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Lietuvos atsišaukimas 
Vilnius. Rugpjūčio 19 d. — 

Lietuvos Parlamento (Aukš
čiausiosios Tarybos) Informa
cijos biuras perdavė Lietuvos 
prezidento Vytauto Landsbergio 
pareiškimą bei atsišaukimą j 
pasaulio valstybes, kurį per 
„Amerikos balso" laidas per
davė lietuviškoji tarnyba. 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos primininkas 
išleido šiandien atsišaukimą „Į 
laisvųjų pasaulio valstybių 
vyriausybes, Jungtines Tautas 
ir tarptautines organizacijas". 
Jame pareiškiama, jog, kai kyla 
Sovietų karinio smurto pavojus 
Lietuvos Respublikos žmonių 
gyvybei, kad suteiktų Lietuvos 
vyriausybei pagalbą, kuri yra 

te isė ta i tų pačių žmonių 
išrinkta ir kuri gina Lietuvoje 
pas tovumą ir te ises , k a d 
pasaulio vyriausybės pakelbtų, 
kol dar ne vėlu, jog vėl įvedimas 
okupacinio Sovietų karinio val
dymo režimo būtų Stalino-Hit-
lerio sandėrio tęsimas ir jo 
stiprinimas. Prašoma pareikšti, 
kad Vakarų valstybės netole
ruos naujo stalinizmo ir kad 
a t sakomybė už agresijos 
pasekmes kris ant tų, kurie 
vykdys šią iniciatyvą. „Lietuva 
laukia Jūsų žodžio, jū sų 
apgynimo. Neleiskite pasikar
to t i Budapešto ir Prahos 
tragedijai prie Pabaltijo sienų, 
kurios ką tik atgimė". 

Paskirtojo Sovietų prezidento 
pareigoms pareiškimas 

Maskva. Rugpjūčio 19. Tasso 
praneš imu, pagal Sovietų 
vadovybės instrukciją, naujai 
pranešė paskirtasis Sovietų 
prezidento pareigas eiti Genadi
jus Janajevas. kad karo stovis 
yra įvedamas individualiose vie
tovėse Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjungoje šešių mėne
sių periodui, pradedant rugpjū
čio 19 d. sutinkamai su TSRS 
Konstitucija ir įstatymais. 

Visa valdžia šalyje yra per
duota šiame laikotarpyje Karo 
Stovio valstybiniam komitetui. 

Priemonės, kurių įmamasi, 
yra laikinos. Jos jokiu būdu 
nereiškia reformų kurso visose 
srityse — valstybės ir visuo
menės — atšaukimo. 

Šios būtinos priemonės yra 
padiktuotos paties gyvenimo, 
norint išsaugoti ekonomiką nuo 
žlugimo ir šalį nuo bado, už

kertant kelią grėsmės eskalaci
jai ir civiliniams konfliktams su 

Kaune užblokuota 
televizijos ir radijo 

stotis 

K a u n a s . Rugpjūčio 19 d., — 
Po to, kai žinių agentūros 
paskelbė, jog įvyko perversmas 
prieš Sovietų Sąjungos prezi
dentą Michailą Gorbačiovą, 
Lietuvių Informacijos centras 
New Yorke gavo teleksu prane
šimą iš Parlamento Informaci
jos biuro Vilniuje, kad maždaug 
apie 8:30 vai. ryto Sovietų 
kareiviai atvyko prie televizijos 
stoties Kaune Vaižganto gatvėje 
ir užblokavo įėjimą į televizijos 
pastatą. Kai sausio 13 dieną 
smurtu buvo užgrobta Vilniaus 
televizijos stotis, Lietuvos tele
vizija veikė iš Kauno stoties. 

Vilniuje maždaug 9:15 valan
dą ryto Lietuvos Respublikos 
prezidentas Vytautas Landsber
gis kreipėsi į žmones, jog 
atvyktų prie Parlamento rūmų 
ir saugotų jį nuo pagrobimo, kad 
nebūtų neteisėtai įvesta mario
netinė vyriausybė Lietuvoje. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 20 d.: Bernardas, 
Filberta, Neringa, Tolvina. 

Rugpjūčio 21 d.: Joana. 
Violeta, Madeinė, Gaudvydas, 
Žaibonė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:03, leidžiasi 7:45. 
Temperatūra dieną 80 1., 

naktį 58 1. 

nenuma ty tomis pasekėmis 
TSRS žmonėms ir visai tarp
tautinei bendruomenei. 

Svarbiausias ka ro stovio 
tikslas šalyje-apsaugoti sąlygas, 
kurios garantuotų kiekvienam 
piliečiui jo asmeninį saugumą ir 
apsaugot i nuosavybę. Tuo 
atsižvelgiama į faktus, kad būtų 
likviduoti iš esmės kriminali
niai kariniai junginiai, nešantys 
moralinį ir fizinį terorą at
skiruose TSRS regionuose ir 
pasitarnaujantys, skaidymosi 
procesams. 

Visa eilė priemonių y ra 
nukreipta a tkur t i situacijos 
stabilumą TSRS, socialinio-eko-
nomino gyvenimo normalizavi
mą ir būtinus pakeitimus bei 
sąlygas visapusiškam šalies 
vystymuisi. 

Bet kokie kiti keliai vestų į 
sustiprinimą konfrontacijos ir 
pavojingų įtempimo židinių 
sudarymą, tarptautinio saugu
mo atžvilgiu. 

Šios laikinos priemonės jokiu 
būdu nepaliečia tarptautinių 
įsipareigojimų sutarčių ir susi
tarimų, kuriuos padarė Sovietų 
Sąjunga. 

TSRS yra pasiruošusi ir toliau 
vystyti savo santykius su 
visomis va ls tybėmis ta rp
tautiniai pripažintų principų, 
gerų kaimyninių santykių, 
lygybės, abipusės naudos ir 
nesikišimo vienas į kito vidaus 
reikalus pagrindu. 

Toliau G. Janajevas sako, jog 
„Mes esame įsitikinę, kad 
dabar t in ia i sunkumai y r a 
pereinamo pobūdžio ir kad So
vietų Sąjungos įsipareigojimai 
išsaugoti taiką ir stiprinti 
tarptautinį saugumą pasiliks 
nepajudinami". 

TSRS vadovybė tiki, kad šios 
laikinos, skubios priemonės 
suras atitinkamą supratimą iš 
žmonių ir vyriausybių pusės 
Jungtinių Tautų organizacijoje. 
Šis tekstas yra skirtas valstybių 
vadovams ir vyriausybėms bei 
Jungtinių Tautų Generaliniam 
sekretoriui. 

— „Viltis", tai Lietuvių Tau
tininkų sąjungos leidžiamas 
laikraštis. Jo redaktoriumi yra 
Rimantas Smetona, o redakto-
riaus pavaduotojas Gintaras 
Radvila. 

— T ibeto emigrac inės 
vyr iausybės a t s tovas dr. 
Nawangas Rabgyala lankėsi 
Vilniuje ir jį priėmė Lietuvos 
AT pirm. pavaduotojas Bronius 
Kuzmickas ir Užsienio reikalų 
komiteto pirm. Emanuelis Zin
geris. Tartasi apie ryšių plėtimą 

ir apie Dalai Lamos vizitą Lie-
tuvoje. 

Lieetuvos Respublikos prezidentas Vytautas Landsbergis ir Rusijos Respublikos prezidentas 
Borisas Jelcinas, dešinėje, pasirašo, kaip nepriklau- omų valstybių, abipusio bendradarbiavimo 
sutartį liepos 29 d. Maskvoje. Ši sutartis turi būti ratifikuota Lietuvos ir Rusijos Aukščiausiųjų 
tarybų. 

Sovietų perversmo 
komitetas paskelbė 

ypatingąjį stovį krašte 

LIETUVOJE 

Komiteto sąstatas 
Maskva. — „Tasso" prane

šime, kuris datuotas rugpjūčio 
19, sakoma, kad Michailas 
Sergejevičius Gorbačiovas dėl 
sveikatos būklės negali vykdyti 
savo, kaip TSRS prezidento, 
pareigų. Todėl remiantis TSRS 
Konstitucijos straipsniu 127/7 
prezidento pareigas perima 
viceprezidentas Genadijus Jana
jevas. Po tuo pareiškimu pasi
rašė: G. Janajevas, V. Pavlovas. 
O. Baklanovas. 

Pareiškimo pradžioje kalbama 
kad šalis yra apimta vis 
didėjančios visapusiškos 
poli t inės krizės, t au tyb ių 
ginčų, chaoso ir anarchijos ir 
visa tai grasina motinos-tėvynės 
suverenitetui, integralumui ir 
laisvei. 

Išeidami iš tautinio referen
dumo, pasisakiusio išlaikyti 
TSRS, vadovaudamiesi gyvybi
niais Tėvynės ir visų sovietinių 
žmonių interesais, jie pareiškia, 
jog pagal TSRS Konstitucijos 
127/3 straipsnį ir sutikdami su 
daugelio žmonių reikalavimais, 
kad būtų imamasi griežtų 
priemonių sulaikyti slydimą į 
tautinę katastrofą, turi būti 
įvedamas karo stovis TSRS 
individualinėse vietovėse, 
pradedant 1991 m. rugpjūčio 19. 
4 vai. Maskvos laiku. 

Ten pat pareiškiama, kad 
TSRS Konstitucija ir įstatymai 
turi pirmumo teisę visoje TSRS 
teritorijoje pr ieš respublikų 
įstatymus. 

Naujieji sukilėl ių v a d a i 
Valstybės nepaprasto stovio 

komitetas, kur is paskelbė karo 
stovio įvedimą TSRS ir vykdys 
valdžios pareigas, yra sudarytas 
iš šių narių: Baklancvo, TSRS 
Gynybos komiteto pirmininko 
pavaduotojo, Kriučkovo, TSRS 
KGB p i r m i n i n k o , Pavlovo, 
TSRS M i n i s t r ų Tarybos 
pirmininko, Pugo TSRS Vidaus 
reikalų ministro, Starodubčevo, 
TARS ūkininkų Profsąjungos 
pirmininko, Tizjakovo, TSRS 
Valstybinių įmonių, industrijos 
statybos, t ransporto ir ryšių 
asociacijos prezidento, Jazovo, 
TSRS Gynybos ministro, Jana-
jevo, einančio TSRS prezidento 
pareigas. 

To komiteto sprendimai turi 
būti griežtai vykdomi visų val
džios padalinių, administracijų, 
oficialiųjų pareigūnų ir piliečių 
Sovietų socialistinėse respubli
kose, kaip pranešė „Tasso" 
žinių agentūra. Be to, gen. Pugo 
paskirtas vėl perimti kontrolę 
Pabaltijo valstybėse. Gorbačio
vas „ilsisi" slaugvmo namuose. 

Vėliausios žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Rugpjūčio 19. — 

Baigiant laidą, per Lietuvių In
formacijos centrą buvo praneš
ta, kad dar kita nedidelė radijo 
stotis, kuri veikė Sitkūnuose, 
buvo taip pat okupuota. Ji tęsė 
savo programą iki 11:31 vai. 
dienos, kol buvo nutraukta 
transliacija. Užimant Kauno ir 
Sitkūno stotis, nebuvo jokių 
susirėmimų. Lietuviai elgėsi 
ramiai ir taikiai. Lietuvos 
Parlamente įrengta laikinoji 
televizijos ir radijo stotis dar 
perdavė žinią iš CNN Maskvo
je savo klausytojams Vilniuje. 

CNN pranešė, jog Kauno 
miesto vyriausybė ir policijos 
įstaiga jau užimta sovietų 
kareivių. Pranešama, kad 3:45 
vai. popiet užpulta tarptautinė 
telefono centrinė ir tik laiko 
klausimas, kada bus nutrauk 
tas susižinojimas su užsieniu. 
Algirdo Kaušpėdo, kuris vado
vauja Lietuvos televizijai, 
manymu, greitai gali būti nu

t rauktas ryšys su užsieniu. 
Lietuvoje Sovietų kariškiai 

jau kai kuriuose miestuose pa
skelbė kritiško- padėties stovį. 
Vilniuje padėti? į tempta, bet 
žmonės laikosi ramiai. Kariuo
menės dalinia: pradėjo judėti 
daugelyje miestų. Iš Alytaus 
bazių pradėjo v iuoti 50 tankų 
Vilniaus link Žmonės tuoj 
atsiliepė į Landsbergio kvietimą 
ir 5 tūks tanč ia i sus i r inko 
saugoti Parlamento rūmus, kad 
nebūtų įvesta Sovietų sukilėliu 
valdžia. 

Šiandien Landsbergis sušau 
kė nepaprasta Parlamento se
siją. 

Pabaltijo regiono Sovietų ka
riuomenės viršininkas gen. 
Feodoras Kuzminas telefonu 
painformavo Landsbergį, jog jis 
k l ausys naujosios Sovietų 
dekretų ir juo* vykdys. Lands
bergis pasakė, og tie dekretai 
negal ios Lietuvoje, ka ip 
neteisėti Lietuvos žmonėms. 

Senatorių adresai 

— R u s i j o s prez. Borisas 
Jelcinas pasisakė dėl smurto 
Lietuvoje. ,,Kad ir kas jį būtų 
padaręs — tai nusikaltimas, 
kur į aš gr iež ta i smerkiu . 
Reiškiu nuoširdžią užuojautą 
žuvusių šeimoms ir artimie
siems, Lietuvos Respublikos 
vadovybei. Sužinojęs apie tai, 
kas įvyko Medininkuose, aš tuo
jau pat susisiekiau su Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininku Vytautu 
Landsbergiu. Savo požiūrį į 
įvykį išdėstysiu, paaiškėjus 
visoms tragedijos aplinkybėms. 
Ir vis dėlto jau dabar noriu pa
reikšt i : kad būtų išvengta 
galimų incidentų, aš reikalau
ju išvesti OMON dalinius iš 
Lietuvos Respublikos, rašo „Lie
tuvos aidas" rugpjūčio 1 d. 

— „Respubl ika" gegužės 15 
rašė: „Istorija liudija, kad labai 
dažnai revoliuciją įžiebia vieni, 
o jos vaisiais, deja, naudojasi 
kiti. Skirtingi laikai, o žmonės 
visuomet panašūs. Bolševikai ir 
tautininkai, fašistai ir stalinis-
tai" . „Vilties" skaitytojas R.S. 
viešai klausia: „Gal, sakau, ver
t imo ar korektūros klaida 
įsivėlė? Bet vėl: toks solidus ir 
nepriklausomas laikraštis... Ar 
pykti, ar juoktis, ar į teismą 
paduot?" 

— Panevėžy je „Ekrano" 
kul tūros rūmuose išeivijos 
poetų kūrybą deklamavo aktorė 
Nijolė Marinaitytė praėjusio 
birželio mėnesį. Jai talkinin
kavo kanklininkė Lina Naike-
lienė ir klarnetistas Algimantas 
Budrys. 

— Klaipėdos jūrų muziejus 
išvežė į Baltijos jūrą ir paleido 
į laisvę jų pačių išaugintus ruo
niukus. Ruošiasi įsigyti delfinų. 

— Verslininkų draugijos pir
mininkas yra Arvydas Brazaus
kas. Jis ragina visus tuos lie
tuvius, kurie turi bet kokį 
palinkimą prekybai, steigti savo 
prekybinį vienetą ir rizikuoti, 
nes jei nerizikuosi — nelaimėsi. 
V e r s l i n i n k ų sąjunga turi 
maždaug 15,000 narių. 

—„Tarybų Lie tuva" — taip 
televizijos studiją Vilniuje pava
dino grobikai, kurie leidžia tą 
organą, ir pakvietė bendradar
biauti Lietuvos komunistų par
tiją, Lietuvos ateities forumą. 
L ie tuvos socia ldemokratų 
partiją ir Lietuvos demokratinę 
darbo partiją. 

Latvijos pasiuntinybė Wa-
hingtone pranešė, jog gen. Kuz
minas pakar to t ina i pasakė 
Latvijos prezidentui Anatolijui 
Gorbunovui. kad jis gali būti 
a r e š t u o t a s , jei neklausys 
naujųjų Kremliaus dekretų. 

W ashingtonas. — Kadangi 
daugelis skambino ir prašė savo 
valstijų senatorių adresų, jog 
galėtų parašyti trumpus laiš
kučius, prašant juos balsuoti už 
senatoriaus Bill Bradley įteiktą 
JAV Senate įstatymo projektą 
Nr. 1599, kuriuo atstatomos Pa
baltijui suteiktos lengvatos bei 
kitos teisės. Apie tai jau buvo 
rašyta praėjusiuose numeriuose, 
tad čia ir spausdiname G. Palu
binskaitės suieškotus ir pateik
tus tų senatorių adresus, kurių 
valstijose gyvena lietuvių. 

Cali fomia: 
Sen. Alen Cranston - 1390 

Market Street, Suite 918, San 
Francisco, CA 94102; 

5757 W. Century Blvd., Suite 
620 Los Angeles, C A 90045; 

880 Front Street, Suite 5s3l , 
San Diego, CA 92188. 

Sen. J o h n Seymour — 
11111 Santa Monica Blvd., 
Suite 915, Los Angeles, CA 
90025; 

211 Main Street, Suite 1702, 
San Francisco, CA 94105; 

401 B Street, Suite 2209, San 
Diego, CA 92101; 

Federal Building, 1130 „ O " 
Street, Room 4015, Fresno, CA 
93721; 

2400 East Katella Ave., Suite 
1068, Anaheim, CA 92806; 

The Senator Hotel, 1112 „L" 
Street, Suite 908, Sacramento, 
CA 95814. 

Connecticut: 
Sen. Christopher Dodd — 

P u t n a m Park , 100 G r e a t 
Meadow Road, Weathersfield, 
CT 06109. 

Sen. Joseph Lieberman — 1 
Commercial Plaza, Hartford, 
CT, 06103. 

Florida: 
Sen. Bob Graham - 325 

John Knox Road, Building 600, 
Tallahassee, FL 32303; 

44 West Flagler Street, Suite 
1715, Miami, FL 33130; 

1 Barnett Plaza, Suite 3145, 
101 East Kennedy Blvd., Tam
pa, FL 33602. 

Sen. Connie Mack: — 1211 
Governor Sųuare Blvd., Suite 
402, Tallahasse, FL 32504; 

777 Brickel Avenue, Suite 
704, Miami, FL 33131; 

600 N. Westshore Blvd., Suite 
602, Tampa, FL 33609. 

Illinois: 
Sen. Alan Dixon - 230 

South Dearborn, Chicago, IL 
60604; 
6th and Monroe, Springfield, IL 
62701; 

8787 State Street, East St. 
Louis, IL 62203; 

105 South 6th Street. Mt. Ver-
non, IL 62864. 

Sen. Paul Simon - 230 
South Dearborn, Kluczynski 
Building, 38th Floor. Chicago. 
IL 60604; 

3. West Old Capitol Plaza, 
Suite 1, Springfield, IL 62701: 

8787 State Street, Suite 202. 
East St. Louis, IL 62203; 

250 W. Cherry, Rm. 115B, 
Carbondale, IL 62901. 

Indiana: 
Sen. Dan Coats ir sen. Ri-

chard Lugar — 1180 Market 

Tower, 10 West Market Street, 
Indianapolis, IN 46204; 

Federal Building, 1300 S. 
Harrison St., Rm. 3158, Ft. 
Wayne, IN 46802; 

5530 Sohl Ave., Rm. 103, 
Hammond, IN 46320; 

Federal Center, Rm. 103,1201 
East lOth Street, Jeffersonville, 
IN 47132; 

Federal Building, Rm 122, 
101 Martin Luther King Blvd., 
Evansville, IN 47708. 

Maine: 
Sen. VVilliam Cohen - 10 

Moulton Street, Portland, ME 
04101. 

Sen. George Mitehell - 537 
Congress Street, P.O. Box 6300, 
Portland, ME 04104. 

M a s s a c h u s e t t s : 
Sen. Edward Kennedy — 

409 JFK Federal Building, 
Boston, MA 02203. 

Sen. John Kerry — Trans
portation Building, 10 Park 
Plaza, Suite 3220, Boston, MA 
02116. 

Michigan: 
Sen. Donai d Riegle - 1155 

Brewery Park Blvd., Suite 343, 
Detroit, MI 48207. 

Sen. Carl Levin - 1860 
McNamara Building, 477 
Michigan Avenue, Detroit, MI 
48226. 

N e w Jersey: 
Sen. Bill Bradley - 1605 

Vaux Hali, P.O. Box 1720, 
Union, NJ 07083; 

1 Greentree Center, Suite 303, 
Route 73, Marlton, NJ 08053 

J a m ta r iame ačiū už to 
įstatymo įteikimą. 

Sen. Frank Lautenberg — 1 
Gateway Center, Suite 1001, 
Newark. NJ 07102. 

N e w York : 
Sen. Alfonse D'Amato — 7 

Penn Plaza, 7th Ave., Suite 600, 
NY, NY 10001; 

304 Federal Office Building, 
100 State Street. Rochester, NY 
14614. 

Sen. Daniel Moynihan — 
405 Lexington Ave., Suite 4101, 
NY, NY 10174; 

Guarranty Building, Suite 
203. 28 Church Street, Buffalo, 
NY 14202. 

Ohio: 
Sen. John Glenn — U.S. 

Court House Building, 201 
Superior Avenue, Cleveland, 
OH 44114; 

200 N. High St., Rm. 600, Co-
lumbus, OH 43215. 

Sen. Howard Metzenbaum 
- 1240 E. 9th St., Rm. 2915, 
Cleveland, OH 44199; 

200 N. High St., Rm. 405, Co-
lumbus, OH 43215. 

Pennsylvania: 
Sen. Harris Wofford — 

William J. Green, Jr. Federal 
Building, Rm. 9456, 6th and 
Arch St., Philadelphia, PA 
19106. 

Texa9: 
Sen. Lloyd Bentsen: — 961 

Federal Building, Austin, TX 
78701; 

Earle CabeH Building, Rm. 
7C14, Dalias. TX 75242. 

Sen. Phil Gramm: 2323 
Bryan. Dalias, TX 75201. 

) 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 6615 So. California Ave., Chicago, 111. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ANKSTYVAS MELANOMOS 
SUSEKIMAS (2) 

Pavėluotas piktybinės me
lanomos susekimas prilygsta 
mirties dekretui. Todėl dabar 
visi sukruskime laiku gintis 
nuo tokio nuosprendžio. Kel
kimės iš dažno tūliems lietu
viams būdingo snaudulio, iš po 
to vien dejavimo, ašarojimo, 
savo vargelio skaičiavimo. 
Laiku stokime akistaton su 
mirtį nešančiu priešu ir jį 
nugalėkime tinkama elgsena. 
Štai toji dešimteriopa elgsena 
melanomos ankstyvo susekimo 
reikale. Žiūrėkime, ar nėra me
lanomos rudų, kiek iškilusių 
dėmių odoje. 

1. Būdamas šviesiame kam
baryje nuogas, turėk beveik 
pilno ilgio veidrodį, rankinį 
veidroduką, rankoje išlaikomą 
oro srove džiovintuvą ir dvi 
kėdes. 

2. Rankas laikydamas delnais 
į viršų, kaip brėžinyje matyti, 
apžiūrėk delnus, pirštus, tarpu
pirščius ir rankas iki alkūnių. 
Tada apsuk rankas ir apžiūrėk 
rankų užpakalius iki alkūnių, 
pirštus, tarpupirščius, nagus ir 
plaštakų viršus. 

3. Sulenkęs a lkūnėmis 
rankas, atsistok prieš pilno ilgio 
veidrodį; delnus laikydamas 
prieš save apžiūrėk rankų už
pakalius ir alkūnes. 

4. Stovėdamas prieš veidrodį 
apžiūrėk visą kūno priekį: 
veidą, rankas, delnus atgręžęs 
į veidrodi tėmyk viršutines 
rankų dalis. Tada žiūrėk į 
krūtinę, pilvo sritį, apatinę 
kūno dalį, šlaunis ir kojas 
žemiau kelių. 

5. Vis dar stovėdamas prieš 

veidrodį, delnus prieš vienas 
kitą laikydamas, pakelk rankas 
virš galvos. Atsuk dešinį šoną į 
veidrodį ir apžiūrėk visą tą 
kūno pusę: rankas, plaštakas, 
kūno šoną, šlaunį ir kojas. Tada 
taip apžiūrėk kitą kūno pusę. 

6. Apsisukęs užpakaliu į 
veidrodį, apžiūrėk sėdynę, 
šlaunis ir kojų užpakalį. 

7. Atsisukęs nugara į 
veidrodį, paėmęs veidroduką 
apžiūrėk kaklo užpakalį, 
nugarą, rankų užpakalius ir 
sėdynę. Kai kurias vietas esti 
sunkoka apžiūrėti: paprašyk 
žmonos ar vyro ar draugo ar 
draugės pagalbos. 

8. Vis dar prieš veidrodį 
būdamas ir rankoje laikydamas 
veidroduką, apžiūrėk galvos 
odą. Kadangi yra sunku ją 
apžiūrėti, plaukų praskleidimui 
gali naudoti šaltai srovei 
nustatytą rankinį plaukų 
džiovintuvą. Kai kuri negali 
vienoje rankoje laikyti 
veidrodėlį, o kitoje džiovintuvą; 
tokiam apžiūrėjimui gali padėti 
kitas asmuo. 

9. Atsisėdęs ištiesk kojas pir
myn ir padėk ant kėdės kaip 
parodyta. Su rankiniu veidro
duku apžiūrėk ištiestas kojas, jų 
vidinę dalį pradėjęs nuo 
kirkšnies ir tėmydamas ištisai 
koją ir pėdas. Taip padaryk ir su 
kita koja. 

10. Dar sėdėdamas sukry
žiuok kojas. Su veidrodėliu ap
žiūrėk pėdas. Taip elkis ir su 
kita pėda. 

Nemurmėk, neapsileisk, ne
tinginiauk, išlaidų ir laiko 
nesigailėk, nes toks triūsas 

apsimokės šimteriopai — apsau
gos nuo pavėluoto melanomos 
susekimo, kuris atneša anks
tyvas pakasynas. 

VYRAS DVOKIA KAIP 
ŪKINIS GYVULYS - KAS 

DARYTI? 

Klausimas. Didžiai gerb. dr. 
Adomavičiau, maldauju man 
padėti! Mano vyras turi labai 
daug gazų ir juos leidžia per visą 
parą. Kartais negaliu su juo 
viename kambaryje iškentėti — 
ta jo smarvė baisiai dvokia. 

Nesuprantu iš kur ir kodėl tie 
gazai atsiranda. Juk aš gaminu 
šviežią, sveiką maistą. Pas mus 
nėra jokių picų nei „frozen din-
ners". Nepyk, mielas daktare, 
bet turiu prisipažinti, kad mes 
kasdien išgeriame po vieną kitą 
gurkšnį papso. Taip pat, kar
tais išgeriame ginger alės 
hi-ballėje. 

Ar tie gazai gali būti nuo 
pepsų? Kodėl jie taip baisiai 
dvokia (primena man ūkinius 
gyvlius)? Padėk man. 

Atsakymas. Niekas negali 
padėti tam, kuris pats sau 
nepadeda: kuris gerą maistą 
pagaminęs ir suvalgęs , jį 
sugadina pepsais ir kitokiais 
birzgalais. Matyt, vyras tokių 
niekų nevirškina normaliai. Jis 
jų negali gerti. 

Jei jis dar ir kitokio maisto 
nevirškins, reikės gydytojui jį 
ištirti. Greičiausiai tada padėtų 
kasos (pancreas) hormonai — 
syvai tablečių pavidale — jų var
das Entozyme. Imamos paval
gius po dvi po kiekvieno valgio. 
Rūgusio pieno ar pasukų valgy
mu ir gėrimu tegul augina 
žarnose naudingas bakterijas 
kasdien. 

KAI PENSININKAS 
PRARANDA SAVO GALVA 

Klausimas. Turiu kietus 
vidurius ir niekaip negaliu jų 
sutvarkyti. Galva jau nebedir
ba kaip anksčiau. Kai gydytojas 
patarė surašyti išgertų vandens 
stiklinių kiekį ir jų išgėriau iki 
dešimties (buvo sakyta išgerti 
12) viduriai išsituštinto ir tą 

KOMUNIZMO AGONIJA 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Liepos 26 dienos sovietų 
komunistų partijos lyderiai 
Maskvoje didžiausia balsų dau
guma nusprendė atsisakyti 
septynių dešimtmečių domina
vusios marksizmo-leninizmo 
dogmos. Partijos centro komi
teto plenumo sesijoje buvo pri
imtas projektas naujam planui, 
pagal kurį bus pripažįstamas 
privačios nuosavybės principas, 
tikėjimo laisvė ir daugpartinė 
politinė sistema. Už projektą iš 
358 centro komiteto narių tik 
15 narių balsavo prieš ar 
susilaikė nuo balsavimo. Lap
kričio mėnesi bus sušauktas 
specialus komunistų partijos 
įstatymdavystės planuotojų 
kongresas, su tikslu ratifikuoti 
galutinai suredaguotą komunis
tinės ideologijos pasikeitimo 
planą, pirmą kartą po 1917 
metų revoliucijos panaikinantį 
absoliučią diktatūrą. 

Žinių agentūros praneša, kad 
debatai vyko gan draugiškoje 
nuotaikoje, nors buvo sklei
džiami gandai, kad „kietojo 
režimo" atstovai išnaudosią 
progą partiją suskaldyti ir 
pašalinsią Gorbačiovą. Nė 
vienas iš tų gandų nepasitvir
tino, o Gorbačiovas liko partijos 
generalinio sekretoriaus parei
gose, nors jo atstatydinimas 
buvo svarstomas ankstyvesnėse 
partijos sesijose. Bet Jelcino 
dekretas iš Rusijos respublikos 
fabrikų ir valdžios įstaigų 
pašalinti komunistų veiklos 
celes iššaukė kai kurių partijos 
narių nepasitenkinimą ir net 
pyktį. Gorbačiovas, kaip sąjun
gos vyriausia galva, pažadėjo 
šitą dekretą atšaukti, nes jam 
įsigaliojus partija nustotų ir 
savo politinės įtakos, ir pajamų. 
Politikos žinovai priėjo išvados, 
kad senojo režimo atstovai paju
to, jog atviras Gorbačiovo 
puolimas būtų kelias į pražūtį 
tuo labiau, kad Gorbačiovas 
savo kritikams užbėgo už akių, 
paskelbdamas preliminarinius 
pasitarimus su iš sąjungos no
rinčiomis išstoti respublikomis. 

Partija taip pat jaučia pra
randanti savo populiarumą, nes 
paskutiniųjų 18 mėnesių laiko
tarpyje iš kompartijos išstojo per 
keturis milijonus narių, ir par
tijoje teliko 14 mil. narių. 

Sunku spėlioti, kaip greitai ir 
kokiu būdu naujoji programa 
pozityviai paveiks Lietuvą ir jos 
kaimynes, nes vis dar nėra aiški 

Baltijos respublikų padėtis. 
Realistiškai žiūrint, jos dar te
bėra sąjungoje, apsuptos tankų 
ir desantininkų dalinių, tačiau 
jau daro savo sprendimus eko
nomijos, švietimo ir teisės sri
tyse. Iš paskutiniųjų įvykių 
komunistų partijos viršūnėse 
galima būtų optimistiškai 
spręsti, kad nuožmi staliniška 
ranka jau nebesuspaus savo 
kumščio, o ir pasaulinė opinija, 
pašalinus susižinojimo ir spau
dos paslaptingumą, yra svarbus 
akstinas žmogaus ir tautų tei
sių suvaržymams pašalinti. 

Tragiškieji įvykiai Medi
ninkuose yra įvairiai interpre
tuojami, Maskvai griežtai pa
reiškus, kad teroristiniai aktai 
buvę daromi be jos žinios. 
Lietuvos vyriausybė buvo susi
rinkusi specialiam posėdžiui ir 
planuoja tardymą, bet... Tuo tar
pu jau skleidžiami gandai, kad 
atsakomybę už septynių pasie
nio sargybinių nužudymą ir 
kitus teroro aktus prisiėmusi 
grupė, kuri esanti nusistačiusi 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bę. Koks patogus išsisukinėji
mas naiviems vakariečiams ap
gaudinėti. Netenka abejoti, kad 
vakarai tuo patikės, nors tai tik 
puikiai KGB surežisuotas tra
giškas farsas. 

Džiunglių medžiotojai pasako
ja, kad sužeistas tigras ir mir
ties agonijoje iš paskutinių jėgų 
pajėgia pulti savo auką ir ją su
draskyti... Atrodo, kad ir mirties 
agonijos kankinamas komuniz
mas vis dar puola savo aukas, 
negalėdamas sutikti su savo 
likimu, su jėgos, privilegijų ir 
prestižo praradimu. Tos praga
riškos sistemos mirtis neiš
vengiama, bet tragiška yra tai, 
kad ir prieš mirtį ji reikalauja 
nekaltų, kruvinų aukų, bet vis 
dar arogantiškai išsigina savo 
nuožmių darbų. Melas, apgau
lė h* klasta vis dar tebėra pavo
jingi įrankiai, nes vakarų 
demokratijos nepajėgia supras
ti sovietinės psichikos, jų gal
vojimo, nors septyni istorijos 
dešimtmečiai aiškiai įrodo, kad 
visos jų pasirašytos sutartys 
buvo sulaužytos ir tarnavo tik 
vienam tikslui — apgauti nai
vius vakariečius. Todėl gal ir 
agonijos stadijoje pasirašomos 
sutartys sulauks tokio pat 
likimo, o su vakarų pagalba 
sustiprėjusi sąjunga gal ir vėl 
atsigręš prieš savo naujai įsigy
tus draugus... 

linksmą žinią pranešiau dakta
rui. Jis man buvo pataręs nusi
pirkti smegenų iš vaistinės — 
žinoma, tai jo juokas sugėdinti 
mane, kad negeriu vandens. 

Aš maniau, kad valgant 
Seklyčios maistą, nereikia gerti 
vandens. Dabar žinau ir kitiems 
pasakau, kad vanduo veikia. 
Kodėl mes pensininkai elgia
mės kaip nereikia elgtis? 

Atsakymas. Todėl, kad tūli 
pensininkai čia Amerikoje 
prarado lietuvio ūkininko 
galvą. Lietuvoje niekas nė 
nežino, kas yra tas vidurių 
užkietėjimas, nes ten jie 
maitinasi kaip „Dievas prisakė" 
— normaliai: valgo daug rupios 
duonos, kopūstų, morkų, pupe
lių, bulvių... Jie geria daug 
skysčių: tris kartus per dieną 
srebia sriubas, rūgusiu pienu 
gaivinas ir dėl gryno vandens 
nesiskalsina. Sekime visi, ir 
pensininkai, išmintingojo elge
siu. 

DAUGYBINĖ SKLEROZĖ 

Klausimas. Mano brolis 
serga daugybine skleroze 
(multiple sclerosis). Aš noriu 
jam padėti. Kas yra tokia 
sklerozė ir kaip reikia ją 
tvarkyti? Aš skaitau tik 
„Darbininką". Draugė man 
aiškina, kad „Drauge" buvo 
pakartorinai aptarta sklerozė ir 

nurodyta kaip su ja kovoti. 
Dovanokit, kad trukdau Tams
tos laiką. Ačiū iš anksto. 

Atsakymas. Dėl mano laiko 
nesijaudink, bet „Draugo'* 
skaitytojai tikrai murmės, kad 
yra taip apsileidusių mūsiškių, 
kurie žegnojasi tik perkūnui 
trenkus — nesirūpina gera 
sveikata, kol dar sveikai 
jaučiasi. 

Sklerozė vienos ar kitos 
arterijos širdyje, smegenyse ar 
kojose yra rimtas sunegalavi
mas. O daugybinė sklerozė — 
užima visas kūno arterijas 
(multiple ar disseminated, kaip 
ją gydytojai vadina). Ji yra mir
tinas negerumas. 

Žinoma, reikia ir ją turinčiam 
padėti. Tegul jis išsitiria kraują: 
cukrų, uric acid, cholesterol ir 
trigliceridus, HDL ir LDL. 
Praneškit duomenis, tada 
specifiškiau galima bus patarti. 
O dabar tegul minta žuvimi, be 
odos vištiena ar kalakutiena. 
Tegul vietoje visokiu riebalų 
naudoja tris valgomus šaukštus 
sėmenų aliejaus ir gausybę 
vaisių ir daržovių, ypač ankš
tinių. Tegul ima cinko sulfato, 
200 mg. tabletę kasdien, paval
gius. 
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Dievas, kuris davė mums 
gyvybę, tuo pat laiku mums 
davė ir laisvę. 
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Didžiųjų nusikaltėlių suokalbis 

RUGPJŪČIO 23-SIOS 
SĄMOKSLAS 

Ką ši data reiškia, atrodo, nė 
aiškinti jau nereikėtų. Bet taip 
nėra. Ilgą laiką Maskva ir net 
Lietuvos komunistai teigė, kad 
jokių slaptų Ribbentropo-Molo-
tovo protokolų nebuvo, kad visa 
tai tėra tik liaudies priešų 
išmįslai. Netgi „Gimtasis kraš
tas", tuo klausimu prieš dve
jus metus rašydamas, V. Kava
liausko lūpomis tų aktų egzis
tavimą neigė. Jis teigė, kad, bū
damas Amerikoje, jis pats 
archyvuose ieškojo, bet tokių 
protokolų ar jų pėdsakų nebuvo. 
Kuomet nebebuvo įmanoma pa
neigti pačių susitarimų, tad 
bent buvo teigiama, kad nebuvo 
,.slaptųjų protokolų". 

Buvo sakoma — jeigu jų ne
randame, tai reiškia jų nė ne
buvo. Apie tai buvo taip rašoma: 
„Gali būti. kad ir 1940.VI.14 d. 
TSRS ultimatumas Lietuvai ir 
analogiški ultimatumai kitoms 
Pabaltijo respublikoms yra kur 
nors nukišti. (...) Bet ką darytų 
mūsų istorijos mokslo šulai, 
jeigu, tarkime, per netvarką yra 
pražioplinti Lietuvos įstojimo į 
TSRS popieriai? Kaip jie be jų 
įrodytų, kad Lietuva iš tikro 
laisvanoriškai, savo širdimi, 
kūnu ir krauju susiliejo su 
TSRS (Sąjūdžio žinios 1988 Nr. 
44)". 

Taigi, kaip G. Bushas galėtų 
tuomet kalbėti, apie penkiolika 
respublikų ir sovietinius „vi
daus reikalus". Tad ir nenuosta
bu, kad apie tuos protokolus pa
saulyje tiek mažai kalbama, ka
dangi jie prieštarauja daugelio 
galvosenai ir vedamai politikai. 
Paskutinieji įvykiai Jugosla
vijoje parodė, kad jokie terito
riniai pasikeitimai nėra pagei
daujami. Didieji „Naujosios 
eros" architektai nori pasaulį 
palikti tokį, kokį jie rado. Nors 
didieji politikai to vengia, tačiau 
spauda pakankamai aiškiai 
įrodė, apie kriminalistų atliktą 
suokalbį ir jų aukas. Kuomet 
jau buvo aiškiai įrodyta, tuomet 
ir Kremlius nebegalėjo to 
paneigti. Tačiau kalbėdamni 
apie tuos susitarimus, jų nepa
smerkė, bet aiškino, kad tais 
ėjimais Stalinas norėjo laimėti 
laiko. 

* * * 

Norėdami pasaulį apgauti, 
pasmerkė Staliną ir jo nusikalti
mus, tačiau jo grobį „teisėtai" 
sau pasiliko. Vakarų diplomatai, 
darydami susitarimus ir aptar
dami sienas, žinodami Rib-
bentropo-Molotovo paktą ir jo 
pasekmes, jeigu savo parašais 
tuos pasikeitimus patvirtina, tai 
irgi dalyvauja nusikaltime. 
Pagal baudžiamąją teisę: jeigu 
kas padeda, slepia nusikaltėlį ar 
nusikaltimą — tai irgi daly
vauja nusikaltime. Tuo princi
pu remiantis, visi dalyviai 
Helsinkio konferencijos, kurioje 
buvo pripažintas dabartinių 
sienų neliečiamumas yra nusi
kaltę. Padėdami savo parašus, 
dalyvavo Ribbentropo-Molotovo 
nusikaltime, kadangi patvirtino 
jų grobį. Taip pat dalyvauja 
nusikaltime, kadangi bando jį 
legalizuoti. Jeigu tai buvo 
įvykdyta prieš penkiasdešimti 
metų, padėties tai nepakeičia. 
Izraelis ir jo agentai, padedami 
Vakarų valstybių, tebeieško to 
laiko nusikaltėlių. Tarptau
tiniams nusikaltėliams prieš 
žmoniją negali būti senatis pri
taikoma. 

Užpraėjusiais metais rug
pjūčio 23 d., lietuviai, latviai ir 
estai susijungė rankomis. Su
jungtomis rankomis ir širdimis 
nuo Vilniaus katedros aikštės 
nusitiesė grandinė iki Talino. 
Tai buvo vadinamasis „Baltijos 

LIETUVOS PASIENIO 
SARGYBINIŲ ŽUDYNĖS 

Atgarsiai amerikiečių spaudoje 

MASKVĄ PRIVERTĖ DREBĖTI 
P. PALYS 

kelias" ir kuriame dalyvavo 
daugiau kaip milijonas pabal 
tiečių. Vienu metu visi susiėmę 
rankomis ir pasisuko į vakarus. 
Vakarų spauda ir televizija tą 
rankų grandinę pastebėjo ir 
spaudoje plačiai aprašė. Tačiau 
to pasisukimo į vakarus, giles
nės prasmės gal ir nesuprato. 
Jeigu Vakarai t ik stebėjosi 
tokia keista ir taikia demonstra
cija tai visai kitaip Maskva rea
gavo. Pasigirdo grasinimai ir 
meška pradėjo garsiai riaumoti. 

* * * 

Kremlius suprato, kad „persi
tvarkymas" jau per toli nuėjo. 
Jie tenorėjo tik kosmetinį persi
tvarkymą suvaidinti. Viskas 
tebuvo tik Vakarų viešajai 
opinijai, bet ne vidaus rinkai. 
Tad Gorbačiovas pradėjo jau 
grasinančiai kalbėti. O atvykęs 
į Vilnių ir pamatęs milžinišką 
minią, skanduojančią Lietuva, 
Lietuva... paklausė, ką tai reiš
kia? Kai jam buvo paaiškinta, 
tai kumščiu pradėjo automobi
lio dangtį trankyti. Tuomet jau 
buvo galima aiškiai matyti, kad 
apie jokią nepriklausomybę jis 
nenori nė girdėti. Vakarai , 
žinoma, nesupranta ir nenori 
suprasti, kad Gorbačiovas, nors 
ir kalba apie persitvarkymą, 
demokratiją r laisvę, tačiau 
visa tai turi vykti imperijos ri
bose. Ne tik ribose, bet ir parti
jos kontrolėje. 

Visoks persitvarkymas t ik dėl 
to ir tebuvo sugalvotas, kad 
būtų imperija sustiprinta, o ne 
išardyta. Bet kaip pasirodo, 
imperijos išlaikymu ne vien 
Kremlius rūpinasi. Jis tur i la
bai gerų talkininkų ir Vakarų 
pasaulyje. Vakarų pasaulis la
bai susirūpinęs, kad imperija 
tik nesubyrėtų, kad tik vergai 
neišlakstytų. Todėl pakarto
tinai ir kalbama apie penkioli 
ka respublikų. Tam ir paskolos 
duodamos, kad prižiūrėtojai 
būtų sotesni. 

* * * 

Dabar, kalbėdami apie OMON 
veiksmus, diskutuojame, ar tai 
vyksta su Kremliaus žinia? 
Rašančiajam, atrodo, kad kiek
vienas VVashingtono ir aplamai 
Vakarų nuolaidžiavimas ir pa
taikavimas, iššaukia smurto 
veiksmus. Tie, kur ie y ra 
priešingi imperijos subyrėjimui, 
čia įžiūri žalią lempą. Wa-
shingtone vyko debatai dėl su
teikimo Kinijai palankiausių 
prekybos sąlygų, nežiūrint 
vykdyto Beijinge smurto. Tuo
jau Lietuvos pasieniuose pra
sidėjo smurtas ir muit inių 
užpuldinėjimai. 

Soviet inės įs ta igos seka 
pasaulinių žinių agen tū rų 
žinias ir jas savaip (gal ir teisin
gai) interpretuoja. Kuomet tik 
paminima, kad nenorima pa
kenkti Gorbačiovui, tuojau 
smurtas padidėja. Padaroma iš
vada, kad dėl kažkokių Germa-
niškių ar Saločių muitinių bara
kėlių niekas nenorės santykių 
gadinti. 

Rugpjūčio 23-ji yra efektin
giausias ginklas mūsų rankose, 
tik mes neturime bijoti juo pasi
naudoti. Kiekvienu atveju, 
kuomet tik paminima penkio
lika respublikų, tuojau turime 
paklausti, ar kalbėtojas deda 
savo parašą ant Ribbentropo ir 
Molotovo sutarties? Jeigu ne, 
tai iš kur ta penkiolika res
publikų. Pagal kokią logiką 
okupuoti kraštai yra vadinami 
respublikomis? Sen. Goldvvater 
yra pasakęs, kad kovoje už 
laisvę ir netinkami žodžiai yra 
leistini. 

J . Ž. 

Amerikiečių spaudos reakcija 
ir platus aprašymas apie sep
tynių pasienio sargybinių tra
gišką mirtį didžiųjų milijoninių 
tiražų dienraščių ir savaitinių 
ž u r n a l ų pus lapiuose buvo 
plačiai atžymėta. Visi prieina iš
vadą, kad tai buvo organizuo 
tas įsakymas iš valdžios ir pro
fesionališkai atl iktas mafijos 
stiliumi. 

Įsiveržimas į sargybinių būs
tinę buvo toks tylus, kad net 
gretimai esamo ūkio šuo nesulo
jo. Buvo staigmena, kad įsi
veržėliai taip greitai atidarė 
duris, kad sargybiniai neturėjo 
laiko net pajudėti. Visi buvo su
guldyti an t grindų ir automa
tinių ginklų salvės į galvas pa
darė klanus kraujo. Šeši sargy
biniai buvo nužudyti, o du sun
kiai sužeisti. Tai yra sekantis, 
didžiausias aukų skaičius po 
saus io 13 dienos žudynių 
Vilniuje. 

Kaip anksčiau, taip ir šį kartą, 
yra įtarimas, kad tai darbas 
sovietų saugumo dalinių, kurie 
yra priešingi Lietuvos nepri
klausomybei. 

Respublikos prezidento Vy
tauto Landsbergio ir įvykio tar
dytojų pareiškimu, žudynės 
nėra kriminalistų, bet pro
fesionalų darbas. Tie įtariamieji 
profesionalai y ra OMON'o 
juodų berečių ir KGB daliniai. 
Šie abu daliniai dalyvavo sau
sio žudynėse Vilniuje ir po to 
vykusiuose pasienio sargybinių 
būstinių užpuolimuose, kurių 
metu buvo vienas nužudytas ir 
devyni sužeisti. 

Gorbačiovas šio įvykio tyri
mus pavedė atlikti KGB. Nėra 
ir nemanoma sudaryti neutralią 
komisiją, kuri galėtų atlikti dar
bą bešališkai. Ar ir čia yra 
užslėptas sąmokslas, kad „var
nas varnui akies nekerta". 

Laikraščių korespondentų pa
k l a u s t a s tuo metu buvęs 
Maskvoje Amerikos prez. 
Bushas pareiškė: ..Mes ne
galime iš anksto apspręsti šio 
įvykio, ir užbaigė sakydamas, 
kad vienu ar kitu atveju šis įvy
kis negali sugadinti sovietų ir 
Amerikos gerų santykių". 

Nežiūrint pakartotinų Lietu
vos vyriausybės prašymų ir 
reikalavimų Gorbačiovas atsi
sako atšaukti juoduosius bere
tininkus ir KGB dalinius iš 
Lietuvos. Dėl šio jo atsisakymo 
pasitikėjimas Gorbačiovu vaka
riečių akyse yra kritęs. Vienas 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

žymus Vakaru valstybių amba
sadorius Maskvoje pareiškė: 
..Kodėl Sovietu Sąjungos pre
zidentas neg^ • įsakyti savo 
kabineto dvi*-\s nariams — 
vidaus reikalu ministeriui ir 
KGB viršininku! kontroliuoti jų 
vadovaujamvs dalinius ir 
sustabdyti žudynes ir terorą 
Lietuvoje? Tai yra tikrai nesu
prantama". 

Nepaslaptis. kad šių įvykių 
užnugaryje yra radikalūs ir 
užkietėję loMMinistų partijos na
riai vyriausyK -. kurie reika
lauja nedalomos Sovietų 
Sąjungos imperijos. Jų tikslas 
yra ir toliau laikui užsmaugtus 
nepriklausomybių judėjimus 
Pabaltijo kraštuose. Šiuo atve
ju Gorbačiovą politiniai remia 
kariuomenė K('<B ir policija. 

Prez. Bushas Maskvoje turėjo 
sunkią politint dilemą. Ginklų 
kontrolės sutartis jau buvo 
paruošta anksčiau. Čia abudu 
prezidentai turėjo padėti tik 
savo parašus. Svarbiausias 
punktas buvo gauti Gorbačiovo 
pritarimą Amerikos politikai 
Artimuose Rytuose ir pradėti Iz-
rael io-arabų derybas. Šių 
politinių įvykiu eigoje nebuvo 
reikalo ginčytis del Pabaltijo 
valstybių. 

Amerikos prezidentas yra 
geresnėje pozicijoje, nes už eko 

nominę pagalbą gali reikalauti 
iš Gorbačiovo taikingai išspręs
ti Pabaltijo valstybių nepri
klausomybių klausimus. Lietu
vos vyriausybės ministeris pir
mininkas Gediminas Vagnorius 
jam nurodė aiškų kelią, kaip tai 
atlikti. Teroristiniai veiksmai, 
kuriuos atlieka sovietų ginkluo
ti daliniai Lietuvoje, turi būt i 
galutinai sustabdyti. Prašoma 
JAV galimai greičiau įsijungti 
į Tarptautinę komisiją ir ištirti 
nekaltų Lietuvos gyventojų 
žiaurias žudynes. 

Ar prez. Bushas sutiks įeiti į 
Tarptautinę tyrimo komisiją, 
reikėtų suabejoti. Šis jo mostas 
gali užpykinti Gorbačiovą, be 
kurio pagalbos nebus paramos 
Amerikos Artimųjų Rytų ir glo
balinės politikos klausimais. 

Dažnai jau yra pasitaikę, kad 
tarnautojai iš tikrųjų tampa 
neteisingi todėl, kad juos 
nuolat įtarinėja esant netei
singais. Tokios mintys, kurias iš 
prigimties įtaringi žmonės ta ip 
lengvai ir ilgai toleruoja, tar
nuose, galbūt pirmą kartą su
kelia mintis apie neteisingumą; 
ir jeigu jos ilgai ir pastoviai 
lieka gyvos, jos įleidžia šaknis 
jų širdyse, išauga ir atneša 
tikros vagystės vaisių. 

O. Swet t M a r d e n 

Vargu yra kuris kitas užsienio 
žurnal is tas , kur is aplankęs 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, būtų 
parašęs tiek daug vertingų 
straipsnių apie tų valstybių 
nuotaikas ir pastangas joms sie
kiant pilnos nepriklausomybės, 
ka ip žinomi amerikiečiai 
žurnalistai Jack Anderson ir 
Dale Van Atta. 

Vėliausias jų straipsnis pava
dintas „Nordic countries lend a 
hand to Baltics" Amerikos dien
raščiuose pasirodė rugpjūčio 3 
dieną. Straipsnis rašomas iš 
Talino, Estijos. J is taip pat pra
dedamas: „Kada pelės ima kelti 
triukšmą, būna naudinga turėti 
ką nors didesnio ir stipresnio 
joms apsaugoti. Tokia apsauga 
Pabal t i jo vals tybėms, ban
dančioms atsiskirti nuo Sovietų 
Sąjungos, kaip tik ir yra šiaurės 
valstybės". Suomija per van
denyną tiesianti ranką Estijai. 
Švedija — susiporavusi su Latvi
ja, o Danija — adoptavusi Lietu
vą. Islandija ir Norvegija nuoša
liai nestovinčios. 

, .Pabal t i jo vals tybių gy
ventojai yra įsitikinę, kad jie 
p r i ve r t ė Maskvą drebėti. 
Manau, kad taip ir yra", sakė 
Latvi jos viceprezidentas 
Dainius Ivans. 

Pabaltiečiai galį triukšmauti, 
nes jie turi tvirtą penkių šiaurės 
valstybių užnugarį. Islandija 
jau vasario mėnesį patvirtino 
galiojantį 1922 metų nutarimą, 
kuris pripažįsta tų valstybių 
nepriklausomybę. 

Danija pasirašė bendradarbia-

Brerda Edgar. Illinois gubernatoriaus žmona. Bateeko Lietuvių Kultūros muziejaus vaikų kam-
barv;e vaikams skaito anglišką lietuviškos pasakos vertima. 

vimo sutartį su Pabaltijo vals
tybėmis, kas iššaukė Sovietų 
Sąjungos protestą. Danijos 
užsienio reikalų ministeris Uflfe 
Ellemann Jensen tą protestą 
esą atmetęs. Priedo pasakė: 
„Pabaltijo valstybės dar nėra at
gavusios laisvės ir nepriklau
somybės, kurios siekia ir turi 
pilną teisę į ją". Jis ta ip pat 
kreipęsis į Maskvą su prašymu, 
kad būtų atsisakyta jėgos nau
dojimo. 

Paskutiniųjų dvejų metų bė
gyje „Šiaurės taryba" svečio tei
sėmis kviesdavosi Pabaltiečių 
atstovus į jų metinius posėdžius. 

Danija Kopenhagoje yra ati
dariusi „Pabaltijo biurą" kas 
y ra skaitoma beveik ka ip 
ambasada. 

Danijos vyriausybė ypač krei
pianti daug dėmesio į Lietuvą ir 
ją globojanti. Ten jie remia žem
dirbystės, švietimo ir gamtos ap
saugos projektus. Žurnalistai 
nugirdę, kad net ir kariniai pa
tarėjai talkina Lietuvoje, ten or
ganizuojant mažus kariuome
nės ir policijos dalinius. 

Švedai 'praėjusiais me ta i s 
nustebino savo šiaurės kaimy
nus Pabaltijo valstybių atveju, 
atsisakydami neutralumo ir 
pradėję kalbėti apie jų nepri
klausomybę. Švedai Latvijos 
laikraščiams, kurie pasisako už 
jos nepriklausomybę, padovano
jo spaustuvę, o jų žemdirbystės, 
švietimo ir gamtos apsaugos 
ekspertai Latvijoje turėjo kon
ferenciją.' Pradeda vystytis ir 
prekyba. 

Estija dėl savo kaimynystės 
su Suomija yra laikoma labiau
siai vakarietiška iš visų Sovie
tų respublikų. Estai net ir prieš 
„glasnost" laikus galėję žiūrėti 
suomių TV. Jie laivais susi
siekia su Helsinkiu ir tur i kon
taktus su suomių valdžios ištai
gomis. Suomiai vengia viešo 
iššūkio Gorbačiovui. Nežiūrint, 
to, prekyba tarp tų dviejų 
kraštų klestinti. Estams, kurie 
yra suomių kilmės, emigruoti į 
Suomiją kliūčių nesą. 

Iš visų šiaurės kraštų didžiau
sią gestą parodė Norvegija. J i 
esanti kraštas, kuris suteikė 
Nobelio Taikos premiją Gor
bačiovui! Bet... Šių metų kovo 
mėnesį po to, kai sovietų 
kar in ia i daliniai žudė ne
ginkluotus Lietuvos ir Latvijos 
demonstrantus, švedų dele
gacija nuvyko į Vilnių ir ten 
Švedijos gyventojų v a r d u 
475,000 dolerių Taikos premiją 
įteikė Lietuvos prezidentui 
Vytautui Landsbergiui! 

-

KAI SIAUBAS ARTĖJO 
KĘSTUTIS RADVILĖNAS 
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Kas nutiko su antrąja nesiteiravau. gali 'ai visai 

negėrė, tik kompaniją palaikė. 
Seligendstadt pastatai, kuriuose buvo įkurta 

stovykla, priklausė buvusiam vokiečių kari'" >m aero
dromui. Angarai ir kiti tam tikslui skirti pa-' tai buvo 
apie dviejų km atstu. Bet mūsų smalsu- i apėjo, 
surado, prisipylė skardinę lėktuvinio spirito ir 
parsinešė. Tas ir buvo vieniems mirtis, kitiems suluo
šinimo priežastimi. 

Stovyklos kieme, kiek apima pastatai lė buvo 
nupjauta. Už rajono smilgos, kiečiai ir kito dgastie 
bės bangavo kaip jūra vėjelio blaškomos St< u ir ste
biu kaip bitutės iŠ kiaulpienių medų renk;' Maždaug 
už keturių metru tarp žolių kamienu pamn* " ištiestą 
dengtos spalvos vielutę. Atidžiai sekdama- priėjau 
jos galą. kuris prijungtas prie mechaninio jsk-'iko svir
telės. Atrodo, kad vokiečiai norėdami saugoti 
aerodromo apsaugos rezervo būstinę, kad r>" žkluptu 
netikėtai desantas, užminavo priėjimą P ' r liko 
iki karo pabaigos neišmontuota. Apie radini p-anešiau 
komiteto pirm. ir pasiūliau pakviesti amenk <>>us, kad 
išmontuotų. Tas jam labai nepatiko: 

— Ką tu čia, — sako. — man jsakinėi: '•• aš turiu 
daryti? Ką tu žinai kas ten yra? 

— Einam, — sakau, — parodysiu tai ir tamsta ži
nosi. 

— Ne' Ne! Aš tai jau ne! 
— Tai tamsta bijai! Aukų jau turi ir ne ū turėti 

daugiau. Antai, mergina sienomis apsigraibydama 
vaikšto. Vaikai aplinkui laksto. Kai užbėy ant minos 

visas jų būrys, kas už juos bus atsakingas? Tamsta 
pirmininke! 

— Jei tai tiesa, tai aš pašauksiu, bet pats parodysi 
kur ji randas. 

— Taip. aš parodysiu. Jie ir be parodymo su in
strumentais surastų. 

Netrukus du amerikiečiai atvažiavo, išmontavo ir 
išsivežė. 

Šeštadienis, liepos 14 d. Žiaurios tragedijos paveik
tas mirtininku ..žirgyną" apleidau. Tą pačią dieną at
vykau į VVuerzburg ir apsigyvenau. Dar kartą likimas 
lėmė išnykti iš Pinčiuko akiračio ir giltinės dalgio. Pa
bėgti veik nuo duobės krašto, kuri buvo tau skirta, tary
tum diplomuotą specialybe turėtum. Iš tikrųjų, jokios 
profesijų mokslainės nebuvau lankęs ir diplomo netu
rėjau. Bet jei jau kitiems leidžiama puoštis profesijomis, 
kaip tam grandinukui — leitenantu, tai kodėl man 

nesurizikuoti nors savamokslio bėglio etikete? 
Kaip ten bebūtų, nuo šios dienos pradėjau nauja

gimio ir klajoklio gyvenimą. Tai ne sapnas, ne burtas, 
ne vizija, o skaudus ano laikmečio tautoms skirtas 
!ikimas. To išdavoje ir likau už žmogaus egzistencijos 
ribų. 

Po pirmojo pasaulinio karo. JAV prez. Woodrow T. 
VVilson paskelbus . 14 punktų laisvų tautų apsi
sprendimu, kėlėsi tautos iš vergijos. Po antrojo karo 
jos grūdamos atgal i dar žiauresnę apokalipsinės 
baisenybės globą — vergiją. 

Ne paslaptis, kad laike antrojo karo gimė taip 
vadinama Atlanto Charta. Daug gerų vilčių kai kas 
j ja turėjo, bet jos dėsniais nepasinaudojo. Ši vargšelė 
labai trumpą amželi teturėjo Mirė pačioje kūdikystėje 
savo gimtinėje. Ten buvo ir palaidota, audringų bangų 

sūkuriuose — Neptūno globoje!... 
Jaltos, Potsdamo ir Teherano konferencijose nei 

žodeliu neužsiminta pagrobti kraštai. Pataikūniškai 
nutylėta, kad tik vergų imperijos despotas neįsižeistų!... 

Laisvas tautų apsisprendimas buvo apgaubtas po pa
slaptingu pasaulio piliečio skėčiu. Viltis į laisvę tapo 
palaidota! 

Koncentruotis už savo tautos idealus. Jausti gimto
sios žemės traukos pulsą. Žemės — kuri tapo užgrob
ta, mainyta, pirkta, ir išduota. Anuliuota iš laisvų 
Europos tautų žemėlapio ir ant jos kūno tapo prisegta 
keturios raidės vergų imperijos. Tai naujo sukirpimo 
žemėlapis sudarytas pagal slaptą liberalinių filantropų 
diplomatinį protokolą. Taip šios dosnios ir ištikimos 
tarnaitės padariniai paliko merdėti ir iki šių dienų 
tirštoje šypsnių migloje už baltutėlaičių dantų. 

Kuriam dar neišbluko nepriklausomybės idėja, tiki 
į jos prisikėlimą, toks lengvai gali užsitarnauti naciškų 
polinkių atestaciją, kadangi jo principai nėra charak
teringi naujosios epochos dvasiai. Ypač nepageidautini 
Rytų Europos kartografams. Toks asmuo aiškus 
kosmopolitinių idealų antagonistas!... 

Tvirčiausi, jokiais tarptautinės teisės nuostatais 
nepatvirtinti ir nesugriaunami, paliko t ik Stalino-Hit-
lerio slapti sandėriai pasidalinime taikių Europos 
tautų, kurie iki šiai dienai dar laikomi galiojančiais net 
Vakarų demokratijos šulų!.. 

Taip ir palikau nevilčių akligatvyje atsiradęs 
pasaulio klajūnas, kaip avinėlis paskirtas atnašavimui 
ant rudojo kanclerio ir raudonojo generalisimo sukur
to laužo. Išguitas iš savo gimtosios žemės, beteisis, 
benamis. Esu gyvas liudininkas jų įvykdyto tautos 
genocido ir Tėvynės laisvės pakasynų... 

(Pabaiga ) 

I 
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A.A. ALFONSĄ 
JURSKĮ 

PRISIMENANT 
Prieš ketvirtį šimtmečio liepos 

31 dieną Philadelphijoje su šiuo 
pasauliu atsiskyrė Alfonsas Jur-
skis, inžinierius, p i rmosios 
Lietuvos radijo stoties įrengėjas, 
radiofono organizatorius ra
dijo technikos p rad in inkas , 
vadovėlių autorius, Vytauto Di
džiojo universiteto prodekanas, 
docentas ir radijo katedros 
vedėjas, Temple universiteto 
lektorius, visuomenininkas. 

Jo amžininkų gretoms bai
giant išnykti, naujoms kartoms 
jis jau mažai tebežinomas, 
tačiau jo įnašas numylė ta i 
Lietuvai ir išeivijos gyvenime 
paliko žymius pėdsakus. Apie jo 
veiKlą ir biografines žinias čia 
rašyti nebūtina, tai galima pasi
ska i ty t i Lietuvių Enc ik lo
pedijoje (X t., 1957). 

A. Jurskis buvo su ta Nepri
klausomos Lietuvos in te l i 
gentijos dalimi, kuri dirbo tada 
atgimstančios tėvynės gerovei. 
Panašiai kaip šiandien Lietuvos 
įstojimas į laisvųjų tau tų eiles, 
irgi buvo nelengvas. Reikėjo 
didelio pasiaukojimo, meilės, 
kan t rybės , reikėjo p a k e l t i 
nesėkmes, nusivylimus, bet 
teko ir džiaugtis laimėjimais, 
pasiektais darbais. 

Raudonajam siaubui plūstant 
į Lietuvą, gelbėdamasis nuo 
bolševikų okupantų jau 1940-41 
metais patirtų žiaurumų bei 
užmojų, A. Jurskis su šeima, 
kaip ir tūkstančiai kitų tau
tiečių, pasitraukė į Vakarus . 
Ten, kaip pabėgėlis, 22 metus 
sielojosi ir dirbo L ie tuvos 
reikalams, tvirtai t ikėdamas 
sulauksiąs tėvynei laisves ryto. 

A. Jurskis paliko dienoraštį, 
apimantįl944-47 metus. Ten jis 
įrašė savo pergyvenimus, poli
t ines nuotaikas , pabėgė l ių 
dalią, rūpesčius, viltis, tėvynės 
netekimo skausmą. Čia patei
kiame keletą ištraukų iš dieno
raščio. 

(1945 gegužės 5 d.) „Radijas 
vien tik apie vokiečių armijos 
likučių kapituliaciją tekalba. 
Aiškiai bręsta konfliktas t a rp 
Sovietų ir Anglo-Amerikiečių. 
Akstinai reiškiasi dėl aus t rų 
vyriausybės nepripažinimo, dėl 
16 lenkų visuomenės ir politikos 
veikėjų dingimo, dėl Triesto 
užėmimo. Galimas daiktas, kad 
esame antrojo karo etapo iš
vakarėse. Suprantama, kad juo 
greičiau tas įvyktų ir išsispręs
tų , juo greičiau mes p r i -
artėtumėm prie savo svetimųjų 
nutryptos šalelės — prie savo 
ašaromis ir krauju nušlakstytos 
gimtosios žemelės, prie savo 
pasiilgtosios Tėvynės. O m u m s 
benamiams taip džiugu būtų 
bent pajausti, kad ir raudonasis 
slibinas jau pradedamas svilin
ti ir pradeda atatupsčioms ran-
gytis ir riestis j savo olą. Mes 
tikime tam ir tomis viltimis tik 
tebegyvename ir tų vilčių 
vedami ir grįšime į savo mylimą 
Tėvynę!... Yra aukš tesn ie j i 
veiksniai už mūsų žmogišką 
valią. Yra tiesa antgamtinė, ir 
kiek ją žmogiškoji a r b a 
šėtoniškoji valia nesistengtų 
iškraipyti, dažniausia, tik teisė
tumo pavidalu atvaizduodama, 
visada (anksčiau a r vėliau) 
iškils aikštėn pamintieji tiesos 
veiksniai. Visos skriaudos, visos 
nekaltos aukos šaukiasi atpildo. 
Aišku, dalis tų aukų yra at
pildas už ankstyvesnes tėvų bei 
protėvių nuodėmes. Kitos gi 
reikalauja atpildo iš savo pa
vergėjų, niekintojų, budelių bei 
kraugerių. Ir tas atpildas įvyks
ta. Kas pasiryžta save per daug 
išaukštinti paniekinant ki tus , 
tas visada susmunka ir panie
kinamai krenta O kas pasi
šauna kitus pavergti, tas tam
pa savo darbo vaisių vergas ir 
visą savo giminę nubloškia ver-

Alfonsas Jurskis 
1894-1966 

gijon. Už visą pasėtąjį piktą 
turi atgailauti įpėdiniai, gimi
nės, valstybės iki pikto vaisiai 
nebus išnaikinti, iki tiesos dai
gai nepradės reikštis. O tiesa 
pasaulyje yra viena. Tik vargas 
mums žmoneliams, kad mažai 
mes rodome pasiryžimo ją su
rasti, ją patirti arba bent prie jos 
prisiartinti. Tiesa yra kukli, 
tyli, visada graži, skaisti ir akį 
bei širdį žavinti. Tačiau tiesa 
nesigainioja madų, nekaitalioja 
savo rūbo, nežvangina ginklais, 
nežarsto uukso, deimantų bei 
perlų. Reiškia tiesa neturi ir ne
reikalinga pagrindinių žmogelio 
silpnybių. Tokiu būdu, tiesai pa
tirti priemonės tv.ri būt i aukš
t e s n ė s p r i g i m t i e s , a t se i t , 
dvas inės . Tik dvas in i a i 
pakildami ir save ugdydami pri
artėsime prie tiesos". 

(1945 gegužės 8 d.) „Europos 
operacijų tea t re karo pabaiga!.. 
Mes ne t ekę savo tėvynės . 
šiandien dar nejaučiame gilaus 
džiaugsmo dėl karo paliaubų. 
Tos paliaubos gal mums tik 
mažą viltį suteikia, ypač turint 
galvoje Sąjungininkų pareiš
kimus dėl ateinančios pasaulio 
ta ikos ir žmogaus laisvės. 
Tačiau šiandien, kada mūsų 
Tėvynė, toli-gražu, nėra laisva, 
kada mūsų motinos, tėvai ir 
sesės-broliai, kurie liko prie sa
vo židinių, nėra laisvi ir sava
rankiški to židinio tradicinę tau
tinę kibirkštėlę palaikyti — ir 
mes tik praeities šviesiais vaiz
dais ir viltimi į šviesią ateitį 
galime stiprinti save, bet ne 
džiūgauti, nes dabartis mums 
dar skaudi... Taigi tikime, kad 

, mūsų džiugesys dar ateityje. O 
šiandien skęstame kasdieni
niuose pabėgėlių rūpesčiuose: ar 
išsimaitinsime, ar turėsime pa
stogę? Tai klausimai, kurie 
nedžiugina mus". 

(1945 biržel io 26 d.) „Šian
dien spauda trimituoja, kad 
pasibaigė San Francisco konfe
rencija, kurią uždarys JAV pre
zidentas savo baigiamąja kalba. 
Konferencija 9 savaičių bėgyje 
sukūrė, girdi, „United Nations 
Organization" pagrindinius 111 
paragrafų. 10,000 žodžių, nuo
s ta tus , kur ie užtikrina pa
sauliui taiką. Duok Dieve! 
Geras dalykas taika. Bet ar 
u ž t i k r i n s žmogaus laisvę? 
Laisvę kurt i , mintyti ir arčiau 
pažinti tikrovę. Juk negalima 
skaityti tikrove bei *.iesa tai, 
kas nustelbia žmogaus protą, 
kas sukausto pažiūras bei nusi
statymą, kas verčia pataikauti 
galiūnams, kas verčia neapkęs
ti, kas verčia išdavinėti-šni-
pinėti, kas verčia meluoti... O 
juk tos visos neigiamybės taip 
iškultyvuotos ir rafinuotai tai
komos gyvenime, šiandien tiek 
garsiai ir „pagarbiai" links-
nuojamoj Sovietų Sąjungoje. 
Piktasis grūdas jsibrovė ir i 
pasaulio žemiškų valdovų eiles 
ir, aišku, visomis priemonėmis: 
titulais, etiketais, gražiais žo
džiais, stengiasi paslėpti savo 
šėtoniška veidą ir pragarišką 

dvasią. Silpnesnio būdo, 
žemesnių instinktų, pakrikusios 
morales ir netekusieji bei 
neturintieji kulto pradų žmonės 
lengvai pasiduoda tai raudona
jai meškerei su pjautuvu ir kūju 
masalo vietoje". 

(1945 liepos 20 d.) „Taip, dar 
prieš metus sėdėjome namuose, 
dar gaivinome viltis, kad kur 
nors ant Nemuno vokiečiai 
sugebės atsispirti prieš bolše
vikus. Žemaitijoje susibūrė 
..visa L ie tuva" : visi in
telektualai, visi buvę kariai. 
Buvo vedamos derybos su vokie
čiais dėl savarankiškesnės lietu
vių politikos, dėl sudarymo šio
kios tokios lietuvių valdžios, dėl 
kūrimo t au t i škų karinių 
vienetų ir pan. Tačiau vokiečiai 
nebuvo sukalbami: išdidumas ir 
fanatiškas tikėjimas į „sieg" 
stelbė ir maskavo tikrovės 
faktus ir nedžiuginančias per
spektyvas. Ir Vokietijoje buvo 
žmonių, kurie galvojo ir įvertino 
politinį momentą, kurie nepasi
davė partijos fanatizmui ir 
Fuehrer ' io „pranašavimas". 
Plito gandai ir per radiją galima 
buvo nugirsti, kad sąjungi
ninkai turi ryšius su antina-
ciais; smarkiai buvo kalbama 
apie Vokietijos kapituliaciją 
prieš Vakarų priešus. Supran
tama, kad tokios žinios ir tokie 
politiniai nusistatymai buvo su
sieti su pogrindžio veikla. Ir 
štai... liepos 20-ji! Rūpestingai ir 
gerai paruoštas atentatas. Bom
ba sprogsta po Hitlerio kojų, 
tačiau nelyginant „stebuklas" 
— Hitleris lieka gyvas. Sveikai 
galvojusių Vokietijos patriotų 
žygis nepavyko. Represijos, dar 
didesnis partijos įtūžimas, dar 
didesnis fanatiškumas bei fa
tališkumas. Tęsiamas beviltiš
kas karas visuose frontuose; vi
suose frontuose atsitraukimas ir 
bėgimas, o Fuehrer is vis 
. .p ranašau ja" laimėjimą... 
Praslinko metai laiko. Žuvo 
Fuehreris , žlugo Vokietija. 
Berlyne, Potsdamo karališkuose 
rūmuose, posėdžiauja „Big 
Three"...: Trumanas, Churchil-
lis ir Stalinas. Likimo ironija. 0 
jei būtų pavykęs liepos 20-sios 
žygis prieš Hitlerį, tikriausia, 
šiandien būtų ne „Big Three", 
bet tik „BigTvvo"... Tikriausia, 
tretysis „big" nebūtų pasiekęs 
Berlyno, nebūtų gal ir į Vaka
rų Europą įžengęs, o kas, irgi 
galima, kad ir mes būtumėm 
likę savo tėvynėje. Taip, 1944 
m. liepos 20-ji nebuvo laiminga 
diena laimingesne kryptimi 
pasukti pasaulinės politikos 
vairą... Visi, išskiriant bolše
vikus, supranta komunizmo 
pavojų: visur jaučiama bolše
vikų propaganda. Eilinių 
piliečių tarpe skleidžiamas gan
das, kad bolševikams bus 
perleista visa Europa... Aišku, 
tai pačių bolševikų bandomieji 
burbulai sukelti nerimą, neviltį 
ir sumažinti pasitikėjimą ameri
kiečiams bei anglams". 

(1945 spalio 7 d.) „Spalio 7-to-
ji!... Mūsų šeimos gyvenime tai 
viena iš atmintingesnių dienų. 
Pernai, spalio septintos dienos 
pavakary apleidom savo nuo
savą pastogę, netekome nuo
savybės, apleidome gražiosios 
Žemaitijos gražiuosius kalnus ir 
ežerus. Išvykome su viltimi 
greit grįžti atgal. Tačiau įvykiai 
privertė nusir is t i per visą 
Vokietiją net iki Bavarijos, kur 
jau 5 mėnesiai esame ameri
kiečių valdžioje... Ir taip 
prasl inko meta i svetimam 
krašte tarp svetimųjų. Gyve
name tremtinių gyvenimą ir 
esame, kaip sakoma, išvietinti 
asmenys CDisplaced Personsi... 
Praslinko metai pilni įvairiau
sių pergyvenimų susietų su 
baime, pavojais, vargais, nepri
tekliais, moraline bei dvasine 
depresija ir viltimi sulaukti 
šviesesnio rytojaus. Prisiminus, 
viskas kaip kaleidoskope 
ryškiausiais bruožais ir spalvo
mis pinasi galvoje. Netekti nuo
savos pastogės, netekti Tėvynės, 
tai jau užtenka, kad pasakyti 
juk pergyvenome ir gyvename 

CLASSIFIED GUIDE 

Inž. Broniaus Mažylio iniciatyva Jono Mutulio sukurtas koplytstulpis yra 
pastatytas a.a. Alf nso Jurskio tėviškėje Akmenytės vienkiemyje. Šiemet tas 
koplytstulpis papu štas kryžiumi ir pašventintas. 

Nuotr. Snieguolės Jurskytės 

didžiausią tragediją. Tragedija 
asmeninio gyvenimo, tragedija 
l ie tuvių tar tos , tragedija 
Nepriklausomo Lietuvos... O 
horizontai tamsu-, perspektyvos 
neaiškios, viltys be argumentų 
ypač stebint nūdienę politinę 
būseną. Tačiau nenustojame 
tikėti, kad tiesa turi įsiviešpa
taut i ir nuste.bti pikto ir 
neapykantos siaubimą. Karo ir 
sąmyšio metu pač palankios 
sąlygos susidar išsibujoti pikto 
sėklai. Kaip piktžolė augaluose, 
kaip parazitas gyvūnijoje, 
naikina deri:u ;r ištisas šeimas 
gyvūnų, taip piktas savo dau-
giaskaičiais čiulptukais siur
biasi į žmogau? kūną ir dvasią. 
Alkis, šaltis, skurdas vargina 
žmoniją. Nusivylimas, neapy
kanta, kerštas, pavydas, gob
šumas, nepasitikėjimas artimu 
nuodėmingai iškraipo žmonijos 
galvoseną bei mintį. Tačiau, 
pasąmonėje glūdi tikrovė, o 
tikrovėje — tiesa. Anksčiau ar 
vėliau pikto vaisiai bus įvertinti 
bei susverti ir žmonija 
atsipeikės ir pamatys jų bjau
rumą. Nuodėmės krauju, purvu 
ir mintimi suteršta žmonijos 
siela ir mintis anksčiau ar 
vėliau pamatys save tkrose 
spalvose ir pajaus kaip begė
diškai buvo suvedžiojama ir 
klaidinama pikto priemonėmis. 
Taigi tikime ir su tuo tikėjimu 
į šviesą ir tiesą įžengiame į an
t ruos ius gyvenimo metus 

svetimam krašte tarp sveti
mųjų; be tėvynės ir gimtinės. 
Dieve, palaimink mus ir leisk 
mums antrus metus beklajojant 
išvysti laisvą Tėvynę!..." 

(1946 sausio 19 d.)... „Jungti
nių Tautų Organizacija jau an
tra savaitė kaip posėdžiauja — 
baigia tvarkomuosius darbus ir 
programines ka lbas . J a u 
jaučiasi skilimas. Mažosios vals
tybės ir net Vakarų didžiosios 
linkę praplėsti UNO statutą 
mažųjų tautų naudai, o sovietai 
jau, atrodo, pasiūlė dienotvar-
kėn Big Three teises sustiprinti. 
O kai sprendžia tik Big Three, 
tąsyk visuose klausimuose 
laimi ir dominuoja Rusija. 
Pasaulis stovi ir trypia ties pra
garo anga . Ir d idžiaus ias 
pasaulinės taikos „meisterių" 
susirūpinimas ir galvosūkis, 
kaip išvengti to pragaro". 

Kiekvienas nugalėtas kentėji
mas, nors ir mažiausias ir nors 
ir mažų pastangų pareikalavęs, 
padidina mūsų jėgų atsargą ir 
sustiprina gaivastingumo srovę. 
Pasilikdamas tas mūsų pajėgu
mas gyvas, savaime nugali 
daugybę kasdienių priešingu
mų. Pakanka mažų valios pas
tangų tada kasdienius kentė
jimus sukontroliuoti, o kovai su 
didžiausiais yra parengta visa 
gyvenimo energija. 

P. W. Keppler 

UŽSISAKYKITE KNYGL IŠ LIETUVOS! 

I ietuvos fnciklopodijų Leidykla siūlo Jums 
savo išleistas knygas: 

Medicinos tncikJopedija I l. - $25. (už $50, užsigarantuosite ir II 
t., kuris įsus 1W m. pradžioje); A. Šapokos red. Vytautas 
Didysis >1(); P. Klimo Iš mano prisiminimu iii); A. 
Nikžentaičio Gediminas - S4: H. Aušroto Sunkiu sprendimu 
metas - Sx; |. Ignatavičiaus istorine vai/dų apysaka Riba, arba 
Vytautas i /.ilgirio mūšio 5X0 metinėms) - $2: populiarios, gausiai 
iliustruotos enciklopedijos jaunimui ir suaugusiems Mokslas ir 
visata bei Gyvoji gamta - po $25: ka tik iš spaudos išėjęs žimnas 
Baltic States: Estonia. Latvio, Lithuania (A Referente Hook 
including short surveys, addresses and telepliones. VVhat's VVhat 
and WWs VVbo in 1991) - $25. 
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LIKTI VOS ENCIKLOPKDI.IV LKIDYKLA 

3EAL ĖSTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

• B i ž i 
\ 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kadzle Ave., 
Chlcago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

Gntuifc REALMART, INC. 

2 | Chicago, l t 60629 
312-767-0600 

3 MIS 

„ B U D " BUDRAITIS 

Asmeniškai patarnauja įvairių nuosa
vybių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

Bus 312-585-6100 
res 312-778-3971 

LB MLS 
ŠIMAIT IS REALTY 

Viktoras Šimaiti*, Realtor 
Irena Bllnstrubiene. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzl* Av*. 
Tai. 436-7878 

PARDUODAMAS NAMAS 
9328 S. Mijor (2 M. [ vakarus nuo Central) 
Galima apžiūrėti sekmadieniais 12-4 v p.jj 
(mokėjimas $4.000. mėnesinis mokestis 
S1.300 Pilnai atremontuotas. 3 mieg kamb . 
centrt šaldymas Verte $131.000. Skam
binkite: 312-247-2791. Kalbėkite angliškai, 
palikite ..message 

HELP VVANTED 

MISCELLANEOUS 

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

Tol . 3 7 6 - 1 8 8 2 a r 3 7 6 - 5 9 9 6 

10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

Reikalinga kompanljonė vyresnio 
amžiaus moteriai 7 dienas savaitėje. 1 d. 
laisva Reikia gyventi kartu, mokėti šiek tiek 
angliškai, vairuoti automobilĮ. turėti 
rekomendacijas 

Tel 708-356-6141 

Reikalinga moter is arba vyras 
namų ūkio darbams. Kreiptis: 

te l . 312-778-7758 

IEŠKO BUTO 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Tunu Ch'C.gos miesto ieid-.mą Dirou ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai 

312-77**-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

t . .t 

Jei norite gauti paskolą, 
kreipkitės į: Charles, te l . 
312-776-5720 arba Ireną, tel. 
312-436-7115 

Šeima su vienu valku nori Išnuomoti 
2-3 mieg. kamb butą/namą su valg. 
kamb pietų ar pietvakarių priemies
čiuose. Bnghton Pk arba Marquette Pk 
j vakarus nuo California Ave Praiome 
skambinti: 312-737-1138. 

U.S. SA/INGS BONOS 
THE GREA7 / V.ERICAN INVESTMEMT 

DRAUGE GAUNAMI ANGLŲ KALBA 
LEIDINIAI 

A PRIEST IN S T U T T H O F . pe rgyven ima i 
koncentracijos stovykloje. Stasys Yla 294 
psl $15.00 

EASY WAY TO LITHUANIAN. vadovėlis ir 6 kase
tės mokytis lietuvių kalbą $50.00 

I HAD NOVVHERE TO GO. dienoraštis-atsimi-
nimai. Jonas Mekas 469 psi $14.95 

HISTORY OF LITHUANIA Dr. J. B. Končius 142 
psl $5.00 

A RADIANCE IN THE GULAG. atsiminimai. Nij. 
Sadūnaite 148 psl $5.95 

PHYSICIAN AT THE CROSSROADS. atsimi
nimai. J. Mikelionis. M.D. 207 psl $11.00 

SERVING LITHUANIA J. K Valiūnas 288 psl $18 00 
A GUIDE TO THE BALTIC STATES Ingrida Kal-

mnš 309 osl $17.95 
HISTORY AND COMMEMORATION IN THE 

BALTIC. Saulius Sužiedėlis 128 psl. . $5.00 
IS THAT YOU LAUGHING COMRADE? Algis 

Rukšėnas. 182 psl $5.95 
AVVAKENING LITHUANIA. Prof Jack J Stukas. 

191 psl $8 00 
FIGHTERS FOR FREEDOM. liet partizanų kovos 

Lietuvoje. J. Daumantas 279 psl $10 00 
LITHUANIANS IN AMERICA Dr A. Kučas 349 

psl $10 00 
THE SVVORD AND THE CROSS. a history of the 

church m Lithuania Dr. S Sužiedėlis 264 
psl $9 95 

LITHUANIA AVVAKENING Alfred E. Senn 294 

Psl $24 95 

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

i 



DEVYNI DEŠIMTMEČIAI 
IR RŪPESČIŲ KELIAIS 

Lietuvos pašto valdybos direktoriaus 
inž. Vaclovo Biručio gimtadienio proga 

Inž. Vaclovas Birutis 

Ne per toliausiai nuo Nevv 
Yorko ramiame Moriches mies
telyje prieš porą dešimtmečių, 
sulaukęs pensijos, gražiai įsikū 
rė paskutinysis nepriklausomos 
Lietuvos Pašto valdybos direk 
torius inž. Vaclovas Birutis su 
gyvenimo palydove Stefa. 

Čia gyvendamas liepos 10 d. 
tyliai, dukrelės globotas ir 
lankytas, artimųjų draugų bei 
buvusių bendradarbių prisimin
tas inž. Vaclovas Birut is 
atšventė prasmingo savo gyve
nimo devyniasdešimties metų 
amž iaus s u k a k t į . Gražus 
amželis. Tai gal Dievo dovana 
už jo širdies kilnumą, sąžinin
gumą, meilę tėvynei Lietuvai, 
savo bendradarbiams ir šeimai. 

Inž. Vaclovas Birutis gimė 
1901 m. liepos 10 d. Šiauliuose. 
Likimas Biručių šeimą anks
tokai nubloškė j Rusija, kur 
jaunasis Vaclovas, gimnaziją 
pradėjęs lankyti Šiauliuose, ją 
baigė Maskvoje 1918 m. Aukš
tųjų mokslų siekti išvyko Vokie
tijon. Berlyno Charlottenburgo 

JURGIS JANLŠAITIS 

aukštąją technikos mokyklą 
baigė 1926 m. ir po to metus spe
cializavęsis telekomunikacijos 
srityje, įgijęs diplomuoto 
inžinierio diplomą, 1927 m. 
grįžta Lietuvon ir tų pačių metų 
balandžio mėn. pradeda dirbti 
Pašto žinyboje. Šioje žinyboje 
išdirbo iki bolševikmečio, 
eidamas įvairias pareigas — 
mechaniko, telegrafo, telefono 
dirbtuvių viršininko, Kauno 
telefono stoties viršininko. Paš
to valdyboje technikos tarnybos 
viršininko ir pagaliau 1936 m. 
Pašto valdybos direktoriaus. 
Šias pareigas ėjo. iki bolševikai 
okupavo Lietuvą ir iš šių parei
gų, drauge su daugeliu kitų 
pareigūnų ir direktorių, inž 
Vaclovą Birutį atleido. 

Be to. 1928-44 metų laiko
tarpyje, šalia savo tiesioginių 
pareigų, jis dėstė telekomunika 
cijos dalykus Kauno aukštesnio-
je technikos mokykloje. 1939-44 
Vytauto Didž. universitete dėstė 
telefoniją ir laidinių ryšių teo 
riją bei telegrafiją 'lektorius, ad
junktas, docentas, laidinių ryšių 
katedros ir laboratorijos ve
dėjas). 1936-39 Elektros bendro
vės valdybos pirmininkas, il
gametis Pašto kursų vedėjas. 
Aktyviai reiškėsi inžinierių, 
šaulių. Vilniui vaduoti sąjungų 
ir tautininkų veikloje. 

Inž. Vaclovą Birut}, Pašto 
valdybos direktorių pažinojo 
visa Lietuvos paštininkų šeima. 
Ir čia rašančiam šį savo vir 
šininką teko pažinti iš arti, nes 
tik jo dėka aš kaip nepilname
tis buvau priimtas į Pašto kur
sus, vėliau užtartas prieš vir
šininkus, nenorėjusius „kaip 
vaikui" net duoti Kauno tarny
bos, nors kursus ir praktiką 
Kauno centriniame pašte buvau 
atlikęs labai gerai. Inž. Vaclo

vas Birutis, kaip viršininkas ir 
direktorius, buvo tikrai nuosta
bi asmenybė. Tėviškas, neišdi-
dus, visiems prieinamas, išklau
santis savo pavaldinių bėdas, 
ramiai kalbantis, problemas su
prantantis ir visiems buvo lin
kęs gyvenime visokeriopai pa
dėti. Net ir „nusikaltę" gaudavo 
iš direktoriaus gražių pamoky
mų ir atlaidumo. Iš raštų, siun
čiamų paštų viršininkams, pra
nyko žodis „įsakau", o jo vieto
je skaitėme „Valdyba prašo pra
nešti ir t.t.". Už tas savybes paš
tininkų šeima labai mylėjo 
savąjį direktorių, o drauge 
prisimintinas ir a.a. Jono Borei-
šos, administracijos referento, 
direktoriaus artimo bendradar
bio, šviesus atminimas. 

Inž. Vaclovas Birutis buvo 
plačių pažiūrų, didelis tole-
rantas, aukštos inteligencijos ir 
išsimokslinimo vyras, tarnybos 
laiptais į aukštumas kopęs savo 
sąž in ingumu, da rbš tumu, 
sumanumu. 

Jis savo gražiausius jaunystės 
metus ir mokslo žinias atidavė 
neprikl. Lietuvai, jai atlikęs 
daug gražių darbų, jų tarpe jis 
projektavo, vykdė naują tele
fono automatinę stotį, kooperuo
damas su jam pažįstamomis tos 
srities užsienio firmomis. 

Skaudžiai pergyveno pirmąją 
bolševikų okupaciją. Nuo tautos 
padugnių puolimo ir niekinimo 
daug kentėjo, buvo iš tarnybos 
atleistas, tačiau laimingu su
tapimu, o gal ir Aukščiausiojo 
valios dėka išvengė Sibiro, bet 
okupantams grįžtant laimingai 
užs i t ik r ino sau ir šeimai 
gražesne ateitį. Pokario metais 
1946-47 metais dėstė aukš-
tesnioje technikos mokykloje 
Nuert ingene ir Schwabisch 
Gmuende. o 1947-48 lietuvių 
gimnazijoje Pfullingene, Vokie
tijoje. 

1948 m. su šeima emigravo 
Anglijon ir dirbo savo specialy
bėje, automatinių telefonų fir
moje. Po ketverių metų Biručių 
šeima persikėle Amerikon, apsi
gyveno Brooklyne ir čia savo 
specialybėje išdirbo iki pensijos. 

1948 m. Lietuvių paštininku 
suvažiavime Hanau a. M. 
lietuvių stovykloje inž. Vaclovas 
Birutis buvo išrinktas Lietuvių 
Paštininkų sąjungos garbės pir
mininku. 

Tik trumpomis užuominomis 
šia proga prisimename šio tau
raus tėvynės sūnaus ryškesnius 
gyvenimo bruožus, tačiau jo 
gyvenimas pilnas laimės, skaus
mo, skaudžių išgyvenimų. Ir 
dabar dažnai savo laiškuose 
buvusiems bendradarbiams 
prisimena paštininkų šeimą su 
pagarba, meile ir su skausmu 
širdyje išsako tėvynės praeities 
vargus, okupacijas ir viltis, 
drauge dėkingai vertindamas ir 
paštininkų šeimos didelį įnašą 
į Lietuvos visokeriopą gyve
nimą. 

— Gerbiamasis Jubi l ia te 
gal galėtumėte atidengti savo 
ilgo amžiaus paslaptis, kas 
gyvenime džiugino, kas skau
dino, kokie rūpesčiai dabar? 
— kalbinu savo buvusį vir
šininką. 

— Dažnai pagalvoju, kaip tai 
galėjo atsitikti, kad taip ilgai 
likau šiame pasaulyje. Labai 
nepaprastomis sąlygomis, tie
siog stebuklingomis, susi
pažinau su Stefa Petpylaite, 
mano būsima žmona. Sutikau 
gyvenimo drauge iš savo gimto
jo miesto Šiaulių. Ją vedžiau 
1929 m. Tai buvo mano gyve
nimo labai laimingos dalies is
torijos pradžia Perėjau per 
pirmąjį ir antrąjį pasaulinius 
karus su visais sukrėtimais ir 
pavojais. Bet Dievas išsaugojo. 
Kas man galėjo padėti išlikti 
tokiu, koks aš dabar esu. sunku 
pasakyti. Man atrodo betgi, la
bai padėjo aplinkybė, kad 
turėjau labai laimingą šeimy
ninį gyvenimą. Sakoma, kad ve
dybos yra loterija Jei taip. tai 
aš buvau išlošęs labai didelį 
laimėjimą. 

Abu mano tėvai mirė paly
ginti jauni. Aš pats nepasi 
žymėjau labai gera sveikata. 
Kai buvau 30 metų amžiaus, 
vienas mano daktaras, suradęs 
mano stuburo sukalkėjimo 

Klaipėdos Jūrų muziejus ir akvariumas Kopgalio tvirtovėje. Juozo Polio nuotr. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

VVorcester, MA 
KELIONĖ J 

WASIHNGTONĄ 

LŠS išeivijoje Trakų rinktinė 
ir Maironio Parkas organizuoja 
kelionę autobusu į VVashington. 
D.C. spalio 12-13 dienomis vyk 
siančias Lietuvių Šiluvos kop
lyčios, įrengtos Nekalto Marijos 
Prasidėjimo šventovėje. 25 metų 
sukaktuvines iškilmes. Iškilmė
se dalyvaus ir J.E. kardinolas 
Sladkevičius iš Lietuvos. 

Au tobusas išvažiuos iš 

Maironio Parko spalio 11 dieną, 
penktadienį, 6 vai. rytą. Į Mai
ronio Parką grįš spalio 13 dieną, 
sekmadienį, vidurnaktį. Kelio
nė ir nakvynė — dvi naktys vieš 
būtyje, po du asmenis kamba
ryje - 150 dol. vienam asme
niui. Apsistojame Sheraton 
(ireen Beit viešbuty. 

Registracijos mokestis 50 dol. 
asmeniui įmokamas registruo
jantis. Visi šioje kelionėje norin
tys dalyvauti registruojasi: 
Maironio Parke, 52 Quin 
sigamond Ave.. Shrevvsbury. 
MA 01545. Tel. 755-0040; pas 
Janina Miliauskienę. 54 Coral 
St.. Worcester. MA 01604 Tel 

žymių, paskelbė mane invalidu. 
Nuo to laiko praėjo 60 metų. 
Keletą kartų buvau ligoninėse 
ir turėjau eilę operacijų, o 
šiandieną, kaip matote, aš dar 
krutu. Automobiliu važiuoju į 
paštą, į banką, pas daktarą, į 
maisto krautuves, apmoku 
sąskaitas, pildau įvairias for
mas ir pasigaminu sau maistą. 
Kaip matote, su savo žmona 
laimingai išgyvenome daugiau 
penkiasdešimties metų. Ji pati 
gyva ir pilna gyvenimo džiaugs
mo išmokė ir mane džiaugtis 
gyvenimu. Ji mane visuomet 
rėmė ir palaikė ir padėjo man 
padaryti labai svarbius spren
dimus. Su ja buvome labai ar
timi, neperskiriami. Labai tei
giamai veikė j mano sveikatą 
brangūs prisiminimai iš Lietu
vos, kur man buvo lemta dirbti 
Pašto valdyboje. Vytauto Didž. 
universitete, Technikos mokyk
loje. Geri prisiminimai buvo ir 
iš Anglijos, kur praleidome ket
verius metus. Čia galėjau dirb
ti savo specialybės darbą. 
Amerikoje irgi neteko vargti. 
Darbą greitai gavau savo 
specialybėje ir dirbau, iki 70 
metų amžiaus. Turėjau savo 
gyvenime labai gerų draugų, 
kurie reikšmingais momentais 
galėjo man labai daug padėti. 
Buvo ir nepaprastų aplinkybių, 
kurios netikėtai leido išvengti 
nepasisekimų ir pavojų ir 
nukreipdavo likimą geron 
pusėn. 

Šiandien galiu pasidžiaugti, 
senatvėje turiu šiltą, patogią 
pastogę. Galiu dar sėkmingai 
sukontroliuoti savo negala
vimus ir turiu labai gerą dukrą. 
J i . aukodama savo asmeninius 
interesus, laiką ir energiją, 
mane dažnai aplanko, globoja ir 
stengiasi atpalaiduoti nuo visų 
darbų ir rūpesčių. Dažnai ji 
mane pasiima į Nevv Yorką ir 
ten aš praleidžiu savaitę jos 
bute. 

Su giliu skausmu prisimenu 
savo mylimą žmoną Stefą, kuri 
jau 10 metų kenčia nuo 
Alzheimerio ligos. J i dabar yra 
Putname. Conn.. Matulaičio 
namuose, šios įstaigos ir gerų 
vienuolyno seselių globoje. Su ja 
jau jokios komunikacijos neliko. 
Kai paduodi ranką ir prašai pa
spausti — ji paspaudžia ir 
nepaleidžia, bet į klausimus 
neatsako. Šiaip jos bendra 

DRAUGAS, antradienis , 1991 m. rugpjūčio mėn. 20 d. 

ŠELPKIME KNYGOMIS 
LIETUVOS ENCIKLOPEDIJĄ 

755-1894: arba pas Algirdą 
Zenkų 192 Thompson Rd. 
Webster , MA 01570. Tel . 
949-0298. 

Čekius rašyti: National Guard 
of Lithuania. 

Registracija baigiasi rugsėjo 
11 dieną. 

Važiuokime visi į šią gražią ir 
didingą šventę. Išreiškime 
meilę ir pagerbkime svečią J.E. 
kardinolą V. Sladkevičių ir 
visus, kur ie paguldė savo 
gyvybes ir praliejo kraują už 
brangios Tėvynės Lietuvos lais 
vę. 

Visus kviečia šios ekskursijos 

Lietuvos Enciklopedijų lei
dykla pradėjo leisti naujas en
ciklopedija- J a u renkama 
medžiaga enciklopedijai apie 
Lietuvą ir lietuvius XX amžiuje 
(joje bus didelis skyrius apie 
išeiviją). Rengiamasi kapita
liškai (apie 4'1 tomų i visuotinei 
Lietuviškąja- Enciklopedijai. 
Visam šiam darbui leidyklai 
labai reikia informacinių 
leidinių, nuo kurių leidykla 
komunistu valdymo metais 
buvo kruopščiai „saugoma"' 
Mes laukiam*- iš Jūsų „Lietuvių 
Encikloped:'>s". B. Kviklio 
„Mūsų Liet i: va", ir „Lietuvos 
bažnyčios . enciklopedijų: 
..Britannica", „Americana . 
„Judaica . Collier's" ir t.t. su 
jų kasmetinius priedais (,,Year-
book*'), taip pat enciklopedijų 
vokiečių, prancūzų, ispanų, 
lenkų kalboms, įvairių žodynų. 

sveikata dar laikosi... 
Taigi daug ko buvo išgyventa. 

Devyni dešimtmečiai, atrodo, 
praėjo, t a r y t u m nebūta nei 
vargų, nei rūpesčių, tik išlikę 
brangūs, neužmirštami, įvai
riais la ikotarpiais išgyventi 
prisiminimai. 

Ir dabar dažnai, būdamas vie
nišas, tyliųjų glūdumų apsup
tas, prisimenu visus savo buvu
sius draugus, bendradarbius, 
pastininkus ir tą gimtąją žemę 
— tėvynę Lietuvą, kurios gero
vei teko ir man savo kuklią 

duoklę atiduoti... 
Taip masto mūsų jubiliatas, 

paskutinysis neprikl. Lietuvos 
Pašto valdybos direktorius inž. 
Vaclovas Birutis. 

MOKYTOJAI NEPRITARIA 

Chicagos Mokytoju unija at
metė mokyklų tarybos planą 
užšaldyti 90 milijonų algų ir 
bonų. Mokytojai nenori atiduoti 
savo algų. kad būtų subalansuo
tas Chicago public mokyklų 
biudžetas. 

Mums reikia specialiųjų 
enciklopedijų, pavyzdžiui . 
Muzikos. Medicinos. Technikos, 
enciklopedijų vaikams, jauni
mui ir t.t. Aišku, juo knyga 
naujesnė, tuo ji vertingesnė, bet 
mums bus naudingos ir ankstes
nių metų enciklopedijos bei 
žinynai, netgi nepilni komp
lektai arba atskiri tomai. 

Prašome knygas pristatyti į 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrą 'Lietuvių Jaunimo cen
tre): 5620 So. Claremont Ave.. 
Chicago. IL 60636. Telefonas 
pasiteiravimui: 312-434 4545. 
Knygų laukiame iki rugsėjo 
pradžios, nes rugsėjo mėnesį į 
Lietuvą iškeliauja eilinis kon
teineris su knygomis. 

Iš anksto nuoširdžiai dėko
jame! Lietuvos Enciklopedijų 
leidyklos direktorius. 

Mykolas Mikalajūnas 

organizatoriai. J .M. 

Myl'-'-.am Vyrui, Tėvui ir Broliui 

A.tA. 
VALIUI SODEIKAI 

staiga mirus, netekties giliai paliestą mums brangią 
Jo žmoną - LIALE. dukrą KRISTINA ir sūnų 
MARMU, taipgi seserį BIRUTE, brol ius- LEONĄ. 
MINT AUTĄ. RIMĄ ir jų visų šeimas nuoširdžiai 
užjaučia ir jų skausmu dalinasi. 

Prapuoleniai: Aldona. Marijus 
Jurgis ir Jonė 

A.tA. 
ANTHONY E. DAINUS 

Gyveno Redford Tovvnship, Michigan. 
Mirė 1991 m. rugpjūčio 15 d., sulaukęs 80 m amžiaus. 
Gimė Nevv Bethlehem, PA. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Elizabeth Johnson, 

daug dukterėčių ir sūnėnų. 
Priklausė Lietuvos Vyčiams. 
Kūnas buvo pašarvotas Charles Step Funeral Home 

koplyčioje, Redford Tovvnship, MI. 
Laidotuvės įvyko rugpjūčio 19 d. Iš koplyčios buvo 

atlydėtas j Divine Providence parapijos bažnyčią, Southfield, 
MI, kurioje įvyko gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų buvo nulydėtas j Mt. Olivet kapines, Detroit, MI. 

Nuliūdę sesuo ir kiti gimines. 
Laidotuvių direkt. Charles Step. Tel. 313-531-1888. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-O440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 merų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2=\33 VVest 71st Street 
C hicago. Illinois 6062^ 

1-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
P.ilos Hills. Illinois 6046? 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South =H)th Avenue 

t kero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South M h Avoniif 

C kero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Vi sus l a ido tuv ių n a m u s gal i te pas iek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONAI I) A. PETKUS 

DONALO M. PETKUS 

file:///1arquette


DRAUGAS, antradienis, 1991 m. rugpjūčio mėn. 20 d. 

x Kun. Jonas Kuzinskas at 
našaus šv. Mišias per ALRK 
Moterų Sąjungos seimą Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
ketvirtadienį, rugpjūčio 22 d., 9 
vai . ry to ir sekmadien į , 
rugpjūčio 25 d., 10:30 vai. ryto. 

x J u o d o j o Kasp ino de
monstracijos bus šį penkta
dienį, rugpjūčio 23 d.,2 vai. p.p. 
Chicagos Civic centro aikštėje. 
Demonstracijose dalyvauja 
lietuviai, latviai ir estai. Visi 
lietuviai kviečiami demonstra
cijose dalyvauti su vėliavomis 
plakatais ir juodais kaspinais. 

x A. a. Janės ir Juozo Dau
norų atminimui Tautos fondui 
okupuotos Lietuvos laisvinimo 
reikalams suaukota 330 dol. 

x Rugpjūčio 23 d., penkta
dienį, miesto centre Daley Pla-
zoje bus demonstracijos, pa
reiškiant protestą prieš Rib-
bentropo-Molotovo 1939 m. 
paktą, pagal kurį buvo okupuo
ta Lietuva. Cicero nuo Šv. An
tano bažnyčios autobusas iš
važiuos 1 vai. p.p. Važiuojantieji 
prašomi paskambinti Danutei 
Pareigienei tel. 708-484-3234, 
a rba Venclovienei te l . 
708-579-3281. 

x Svč. M. Marijos Gimimo 
parapi jos bažnyčioje e ina 
užsakai prieš santuoką Klau
dijos Matulytės su John Ryan. 

x Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos mokykla Brighton 
Parke mokslo metus pradės 
rugpjūčio 29 d., penktadienį. 
Mokyklos vedėja bus ses. Vir
ginija Gapšis, kuri buvo vedėja 
iki šiol. 

x Michael J. Madigan, Il
linois atstovų rūmų pirminin
kas, parašė Lietuvos respub
likos Aukščiausiosios tarybos 
vicepirmininkui laišką, pa
kviesdamas jį su delegaciją 
da lyvaut i I l l inois a t s tovų 
rūmuose. Šiuo metu Aukščiau
siosios tarybos vicepirmininkas 
yra Česlovas Stankevičius. 

x Balfo gegužinė bus rug
pjūčio 25 d., sekmadienį, Jau
nimo centre. Pradžia 12 vai. 
dienos. Kavinė veiks nuo 10 vai. 
ryto. Atsilankiusieji bus malo
niai sutikti ir galės ne tik 
užkąsti, bet ir skaniai pasivai
šinti šviežiu lietuvišku maistu. 
Nereikės kęsti nė troškulio. 
Veiks turtingas dovanų paskirs
tymas. Visuomenė maloniai 
kviečiama tą dieną skirti Balfui 
ir savo dalyvavimu paremti 
šalpos darbą, kuris jau tęsiamas 
47 metus. 

x Janina Pileckienė, Vy 
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
Vasario 16 gimnazijos lėšų 
telkimo būrelio pirmininkė, su
rinko ir rugpjūčio mėn. pra
džioje gimnazijai pasiuntė 700 
dol. 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 10! 
10 kg. (22 sv.) skaniausių mėsos 
produktų: 3 kg kapotas kumpis 
konservuose (6 dėž.), 1 kg. liežu
vis drebučiuose (3 dėž.), 1 kg. 
vištiena savo sultyse (3 dėž.), 2 
kg. file natūralioje plėvėje, 1 kg 
lietuviškas skilandis, 1 kg 
kiaulienos šoninė šalto rūkymo. 
1 kg. „Lietuviška" dešra. Kreip 
tis: „ŽAIBAS" 9525 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, IL 60457. 
Tel. 708-430-8090. 

(sk) 

x 55 SV. MAISTO PRO
DUKTŲ pristatome į namus 
LIETUVOJE: cukrus, ryžiai, 
mėsa. miltai, kondensuotas 
pienas, olandiškas sūris, špro
tai, aliejus, razinos, riešutai, 
kava, arbata, prieskoniai ir t.t. 
- $95 ŠVENTINIS SIUNTI-
NYS: kava, razinos, riešutai, 
šprota i , mėsa, š a m p a n a s , 
šokoladas dėžutėse, gėlės — $65. 
Transpak, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, te l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x A. a. vysk. Raymond Vo-
nesh, Jolieto vyskupijos aug
ziliaras, mirė rugpjūčio 16 d. 
Mokenoje. Jis turėjo jau 75 
metus amžiaus, buvo Chicagos 
kunigas ir nuo 1967 dirbo Jolie
to vyskupijoje, pirmiau kaip 
generalinis vikaras, paskiau 
kaip vyskupas augzil iaras. 
Laidojamas Jolieto katedroj 
Trečiadienį. Šiemet gegužės 3 d. 
atšventė kunigystės 50 metų ir 
atsisakė vyskupo augziliaro pa
reigų, nors dirbo iki mirties. 

x Atkarpoje šiandien bai
giame Kęstučio Radvilėno „Kai 
siaubas artėjo'*. Rytoj pra
dėsime spausdinti neilgą Ma
rijos Remienės „Maldininkų 
kelionė tėviškėn"'. 

x Jonui Sakui, dipl. ekon. 
rugpjūčio 27 d sukanka 84 
metai. J. Sakas savo ir poros 
draugų pastangomis yra išleidęs 
Liet. Vyr. žinias, tai reiškia 
visus nepriklausomos Lietuvos 
įstatymus. Negana to, jis prieš 
pora metų yra užbaigęs leisti 
savo ir poros draugų lėšomis 
r.epr. Lietuvos seimų kalbų 
stenogramas, 18 tomų. Apskri
tai Jonas Sakas vertina nepr. 
Lietuvos valstybingumą. 

x LB East Chicago apy
l i n k ė s v a l d y b a ruošia 
gegužinę rugpjūčio 25 d. 1 vai. 
p.p. Vilučių sodyboje, 1143 
Southvievv Dr.. Shererville, In
diana. Maloniai kviečiame 
atsilankyti. 

x Nestor Ruplėnas iš Santa 
Monica rašo. kad Los Angeles 
-Jaunimo sąjunga rengia spek
taklį surinkti Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresui, kuris bus 
šių metų pabaigoje Pietų 
Amerikoje, lėšų. Jaunimo spek
taklis bus Los Angeles rugsėjo 
14 d. 7:30 vai. vak. po lietuviš
ku šv. Mišių Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. 

x Šv. Kryžiaus ligoninė įkū
rė automobil ių pas ta tymo 
aikštę ateinantiems pacientams 
iš 68 gatvės. Automobilių pa
statymas bus pirmadieniais — 
penktadieniais nuo 6:30 vai. r. 
iki 3:30 va! p.p. 

x Paieškomas kun. dr. Ka
zimieras Vaišvi las , Antano 
Justino Grauslio iš Lietuvos. Jo 
adresas, kuriuo galima kreiptis, 
yra: Ukmergės 228-29. Vilnius 
232010. L i thuan ia . Telex 
41-51-14. Pats paieškomasis ar
ba apie jį žinantieji prašomi pra
nešti nurodytu adresu. 

x Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų sąjungos suvažiavimo 
metu įvyks iškilmingas pokylis 
šeštadienį, rugpjūčio 31 d..7 v.v. 
Pasaulio Lietuvių centre, Le-
monte. Auka asmeniui $25. Sta
lų rezervacijas pri ima: J. 
Valaitienė, tel. 708-246-2775. 

(sk.) 

x Likę tik 4 vietos KELIO
NĖJE LAIVU KARIBŲ JŪ
ROJE... septynios naktys, ke
turios salos. Kaina $1,019.00 
žmogui įskaitant skridimą iš 
Čikagos. Kambarys su vaizdu į 
jūrą, visas maistas, uostų mo
kesčiai ir taksai. Išplaukiam 
š.m. lapkričio 3 d. Skubėkite re
gistruotis Registraciją uždarom 
rugpjūčio mėn. 22 d. Skambin
ti: G. T. INTERNATIONAL 
tel. 708-430-7272. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl«la 

Dangiama Ir t i i tomt 
vlag rūšių atogus 

Tai 313 434 9656 i-h-i 
312 737 1717 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

Lietuvių Fondo vadovybe. Iš kairės: valdybos pirmin nkas adv. A. Ostis, Pelno skirstymo kom. 
pirm. Marija Remienė ir tarybos pirmininkas PoviU-.- Kilius. 

Nuotr J . Tamulaioio 

MOTYVACIJA, AUKŠTESNIOJI 
MOKYKLA, ŽEMAITĖ 

Pirmadienio, rugpjūčio 12 die
nos, rytas vėsokas, bet nuo 
Spyglio, kaip nuo verdančio 
ka t i l o , š v e l n i a m vėjeliui 
dvelkiant, iš vakarų į rytus siū
buoja linguoja garai. Kyla į 
v i ršų: bus graži diena 
Dainavoje. 

Iš gražios gamtos einame į 
gražią salę at l ikt i pagrindinio 
uždavinio: klausyti paskaitų, 
svarstybų įvair iausiais mo
kykliniais ir bendrais klausi
mais . Dienos p i rmin inkė 
pakviečiama mokyt. Marija 

x A l e k s a n d r a s Radžius, 
Baltimore, Md., kultūrininkas, 
grąžino laimėjimų šakneles su 
20 dol. auka ir tokiu laiškučiu: 
,,... b i l i e tus grąžinu, tikė
damasis, kad kas nors kitas iš 
jūsų juos nupirks, padidindamas 
,Draugo' pajamas. O man, me

tams slenkant, kažkaip dingsta 
noras bent ką laimėti. Bet 
, Draugą' visada noriai rėmiau 

ir remsiu. Linkiu Jums, gerbia
mas kunige, Dievo palaimos, o 
.Draugui' sėkmės". Nuoširdus 

ačiū už linkėjimus ir auką. 

x Aleksandras A. Pužaus
kas, Ocean Park, Wa., žurnalis
tas, buvęs „Draugo" pirmo pus
lapio r edak to r ius , o dabar 
dažnai žuvauja ir džiaugiasi 
gražia gamta, gražindamas lai
mėjimų šakneles, pridėjo ir 20 
dol. auką. Labai dėkojame. 

x Irena Kairys, S.Žiupsnys, 
R. Jurjonas, Chicago, 111., Elena 
Wasileswski, Broadvievv, 111.. 
Vincas Viltrakis, Chester, Pa., 
L. Kikilas, Kenosha, Wisc., An-
na Kazlauskas, Chicago, 111., J. 
Asminas, Livonia, Mich., grąži
no laimėjimų šakneles ir kiek
vienas paaukojo po 20 dol. La
bai dėkojame. 

x Norėdami atšvęsti įvai 
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašom kreipti? į Baltijos res
toraną, 8100 Roberts Rd., 
Justice, D. tel. 1-708-458-1400. 

(sk) 

x SIUNTINIUS PRISTA
TOME į namus LIETUVOJE. 
Rūbai, maistas, vaistai — KIE
KIAI NERIBOTI, MUITO 
NĖRA. Iš kitų miestų savo 
daiktus siųskite mums paštu ar
ba UPS. Transpak, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629. tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Parduodami AUTOMO
BILIAI Lietuvoje papiginto
mis kainomis su garantija. 
Transpak, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, tel . 
312-436-7772. 

(sk) 

JUOZAS MASILJONIS 
Jankausk i enė iš Detroito. 
Pirmąją paskaitą ..Ritmas ir 
motyvacija mokykloje" skaito 
Clevelando lit. mokyklos moky
toja Stefanija Stasienė. 

Lituanistinėje mokykloje 
dažnai išgirstam, kad vienas ar 
kitas dalykas nuobodus ar ir ne-
re ika l ingas . Mokiniuose 
jaučiama didelė apatija, jie 
neparodo meilės nei savo kalbai, 
nei literatūrai ar kitiems dės
tomiems dalykams Kyla klau
simas, kaip mokytojai turi mo
tyvuoti mokinį, kad šis iš apa
tijos pereitų į entuziazmą ir 
pamiltų dėstomą dalyką. Vienas 
pedagogas sako, kad reikia dau
giau dėmesio kreipti į ri tmą ir 
mokinio dvasinį išsivystymą. 
Iškeliamas trijų L psnių ritmas 
mokymo procese pamilimas, 
tikslumas ir apibendrinimas. 
Pamilimo stadijoje vyksta tik 
pats suvokimas ir naujos me
džiagos supratimas. Antra sta
dija reikalauja siekti meistriš
kumo, disciplinuoto darbo ir 
praktikos. Apibendrinimo sta
dijoje vėl grįžtama į pamilimą, 
papildant klasifikuotom idėjom 
ir reikiama technika. Šiandien 
mokiniai nieku nesidomi, j 
nieką nekreipia dėmesio, neturi 
entuziazmo mokytis. Jie norėtų, 
kad žinios automatiškai patektų 
į jų galvas. Visais laikais peda
gogai stengėsi palengvinti žinių 
įsigijimą, o dabar daug kur 
turime mechanizuotus moky
tojus ir mechanizuotus moki
nius. 

Šiandien daug kalbama ir 
dėmesio kreipiama į motyvaciją: 
kaip galiu padėt; mokiniui, kad 
jis darytų pažangą moksle, kad 
su entuziazmu mokytųsi. Prele
gentė nurodė daugybę motyva
cijai priemonių. Diskusijos buvo 
gyvos, klausytojams pasisakant, 
kokias motyvacijos priemones ji 
vartoja. 

Po šios paskaitos buvo svars-
tybos aukštesniųjų mokyklų 
reikalais. Jas pravedė Rūta Jau-
tokienė, ČALM mokytoja ir 
Švietimo tarybos narė aukš
tesniųjų mokyklų reikalams. 
Savo įvadiniame žodyje ji paste
bėjo, kad stud. savaitėse kažko
dėl mažiausiai būdavo kalbama 
apie aukštesniąsias lit. 
mokyklas. Čia mokosi t ie , ku
riuos amerikiečiai v a d i n a 
„teenagers". Kvietė ieškoti lie
tuviško termino To amžiaus 
jaunuoliai tampa nelaimingi, 
kovotojai prieš daug ką. Kvietė 
tą jaunimą daugiau suprasti, 
mokėti prie jo prieiti, su jais 
kalbą rasti. 

Juozas Plačas kalbėjo tema 
„Kodėl baigę pradžios mokyklą 
nebelanko aukštesniosios". 
Taip buvo nuo seno: ir neprikl. 
Lietuvoje buvo labai daug pra
džios mokyklų, o gimnazijų tik 
apskrities miestuose. Tas pats 

išeivijoe. Panašia tema ir pana
šias mintis iškėlė ir antrasis 
svarstybų dalyvis Juozas Masi-
lionis, Chicagos aukšt. lit. 
mokyklos d i rek tor ius . J i s 
prisiminė, kad iš jo lankytos 
pradžios mokyklos prieš jį į 
gimnaziją buvo įstoję tik du ir 
t ik vienas iš jų baigė; iš jo 
skyriaus įstojo du — irgi tik 
vienas baigė. Gimnazijoje per 8 
m. irgi daug nubyrėdavo, nors 
tada kaimiečio vaikui nebaigti 
gimnazijos reiškė grįžti į žem
dirbių eiles, miestiečiui — 
papildyti bedarbių skaičių. 
Vokietijoje lietuvių stovyklose 
beveik visur veikė ir pradžios 
mokyklos, ir gimnazijos. Čia, 
Amerikoje, vėl buvo įsteigta 
daugybė pradžios mokyklų ir 
vos kelios aukštesniosios. Kol 
tikėta grįžimu į Lietuvą, aukš
tesniųjų lit. mokyklų lankymas 
ir baigimas buvo nemažas, 
vėliau pradėjo kristi ir te-
bekrinta. Priežasčių labai daug: 
ir tėvai, ir tuo labiau mokiniai 
gerai žino, kad lietuviškos lit. 
mokyklos nebaigimasjų karje
ros nesugadins. Iš to visos bėdos 
— ir nenoras lanky ti, ir prastas 
lankymas, ir nenoras mokytis, 
ir visos kitos šunybės. Ir tėvai 
mažai tereaguoja į mokyklos 
pranešimus apie jų vaikų elgesį. 

Po svarstybų buvo diskusijos, 
perėjusios į nuomonių pasikei
timą apie lit. mokyklų ateitį, 
a t s i k ū r u s nepr ik lausomai 
Lietuvai. 

Trečioji šios dienos paskaita 
,,70 m. nuo Žemaitės mirties" 

PRISIMINTI DARIUS IR 
GIRĖNAS 

Liepos 17 d. suėjo penkias
dešimt aštuoneri metai nuo 
tragiško Dariaus ir Girėno 
žuvimo. Dariaus-Girėno Ame
rikos legiono postas 271 ir pa
galbinis moterų vienetas, prisi
jungiant ir kitoms organiza
cijoms, kiekvieneriais metais 
surengia gražų šių garbingų 
vyrų kapitono Stepono Dariaus 
ir leitenanto Stasio Girėno 
prisiminimą — pagerbimą prie 
jų garbei pastatyto paminklo 
Marąuette Parke, 67-tos ir Cali-
fornijos gatvių kampas. 

Šiais metais minėjimas įvyko 
liepos 28 d. 2 vai. po pietų prie 
paminklo. Minėjimo istorija tik 
tokia. Kadangi nebuvo jokios 
informacijos spaudoje , tai 
n iekas nežinojo, n iekas 
neatsilankė, išskyrus 5 Dariaus-
Girėno posto narius. 

Man sėdint Lietuvos Dukterų 
gegužinėje, mano gyventoja 
pranešė, kad Dariaus-Girėno 
nariai renkasi prie paminklo. 
Aš tuojau nuvykau. Paklausiau, 
kodėl nebuvo skelbta spaudoje. 
Gavau atsakymą, kad turėjo 
būti, bet tas asmuo užmiršo. 
Kitas klausimas, kas yra pre
zidentas. Atsakymas — jo čia 
nėra. Pradėjau daugiau kalbėtis 
su labai gerai kalbančiu lietu
viškai ir galėčiau sakyti geru 
patriotų Joe Martikoniu buvu
siu kamanderium. Mačiau, kaip 
jis jaudinosi dėl šio įvykio. 
Prašiau atidėti šį minėjimą, jis 
pasakė, kad turi būti liepos 
mėn. Ištraukiau iš rankinuko 
savo jau seniai pasirašytą žodį 
abiem kalbom ir parodžiau jam. 
Atėjus dar vienai porai susi-
darėm 8 žmonės. J is perskaitęs 
šį mano lapelį, tarė:,,Palipk ant 
la ip tų ir duok m u m s tą 
„spyčių". Žinoma, aš tą ir 
padariau. 

Mano kalboje lietuviškai buvo 
paliesti didvyrių pasiruošimas, 
skrydis ir tragiškas žuvimas 
Soldino miškelyje Vokietijoje, jų 
laidotuves ir t.t., įterpdama 

skaitė Apolinaras Bagdonas, 
Pedagoginio lit. instituto lekto
rius. Jis supažindino klausy
tojus su Žemaite, viena iš trijų 
garsiųjų žemaičių rašytojų, 
papasakodamas jos biografiją, 
supažindindamas su jos raštais, 
kurie prieš I pasaul. karą buvo 
leidžiami atskiromis knygu
tėmis, Lietuvos laikais 4 tomuo
se, bolševikmetyje 6 tomuose. 

Diskusijose buvo pasakojami 
įspūdžiai iš lankymųsi Lietu
voje, aplankant Žemaitės ir kitų 
rašytojų gyventas vietas, kapus. 

Vakare buvo literatūros vaka
ras. 

citatų iš jų garbei sukurtų 
eilėraščių. 

Angliškame tekste išreiškiau 
padėką Dariaus-Girėno posto 
prezidentui, valdybai ir nariams 
už 58 metus rengiamus minėji
mus. Taip pat prašiau ir toliau 
tęsti tuos minėjimus, pager
biant mūsų tautos didvyrius. 
Baigiau „God Bless America 
and Lithuania". 

Baigus šį mūsų kuklų minė
jimą, tariau jiems: „Nepager
bėme jų šautuvų šūviais, nepa-
dėjome gėlių puokštės prie jų 
paminklo, bet visi iš širdies gilu
mos dėkojome didvyriams už 
atliktą žygį ir paaukotas gyvy
bes Tėvynės Lietuvos garbei". 

Visi dėkojo man. Ir mačiau, 
kad kai kurių akyse žibėjo 
ašaros. Joe Martikonis paprašė 
mano kalbos teksto. Sakėsi 
norįs perskaityti susirinkime. 
Supratau, kad yra jie dideli 
patriotai. Atlikę šias garbingas 
pareigas, skirstėmės į namus, 
paspausdami vienas kitam 
ranką. 

Ant. Repšienė 

IŠ ARTI IR TOLI 
ARGENTINOJE 

— Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoje pašventė 77 metų 
sukaktį pamaldomis už miru
sius na r ius Aušros Vartų 
bažnyčioje. Liepos 14 d. Susivie
nijimo salėje buvo meninė dalis 
ir sveikinimai. Vadovavo Laima 
Levanavičiūtė ir Robertas 
Vekelis. Sveikino Arnoldas Vez-
bickas, Julius Mičiūdas, Valen
tina Bukauskaitė-Persico iš 
Berisso ir Juan Carlos Nicolach-
Kemesius. Vadovaujami Hec-
toro Ariel Dumšės jaunuoliai 
pašoko tautinius šokius. Vai
dino Nelidos Zavickaitės pa
ruošti jaunuoliai. Dar sveikino 
kun. A. Lubickas, Danielė Ras-
tauskaitė, Pranas Ožinskas, 
Adomas Burba. Pašoko Enriko 
Cikoto vadovaujamas an
samblis. Užbaigė padėka ir 
gražiu žodžiu SLA pirm. Raulas 
Stalioraitis. 

— Lietuvių Centras savo 
būstinėje Villa Lugano atšventė 
draugystės vakarą, dalyvaujant 
jaunimui, tėvams, mokytojams 
ir valdybai. Šventės sėkme 
rūpinasi Sofija ir Osvaldas 
Jonušiai su talkininkais. Pirmi
ninkas Julius Mičiūdas pasvei
kino visus trumpa, bet gražia 
kalba. Jonušių talkininkės buvo 
N. Tamolienė. M. Pilkienė, S. 
Tamošiūnaitė, E. Patejūnienė, 
E. C. Kairytė, M. D. Misiūnaitė. 
Pašoko Nestoro Lukšo vadovau
jamas ansamblis, Pranas Ali
šauskas pagrojo gitara, jam pri
tarė Jurgis Delbene. Pagerbti 
pasižymėję nariai — E. V. Stan
čikienė, C. Gradeckienė, J. 
Aleliūnienė, S. Jonušienė, L 
Juodėnienė ir A. Stančikas. 
Gražią popietę moter ims 
surengė B. Daratėnienė. pro
gramą atliko Olga B. Macevičie-
nė. 

— A. a. Napoleonas Kati
nas, kilęs iš Rokiškio mirė 
birželio 15 d. Velionis buvo 
gimęs 1908 m. Nuliūdime liko 
dvi dukterys — Rosa Rolando ir 
Susana Blumbergienė su vyrais 
ir šeimomis. Palaidotas Chaca-
rita kapinėse Buenos Aires. 

— Marija Galgatavičiūtė-
Juodienė, 84 metų amžiaus, 
mirė liepos 19 d. Buvo gimusi 
Krivasolio km., Ignalinos ra
jone. Vyras Boleslovas mirė 
1990 m. Liko sūnus dr. Albertas 
Juodis su šeima ir sesuo Uršulė 
Sakalauskienė su šeima. Palai
dota Lonas de Zamora kapinėse 
šalia svo vyro. 

Dr. Marijos G. Krasauskaitės ir dr. Jerome S. Noll moterystės sakramentą 
gegužės 18 d palaiminimo Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje klebonas kun 
Jonas Kuzinskas. Jaunavedžiai apsigyveno N'aples, Fla 
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