinių įvykių 
t iesa yra nenuginčijama. J i turi 
laiduoti pasitikėjimą paskelbta 
„glasnost" politika, nors tas ir 
sudaro degančią vidinę proble
mą sov ie t inėse Paba l t i jo 
valstybėse. Šis klausimas buvo 
iškel tas Pabalti jo valstybių 
delegatų pavasar in iame šių 
me tų deputatų suvažiavime 
Maskvoje, Gorbačiovas, kad 
ir nenoroms, leido sudaryti spe
cialistų valstybinę komisiją 
Stalino-Hitlerio susitarimams 
ištirti . 

Nors oficialioji Kremliaus vy
riausybė laikosi rezervuotai 
slaptųjų protokolų klausimu, 
tačiau ir patys sovietų istorikai 
Maskvos oficiozo „Pravdos" 
puslapiuose viešai pasisako. 
Sovietų istorikas Lev. Bezy-
mensky asmeniškai lankėsi 
Bonnoje ir peržiūrėjo vokiečių 
užsienio reikalų ministerijos ar
chyve laikomus sutarčių doku
mentus. 

Sugrįžęs Bezymensky sovietų 
žurnale „Naujieji laikai" iš
spausd ino ei lę s t r a i p s n i u , 
ku r i a i s j is palaiko sovietų 
istorikų nuomonę, tik pažymė
damas, „kad kol kas d a r per 
a n k s t i pa re ikš t i pasku t in į 
sprendimą susitarimų reikalu". 
Paskutiniuoju metu slaptieji 
Hitlerio-Stalino sus i tar imai , 
la ikyti V. Vokietijos archyvuo
se, kelia tokį didelį spaudos su
sidomėjimą, kad archyvo vedė
j a s Theodore Gehel in juos 
perkėlė iš rūsio spintų į pirmąjį 
ministerijos rūmų aukštą, kad 
j ie būtų lengviau suinteresuo
t iems prieinami, — rašo P. 
Gumbel. 

Slaptųjų dokumentų 
mikrofilmai 

Karo metu, alijantams pradė
jus bombarduoti Berlyną, 1943 

metais dauguma slaptų nacių 
Užsienio reikalų ministerijos 
dokumentų buvo nufilmuoti ir 
iš Berlyno išvežti. Pasibaigus 
karui , 20 filmų rolių talpinan
čių 10,000 dokumentų, Carl von 
Loesch, kuris dirbo Ribbentropo 
ministerijoje, filmų dokumentus 
a t i davė Br i tani jos a rmi jos 
saugumo karininkui Muehlhau-
sen mieste, kada į jį įžengė 
anglų armija. 1965 metais pagal 
susitarimą visus filmus ir k i tus 
slaptus dokumentus britai per
davė vokiečiams. Nežiūrint, kad 
originalas slaptųjų protokolų ir 
žuvęs, yra filmų kopijos ir daug 
originalių dokumentų, kurie pa
l iudi ja S t a l ino ir H i t l e r i o 
sus i t a r imus . Šalia spalvoto 
žemėlapio su Stalino ir Ribben
t ropo p a r a š a i s , r o d a n č i a i s 
demarkacijos liniją t a rp žemių 
pasidalinimo, yra ir 1939 m. 
rugsėjo 23 dienos nepuolimo 
p a k t a s odinėje papkėje su 
dideliais auksiniais sovietų ir 
rusų antspaudais ir paaiški
nimais, kokiomis sritimis Vo-
kietijos-Sovietų Rusijos siena 
turi būti išvesta. 

Pagal iau iš Vokietijos amba
sadoje Maskvoje šiuo metu y r a 
m a š i n r a š č i o ir r a n k r a š č i u 
papildyti sutarčių protokolų 
nuorašai, kada jie buvo aptar t i 
ir surašyti . Viename jų rašoma, 
kaip rugpjūčio 23 dieną Ribben-
tropas iš Maskvos telefonu kal
bėjo su Hitleriu, prašydamas 
pa ta r imo, kadangi S t a l i n a s 
reikalauja, kad į sutartį bū tų 
įrašyti dar du Pabaltijo vals
tybių uostai prie slaptųjų do
kumentų . Hitleris iš Berlyno 
skubiai atsakęs: „Taip sutikta", — 
ta ip užbaigia savo ilgą straips
nį Peter Gumbel „The VVall 
S t r e e t J o u r n a l " B o n n o s 
korespondentas. 

Šią skaudžią ir tamsiausią dė
mę visoje Lietuvos istorijoje 
praėjusių metų rugpjūčio 23 
dieną gausi demonstracija pa
minėjo okupuotos tėvynės lietu
viai Vilniuje prie Šv. Onos 
bažnyčios. Šiais metais jie ren
giasi dar plačiau ją minėti , o 
apie ta i j au rašo ir Pe t e r 
Gumbel savo straipsnyje. O kaip 
ją sutikti ruošiasi lietuvių ko
lonijos plačioje išeivijoje? J u k 
visi mes esame to klastingo poli
tinio sandėrio aukos. Atsilie
pimų vien savoje spaudoje d a r 
nepakanka , reikia konkrečių 
žygių, kad tai pastebėtų ir 
amerikiečių didžiosios žinių 
agentūros. 

Prancūzijoje leidžiamas „Soli-
darnosc" simpatikų mėnraštis 
„Kontakt" birželio mėn. laidoje 
vėl gan daug vietos paskyrė 
Lietuvai. Tai nuopelnas Eglės 
J u o d v a l k ė s , k u r i beve ik 
kiekviename mėnraštyje skaity
tojus supažindino su šiandieni
nės Lietuvos padėtim. Šį kartą 
ji pradeda Lietuvos Laisvės ly
gos atsišaukimu, kuris kviečia 
l i e tuv ius n e p a s i d u o t i kir
šinančiai rusiškai propagandai, 
siekiant lietuvių-lenkų nesan
taikos. Laisvės lygos atsi
šaukime taip pat nurodoma, 
kad lenkų kariuomenė 1920 m. 
nugalėdama prie Vislos Tucha-
čevskio raudonąją armiją, kar
tu apsaugojo Lietuvos ir kitų 
Paba l t i jo v a l s t y b i ų nepr i 
klausomybę. Apgailestaujama, 
kad Vilniaus arkikatedroje nėra 
lenkiškų Mišių t ikint , kad jos 
ras vietą visiems tiems, kurie 
save laiko lenkais. Primenami 
lenkų dienraštyje „Cervony 
Standar" pasirodę straipsniai 
lenkiškų mokyklų klausimu. 

Malonu, kad Eglė Juodvalkė 
pa l i e tė sva rb i ą k i e k v i e n o 
kultūringo žmogaus gyvenimo 
dalį — sportąjprimindama, kad 
anksčiau visi Sov. Sąjungos 
sportininkai užsienyje buvo va
dinami rusais. Įsteigus „Sąjūdį'" 
bei lietuviams „a t radus save", 
pasaulis sužinojo, kad dar egzis
tuoja Lietuva, apgyvendinta 
lietuvių tautos, lietuviškom pa
vardėm. Čia autorė remiasi ..In
ternational Herald Tribūne" va
sario 13 d. dienraščiu ir jame 
tilpusiu straipsniu apie Rimą 
K u r t i n a i t į . J i s da lyvavo 
kasmetinėse kamuolio į krepšį 
metimo varžybose JAV (tik ne 
pirmenybse). Dienraštis R. Kur
tinaitį atžymėjo kaip lietuvį. 
Kaunietis buvo atsivežęs ir 
mūsų trispalvę.; , : :. 

Plačiai aprašoma Lietuvos 
nepr iklausomybės minėjimo 
iškilmė K a u n e ir Vilniuje 
( apga i l e s t au t i r e i k i a , kai 
rašoma „Kovvno ir Wilno"). 
p r ieš r inkiminė propaganda, 
uždarant „Sąjūdžio" savaitinę 
televizijos p r o g r a m ą , , ,Je-
dinstwo" organizacijos įstei
gimą bei Rukainiuose (Vilniaus 
raj.) įkurtą „Lenkišką tautinį 
a d m i n i s t r a c i n į r a joną" , 
kuriame oficiali lietuvių kalba 
yra neprivaloma. Mat, čia 
gyventojų d a u g u m ą sudaro 
lenkai. Žinių pabaigoje praneša
ma, kad Lietuvos nepriklau
somybės proga sveikinimus 
perdavė L. Valensa,bei Balio 
Gajausko atvykimas į JAV. 

Vokiečių spauda kultūriniuo
se prieduose rašė, kad kasmeti
n iame filmų festivalyje Kro
kuvoje šiemet buvo rodomas 
lietuvių gamintas filmas „Teis
mas". Jaunas lietuvis karys kal
t i namas nužudymu aštuonių 
savo draugų. Pasirodo, kad jie 
lietuvį žiauriai kankino ir net 
išprievartavo. Advokato komen
taras : būtų nusikaltėl iai gyvi, 
be jokių abejonių j iems būtų 
paski r tos aukš tos bausmės. 
Tačiau lieka klausimas: ką 
da ry t i su aš tuonių žmonių 
žudytoju? 

At rodo , k a d šis t r u m p a s 
filmas remiasi lietuvio kario 
Sakalausko t ikru įvykiu, per
kel iant į filmo juostą. 

Kelių Vakarų Vokietijos dien
raščių Maskvos korespondentas 
H. J. Decker gegužės mėn. 12 d. 
patalpino platų straipsnį apie 
Lietuvą (atžymėjau šiame dien
raštyje — K.B.), suminint jame 
m ū s ų u o s t a m i e s t į , kurį 
vokiečiai vadina „Memel". 

I H. J . Deckerio straipsnį 
„Mannheimer Morgen" dien
raštyje gan ilgu atviru laišku 
redakcijai birželio mėn. 2 d. 
a t s a k ė M a r t i n ą Lap ins iš 
Oberammergau , pažymėdama, 
kad Klaipėda nebuvo įkurta lie
tuvių, bet vokiečių. Autorė 
persikelia į 13 š. bei vokiečių 
kryžiuočių ordiną, kuris įsteigė 
pilį. duodamas jai Memel vardą. 
Šis vardas buvo nepakeistas net 
700 metų. Tik 1923-1939 m. — 
L ie tuvos okupaci jos laiko
tarpyje kraš tas ir miestas lie
tuvių buvo vadinamas Klaipė
da. Net ir po pirmo pasaulinio 
karo sąjungininkai savo doku
m e n t u o s e pa l iko , ' ,Memel" 
vardą. Tik po antro pasaulinio 
karo sovietai, aneksuodami Ryt
prūsius. Klaipėdą ir Klaipėdos 
kraštą atidavė sovietinei Lie
tuvai. Nuo to laiko „Memel'' vėl 
l i e t u v i ų y r a v a d i n a m a s 
Klaipėda. 

K O S M E T I K A IR VEZYS 

Amerikos medicinos sąjungos 
b iu l e t en i s , l e idž iamas Chi-
cagoje. skelbia kad susektas 
ryšys ta rp kosmetinių tepalų, 
kurie sudaro saulės deginimosi 
atspalvį, naudojimas, gali būti 
odos vėžio priežastis. 

SKAIDRUPELIO 
RŪPINTOJĖLIS 

Apysaka iš part izanų kovų meto 

J . VIZBARAS-SŪDUVAS 

<5> 

— Vincai, a r tur i tricolių vinių? Jų gauti šiuo metu 
sunkiau , nei lašinių. 

— Turiu šiek tiek, bet vargiai užteks. Apie vinis 
kasd ien galvoju, o jų d a u g re ik ia . Teiravausi 
krautuvėlėje Jūrėje , Višakyje — netur i . Skundėsi, kad 
visas atsargas rudžiai paėmė apkasų rengimui, o iš Prū
sų daugiau neatveža. Nesitikėjau tokios greitos jūsų 
pagalbos, nežinau nei ką daryti?!... 

— Palauk, pas mane jų turė tų būt i šiek tiek likę 
nuo praėjusių metų tvar to statybos. Buvau nupirkęs 
visą dėžę. Žinoma, jei kas neiškopinėjo. Rytoj atnešiu. 
Dabar eiva į kiemą supjaustyti balkeliams sijas. — Abu 
išėjo į kiemą. 

Šilkinės vorat inkl ių gijos draikėsi melsvoje rugsėjo 
dangaus plotmėje. Prie plentų ir vieškelių riogsojo 
sudegę tankai , sudaužytos patrankos į griovius suversti 
vežimai. Laukuose - dirvose sugniužę, pajuoda-e šen 
bei ten styrojo į kluonus nesuvežtų javų rikes, iš
draikytos šieno kupetos, išbraidyti nepjauto vasarojaus 
ruožai. Prie apdegusių, ištuštėjusių sodybų slampinėjo 
šunes, baubė nepamelžtos karvės. Pievose šlubavo 
nuvaryti , paliegę arkliai. Namuose užsilikusius gyven-

tojus terorizavo besibastantys raudonarmiečių būriai, 
iš Rytų plūstančių, alkanų ubagų gaujos, atiminėdami 
iš gyventojų visa, kas dar buvo pasilikę nuo pasitrauku
sių vokiečių plėšimų. Baimė, neviltis ir nežinomas ryto
j u s slėgė žmonių nuotaiką, sugrįžus komunistinei san
tvarka i į karo frontų sunaikintą kraštą. 

Dauguma jaunų Lietuvos vyrų, vengdami pri
verstinos Maskvos mobilizacijos karo frontams, pasi
t raukė į miškus. Vincas Kiaune, paleidus į darbą Jūrės 
lentpjūvę kariniams reikalams, kaip nepakeičiamas jos 
specialistas, mobilizacijos išvengė tik laikinai . Kad ir 
i lgas valandas dirbdamas fabrike, Vincas galutinai įsi
rengė savo namelį, galvodamas apie šeimos sukūrimą. 

— Labas, Zabute!... seniai matyta , sutikta? Kur 
skubi? — užkalbino miestelyj sutiktą Švelnytę Vincas. 

— Skubu į vaistinę. Močiutė serga, karščiuoja, 
tu rbūt peršalo, grybus rinkdama. Gal pas Buinicką 
gausiu „Gaidžio miltelių" nuo galvos skausmo. Gaila 
senutės, kenčia, dejuoja... 

— Raudonarmiečių pilnas miestelis. Vincų miške 
jų stovykla. Pavojinga jaunai mergaitei tarp jų 
maišytis. Nepaliksiu vienos. Eiva drauge. Palydėsiu 
ir į namus. 

— Dėkui, Vincai!... nemačiau ir tavęs ilgą laiką. 
Galvojau, kad išvykai į Vakarus, mobilizuotas, ar į 
mišką, kaip dauguma vyrų šiomis dienomis taip 
pasielgė. O dabar drąsiai po miesteli mandravoji: pa
čiups rusai, išveš Berlyno šturmuoti , kaip Guzaičių 
Antanėlį, Beinorių Vytuką ir kitus, — susirūpinus 
kalbėjo Švelnytė. 

— Manęs nepaims ir neišveš. Aš ne anie — apsi
draudžiau visokio „vaisko". Žiūrėk! Vincas Kiaunė 
vyriausias brigadininkas Jūrės lentpjūvėje, gami
nančioje medžiagą karo reikalams". Pasirašė Kazlų Rū
dos kompartijos sekretorius Anatoly Nikit in. Ruskas 
ir antspaudas. Nieko nebijau!... 

— Vincai!... — atšoko Izabelė nustebusi . Vincuti, 
tai tu komunistas!... — nusiminimo apgaubtu veidu 
žvelgė Izabelė Kiaunei į akis . 

— Neišmanėle, nei aš komunis tas , nei juo būsiu... 
Velniai juos ir jų partiją, — nusispjovė Vincas apsidai
rydamas. — Gyventi reikia — gyvas j žemę nelįsi. Tuo 
tik ir apsidraudžiau nuo armijos ir frontų. Žmonių 
j iems reikia ne vien frontams. Lentpjūvės meistrai, 
vokiečiai išvažiavo. Gater) taisyti geriausiai moku tik 
aš. Kito žmogaus dabar jie neturi , todėl ir palikau 
nemobilizuotas. Lentpjūvėms duotas karinio komisa
ro įsakymas skubiai gamint i statybinę medžiagą 
kariuomenės barakų statybai. Ateina ruduo, juk žinai, 
kad Kazlų Rūdos miške raudonarmiečiai gyvena 
palapinėse. Kalbama, kad jie čia pasiliks gyventi ir po 
karo. Jiem ir statomi barakai . Dėl to ir pasiūlė būti 
brigadininku, ar j frontą. Žinoma, padėjo ir Jurgis Gry
bauskas. Dabar jis įsitaisęs miestelio komitete, kažkoks 
darbo kadrų viršininkas. Landus, kaip velnias, visur 
prisitaiko. Pažįsti jį ir tu?... 

— Žinoma, pažįstu. Lenda prie manęs, prašo drau
gauti . Visko jis man žada... 

— O kaip į tai tu?... — įtart inai paklausė Vincas 
rūškanu veidu. 

— Aš... aš draugaučiau su Grybausku, su tuo ple
vėsa, bedieviu?... J is ir į bažnyčią neina, rūgoja ant 
kunigų, kad jie žmonių išnaudotojai, o pats iš savo tėvų 
gyveno ir niekur nedirbdavo. Aš bėgu nuo jo, — 
užsidegusi išliejo savo pykt) Švelnytė. nuramindama 
Vincą Kiaunę. 

— Gera mergaitė. Lengviau ir man ant širdies, kad 
nemėgst i Grybausko. Dabar supran t i , koks aš 
komunistas, prisitaikyti reikia, kol ateis laikas, — 
apkabindamas Zabutę džiūgavo Vincas. 

(Bus daugiau) 
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DVIEJŲ MOTERŲ 
KOVA UŽ LAISVĘ 
„KELYJE Į MEKĄ" 

ALFONSAS NAKAS 
Birželio 10, Alabamos Sekspy- nėjimais ir bauginimais į kam-

ro festivalio (ASF) Octagon 
teatre, mačiau spektaklį veikalo 
„The Road to Mecca" (toliau — 
„Meka"). Autorius — Athol 
Fugard. Pietų Afrikos drama
turgas, režisierius, aktorius. 
Juodųjų, spalvotųjų, beturčių 
gynėjas. Gimęs 1932 m., nuo 
1962-jų parašęs apie tuziną 
scenos veikalų. Veltui jo ieš
kojau LE papildymuose. Veltui 
ir vėliausiuose dviejų „socialis
tinių" Lietuvos enciklopedijų 
tomuose. Šiems tai gėda, gėda. 

O „Meka" - apie 70-metų 
bebaigiančią vienišą vidurio 
P. Afrikos, New Bethesda 
miestelio, dailininkę-skulp-
torę ir 33-jų — jos draugę iš 
Cape Tovvn'o, anglų literatūros 
mokytoją. Pirmoji, sulitera
tūrinta iš tikro gyvenimo, vadi
nusis Helen Martins, veikale 
praminta tik Miss Helen. Antro
ji nužiesta iš socialinių reikalų 
darbuotojos, tik dalį jos asmeny
bės autoriui teatkūrus. Ji čia pa
vadin ta Elsa Barlow. J i 
automobiliu aštuonis šimtus 
mylių pernakt pas senutę 
draugę važiuoja, pastarosios 
laišku iškviesta kad padėtų 
apginti laisvę. Pirmajame pjesės 
veiksme tik jos dvi tedalyvauja. 
Šis veiksmas kai kam nuobo
dokas, nors jame atsiskleidžia 
dideli, labai svarbus",'iš dalies 
šiurpūs išgyvenimai. Viskas 
namelio kambarinėse. Iš dialo
gų. Miss Helen, vyrui mirus 
prieš du dešimtmečius, ėmė lieti 
keistas cemento skulptūras ir 
jomis užstatė savo kiemelį. 
Nustojo lankyti bažnyčią, nepai
sant, kad pastorius — jos viso 
gyvenimo draugas. Jos užda
rumo stebinami, skulptūrų bau
ginami, visi kaimynai atšalo, o 
jų vaikų vaikai, maži padaužos, 
į skulptūras ėmė akjienis lai
dyti. Pastorius Marius Byleveld, 
norėdamas a t i t raukt i nuo 
skulptūrų ir susigrąžinti „prie 
Dievo", panūdo ją atiduoti 
senelių prieglaudon. Įkalbi-

pą suspirta, kaip tik jaunąją 
draugę Elsą ir pasikvietė. Ši irgi 
turėjo ką pasipasakoti. Kaip 
mokytoja švietimo vadovybės 
persekiojama, nes juodiems 
mokiniams duoda rašto darbus, 

ny — Betty Leighton, Elsa 
Barlovv — Greta Lembert, kun. 
Marius Byleveld — Kermit 
Brovvn. Aktorius įvardijęs, sė
džiu žodžių stigdamas. Kodėl? 
Užtat, kad visi trys vaidino 
neapsakomai, neaprašomai 
gerai. Turbūt neatsiras recen
zento, kuris bent vienam iš trijų 
rastų kokį krislelį. Nepamirš
tina, kad veikalai su nedaugeliu 
aktorių žiūrovui nepakeliami, 
jeigu bent vienas iš dviejų ar 
trijų vaidmeniui netinka. Čia 
visi tiko vaidyba, išvaizda, 
viskuo. Už tai nemažesnio 
komplimento vertas ir rež. Will 
York. 

HITLERIO-STALINO 
SAMBAUDIS IR 

VAKARŲ VOKIETIJA 
CLASSIFIED GUIDE 

BRONIUS NEMICKAS 

Dramoje „Kelyje j Meką" Betty Leighton ir Greta Lambert. 
Nuotr. Scarsbrook 

Juozas Vitėnas „Drauge" Nr. 
96 (1989 m. gegužės 17 d.), 
pirštu durdamas į Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdy
bos 1989 m. kovo 4-5 d. nuta
rimą ir Vokietijos Lietuvių 
bendruomenės tarybos 1989 m. 
kovo 11d. pareiškimą, apsibara, 
kam jos kvaršina galvą Vakarų 
Vokietijai dėl Ribbentropo-Mo-
lotovo suokalbio, kai Vokietijos 
ambasados patarėjas Londone 
yra paaiškinęs, kad „Molotovo-
Ribbentropo paktas nustojo 
galios, kai Vokietijos Reichas 
užpuolė Sovietų Sąjungą...". 
Toliau Vitėnas tvirtina, jog tas 
„paktas ir slapti protokolai tei
siškai nesaisto Vakarų Vokieti
jos" , ir akst iną „spaust i 
Maskvą, kad ji pripažintų Molo-
tovo-Ribbentropo paktą su slap
tais protokolais.. ." (Kokia 
prasme — ar kaip tarptautinę 
sutartį?!). 

skatinančius susiprasti ir kovo
ti už savo teises. Kaip moteris 
pamilusi manomai idealų vyrą 
ir tik po laiko sužinojusi, jog jis 
ir vedęs, ir vaikų tėvas. Antram 
veiksme atsiskleis daugiau šios 
meilės tragikos, bet apie tai 
nebepasakosiu. 

Paskutinę pirmo veiksmo 
minutę ateina pastorius, Miss 
Helen parašo pasidavimui į 
prieglaudą gauti. Kai jau 
plunksnakotis virpančioj 
rankoj, į kovą stoja Elsa. Nuo 
mandagių dialogų, nueinama 
iki keturių raidžių žodžių. 
Sustiprinta, Miss Helen atsi
veria. Mariui atskleidžia nuo
stabių dvasinės būsenos pa
slapčių, kurios labai, labai 
įdomios, beveik ašaras spau-
džiančios ir žiūrovui. Suglumin
tas, priblokštas Marius išeina 
žinodamas, kad ne tik parašo 
niekad nebegaus, bet ir į šiuos 
namus kojos nebekels. Dar 
keletą dramatiškų minučių abi 
moterys džiaugiasi draugyste. Ir 
laimėjimu, nemažiau džiu
ginančiu žiūrovą. 

Aktoriai? Miss Helen vaidme-

Visų pirma reikia pažvelgti į 
Dėl James B. Greco kostiumų minimą Ėibbentropo-Molotovo 

burnos nėra ko aušint i . nėra 
Veikiama 1974 m. rudenį, tai 
kažkokio išradingumo kostiu
mam nereikėjo. Sunkiau buvo 
Charles Caldvvell'iui pastatyti ir 
rūpest ingai į rengti porą 
kambarių namelio, iš trijų pusių 
apsuptoj scenoj-arenoj. Jam tai 
neblogai pavyko. Tik per 
„negyvus" langus negalint pa
rodyti užbaigtų bei neužbaigtų 
skulptūrų, kurių tarpe nuolat 
minima ir veikalui pavadinimą 
davusi „The Road to Mecca", 
aktoriai nuolat jas rodė kaip tik 
į kertę, netoli kurios ir aš sė
dėjau. Rodė, arba į jas žvalgėsi 
taip įtikinančiai, kad porą kartų 
instinktyviai atsigręžiau ir pats, 
jeigu ne visas, t a i bent 
neužbaigtąją „The Road to Mec
ca" pamatyt i . Atsigręžus, 
akimis susidurdavau tik su 
jauna bilietų tikrintoja, ten kė
dutę prisistačiusią. J i plačiai 
nusišypsodavo. Matyt, ir kiti į ją 
žvilgčiojo... 

„Meka" scenoje liko iki liepos 
16, iki paskutinės sezono dienos. 
Ją labai buvo verta pamatyti! 

VARŽYTYNIŲ ĮKARŠTYJE 
Meno kūrinių varžytyninkai 

pasiekė pereitą pavasarį re
kordą. Sotheby, Christie ir 
Swann galerijos, išvaržydamos 
fotografines nuotraukas, pada
rė netoli 5 milijonų apyvartą. 
Gyvas varžymasis parodė tik
rąją foto kūrinių vertę. 

Iš paminėtinų darbų buvo 
nacių propagandos ministerio 
Joseph Goebbels portretas. Nuo
trauka daryta Alfred Eisen-
staedt ir išvaržyta už 14,300 
dolerių. Robert Mapplethorp 
„Calla lelijos" buvo parduotos 
už 16,500. Man Ray „Kiki's 
siluetas" įsivarė iki 66.000 Bet 

aukščiausiai išvaržytas buvo 
Edward VVeston 1927 metų dar
bas, pavadintas , ,Shell" 
(kiautas). Juoda-balta nuotrau
ka — tikras klasiškas simetrijos 
pavyzdys. Toronto meno 
prekiautojas pateko fotografijos 
istorijon, kai jie įsivarė iki 
115,500 dolerių. Tai pirmas kar
tas, kad už vieną nuotrauką 
būtų tiek sumokėta. Yra buvę 
atsitikimų, kad muziejai sumo
kėjo po kelis milijonus dolerių 
už nuotraukų rinkinį. Iš viso 
matyti, kad foto menas yra ri
kiuojamas lygiagrečiai su kito
mis meno šakomis. 

Kas pagaliau yra tas Edward 
Weston? Gimęs 1886 metais, 
miręs 1958. Dar jaunas būda
mas buvo jau fotografijos entu
ziastas. Apie 1920 metus 
jaunikaitis buvo priimtas į 
Londono Fotografijos saloną 
(foto mėgėjų draugija). Pradžioje 
naudodamas minkšto fokuso ob
jektyvus (kas tais laikais buvo 
madoje), persiorentavo į piges
nius, bet aštresnius objektyvus. 
Tas jo apsisprendimas įvyko, 
kada, apleidęs Kaliforniją, ap
sigyveno Meksikoje. Ten 
būdamas, susipažino su to laiko 
Meksikos renesanso meninin
kais. Bendravimas su jais, buvo 
jo savikritikos ir nusistatymo 
laikotarpis. 

1932 mtais jo buvo įsteigta 
„F-64 grupė". Jos veikla neliko 
nepastebėta. Atsiradęs naujas 
judėjimas rado pasekėjų ir Euro
poje. 1937 E. VVeston buvo 
pagerbtas Gugenheimo atmini-

suokalbį tarptautinės teisės 
akimis. Iš tikrųjų šis sam-
baudis, susidedąs iš 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. Maskvoje pasi
rašytosios Vokietijos-Sovietų 
Sąjungos tariamos nepuolimo 
sutarties ir ypač iš jos integra
laus slapto pridedamojo protoko
lo, įgalinusio Vokietiją ir Sovie
tų Sąjungą užgrobti svetimas 
žemes, iš vienos pusės buvo 
abišalės klastos veika (Hitleris 
ir Stalinas siekė apgauti vie
nas kitą) ir iš kitos pusės 
priešingavo bendriesiems teisės 
principams (mainikavo svetimo
mis teritorijomis be sutikimo tų 
valstybių, kurioms jos priklau
sė). Tokiu būdu šis sambaudis 
tarptautinės teisės akimis nėra 
jokia sutartis, bet tik svetimų 
žemių užgrobimo apgauli dings
tis. 

Tačiau yra kl^dinga tvirtin
ti, kad šis suokalbis „teisiškai 
nesaisto Vakarų Vokietijos", 
kaip teigia Juozas Vitėnas. 
Vakarų Vokietija, kaip nacinės 
Vokietijos politinė įpėdinė, 
pagal tarptautinę teisę yra at
sakinga, ne tik moraliai, bet ir 
formaliai (teisiškai) už savo pra
nokėjos veiką. Todėl mes, 
prašydami kitų laisvojo pasau
lio niekuo dėtų valstybių 
vyriausybes padėti mūsų tautai 
išsivaduoti iš nuožmios sovie
tinės pavergties, jokiu būdu 
negalime aplenkti, kaip siūlo 
Juozas Vitėnas, Vakarų Vokie
tijos, kuri yra teisiškai atsak
inga už nacinės Vokietijos 
nusikalstamą veiką. 

Mūsų organizacijos apibarti-
nos ne dėl to, kad jos „įkyrauja" 
Vakarų Vokietijai, bet už 
netinkamą savo kreipinių for
muluotę. Juk Ribbentropo-Mo-
lotovo paktas su visais savo 
slaptaisiais protokolais nebuvo 
jokia teisėta tarptautinė sutar
tis, bet tik nuoga svetimų teri
torijų užgrobimo dingstis. Todėl 
nėra reikalo prašyti, kad kas at
šauktų ar negaliojančiais pa
skelbtų, (toks prašymas impli
kuotų jų teisėtumo pripaži
nimą), bet tiesiog reikalautina 
atitaisyti neteisėtais aktais 

nuo viešumos pareiškimo turi
nys, matyt, saugomasi kritiš-
kesnio žodžio. 

Arba vėl — ta pati „Eltos" 
laida, pranešdama apie Europos 
parlamento nario dr. Hans —' 
Joachim Seeler'io iniciatyvą 
Ribbentropo-Molotovo suokalbį 
liešiančios parlamento rezoliuci
jos reikalu, rašo, kad „Vokiečių 
socialdemokratas reikalauja 
anul iuot i Hit ler io-Stal ino 
paktą". Betgi anuliuoti (lietu
viškai — panaikinti) galima tik 
esamą dalyką. Taigi šitokia 
formuluotė implikuoja Ribben
tropo-Molotovo suokalbio tei
sėtumo pripažinimą. 

Tektų įsiminti, kad Vakarų 
Vokietijos „galvos sopė" negali 
eliminuoti lietuvių tautos po
litinių siekių ir Lietuvos teisėtų 
interesų, o duriant pirštu į ki
tas organizacijas, p r i t ik tų 
apsidairyti ir savo gryčioje, nes 
Juozas Vitėnas, berods, yra 
Vliko valdybos narys. 

mo stipendija. Tai buvo pirmas 
kartas, kad fotografas būtų taip Lietuvai padarytąją skriaudą 

Buriuotojų priėmime Bronės ir Vytauto Paulių namuose kpt I. Miniotas su 
savo sūnumi Darium. 

Įvertintas. 
Jo palikimas sudaro juoda-

balta fotografinės nuotraukos, 
pasižyminčios stipriu kontrastu, 
bet netrūksta pereinamų tonų. 
Gilūs tamsieji tonai padaro 
nuotraukas įspūdingomis. Aš
trus ryškumas užpildo visą 
nuotrauką. Paskutines nuotrau
kas jis padarė Kalifornijoj, 
netoli savo namų. Susirgęs 
Parkinson liga, fotografavimą 
turėjo nutraukti. 

Kaip tikro menininko kūri
niai, jo darbai pilnai buvo 
įvertinti jam mirus. 

Edm. Jakai t is 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA j 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji P IRKTI ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią (staiga, prašome 
paminėt i , kad esate arba,norite būti 
R i m o S t a n k a u * Klijentais Nuosa
vybės Įkain'av.mas n e m o k a m a i . 

REAL E S T A T E 

a MLS KOMPIUTERIŲ 
pagaloa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BELL-3ACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Ta pati netinkamos formuluo
tės bėda ir Vliką ėda. Aure jo 
„Eltos informacijų" paskutinėje 
laidoje (1989 m. gegužės mėn.) 
apsigarsinama, jog Vlikas nu
siuntęs Valstybės departamen
to sekretoriui pareiškimą, „ku
riame prašo,kad pasitarimų 
metu būtų iškeltas Hitle
rio-Stalino pakto paneigi
mas..." (Mano pabraukta, Br. 
N.). Taip ir neaišku, ko Vlikas 
prašo — argi, kaip ir Maskva, 
norėtų paneigti pati faktą — tą 
suokalbį buvus?! Čia tenkina
masi tik apsigarsinimu, bet, 
kaip Vlikui būdinga, slepiamas 

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

5953 S. Kedzle Ave. 
Chlcago. IL 60629 

Tai. 436-7878 

FOR SALE 
Drlve by 6741 W. 59 St. Do not 
disturb. Call for .appointment 
5 8 6 - 4 0 7 6 . Delux 3 bdrm. 
bungalovv. Too many extras to list 
$115,000. 

H E L P VVANTED FOR R E N T 

Laiškas 

SUVAŽIAVIMŲ 
PLANAVIMO REIKALU 

Amerikos Lietuvių kongresui 
artėjant, mūsų spaudos dar
buotojas Jurgis Janušaitis dien
raščio „Draugo" š.m. liepos 13 
d. laidoje labai taikliai ir daly
kiškai pasisakė mūsų organiza
cijų, kongresų, seimų ir suva
žiavimų planavimo reikalu. Tad 
perskaitęs jo straipsnį negalėjau 
atsispirti pagundai pridėti ir 
savąjį „trigrašį". 

Dalyvaujant seimuose ir suva
žiavimuose, visuomet mano dė
mesį atkreipdavo darbotvarkės 
punktas su daugybe žodinių 
sveikinimų. Visai teisingai J. 
Janušaitis pastebi, kad „svei
kina vienas kitą, vienas kitą 
giria, pasigiriama kartais ir 
labai menkučiais darbais". Ir 
taip sugaištama daug brangaus 
laiko. Kaip skaudu, kai kon
gresui, seimui ar suvažiavimui 
artėjant prie pabaigos, svar
biam darbotvarkės punktui, 
kaip nutarimų ir rezoliucijų 
svarstyboms ir jų tvirtinimui, 
pritrūksta laiko. Tada skubotai 
ir apgraibomis peržiūrimi nuta
rimai ir rezoliucijos, o daž
niausiai jos paliekamos „apipa
vidalinti" naujajai valdybai, 
kuri ne visada „atspėja" jų ve
damąją mintį. 

Tad siūlau, kad kongresuose, 
seimuose ir suvažiavimuose 
sveikinimai žodžiu būtų lei
džiami tik Lietuvos Diplomati
jos, Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo komiteto, PLB ir Lietuvių 
sielovados atstovams. Kit i 
sveikinimai įteikiami raštu. Jų 
turinys ištisai neskaitomas, tik 
paskelbiamas organizacijos 
pavadinimas ir perskaitomas 
sveikinimą pasirašiusio vardas, 
pavardė ir einamos pareigos. 

Antra, kiekvienas organiza
cijos atstovas turėtų daugiau pa
reigingumo ir atsakomybės 
jausmo savajai organizacijai ir 
trumpai bei dalykiškai paruostų 
pranešimą raštu. O prie dabar
tinių modernių spausdinimo 
priemonių nesunku ir nebrangu 
padaryti Xerox kopijas ir jas 
įteikti suvažiavimo sekretoria
tui spaudai ir atstovams, o 
žodžiu tik susumuoti pranešimo 
turinį. 

Tas vėl sutaupytų daug laiko, 
kurio užtektų aptarti svar
biems klausimams, dėl kurių ir 
buvo šauktas minėtas kongre
sas, seimas ar suvažiavimas. 

Albertas Misiūnas, 
Detroit, Michigan 

R E S I D E N C E I N N BY M A R R I O T T 
Our growing Company offers competiiive 
wages. excellent benefits and grovrth 
potential. We are currently offenng pos>-
tions as: Night Auditor (Mušt speak fluent 
English). Executive Housekeeper (Mušt 
speak fluent English). Suite Attendants. 
House Persons. Laundry Attendants. Star-
ting at $5.00 per rtour. 

2001 S. Hlghland Av#. 
Lombard, IL 60148 

629-7800, Ext. 2008. 

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

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tai . — GA 4-8654 

Everyone's invited in: 
VVORLD'S L A R G E S T 

G A R A G E S A L E 
to be inside 

Evanston's Municipal 
Garage between Church 

& Davis 
July 28, 29, 30, 1989 

Friday 11 a m . - 9 p.m. 
Saturday 11 a.m. - 6 p.m. 
Sunday 11 a.m - 6 p.m. 
and Evanston Marchants SIdewalk 
Sala baglning Thursday.. July 27 
through July 30."Frae Admlaaton". 
For information: 

Call tha Evanston 
Chambar of Commarca; 

328-1500 

Išnuomojamas 1 modernus 
butas Marquette Parko apylinkėje; 
I a., 4V-2 kamb. (2 mieg.). Su šiluma 
ir oro vėsinimu. Suaugusiems. 

Skambinti 598-6193 

Išnuomojami 2 butai: 3Vi labai dideli 
kamb . 1 mieg. ir 4V2 kamb., 2 mieg. 
Virykla, šaldytuvas, ąžuolinės grindys su 
kilimais: su šiluma; neseniai išremontuota; 
gal ima naudoti skalbimo-džiovinimo 
mašinas. 375 dol. į mėn. Be gyvuliukų. 

Tai.: 448-2785 arba 487-1400 

. L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

K, - r ' 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

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

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

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

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

Tremtine — tai vienas paveikslas iš labai puošnios dail. POVILO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su persiuntimu 
27 dol. Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 454S West «Srd Street, 
Chlcago, IL 00*29 

Illinois gyventojai dar prideda $1-50 valstijos mokesčio. 
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Į V I S U S I Š E I V I J O S L I E T U V I U S DRAUGAS, antradienis, 1989 m. liepos men. 22 d. 

Kalnų parke gegužės 20 d. išleidžiant deputatus j Maskvą, „Draugo" korespondento galvą kažkas 
pridengia nosine, kad saulė nenušutintų likusių plaukų. 

REIKIA PAVERSTI 
PASAULĮ GĖRIU 

DR. A. STATKEVIČIUS 
Mes — lietuviai ir Lietuva — 

esame nedidelė, bet labai svar
bi pasaulio dalis. Todėl mums 
turi rūpėti ne vien Lietuvos, bet 
ir pasaulinė problema. Juk 
pasaulinės problemos išspren
dimas — teisingumo, taikos, 
laisvės, dvasinės bei materia
linės gerovės problemų išspren
dimas — tai ir mūsų beveik visų 
problemų išsprendimas. Visos 
žmoniją nuolatos smaugiančios 
krizės (ekonominė, ekologinė, 
socialinė, nacionalinė, seksuali
nė, taikos, progreso ir pan.) tai 
vis vienos, visuotinės, globali
nės dorinės krizės produkcija. 

Jau daugumas žmonių ir tautų 
gana gerai supranta, kad pasau
lis be doros — tai pasaulis be tei
singumo. O pasaulis be teisin
gumo — pasaulis be taikos. 
Pasaulis be taikos — pasaulis be 
laisvės, be materialinės ir be 
dvasinės gerovės. Pasaulis be 
visų aukščiau minėtų šventų 
dalykų, pasaulis be laimingo 
gyvenimo. O, be to, tai pasaulis 
be ateities. Tačiau tiktai tokį 
mes jį ir turime. 

„Susitarimai be kalavijo yra 
tik žodžiai, negalintys užtikrinti 
žmogaus saugumo", anglų filo
sofas Tomas Hobes. Per tą pra
bėgusį laiką padėtis pasaulyje 
mažai pasikeitė. 

Tačiau karinių mūšių laikai 
didele dalimi jau praėjo visiems 
laikams. O moralinis mūšis, 
daug svarbesnis už karinį, pra
sideda dar tik dabar. Jo pergalė 
kartu reikš ir teisingą karinę 
pergalę. Praktikoje tai bus gė 
rio pergalė prieš blogį, bus 
kultūros kūrimo pergalė prieš 
antikultūros kūrimą, prieš ne 
normalaus, nepilnaverčio žmo 
gaus ugdymą ir nenormalių 
gyvenimo sąlygų sudarymą dėl 
jo. 

Nedidelės pasaulio tautos. 
kaip ir anksčiau, tebėra nelygia-
teisės ir politinėje srityje teturi 
beveik vien tiktai maldavimo 
galimybę. Bet moralinės veiklos 
srityje jos jau dabar gali ne vien 
reikalauti, bet net ir mušti. 
Mušti be gailesčio. Žinoma, ne 
fizine, bet moraline jėga. „Pa 
juokos bijo netgi tas, kuris jau 
nieko nebijo pasaulyje", sakė 
Gogolis. Moraliniu požiūriu 
kalti amoraliuosius prie gėdos 
stulpo mes turim ne vien 
galimybę, tai daryti yra mūsų 
tiesioginė pareiga. Tenka paste
bėti, kad moralinės kovos kelias 
niekados nebuvo kaip reikiant 
išnaudotas. 

Žmonijai reikalinga ne tiek 
politinė, kiek moralinė vienybė. 
Vien tiktai joje yra visų taria
mai silpnųjų „Samsono plau
kai". Jais disponuojant mes 
galime tapti stipresni už visus 
fizine jėga besiremiančius 
pasaulio galinguosius. Jau ir 
dabar daug kas iš „didžiųjų" su 
nerimu žvelgia į vis stiprėjančią 
mažųjų tautų moralinę jėgą, 
galinčią ir turinčią išvalyti 
pasauli nuo viso to.kas jį bjauro

ja. Vadovautis vien dabar visur 
dominuojančia nešvaria politika 
ir atsisakyti moralinio vado
vavimo — tai lygu atsisakyti 
sveiko proto, tai reiškia uodegą 
dėti tenai, kur turi būti dedama 
galva. 

Neretai mes girdime kalbant 
apie politinių studijų centrų 
steigimą. Tačiau mes niekada 
negirdim apie moralinių centrų 
steigimą, apie globalinio doro
vės centro steigimą. Juk ne poli
tika, bet dorovė turi koordinuo
ti visas žmogiškosios veiklos sri
tis. Politika, jeigu netgi ji ir pa
kankamai morali, teverta būti 
vien tiktai dorovės tarnaite 
No. 1. 

Norint žmoniją išvesti iš uni
versalios ir permanentinės kri
zės, būtina visus tuos, kurie pa
saulyje vienaip ar kitaip sava
rankiškai veikia, pastatyti į 
savo vietą, pasakyti kas iš 
tikrųjų jie yra ir ko jie verti bei 
kokie turi būti. Žinoma, tam vi
sam pagrindinis vertinimo kri
terijaus — dorumo kriterijus — 
nieko blogo nedarymas sau ir vi
siems kitiems. 

Kaip niekados niekam nepa
vyks įrodyti, kad du kartus po 
du yra ne keturi, lygiai taip pat 
niekados niekam nepavyks įro
dyti, kad daryti ką tai bloga sau 
ar kitiems yra gera. Nieko tam 
nepadės ir daktarinių disertaci
jų apgynimas, akademikų laips
nių suteikimas. Tačiau labai 
daug kur tam dedamos netgi 
milžiniškos pastangos. 

„Dorovės sektoriaus idėjos, 
sąvokos, normos, kategorijos ir 
principiniai pagrindai nėra 
pasiskolinti ir niekados nėra 
išvedami iš mokslų, meno, lo
gikos ir humanitarinių 
disciplinų", rašė filosofas Juozas 
Leonas Navickas 1988 m. Ro
moje išleistoje knygoje „Verty
bės ir dorovė" (101 p.). Visa tai 
mums pateikia gamta amžinų ir 
nekintamų dėsnių pavidale. 
Gamta yra Dievo kūrinys. Ne
siskaityti su gamtos dėsniais — 
tai nesiskaityti su Dievu. Gam
ta su Dievo nustatytais visų 
gyvenimo sričių dėsniais — tai 
mūsų amžina šviesa. Kas nuo 
jos nusigręžė — tam neiš
vengiama tamsa ir „čia" ir 
„ten". 

Ne ašaromis ir ne dejonėmis, 
ne maldavimais ir ne keiksmais 
ar klasta gali būti sukurta gar
binga ateitis. Jau labai seniai 
buvo suprasta, kad žmoniją iš
gelbės ne sausi ir žmogui sve
timi „rašto žinovai", ne labai 
gausūs pasaulietiniai ar reli-
lginiai fanatizmai, bet tiktai 
dori, žmoniški žmonės. Huma
nistas E. Hubbard kadaise sakė: 
„Kad atsirastų nors po vieną 
didžią, tvirtą, neegoistišką sielą 
kiekvienoje bendruomenėje ir 
pasaulis būtų išvaduotas". 

Dorovė — tai dieną ir naktį 
žmonijai privalanti šviesti dva
sinė saulė ir tikrasis gyvybės 
žemėie palaikymo šaltinis. Šiai 

saulei labai pritemus — bet ku
riuo metu — visai natūraliai 
gali nutrūkti žmonijos egzis
tencija. Nutrūkti toliau ramiai 
gyvenant kitoms biologinėms 
rūšims ir be perstojo šviečiant 
fizinei saulei dangaus mėlynėje. 

„Rytdienos tautų bendradar
biavimas negali egzistuoti be 
tarptautinės moralės", Niurn
bergo procese 1946.1.17 d. teigė 
vyriausias kaltintojas nu > Pran
cūzijos de Menton („Niurn-
bergskij" process", t. I, 397 p.). 
Nuo to laiko praėjo daugiau 
kaip 40 m. O ta tarptautinė mo
ralė nepasirodė nei teorijoje, nei 
praktikoje. Tik retkarčiais apie 
jos būtinumą užsimenama pa
sauliniuose filosofų kongre
suose. 

1975 m. išleistoje knygoje 
„Zemlia tolko odna" (316 p.) 
buvo rašoma, kad prie Jungti
nių Tautų organizacijos yra 
įsteigta daugybė įstaigų „tu
rinčių tikslą paruošti visa-
pasaulinę žmogaus elgesio stra
tegiją". Nuo to laiko taip pat jau 
praėjo daugiau kaip 10 m., o 
minėta žmogaus elgesio strate
gija taip ir nepasirodė. O kol jos 
nėra — dvasinis badas siaučia 
ne vien Rytuose, bet ir Vaka
ruose. 1989.V.10 d. Paryžiaus 
konferencijoje Prancūzijos 
ministras Alain Mandelain 
sakė, jog „Vakarai yra praradę 
dvasinę jėgą ir kad Sovietų 
Sąjungos pavergtų tautų kan
čios ir rytų tautų dvasinė po
tencinė jėga gali labai daug 
duoti XXI amžiaus Europai" 
(„Draugas", 1989.V.31). 

Dabarties ir planuojamos atei
ties kokybė yra ir bus tiesiogiai 
proporcinga daugumos valdan
čiųjų ir jiems pritariančiųjų 
protų kokybei. Teisus buvo H. 
Heinė, kai sakė, jog „Pasaulio 
didingumas visuomet adekva
tus jo dvasiniam didingumui". 
Yra tiktai vienas tikras kelias, 
galįs užtikrinti žmonijai jos 
egzistencijos p ra t ę s imo 
galimybę: pasaulį iš to, kas jis 
buvo ir kas yra, būtina pavers
ti tuo, kas jis turi būti. 

Lietuvoje atliekamas labai 
svarbus darbas Speciali komi
sija, veikianti prie Lietuvos 
Mokslų akademijos, renka 
duomenis apie Sibiro tremtyje, 
kalėjimuose ir lageriuose be 
kaltės atsidūrusius Lietuvos 
gyventojus ir apie tuos, kurie 
tame genocido pragare mirė ar
ba buvo nužudyti. 

Komisija iš įvairių Lietuvos 
vietų jau gavo dešimtis tūks
tančių laiškų, kurių visuma tie
siog stulbina savo unikalumu. 
Pavieniai laiškai gaunami ir iš 
Amerikos bei Kanados. Visa tai 
yra neįkainojamas turtas Lietu
vos okupacijos istorijai ir mūsų 
tautos kankinių atmininimui. 

Renkami duomenys ir apie tų 
nusikaltimų vykdytojus. Suda
rytoji vyriausybinė komisija 
tiems nusikaltimams tirti jau 
iškėlė eilę baudžiamųjų bylų. 

Ar mes gal ime pasil ikti 
abejingi tokiame svarbiame 
reikale? Išeivijoje nėra nė vieno 
lietuvio, kuris savo turimomis 
žiniomis negalėtų praturtinti šį 
mūsų tautos tragiškos lemties 
archyvą. Pagaliau padaryti 
įrašą į tuos Lietuvos istorijos 
puslapius yra kiekvieno mūsų 
pareiga, nes ten „liaudies prie
šais" buvo laikomi ir tie, kurių 

gimines ir draugus karo suku 
riai nubloškė į Vakarus. 

Visi kviečiami susikaupti ir 
atsakyti į šiuos anketos 
klausimus apie jums žinomas 
okupacijos ir teroro aukas: 

1. Pavardė, vardas, tėvo var
das. 

2. Gimimo metai ir vieta. 
3. Socialinė padėtis iki trėmi

mo, arešto. 
4. Iš kur ištremtas? Kur suim

tas? 
5. Kada ištremtas, suimtas? 
6. Ištrėmimo, įkalinimo vie

tos. 
7. Ar palaikė ryšius su 

Lietuva? 
8. Kada į Lietuvą sugrįžo ir iš 

kur? 
9. Ar buvo trukdymų sugrįži

mui, darbo ir buto gavimui? 
10. Mirimo data ir vieta. 
11. Jeigu reabilituotas, tai 

kada? 
12. Kitos žinios, kurias 

norėtumėte pateikti. 
Anketiniai duomenys kiekvie

nam asmeniui užpildomi atski
rai. Nurodykite ir savo adresą. 

Laiškus su atsakymais į šios 
anketos klausimus siųskite 
adresais: Dr. Mečys Laurinkus. 
MA Sociologijos ir teisės insti

tutas. 232600 Vilnius, Mičiu-
rino gt. 1-46. 

Dr. V. Skuodis, Lithuanian 
Research and Studies Center. 
56th Street and Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636. 

Siųsdami laiškus į Lietuvą, jų 
kopijas atsiųskite ir į Lituanis

tikos tyrimų ir studijų centrą. 
Šiame svarbiame reikale kvie

čiami parodyti pavyzdį Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės bei jos 
kraštų valdybos ir įvairios kitos 
išeivijos lietuvių organizacijos. 

Vytautas Skuodis 
LTSC mokslinis bendradarbis 

A.tA. 
HERTAI MARIJAI VYGANTIENEI 

mirus, jos sūnums fil. dr. VYTAUTUI ir med. dr. 
MINDAUGUI bei jų šeimoms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą 

Vincas ir Šarlotė Ruseckai 
Jonas Algis ir Vytautas Petras 
Ruseckai bei jų šeimų nariai 

a 
A.tA. 

VERONIKAI GINTAUTIENEI 
mirus, jos dukrą VIDĄ JANKAUSKIENĘ, šeimą ir 
visus velionės gimines bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia 

Kredito Unijos KASOS vadovybė 
ir bendradarbiai 

Mylimai žmonai 

A.tA. 
ELENAI KAČINSKIENEI 

mirus, jos vyrą, kolegą inžinierių LEONĄ ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučia 

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos St. Petersburgo Skyrius 

T 
LIETUVIŲ GRUPĖS KELIONĖ 

Rugsėjo 22 - spalio 5 
ISPANIJA, PORTUGALIJA, M0R0CC0 

Bus aplankyta šventovė Fatima, Madridas Lisabona, Gibraltaras, Grenada ir kt. Poilsis 
Costa Del Sol paplūdymiuose. 

Kaina 1,685 dol. iš New Yorko Pridėtis mokestis iš kitų miestų. 
Kelionės vadovas — Romas K«zys 

Registruotis ir daugiau informacijų galima gauti kelionių agentūroje 

VYTIS Travel 
2129 Knapp St. 

Brooklyn N.Y. 11229 
718-769-3300 

Registruojantis įmokama 50 dol. asmeniui. 

A.tA. 
HONORE C. BUCHINSKAS 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1989 m. liepos 23 d., 5:25 vai. p.p., sulaukusi 64 m. 

amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Helen Buchinskas, 

dukterėčios Dale Wilcinski, vyras Alan, Donna Maloney, 
vyras John, sūnėnas Robert Andriulis. 

Velionė buvo sesuo a.a. Johanna Andriulis. 
Kūnas pašarvotas antradienį, liepos 25 d. nuo 6 iki 9 v.v. 

ir trečiadienį, liepos 26 d. nuo 2 iki 9 v.v. Kenney koplyčioje, 
36QQ W. 95th St., Evergreen Park. IL. 

Laidotuvės įvyks liepos 27 d., ketvirtadienį. Po 10:30 v. 
ryto apeigų koplyčioje bus nulydėta į Tautines lietuvių kapi
nes. 

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

Nuliūdę motina, dukterėčios ir sūnėnas bei kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Jean Vance. Tel. 652-5245. 

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 SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

! 

Sally 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Te l . 652-5245 



DRAUGAS, antradienis. 1989 m. liepos men. 22 d. 

x Mok. Juozas Plačas, Da
riaus Girėno lituanistinės mo
kyklos vedėjas ir „Švietimo gai
rių" redaktorius, mokytojų, 
tėvų ir jaunimo studijų savai
tėje, vyksiančioje rugpjūčio 6-13 
dienomis Dainavoje, skaitys 
paskaitą „Žvilgsnis į lietuvišką 
švietimą". Visi besirūpinantieji 
jaunimo lituanistiniu švietimu 
yra kviečiami šioje stovykloje 
dalyvauti. 
x Adv. S. P. Žumbakio laiš

kas „Chicago Tribūne" liepos 2 
d. laidoje buvo išspausdintas su 

x „Draugo" ' gegužnė b u s 
l iepos 30 d. ir prasidės šv. Mi-
šiomis Marijonų koplyčioje. 
Gegužinė bus sodelyje tarp 
Marijonų vienuolyno ir ^Drau
go". Po Mišių bus pietūs ir įvai
renybės su laimėjimais. ,.Drau
go" administracija po šv. Mišių pasipiktinimu, kad vokiečiai 
bus atidaryta. Joje bus galima šaukė dabar „Gorby, Gorby", 
susimokėti prenumeratas, įsi- kaip anais laikais „Sieg Heil, 
gyti knygų ir tautinių dirbinių. Sieg Heil!" Visiems nuostabu, 

x Melrose P a r k o i r apylin- k a d vokiečiai taip pasikeitė ir 
kės Lietuvių Amerikos klubo taip pasidarė jautrus komunis-
nar ių sus i r ink imas bus t u atstovui, kaip buvo jautrus 
rugpjūčio 6 d., sekmadienį, 2 
vai. po pietų Otto Mejerio 
namuose, 1118 N. 20th Ave., 
Melrose Park, 111. Kviečiami 
visi klubo nariai dalyvauti. 

x Richard J . Daley Colle-
ge, 7500 So. Pulaski Rd., suau
gusių arba mokslo tęsimui 
registraciją turės rugpjūčio 16 ir 
17 dienomis nuo 1 iki 3 vai. p.p., 
nuo 5 iki 7:30 vai. vak. Vėlesnė 
registracija bus rugpjūčio 23 ir 
28 d. nuo 1 iki 3 vai. p.p. ir nuo 
5 iki 7:30 vai. vak. 

x „Jouraeys", Xr. 3, vasaros 
numeris, išleistas Šv. Kazimiero 
seserų vienuolijos saviems 
reikalams ir savo artimiesiems 
bendrada rb iams . Siame 
numeryje rašo pati redaktorė 
ses. M. Agnesine Dering apie 
Motinos Marijos beatifikaciją ir 
kun. A. Svarinsko apsilankymą 
Šv. Kazimiero seserų vienuo
lyne. Nuotrauka su generaline 
vyresniąja ses. Marilyn Kuzmic
kus. Taip pat rašoma išsamiai 
apie lietuvišką muziejų, lie
tuviškus kryžius ir lėles. Geras 
s t ra ipsnis pabaigoje apie 
Motiną Mariją Kaupaitę. Reda
guoja ses. Agnesine Dering ir 
Tammy Oswald. 

x Antanas Bertulis, Gintau
tas Raulinaitis, A. Jankūnas. A. 
Kalvaitis, A. Macijauskas, E. 
Liaugaudas. D. Polikaitis, Ma
tas Baukys, kun. Adomaitis, 
Jonas Lengvinas. A. Jasmantas, 
Irena Kerelis. Jolanta Haupt-
man. Jeronimas Čibiras, P. 
Stoškus, Jurgis Lasinskas, 
Jonas Bukas, Genytė Dirsė. Sta
sys Mockus, kiekvienas pratęs
damas prenumeratą, pridėjo po 
10 dol. auką už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Labai dėko
jame. 

x Estera Alsenas, Aldona 
Labanauskas, Kazys Aizinas, L. 
ir J. Dainauskas, Antanina 
Gylys. Eduardas Gudelis. Jonas 
Sakavičius. A. Čepukas, Kazys 
Gricius. M. Cibienė, Marija 
Edelis. Ona Kilikauskas. A. 
Ažubalis, Sofija Palionis. J. 
Palšis, D. R. Stašaitis. E. Kas-
tautas. M. Jaujelienė. H. Plauši-
naitienė. pratęsdami prenu
meratą, pridėjo po 10 dol. auką 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ačiū. 

x Video ir stereo aparatū
rą siunčiame į Lietuvą. Siun
čiame kargo į Maskvą arba 
Vilnių ir iš kitų JAV miestu. 
Tiksli ir sąžininga kargo in
formacija persiunčiant jūsų 
d a i k t u s . Romas Pūkštys , 
Transpak , tel. 312-436-7772, 
namų tel. 312-430-4145. 

Uk) 
m v - -

x Darome nuo t raukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Westem Ave , 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

<sk> 

x Kargo visą laiką siunčia
me į Vilnių arba į Maskvą pra 
neša Romas Pūkš tys . Trans
pak, 2355 W. 69th St„ Chica
go, IL 60629, 1-312-136-7772 

(ak) 

nacių vadui. 
x Česlovas V a l d e m a r a s 

Obcarskas, „Audrų išrauti me
džiai', eilėraščiai išleisti „Šal
tinio"' Anglijoje. Sudėti įvairūs 
eilėraščiai, spausdint i 
„Šaltinyje" ir kitur arba ne
spausdinti. Knyga turi su 
turiniu 83 psl. Viršelį piešė dai!. 
Feliksas Ramonis. 

x Elta — Pressedienst, vo
kiečių kalba išleista lietuviška 
informacija liepos - rugsėjo 
mėnesiams Nr. 3. Siame 
numeryje yra liečiami daugiau
siai dokumentai, pasirašyti 
1939 m. tarp Sovietų Rusijos ir 
nacių Vokietijos, kitaip va
dinamas Ribbentropo-Molotovo 
paktas. Viršelyje įdėta 
nuotrauka, kai Molotovas pasi
rašo, užpakaly stovint Stalinui 
su Ribbentropu. 

x Dr. Aldona Janaė ienė , 
Yorkers, N.J., Stanley Berkiel, 
Antioch, 111., Kazimieras 
Jankūnas, Lodi, N.J.. Onutė 
Fieldings, Naperville, 111., 
Vaclovas Mažeika, Park Ridge, 
111., Vladas Matul ionis , 
Cleveland, Ohio, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 15 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Vito V. Vai., Oak Brook, 
111. Jurgis Fedorovičius. Dor-
chester, Mass., Ed. Milkaus-
kas, Detroit, Mich., Adolfas Sa-
baitis, Brockton, Mass., E. 
Dambriūnienė, Brentwood, Md., 
J. 0. Norkūnas, Hartford. 
Coim., A. Shillim, Countryside, 
111., K. Jurgėla, St. Petersburg 
Beach, Fla., N. V. Udrys, Birm-
ingham, Mich., atsiuntė po 15 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x D. J . Varnas , dr. H. Bra
zaitis. Stasys Pikūnas, Antanas 
Makaras, B. Badikonis, A. 
Pinkus. Juozas Vaskela, Liuda 
Kulikauskas, Bronė Arminas, 
Jonas Kilčiauskas, Michael 
Bucelovvicz, Albinas Žukauskas 
pratęsė prenumeratą su 10 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Ieškomi: Tamošius Peš
tukas, Kazimeras Yanuška, 
Stase Yanuškaitė kilę iš Kupiš
kio ir gyvenę Chicagoje. Patys 
ieškomieji, jų vaikai, arba apie 
JUOS žinantieji, malonėkite 
rašyti: Antanas Grigalis 56-24 
- 230th St., Bayside, NY 
11364. 

(sk) 
x A m e r i k o s L ie tuv ių 

Taryba, susitarus su VLIKU, 
prašo visas organizacijas ir ypač 
pavienius asmenis gausiai 
siųsti Valstybės departamentui, 
slapto Molotovo-Ribbentropo 
Pakto 50 m. sukakties proga, 
VLIKO paruoštą atsišaukimą 
..APPEAL" - laišką lanksti
nuko formoje. Užpildžius ir pasi
rašius siųsti šiuo adresu: The 
Honorable J a m e s A. Baker, 
III, The Secretary of State 
Washington, D.C. 20520. „Ap 
peal" pareiškimai gaunami 
ALTo centre ir ALTo skyriuose. 
Taip pat reikia remti visas kitas 
pastangas, kuriomis siekiama 
Nepriklausomybės Lietuvai. 

(sk) 

Dalis klausvtojų Marijos aukšt. mokyklos salėje išleidžiant Gajauskų šeimą. 
m. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

kas parveš į ok. Lietuvą ir įteiks 
įsisteigusiai Politinių kalinių 
sąjungai, kuri rūpinasi pa
minklo statymu, kalinių perga-
binimu iš Sibiro ir t.t. 

Po to buvo klausimai. Vienas 
buvo, kodėl grįžta į ok. Lietuvą? 
Disidentas atsakė, jog jo darbas 
dar nebaigtas, jis tur i jį baigti. 
Iškalėjęs 37 metus dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės 
siekimo, dabar jis negalįs pasi
traukti, nes kova dar nebaigta. 
Buvo ir daugiau klausimų. 

Reikia pažymėti, kad Balfas 
su jo pirmininke Marija Ru
diene atliko labai didelį ir kilnų 
vaidmenį, surengdamas šią 
įspūdingą atsisveikinimo aka
demiją su žymiuoju disidentu 
Baliu Gajausku ir jo šeima. Žo
džiais neįmanoma apsakyti, 
kaip buvo gražu ir jauku pabu
voti kartu su daug iškentėjusių 
politiniu kaliniu. 

Linkime B. Gajauskui ir jo 
šeimai laimingai grįžti į tėvynę 
ir dėl jos kovoti. Mes su jumis. 

Ant. Repšienė 

SVARSTYBOS A P I E 
LIETUVĄ IR IŠEIVIJOS 

MISIJA 

IŠKILMINGAI 
ATSISVEIKINTAS 

BALYS GAJAUSKAS IR 
J O ŠEIMA 

Žymusis disidentas Balys Ga
jauskas, iškalėjęs Sovietų kon
centracijos stovyklose ir tremtyj 
37 metus, pagaliau praėjusių 
metų lapkričio men. buvo išleis
tas laisvėn. Gavęs 3 mėnesių 
vizą, šių metų kovo 1 d. iš 
Maskvos per New Yorką at
skrido i VVabhingtoną. Su juo 
kartu atskrido JO žmona Irena ir 
aštuonerių metų dukrelė 
Gražina. Praleidęs porą dienų 
Washingtone, vėliau išskrido 
pas gimines, gyvenančius San
ta Monicoje. Californijoje. 

Sibiro tremtinys Balys Ga
jauskas su žmona Irena turėjo 
progos aplankyti didesniuosius 
Amerikos miestus, susitikti su 
lietuviais, pasikalbėti su įvairių 
organizacijų atstovais ir kai 
kada su valdžios pareigūnais. 
Chicagoje jis lankėsi kovo 16-20 
d. Taip pat buvo nuvykęs ir į 
Kanadą. Po viešnagės Ameriko
je Balys Gajauskas su šeima 
grįžta atgal j okupuotą Lietuvą. 

Ta proga Balfas, kuriam vado
vauja Marija Rudienė, surengė 
atsisveikinimo akademiją su di
sidentu Baliu Gajausku ir jo 
šeima liepos 16 d., sekmadienį. 
2 vai. po pietų Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėje. 
Atsisveikinimo akademiją 

x Gražina Mačiuika, Stons, 
Conn., Juozas Kojelis, Los 
Angeles, Ca! ; J. Kudirka, 
Bethany Beach, Del., J. Valai
tis. Mt. Brydges, Ont.. Kanada, 
V. Tamošaitis, Hot Springs Na
tional Park, Arz., Alg. Dragu-
nevičius Farmington, Conn., V. 
Ignais s. Toronto, Kanada, už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 15 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Alg imantas ir Danutė 
Liaugaudas , Downers Grove, 
m., K. Girdvainis, Lisle 111., An-
thony Thomas. Woodridge. 111., 
Juzė Pliophenė, Toronto. Kan
da. A. Rauchas, Palos Hills. 111., 
Kazys Gogelis, Redford, Mich., 
Alfonsas Bacevičius, Ponce In-
let, Fla., Antanas Astrauskas, 
Oak Lawn, 111.. R Ošlapas, 
Libertyville, 111.. už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 15 dol. aukų. Labai dėko
jame. 

x J u l i u s L in takas , Oak 
Lawn. 111., Adolfas Ruibys, 
Palos Hts., 111., J. Prunskis, 
Treamwood, UI.. Petras Bitleris, 
Detroit. Mich., Anele Povilai-
tienė, Great Neck. N.Y. Marija 
Noreika, Putnam. Conn.. J. 
Derenčius, Palos Hts., 111., F. 
Zubinas. Westchester, 111., Tony 
Kalvaitis, Ormond Beach. Fla., 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių kiekvienas paaukojo po 15 
dol. Nuoširdus ačiū. 

a t idarė ir pravedė Balfo 
direktorius ir buvęs Cicero 
skyriaus pirmininkas dr. Pr. 
Budininkas, tardamas trumpą 
šodį. Sol. Algirdas Brazis sugie
dojo Amerikos ir Lietuvos him
nus, akompanuojant Aldonai 
Brazienei. Toliau buvo pakvies
ta Marija Rudienė, kuri savo 
kalboje apibūdino Balfo reikšmę 
ir jo reikalingumą vargstan
tiems lietuviams sušelpti. Ji 
pažymėjo, kiek daug Balfas yra 
pagelbėjęs visiems disidentams, 
atvykusiems į šį kraštą ir taip 
pat už geležinės uždangos. 

Toliau sekė atsisveikinimai. 
Pirmasis atsisveikino ir ilgesnį 
žodį tarė vysk. Vincentas Briz-
gys. Ateitininkų vardu Juozas 
Polikaitis, Altos vardu — inž. 
Grožvydas Lazauskas, LKDS 
vardu — inž. Antanas Rudis, 
Tautinės sąjungos — Matilda 
Marcinkienė, Skautų — I. 
Kerelienė, LB-nės — Birutė 
Jasaitienė. 

Visų kalbėtojų mintys buvo 
beveik tos pačios: džiaugėsi 
atvykusiais j laisvę, liūdėjo dėl 
grįžtančių atgal. Visi linkėjo 
laimingos kelionės ir sėkmės, 
kovojant už laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą. Ypatingu 
būdu atsisveikino Lietuvos 
Vyčių vardu sol. Algirdas Bra
zis — su daina. Jis padainavo 
..Kur bakūžė samanota"..., 
,,Visi sako"... ir bisui „Kur tas 
šaltinėlis", akompanavo R. 
Mockus. 

Dar jautriai kalbėjo Sibiro 
tremtinys kun. Alfonsas Sva
rinskas. Jis pasakė, kad su B. 
Gajausku susipažino koncentra
cijos lageryje ir dabar tebėra ar
timi draugai. O gal dar teks 
susitikti prie Uralo. Pateikiu 
kai kurias kun. A. Svarinsko 
mintis: statomi įvairūs pa
minklai, jo nuomone turėtų būti 
pastatytas lietuvei motinai pa
minklas. Motinos išaugino 
tiek daug patriotų sūnų, nebijo
jusių ir "* nebijančių paaukoti 
savo brangiausią turtą — gyvy

bę ant tėvynės laisvės aukuro. 
Be to, kun. A. Svarinskas 

priminė, jog B. Gajauskas susi
tuokė su savo žmona Irena la
geryje be kunigo, ir priesaikos, 
duotos tarp savęs, tebesilaiko 
iki šios dienos. Gimus dukrelei, 
jis pakrikštijo ją Gražinos var
du. Kunigas paminėjo, kad 
tokių santuokų buvo ir daugiau. 
Baigdamas palinkėjo B. Ga
jauskui ir jo šeimai laimingai 
sugrįžti, mylėti Lietuvą ir dėl 
jos kovoti. Tada sekė labai šiltas 
ir jautrus jų atsisveikinimas. 

Iškviestas Balfo direktorius ir 
žurnalistas Vytautas Kasniū-
nas savo šiltais ir maloniais žo
džiais pristatė garbės svečią 
žymųjį disidentą Balį Gajauską 
ir jo šeimą. 

Su didžiausiu publikos entu
ziazmu ir atsistojimu buvo pa
gerbtas mūsų disidentas Balys 
Gajauskas. Padėkojęs visiems, o 
ypatingai Balfui už surengtą 
atsisveikinimą, B. Gajauskas 
trumpai priminė praleistas sun
kias dienas stovyklose, tvirtą 
daugumos kalinių valią nepasi
duoti — nenusileisti, Balfo šil
tos rankos pajautimą lage
riuose, pradėjo kalbėti apie 
atvykimą į šį kraštą. Jis pasi
džiaugė lietuvių išeivių gyve
nimu, išvystyta kultūra, ypa
tingai paminėjo enciklopedijos 
išleidimą. Per visą tą laiką 
Amerikoje tekę susitikti su įvai
rių organizacijų vadovais, iš
diskutuoti daug svarbių 
reikalų, kurie reikalingi mūsų 
atgimstančiai tautai. Dėkojo už 
malonų ir šiltą priėmimą. Ypa
tingą padėką pareiškė Marijai 
ir inž. Antanui Rudžiams už jų 
nuolatinę globą, suteikusiems 
pamatyti Amerikos įžymybes ir 
pasikalbėti su valdžios parei
gūnais. Balfo šalpą jis tikrai 
dievino. (Manau, kad niekas 
neklaus, renkant aukas vajaus 
proga, kur eina Balfo pinigai. A 
R.). 

Tas aukas, kur buvo renka
mos prie jejimo j salę, B. Gajaus-

Rugpjūčio 13-20 dienomis Dai
navoje įvyks 33-čioji Lietuvių 
Fronto bičiulių studijų ir poilsio 
savaitė. Šiemet šios savaitės 
akademinė, o t a i p pat i r 
meninė, programa daugiausia 
skirta besilaisvinančios Lie
tuvos rūpesčiams nagrinėti. 

Visi jaučiame, kad pasku
tiniųjų vienerių metų įvykiai 
Lietuvoje dramatiškai pasuko 
tautos laisvės viltis į gerąją 
pusę. Mes džiaugiamės tomis 
viltimis, bandome įvairiausiais 
būdais, organizuotai ir neor
ganizuotai, sėkmingai ir nesėk
mingai padėti atgimstančiai 
t au t a i . Tačiau ne visada 
pagalvojame, kad tas tautos 
atgimimas keičia, a r bent 
turėtų pakeisti ir mūsų išeivijos 
veiklos metodus. Išeivijos misi
ja — siekti Lietuvos nepri
klausomybės ir tam skirti visas 
savo jėgas — yra būtinai reika
linga naujos krypties, naujų 
metodų. 

Lietuvių Fronto bičiulių sa
vaitėje bus ir bandoma tą besi
keičiančią išeivijos misijos kryp
tį bei naujus metodus pasvars
tyti ir panagrinėti. Pirmiausia 
bus žvelgiama į tai , kas dabar 
daroma Lie tuvių Bend
ruomenės, Vliko, Altos, Lie
tuvių ir Tautos fondų, Balfo ir 
kitų organizacijų ir kas būtų 
galima ar bū t ina i re ikėtų 
padaryt i . Bus svars tomas 
reikalas ir nauda būsimosios 
veiksnių konferencijos. Šiais 
visais klausimais svarstybos 
vyks p i rmąs ias 3 d ienas 
(8.14-8.16) simpoziumais, ku
riuose pranešimus padarys: V. 
Bieliauskas, P. Kisielius, A. 
Razma, V. Volertas, I. Bublienė, 
J. Kojelis, K. Ambrozaitis, P. 
Narutis, P. Vaičekauskas, V. 
Vardys, V. Kleiza, V. Sinkus, V. 
Dambrava, D. Kojelytė, A. 
Raulinaitis, S. Džiugas. 

Ketvirtadienį bus kuriamas 
atgimstančios Lietuvos vaizdas. 
Simpoziume kalbės svečiai iš 
Lietuvos (kun. A. Svarinskas, S. 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Delbi, Ont., šauliai su 
t a l k a surengė birželio 11 d. 
birželinių trėmimų minėjimą. 
Po iškilmingų šv. Mišių lauke 
prie kryžiaus buvo minėjimas. 
Vadovavo vietos šaulių pirm. G. 
Rugienis, invokaciją skaitė kun. 
L. Kemėšis. Pagrindinę kalbą 
pasakė Rasa Lukoše vičiūtė-Ku-
rienė, LB Kultūros komisijos 
pirmininkė. Rita Pargauskaitė 
paskaitė poezijos. Pabaigoje 
buvo sugiedota Marija ,Marija. 

— Teresės Ju rėna i t ė s ir Al
gio Avižienio sutuoktuvės 
buvo liepos 1 d., šeštadienį, To
ronto Prisikėlimo parapijos 
bažnyčioje. Sutuoktuves palai
mino klebonas kun. A. Simana
vičius. Vaišės buvo parapijos 
salėje. Vestuvėms vadovavo 
jaunosis pusbrolis Juozas Nor
kus. Jaunoji šeima apsigyvens 
Los Angeles, Cal. 

— Pal . J u r g i o Matulaičio 
šventė iš sausio 27 d., Lietuvos 
vyskupams p r a š a n t , buvo 
perkelta į liepos 12 d. Toronte 
ši šventė buvo nukelta į liepos 
16 d., sekmadienį. Prisikėlimo 
parapijoj tą dieną pašventintas 
ir naujojo palaimintojo biustas. 

— l i e tuv ių Bendruomenės 
Montrealio apylinkės valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkas Arūnas Staškevičius, vi-
cepirm. ryšiams su liet. org. 
Vincas Piečaitis, sekr. Juozas 
Šiaučiulis, iždin. Kostas Toliu
šis, ryšiams su etn. grup. ir pa-
baltiečiais dr. Milda Danytė, 
Juodojo kaspino atst. Vytautas 
Gruodis ir kultūros- reik. dr. 
Remigijus Šatkauskas. 

Balfui išleidžiant B. Gajauską. Iš kairės: kun. Jonas Kuzi n-k HS ilgametis kaliny; 
inž. Antanas Rudis, G. Gajauskaitė ir Irena Gajauskiene 

RHK^ Gajauskas, 

Galadauskas ir kt.) ir neseniai 
Lietuvoj lankęsi (B. Brazdžionis, 
A. Darnusis, J . Kojelis, V. 
Bieliauskas, V. Rociūnas, J. Pa
bedinskas). 

Penktadienis (8.18) — naujų 
metodų ir veiksmingų idėjų 
diena, kurioje bus liečiami tokie 
klausimai: efektyvi mūsų įtaka 
JAV kongresui; Washingtono 
įstaigų svarba tautinėms or
ganizacijoms ir tautinės poli
tikos tikslams; ryšiai su didžiąja 
spauda; politinio centro svarba, 
tikslas ir siekiai; kaip efektyviai 
paveikti Lietuvos bylą. Visi šių 
temų ir klausimų nagrinėtojai 
i r pranešėjai yra jauni 
Washingtono lietuviai, politikos 
srities specialistai, profesionalai 
A. Banionytė, G. Ramonas, T. 
Brazaitis, L. Kojelis, R. Gry
bauskas. Ši grupė sudaryta, 
vadovaujant I. Bublienei. 

Šeštadienis (8.19) skir tas 
nagrinėti ekonominius Lietuvos 
klausimus. Simpoziumo, kurį 
organizuoja J. Pabedinskas, 
rėmuose dar kalbės F. Palu
binskas, A. Darnusis, R. Aukš
tuolis, A. Raulinaitis ir greičiau
siai vienas svečias iš Lietuvos. 

Tą patį vakarą bus pagrin
dinis poezijos ir dainos kon
certas su poetu B. Brazdžioniu 
ir soliste D. Markelyte-Dagiene. 
Kitais vakarais numatyta Lais
vės kovotojų vakaras, video 
filmai iš Brazdžionio viešnagės 
Lietuvoje, įvairūs pokalbiai bei 
diskusijos. Savaitės kapelionu 
bus kun. R. Repšys, Be to, 
kadangi studijų savaitė yra kar
tu ir poilsio savaitė, bus ban
doma rasti laiko ir pasilinks
minti, pasisaulinti bei pasi
maudyti. Tik apie miegą teks 
pamiršti: juk prisimintinais a.a. 
Aloyzo Barono žodžiais į Dai
navą važiuojame poilsiauti, o ne 
miegoti. 

J . Baužys 
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